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IZVLEČEK 

 

Predšolsko obdobje je za razvoj govora zelo pomembno, saj se v tem času prične otrokovo 

učenje izražanja čustev, izkušenj ter sporazumevanja z vrstniki, starši, vzgojiteljico in 

drugimi. Starši imajo pri tem zelo veliko vlogo, saj otroku kažejo način sporazumevanja ter ga 

učijo pravilnega govora. Otrok se preko opisovanja, pripovedovanja in pogovora uči novih 

besed.  

 

Med delom sem velikokrat opazovala govor otrok. Opazila sem, da so pri enaki starosti otrok  

med njimi velike razlike v govoru. Prav zato sem se odločila raziskovati področje govora, pri 

čemer sem več pozornosti namenila raziskovanju razlik pri pripovedovanju otrok glede na 

izobrazbo staršev. Zanimalo me je predvsem to ali so razlike v govoru nastale zaradi različne 

stopnje izobrazbe staršev. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila govor, sporazumevanje ter pogovor. V 

empiričnem delu sem raziskala kakšna je razlika v pripovedovanju otroka staršev z nižjo 

izobrazbo in otroka staršev z višjo izobrazbo, zanimalo pa me je tudi koliko besed so 

uporabili otroci glede na izobrazbo svojih staršev. Na koncu sem besede razporedila še v 

besedne vrste in primerjala rezultate med seboj. 
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ABSTRACT 

 

Preschool period is very important for the speech development, since this is the time when a 

child starts learning how to express emotions, experiences and he starts communicating with 

peers, parents, his kindergarten teacher and others. Parents’ role is here very important, 

because they show their child the ways of communicating and they teach him/her the correct 

speech. The child in this way learns new words through describing, narrating and 

communicating.  

 

While being with children at my work, I have often observed their speech. I have noticed that 

within the same age, there are big differences in speech between children. This was the reason 

why I decided to look into the speech area. The biggest attention was given to researching the 

differences in children’s narrating by considering their parents’ education.  

 

In the theoretical part of this diploma paper I presented the speech, the communication and 

the dialog. The empirical part shows how I looked into the differences between the narrating 

of a child with higher education and a child whose parents only have secondary education. I 

was interested in the number of words that the children of these two groups were using. At the 

end the words were classified into the parts of speech and I compared the results of the two 

groups.  
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UVOD 
 
Odločitev za temo te naloge ni bila preveč težka, saj me že od nekdaj zanima in mi je blizu 

področje govora pri človeku. Najbolj mi je zanimiv prav razvoj govora pri otroku. Razvoj pa 

se ne začne šele ko otrok dejansko začne govoriti, ampak že v prenatalnem obdobju. Ko se 

otrok rodi, je njegov razvoj odvisen od večjih dejavnikov, zato je pomembno, da otrok 

pridobiva tisto, kar je pomembno za njegov zdrav razvoj, dobro počutje. Ravno predšolsko 

obdobje je zelo občutljivo obdobje, saj otrok sprejema vse informacije, ki jih pridobi od 

okolice, tako koristne kot nekoristne. Te informacije si otroci ponavadi zelo dobro zapomnijo 

in jih lahko spremljajo skozi celo življenje.  

 

Govor je osnovno sredstvo komunikacije. Zelo pomembno je, da se tega zavedamo vsi, ki 

smo v kakršnemkoli stiku z otroki, saj s svojim govornim zgledom spodbujamo k izražanju 

njihovih misli in želja. 

 

Pomembno je, da se z otroki veliko pogovarjamo, jih spodbujamo da se tudi oni z nami ali z 

vrstniki veliko pogovarjajo. S tem izpopolnjujejo svoj govor in bogatijo svoj besedni zaklad. 

Otrokov govor se v predšolskem obdobju avtomatizira, zato je pomembno, da posvetimo 

jeziku posebno pozornost, otroka spodbujamo, saj bo to zanj dobra popotnica za lažje branje 

in pisanje v šolskem obdobju. Pomembno vlogo pri spodbujanju otrokovega govora imajo 

starši in vrtec. Družina je za otroka nenadomestljiva, vrtec je le njeno nadomestilo.  

 

V svoji diplomski nalogi sem želela ugotoviti, kako in koliko vpliva izobrazba staršev na 

govorni razvoj otroka. Zato sem se odločila, da izvedem manjšo raziskavo v skupini otrok 

kjer sem tudi zaposlena.  

 

V teoretičnem delu bom predstavila teoretična izhodišča in dejavnike, ki vplivajo na razvoj 

otrokovega govora. Utemeljitve so podkrepljene z navedbami različnih raziskav, ki so bile 

izvedene tako v Sloveniji kot v tujini. Poglobljeno pa je predstavljeno tudi področje 

sporazumevanja med odraslo osebo in otrokom. Na koncu sem predstavila, kako družinsko 

okolje vpliva na razvoj govora in kaj lahko starši še naredijo za njegov nadaljnji razvoj. 
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V empiričnem delu diplomske naloge sem želela preko analize pripovedovanja otrok izvedeti 

ali izobrazba staršev vpliva na govorni razvoj otrok v skupini kjer delam. 

 

I  TEORETIČNI DEL 
  

1 RAZVOJ MIŠLJENJA IN GOVORA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

Govorni razvoj je zapleten, dinamičen in zlasti v obdobju dojenčka, malčka t. i. zgodnjega 

otroštva, zelo intenziven proces, ki se začne z jokom, neverbalnim sporazumevanjem, 

oblikovanjem in povezovanjem prvih glasov, poteka preko prve izgovorjene besede, hitrega 

skoka v besednjaku pa vse do oblikovanja enostavnih in sestavljenih stavkov, poznavanja 

slovničnih pravil, razumevanja različnih besedil, rabe govora v različnih govornih položajih, 

razvoja komunikacijskih spretnosti in metajezikovnega zavedanja. Zlasti pri prehodu v 

obdobje srednjega otroštva se, močno preplete z otrokovim mišljenjem ter pismenostjo,  

kasneje v obdobju srednjega otroštva, mladostništva in odraslosti pa govor postane način 

posameznikovega mišljenja in delovanja (Marjanovič Umek, 2006). 

 

KAJ JE GOVOR? 

 

Zanima me kaj govor sploh je. O tem najdemo v literaturi veliko različnih definicij, nekaj jih 

je navedeno v nadaljevanju. 

 

De Saussure (nav. po Skubic 2004, str. 9) pravi, da ko ločimo jezik od govora hkrati ločimo 

tudi družbeno od individualnega ter bistveno od drugotnega in bolj ali manj naključnega. 

Jezik ni funkcija govorca, temveč je proizvod, ki ga posameznik pasivno sprejme ter nikoli ne 

zahteva vnaprejšnjega premisleka, razmišljanje pa posega vanj le pri urejevalni dejavnosti.  

 

Govor je, v nasprotju z jezikom, individualno dejanje volje in razuma v katerem moramo 

razlikovati:  

1. kombinacije s katerimi govorec uporablja jezikovni kod, da bi izrazil svojo misel; 

2. psihofizični mehanizem, ki mu omogoča, da te kombinacije ponotranji; 
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Slovar slovenskega knjižnega jezika (1995, str. 253) govor opredeljuje kot oblikovanje besed 

in stavkov z govorilnimi organi oz. sposobnost tega oblikovanja. Z govorom lahko izražamo 

misli, izmenjujemo misli in mnenja, se pogovarjamo; z njim lahko podamo sestavek o kaki 

stvari, ki se neposredno podaja v javnosti. 

 

Žnidaršič (1993, str. 13) pravi, da je govor najbolj sestavljena funkcija centralnega živčnega 

sistema ter je pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika in orožje za prenos 

znanja. Govor nas označuje, oblikuje, izpopolnjuje in nas dela človeške, saj izmed vseh živih 

bitij govori le človek. 

 

Marjanovič Umek (1990, str. 11) pravi, da je govor pomemben v človekovem razvoju: gre za 

oblikovanje posameznika (individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacije z 

okolico (družbena funkcija govora). 

 

Titone (L. Marjanovič Umek, 1990, str. 11) meni, da je govor sestavljena sposobnost ali 

skupek fiziološko-psihološke narave, ki je funkcionalno organiziran, da bi prenašal sporočila. 

 

Vasić (1990, str. 11) poimenuje govor kot obliko človekovega naučenega vedenja, ki rabi 

lastnemu izražanju in komuniciranju. Govor je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in 

njegovi socializaciji. 

 

Marjanovič Umek (2001, str. 60) meni, da razvoj otroškega govora poteka v kontekstu drugih 

psihičnih funkcij, še posebej v kontekstu razvoja mišljenja, socialnih interakcij in čustev. 

Govor vključuje tri komponente: obliko, vsebino in uporabo. Pri otrocih torej obstajajo razlike 

glede starosti pri kateri otrok pove prvo besedo, prav tako pa tudi v hitrosti nadaljnjega 

govornega razvoja. 

 

V tem poglavju predstavljam različne definicije govora, vendar nobena ni edina pravilna. 

Večina definicij povezuje govor in mišljenje, zato bom v naslednjem poglavju povzela 

kognitivni razvoj in teorije govornega razvoja. 
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1. 1 KOGNITIVNI RAZVOJ  
 

Piaget (Batistič Zorec, 2006, str. 54) govori o štirih stadijih razvoja: 

I. Senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij  

Predverbalno obdobje od rojstva do 2. leta starosti, v katerem otrok uporablja zaznavne in 

gibalne sposobnosti za razumevanje sveta 

II. Stadij predoperativnega mišljenja 

III. Stadij konkretnih operacij 

Obdobje od 2. do 7. leta, začne se s sposobnostjo simbolne funkcije, to je z otrokovo 

zmožnostjo, da razume, ustvarja in uporablja simbole, ki predstavljajo nekaj, kar ni prisotno. 

To je obdobje, ko otroci že govorijo in z besedami predstavljajo stvari in dogodke. Jezik jim 

bistveno razširi obzorje, saj z njegovo pomočjo lahko govorijo o preteklosti, prihodnosti ali 

razlagajo dogodke drugim. Značilna pa je tudi egocentrična uporaba govora in velika 

odvisnost od zaznavanja pri reševanju problemov. 

Izraz »predoperativno« se nanaša na to, da otrok v mišljenju še ne zmore uporabljati miselnih 

operacij. 

IV. Stadij konkretnih operacij 

Obdobje od 7. do 11. leta,,ko postane mišljenje otrok bolj fleksibilno in logično, saj ni več 

odvisno le od trenutne vizualne zaznave. Uporabljati začnejo miselne akcije, ki ji Piaget 

imenuje miselne operacije, ki pa jih otroci te starosti lahko uporabljajo le ob konkretnih in 

jasnih objektih. 

V. Stadij formalnih operacij 

V obdobju od 11. leta do 15. leta  začne otrok razmišljati abstraktno-logično in sistematično 

rešuje probleme. 

 

Vigotski (Batistič Zorec, 2006, str. 69) pravi, da je kognitivni razvoj rezultat interakcije med 

otrokom in socialnim okoljem. Izhodišče njegove teorije je, da miselne sposobnosti niso 

toliko odvisne od prirojenih dejavnikov, ampak so predvsem produkt posameznikove 

aktivnosti v socialnih institucijah kulture v kateri odrašča. 
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1. 2 TEORIJE GOVORNEGA RAZVOJA 
 

Obstajajo številne teorije, ki se ukvarjajo oz. razlagajo razvoj govora. Toda nobena teorija 

nam ne more povsem zadovoljivo odgovoriti na vprašanja, kako se otrok nauči govora ter 

kako se razvije govor kot komunikacijsko sredstvo. Vsaka razlaga pa prispeva k dopolnilni 

razlagi različnih vidikov govornega razvoja (Horvat, Magajna, 1989, str. 69). 

 

Pred razpravo o samem razvoju jezikovnih zmožnosti pri otrocih, je potrebno najprej 

predstaviti dve nasprotni si sili vsega razvoja, in sicer naravo (prirojene predispozicije 

človeškega organizma) ter vzgojo (izkušnje). Ko govorimo o vzgoji, imamo v mislih 

predvsem govor, ki ga otrok sliši in ga nato lahko uporabi kot vhodni podatek pri procesu 

učenja. Ta govor ima posebne značilnosti (Kranjc, 1999, str. 25). V povezavi s tem 

posamezni strokovnjaki dajejo večji poudarek na naravo, tj. notranje dejavnike (psihološke in 

biološko-fiziološke), ki vplivajo na razvoj govora ali na vzgojo, tj. zunanje dejavnike 

(socialne in sociološke), tretji vidik pa je enakovredno poudarjanje obeh vidikov. Teorije 

raziskovanja otroškega govora se glede na to delijo na nativistične in empirične.  

 

BEHAVIORISTIČNO STALIŠČE 

 

Behavioristi (M. Golden, 1996, str. 312) vidijo v jeziku eno od oblik vedenja, ki je 

pridobljeno s klasičnim pogojevanjem. Otrok se nauči jezika s posnemanjem govora 

odraslega tako, da je za dobre približke jeziku odraslega nagrajevan. Za behavioriste je 

otroški govor nepopolna, še neizdelana, nesistematična in nedosledna različica govora 

odraslega. Govoru odraslega postaja vedno bolj podoben, ker okolje otroka s spodbujanjem 

in popravljanjem usmerja k vedno pravilnejši rabi jezika. 

 

Skinner (Kranjc, 1999, str. 26) je predlagal, naj se učenje jezika preučuje s pomočjo modela, 

ki se uporablja v laboratorijih pri raziskavi zmožnosti učenja živali. Seveda ni trdil, da lahko 

v laboratoriju podgane nauči govoriti. Poudaril je, da je jezik sestavljen iz enot, s katerimi 

lahko sestavimo nove kombinacije. Po njegovem mnenju ima pomembno vlogo pri učenju 

jezika tudi okolje. 

 

Behaviorističen pristop (Skubic, 2004, str. 36) pušča zelo malo prostora dednosti, 

predpostavlja le, da se je otrok ob rojstvu sposoben učiti. 
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TEORIJA N. CHOMSKEGA 

 

Chomsky (Skubic, 2004, str.32) je utemeljitelj nativistične teorije. Po njej naj bi otroci 

pridobili jezik svojega govornega okolja s pomočjo dednega mehanizma. Nativisti pojmujejo 

jezikovno zmožnost kot biološki organ. Otrok ima na voljo temeljne podatke o jeziku, ki ga 

sliši. Na podlagi teh podatkov izoblikuje sistem, ki te podatke upošteva. Podatki so vnos ali 

»input«, ta pa vstopa v mehanizem oz. sredstvo za usvajanje jezika. Kot proizvod oz. 

»output« dobimo sistem oz. strukture jezika, za katerega imamo podatke. 

 

Chomsky pravi, da se vsak otrok rodi z znanjem univerzalne slovnice, tako da se lahko hitro 

nauči jezikov. Naučiti se mora le slovnice posameznega jezika. Njegovo mnenje je, da se vsi 

otroci do petega leta naučijo temeljne strukture svojega jezika kljub razlikam v inteligentnosti 

in okolju, ki jih obkroža. Menil je, da ima okolje le vlogo katalizatorja, ki poganja govorni 

organ, ki ga ima posameznik v sebi. 

 

Nativistična teorija (prav tam, str. 35) zmanjšuje vlogo okolja kot vlogo sprožilca in se 

nanaša na mehanizem dozorevanja. Okolju pogosto pripisujejo celo zaviralno vlogo, na 

primer pri pojavljanju določenih slovničnih struktur. 

 

PIAGETOVA TEORIJA 

 

J. Piaget (Kranjc, 1999, str. 26) je na podlagi raziskav prišel do mnenja, da je jezikovni 

razvoj del splošnega kognitivnega razvoja, zato torej posebni mehanizmi za razvoj jezika ne 

obstajajo. Kognitivni razvoj je videl kot rezultat otrokovega raziskovanja sveta s pomočjo 

senzomotoričnih mehanizmov čutil, kot so vid, dotik, voh in okus. To raziskovanje omogoči 

izdelavo posebnih in konkretnih posplošitev o delovanju sveta. Začetne konkretne 

posplošitve se nato s pomočjo serij miselnih reorganizacij prevedejo v abstraktno vedenje. 

Del tega abstraktnega vedenja je jezikovno vedenje. Za njegov razvoj zato niso potrebni 

nikakršni posebni mehanizmi, ločeni od tistih, ki so potrebni za druge vidike intelektualnega 

razvoja. 
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DRUŽBENOINTERAKCIJSKE TEORIJE 

 

Predstavniki Austin, Searle, Bruner (nav. po S. Kranjc, 1998, str. 35) zagovarjajo mnenje, da 

otroci svoj jezik oblikujejo v procesu interakcijske izmenjave. Ne ukvarjajo se s tem, kaj 

otrok v socialno interakcijo prinese s seboj (notranji dejavniki), temveč jih zanima možnost 

sodelovanja in pridobivanja izkušenj ter znanja v taki situaciji. 

 

J. Brunner (Skubic, 2004, str. 37) je trdil, da je mogoče strukturo družbene interakcije 

neposredno prevesti v jezikovno strukturo. 

 

SOCIOLINGVISTIČNA SMER 

 

Predstavnika te smeri sta D. Hymes in W. Labov ( nav. po Skubic, 2004, str. 38). Po njunem 

mnenju jezika ne moremo omejiti na sistem pravil, ampak ta vključuje več sistemov, ki jih 

rabimo glede na okoliščine. Zato se mora jezikoslovec zanimati za vse socialne zvrsti in 

definirati odnose med njimi. 

 

KOGNITIVNE TEORIJE 

 

Glavni predstavnik kognitivne teorije je Fodor (nav. po D. Skubic, 2004, str. 39), tudi ostali 

predstavniki pa zagovarjajo tezo o avtonomnem govoru, o tako imenovanem modulu, ki ima 

svojo lastno strukturo, neodvisno od mentalnega življenja. 

 

1.3 ODNOS MED RAZVOJEM MIŠLJENJA IN GOVORA V     

PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Nekateri menijo, da sta govor in mišljenje popolnoma ločena in odvisna drug od drugega, spet 

drugi trdijo, da sta si mišljenje in jezik identična. V okviru prve hipoteze govorimo o 

odvisnosti jezika od mišljenja, v okviru druge pa o odvisnosti mišljenja od jezika. Tretja, prav 

tako razširjena, možnost pa zagovarja medsebojno odvisnost obeh, to pa pomeni, da je jezik 

običajni del procesa mišljenja in da je treba, da bi razumeli jezik, misliti (Skubic, 2004, str. 

10). 
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Na nejasnosti v odnosu med razvojem mišljenja in govora sta opozorila tudi psihologa J. 

Piaget in L. Vigotski.  

 

TEORIJA L. VIGOTSKEGA 

 

Temeljno izhodišče v teoriji L. Vigotskega je to, da je kognitivni razvoj rezultat interakcije 

med otrokom in okoljem. Po njegovem mnenju kognitivne sposobnosti niso toliko odvisne od 

prirojenih dejavnikov, ampak so rezultat posameznikove aktivnosti določenega družbenega 

okolja v katerem odrašča. Meni, da je prvotni otrokov govor popolnoma socialen, opravlja 

vlogo sporočanja, družbene interakcije, ključ socialnih odnosov pa predstavlja razmerje med 

otrokom in odraslim in je zato večfunkcijski. Šele kasneje se razvijeta egocentrični in 

sporazumevalni govor. Na podlagi egocentričnega govora, ki se je ločil od socialnega govora, 

nato nastaja notranji govor otroka, ki predstavlja osnovo mišljenja, in sicer tako nezavednega 

kot logičnega. L. Vigotski vidi v egocentričnem govoru razvojno najpomembnejši dejavnik 

prehoda od zunanjega k notranjem govoru (Skubic, 2004, str. 11-12). 

 

Struktura notranjega govora (Marjanovič Umek, 1990, str. 52) je v primerjavi s strukturo 

socializiranega govora krajša in telegrafska. Funkcija notranjega govora je pomoč in opora 

mišljenju, funkcija socializiranega govora pa je komunikacijska. 

 

KOGNITIVNA TEORIJA J. PIAGETA 

 

Bistvo Piagetove teorije za razvoj otrokovega govora (nav. po Skubic, 2004, str. 11) je 

koncept otrokove egocentričnosti. Piaget je razdelil otroške dialoge v dve skupini: a) 

egocentrični govor in b) skupno socializirani govor. O egocentričnem govoru govorimo, 

kadar otrok govori sam s seboj. Gre za monolog, v katerem otrok govori sam zase. 

Egocentrični govor se kasneje izgubi, zamenja ga socializirani govor. Z njim otrok prosi, 

ukazuje, pojasnjuje, kritizira, sprašuje. 

 

V tem poglavju sem želela predstaviti najpomembnejše teorije, ki govorijo o razvoju govora 

in njegov odnos z razvojem mišljenja. Sledila pa bo predstavitev glavnih mejnikov govornega 

razvoja. 
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1. 4 MEJNIKI V GOVORNEM RAZVOJU 
 

Tabela 1: Mejniki v govornem razvoju (Marjanovič Umek, 1990, str. 29-31) 

STAROST VOKALIZACIJA IN GOVOR RAZUMEVANJE IN 

ODGOVORI 

1 mesec Otrok veliko joka, cvili, producira 

nekaj samoglasnikov. 

Nasmeh, upadanje splošne 

aktivnosti; ob močnih zvokih se 

preplaši in zdrzne. 

3 mesec 

 

 

 

 

 

Različen jok za bolečino, lakoto, 

neugodje, upadanje časa, ki ga 

otrok prejoka, nekaj ponavljajočih 

glasov »ga, ga«; gruljenje. 

Vokalno gruljenje kot odgovor 

na pomirjajoče glasove, nekaj 

posnemovalnih odgovorov na 

govor. 

5 mesecev Bebljanje, vokalne igre, mnogo 

ponavljajočih glasov, vsi 

samoglasniki, soglasniki »m, k, g, 

b, p«, glasen smeh 

Posnemovalni odgovori na 

govor upadajo, obračanje in 

gledanje za glasom, 

prepoznavanje domačega 

poznanega glasu, z vokali 

izraženo nezadovoljstvo, jeza. 

7 mesecev  Različnost v bebljanju, glasu in 

ritmu, že naučenim glasom doda 

»d, t, n, v«, govori – pogovarja se 

z igračami. 

Pogostejše so geste kot del 

vokalizacijskih odgovorov na 

dražljaje, na glasove v okolju 

pogosteje odgovarja. 

9 mesecev Jok, s katerim želi zbuditi 

pozornost, »mama, dada, baba« so 

del vokalnih iger, ne gre za 

asociacijo na osebo ali predmet. 

Umikanje pred tujci, pogosto 

kombinirajo z jokom; posnema 

ploskanje. 

11 mesecev V povprečju uporablja eno besedo 

pravilno, posnema glasove in 

pravilno število zlogov, malo joka. 

Razume »ne, ne«, odgovarja na 

»pa, pa« in podobno z 

ustreznimi kretnjami. 
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od 1 leta do 2 let Več nerazumljivega govora 

(žlobudranje), napredek v 

artikulaciji; pri dveh letih že 

poimenuje veliko predmetov, 

veliko 'eholalije' (ponavljanja). 

Pri dveh letih prepozna od 150 

do 300 besed, pravilno 

odgovarja na številne ukaze, kot 

so: sedi, pridi, daj mi to … 

od 2 do 3 let Poskuša z novimi glasovi, vendar 

artikulacija zaostaja za 

besednjakom; od 50 do 57 % 

besed je nerazumljivih, pogosto 

izpušča zadnji soglasnik, 

žlobudranje počasi upada. 

Pri treh letih razume od 800 do 

1000 besed, odgovarja na 

različne ukaze, ki vsebujejo 

besede na, pod, gor. 

od 3 do 4 let Razumljivost povedanega je blizu 

100% pogosto pomanjkljiva 

artikulacija l in r; uporablja od 3 

do 4 besede v povedih, malo jih 

pri štirih letih uporablja množino. 

Prepozna množino, spol, 

pridevnike; razume sestavljene 

povedi. 

od 4 do 6 let Sintaksa je ustrezna pri šestih 

letih, sestavi od pet- do 

šestbesedne stavke; tekoč govor, 

lahko izraža časovne odnose, glas 

dobro modulira v konverzaciji. 

Razume od 2500 do 3000 

besed, sledi navodilom, ki 

vsebujejo od 3 do 4 aktivnosti; 

razume pomen besed »če, zato 

in zakaj«. 

 

Otrokov govor se začne po drugem letu starosti pospešeno razvijati na pomenski, skladenjski 

in besedoslovni ravnini. Da bi ustrezno motiviral in vključeval otroke v govorni razvoj, mora 

vzgojitelj dobro poznati otrokov govorni razvoj.  

 

L. Marjanovič Umek (2001, str. 69-71) pravi, da je za otroka do šestega meseca starosti 

značilen pred-lingvističen ali emocionalni govor, ki vključuje gruljenje in produciranje 

različnih glasov. Po šestem mesecu se otrok že »pogovarja« z igračami, beblja glasove 

maternega jezika, odziva se na imena družinskih članov, posnema glasove odraslih, vendar ne 

razume njihovega pomena. 
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Od 1 do 2 let starosti otrok začenja razmeti, da imajo stvari imena. Poimenuje različne 

predmete, začne uporabljati večje število glagolov, z besedami izraža čustva, tvori enostavne 

stavke.  

Od 2 do 2,6 let otrokov besednjak obsega okrog 400 besed, med njimi so pogosteje 

vezniki, predlogi, členki. Stavek je sestavljen iz 3-4 besed, tvori že dvojino, množino ter 

glagole postavlja v preteklik. 

 Od 2,6 do 3,6 let otrokov besednjak obsega približno 1000 besed, tudi zaimke, 

določila in pridevnike. Prevladujejo enostavne povedi, pojavljajo se že podredne in priredne 

povedi.  

Od 3,6 do 5 let otrokov besednjak narašča, obsega od 2000 do 10000 besed. Pojavljajo 

se večdelne povedi, sestavljene iz podredij in priredij, z veznikom prej in potem.  

Po petem letu se otrokov besednjak ne širi več tako hitro kot prej. Otrok tvori čedalje 

bolj kompleksne povedi in govor že prilagaja poslušalcu. Otrokov govor se razvija v procesu 

sporazumevanja. 

 

1. 5  POGOJI ZA RAZVOJ GOVORA 
 

Govor in jezikovno znanje nam nista preprosto položena v zibelko, ampak si ju moramo 

prisvojiti po naravni poti. Govora se učimo s pozornostjo, poslušanjem, posnemanjem in s 

ponavljanjem. 

 

D. Žnidaršič (1993, str. 39) pravi, da za pravilen govorni razvoj nujno potrebujemo: 

- Zdrav živčni sistem z nepoškodovanimi govornimi središči in živčnimi zvezami med 

njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril; 

- Pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, pomnjenje 

s slušnim spominom);  

- Razvita čutila (predvsem sluh);  

- Zdrava govorila; 

- Pravilen in zgleden govor ljudi, ki otroka obkrožajo;  

- Dobro počutje otroka in zadovoljene potrebe, ki jih ima. 

 

Napredovanje govora je torej odvisno od prej naštetih faktorjev. Otrok začne ponavljati in 

posnemati zvoke, ki jih sam proizvaja, in tiste, ki jih sliši od drugih. 
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V prvem poglavju sem se opredelila predvsem na govor z vidika njegovega definiranja, 

razvoja in pomena. Predstavila sem različne teorije govornega in kognitivnega razvoja ter 

povzela odnos med mišljenjem in govorom. V zadnjem delu poglavja pa sem predstavila tudi 

mejnike v govornem razvoju. 

 

V nadaljevanju bom govorila o dejavnikih govornega razvoja. Pomembni so tako notranji kot 

tudi zunanji dejavniki. 

 

2 DEJAVNIKI GOVORNEGA RAZVOJA 
 

Na otrokov govorni razvoj vplivajo številni dejavniki, med katerimi različni avtorji 

najpogosteje izpostavljajo: 

 

NOTRANJI DEJAVNIKI so 

- genetski dejavniki in 

- otrokov spol. 

 

ZUNANJI DEJAVNIKI so 

- kakovost otrokovega družinskega okolja, 

- socialno-demografske značilnosti družine ter 

- kakovost vrtca. 

 

 

2. 1  NOTRANJI DEJAVNIKI GOVORNEGA RAZVOJA 
 

2. 1. 1  GENETSKI DEJAVNIKI 

 

Za otrokov govor imajo pomembno vlogo genetski dejavniki. 

Muller (1996) meni, da na razvoj govorne kompetentnosti vpliva interakcija večjega števila 

genov (Marjanovič Umek, 2006, str. 63). 
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Z metaanalizo različnih vedenjsko-genetskih raziskav so ugotovili, da imajo genetski 

dejavniki delni vpliv na razvoj različnih področij govornega razvoja, tako na razvoj otrokove 

slovnice kot področje semantike, fonologije in artikulacije (Marjanovič Umek, 2006, str. 63-

64). 

 

2. 1. 2 OTROKOV SPOL 

 

Rezultati širših raziskav so pokazali razlike v govornem razvoju dečkov in deklic, ki kažejo, 

da se govor deklic razvija hitreje od govora dečkov. 

 

Govor deklic se razvija hitreje od govora dečkov, in sicer deklice hitreje spregovorijo, prej 

usvojijo slovnico jezika, dosegajo višje rezultate pri preizkusih pravilne izgovorjave besed, 

oblikujejo daljše izjave, imajo širši besednjak ter dosegajo višje rezultate na lestvici 

govornega razvoja. Dečki imajo pogostejše motnje branja in pisanja kot deklice, deklice 

berejo več knjig in pišejo daljša besedila od dečkov tudi v prvih razredih osnovne šole. 

 

Te razlike med dečki in deklicami ostajajo pomembne tudi v obdobju srednjega otroštva, 

deklice dosegajo višje rezultate pri preizkusih besednjaka in lestvicah govornega razumevanja 

tudi pozneje v obdobju poznega otroštva in mladostništva. 

 

Apostolos in Napoleon (Marjanovič Umek, 2006, str. 57) ugotavljata, da ima otrokov spol 

pomemben učinek na razvoj njegovega govornega razumevanja in rabe besed, ki poimenujejo 

pojme, saj so na omenjenih področjih govornega razvoja deklice dosegale pomembno višje 

rezultate kot dečki. Vendar poudarjata, da vpliv spola na govorne dosežke ni stalen. Avtorja 

zaključujeta, da se besednjak deklic v določenem obdobju razvija hitreje kot besednjak 

dečkov, vendar se ta pri obeh spolih v določenem obdobju izenači. 

 

Kljub nekaterim razlikam v govornem razvoju obeh spolov, ta ni dejavnik, ki bi napovedoval 

otrokov govor v vsakodnevnih situacijah. Edina razlika, ki je bila stalna med spoloma v vseh 

starostnih obdobjih, so bili višji rezultati dečkov na področju vizualnega dekodiranja, ki 

vključuje prepoznavanje poimenovanih predmetov ob vizualnem dražljaju (Marjanovič 

Umek, 2006, str. 56-59). 
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Tudi slovenske avtorice U. Fekonja, L. Marjanovič Umek in S. Kranjc (2005) ugotavljajo, da 

se tri- in štiriletne deklice in dečki ne razlikujejo v spolu, razlike so prisotne le v posameznih 

specifičnih vidikih otrokove govorne kompetence. 

 

Tudi sama sem mnenja, da spol ni tisti dejavnik pri katerem bi lahko z gotovostjo trdili, da so 

deklice v razvoju hitrejše. Zdi se mi, da je vpliv vzgoje bolj pomemben. 

 

2. 2 ZUNANJI DEJAVNIKI GOVORNEGA RAZVOJA 
 

2. 2. 1 KAKOVOST DRUŽINSKEGA OKOLJA 

 

Starši z oblikovanjem bolj ali manj kakovostnega družinskega okolja pomembno vplivajo na 

razvoj otrokovih govornih kompetenc v vseh obdobjih njegovega govornega razvoja. 

 

Slovenske avtorice (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Lešnik Musek, 2003) so v svoji 

študiji razlikovale med dvema vidikoma kakovosti družinskega okolja, in sicer so na eni strani 

opredelile materialne možnosti, ki jih otroku lahko nudi družinsko okolje, na drugi strani pa 

dejavnosti v družini, s katerimi starši spodbujajo otrokov govorni razvoj. Med kazalce 

materialnih zmožnosti družinskega okolja so uvrstile število vseh knjig in vrsto otroških 

knjig, ki so prisotne v otrokovem domu. Dejavnosti pa so vključevale pogostnost glasnega 

branja otroku, otrokovega obiskovanja knjižnice ter gledanja otroških televizijskih 

programov. Rezultati študije so pokazali pozitivne dosežke pri razvoju otrokovega govora. 

 

Raziskovalca Foy in Mann (Marjanovič Umek, U. Fekonja, 2008) razlikujeta med tremi vidiki 

družinskega okolja, ki imajo pomemben učinek na otrokov govorni razvoj: 

- Skupno branje otroka in njegovih staršev,; 

- Prepričanje staršev o pomenu skupnega branja in otroške literature; 

- Izpostavljenost staršev literarnim besedilom. 

 

Skupno branje otroka in staršev se lahko začne že pred prvim letom življenja, ko starši 

vključujejo svoje otroke v govorno interakcijo ob branju otroških knjig in s svojimi izjavami 

usmerjajo otrokovo pozornost. Ko začnejo otroci v drugem letu življenja uporabljati 

večbesedne izjave, se začne postopno prevzemanje vlog med otrokom in starši, ki jo mama 
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nato podkrepi. Skupno branje nato poteka v smeri dvogovora, ki poteka tako, da otrok na 

izjavo starša odgovori z novo izjavo (Marjanovič Umek, Fekonja, 2008, str. 114, 115). 

 

Starši, ki sami radi berejo in veliko berejo, tudi otrokom pogosteje nudijo priložnost za 

spoznavanje literature, različnih besedil, jih pogosteje peljejo v knjižnico in imajo doma na 

policah več knjig kot starši, ki redkeje berejo (Fekonja, idr., 2005, str. 54). 

 

Browne (1996) meni, da starši, ki se pogovarjajo s svojimi otroki ob slikah o tem, kaj se 

dogaja, kaj se bo zgodilo, otroke še dodatno spodbujajo k govornemu izražanju (Marjanovič 

Umek idr., 2006, str. 50). 

 

2. 2. 2  SOCIALNO-EKONOMSKI DEJAVNIKI DRUŽINE 

 

Socialno-ekonomski status družine vključuje tri dejavnike: 

- Izobrazbo staršev, 

- poklic staršev in 

- finančni položaj. 

 

Ti dejavniki ponujajo pomembno informacijo o neposrednem okolju v katerem živi otrok 

(Marjanovi Umek, Fekonja, 2008, str. 103). 

 

Ugodni demografski dejavniki otrokove družine se pozitivno povezujejo z obsegom in 

kakovostjo govorne interakcije med starši in njihovimi otroki in s tem tudi z otrokovim 

govornim razvojem. 

 

Berntein (1979) je v svojih raziskavah ugotovil, da starši iz družin z manj ugodnimi 

demografskimi dejavniki, v pogovoru s svojimi otroki rabijo omejen jezikovni kod, za 

katerega je značilno omejeno upoštevanje slovničnih pravil, raba enostavnih in nepovezanih 

izjav. 

 

Tudi v raziskavi Harta in Riskeya (1992) so rezultati pokazali, da se starši z nižjim osebnim 

dohodkom ter nižjo stopnjo izobrazbe redkeje pogovarjajo s svojimi otroki, prav tako pa je 

njihov govor manj raznolik, otrokom nudijo manj priložnosti za samostojno govorno 

izražanje, njihov besednjak pa je bolj omejen, kot to velja za starše z višjim osebnim 
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dohodkom. Starši z višjo stopnjo izobrazbe in ugodnejšim ekonomskim stanjem, otrokom 

pogosto v večji meri nudijo različno gradivo in materiale in jim tako nudijo priložnost za 

pridobivanje izkušenj o pisani in govorjeni besedi (Browne, 1996). 

 

Stopnja izobrazbe otrokove mame predstavlja dejavnik, ki ga večino avtorjev v svojih 

raziskavah vključuje med pomembne pokazatelje socialno-ekonomskega stanja družine in je 

povezan z razvojem otrokovega govora. 

 

Raziskava slovenskih avtoric (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2004) je pokazala, da so 

tri- in štiriletni otroci mam z visoko stopnjo izobrazbe dosegali pomembno višje rezultate na 

lestvici govornega razvoja, kot otroci mam z nizko stopnjo izobrazbe. Mamina izobrazba se je 

izkazala kot najboljši napovednik govorne kompetence pri petih letih otrokove starosti.  

Mnogi avtorji posebej izpostavljajo stopnjo materine izobrazbe kot pomemben dejavnik, ki se 

pozitivno povezuje z razvojem različnih vidikov otrokovega govora. Že v obdobju malčka se 

stopnja mamine izobrazbe pozitivno povezuje s pogostostjo malčkove rabe različnih glagolov 

in številom izjav v drugem letu starosti. V raziskavi H. Bee in sodelavcev (v Fekonja, 2005, 

str. 59) so ugotovili, da so že pri starosti dveh let otroci mam z višjo izobrazbo dosegali višje 

rezultate na lestvici govornega razvoja kot otroci mam z nižjo izobrazbo. Mame z višjo 

stopnjo izobrazbe imajo višja in zgodnejša pričakovanja o govorno kompetenci svojih otrok, 

imajo pa tudi več znanja o otrokovem razvoju (Marjanovič Umek in Bajc, 2005). 

 

V moji diplomski nalogi bom skušala ugotoviti ali izobrazba staršev vpliva na pripovedovanje 

otrok, zato bom zgoraj omenjeno raziskavo še omenjala.  

 

2. 2. 3  VRTEC IN VRSTNIŠKA SKUPINA 

 

Pomemben kontekst za razvoj otrokovega govora je vrtec. Različne dejavnosti, v katere se 

vključujejo otroci v vrtcu, vplivajo na značilnosti govornega izražanja otrok v vsaki izmed 

njih ter jih spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih položajih in k rabi izjav, ki se 

razlikuje tudi v slovnični strukturi (Marjanovič Umek, 2006, str. 60). 

 

Po drugem, tretjem letu so vrstniki zelo pomembni ne le za otrokov socialni, temveč tudi 

govorni razvoj. Otrok rad posnema vedenje in govor drugih otrok, z njimi želi komunicirati in 
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zato se trudi, da bi bil njegov govor razumljiv. Še posebno všeč so mu govorne rime, pesmi, 

izštevanke (Marjanovič Umek, 2006, str. 60). 

 

Vrtec otroka spodbuja k različnim dejavnostim med katere spadajo prosta igra, usmerjene 

dejavnosti, prehodne dejavnosti in rutinske dejavnosti. Med seboj se razlikujejo glede na 

material, ki jim je ponujen, prostor, po katerem se lahko gibljejo, vključenost odrasle osebe ali 

vrstnikov in pravil, ki veljajo v zvezi z govornim izražanjem. Vse naštete dejavnosti vplivajo 

na otrokovo govorno izražanje in ga spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih položajih. 

 

Rezultati raziskave slovenskih avtoric (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Bajc, 2005) o 

učinku vrtca na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v šoli so pokazali, da je kakovost vrtca 

dejavnik, ki lahko zmanjša razlike v govorni kompetenci otrok različno izobraženih staršev 

oz. otrok, katerih družinsko okolje je manj spodbudno za govorni razvoj. Kakovost vrtca ima 

torej tudi kompenzacijsko funkcijo pri govornem razvoju otrok staršev z nižjo izobrazbo. S to 

raziskavo pa je bilo tudi dokazano, da starost otrok ob vstopu v vrtec ni imela pomembnega 

učinka na njihovo splošno govorno kompetenco.  

 

Več tujih avtorjev ugotavlja, da je zgodnja vključitev v vrtec pozitivna predvsem za tiste 

dojenčke in malčke, ki prihajajo iz družin, katerih starši imajo nižjo izobrazbo in/ali manj 

spodbudno okolje (Marjanovič Umek, 2006, str. 61). 

  

Vrtec, kot institucija, sam po sebi nima pozitivnega niti negativnega vpliva na različna 

področja otrokovega razvoja in na učenje. Velikega pomena je predvsem kakovost vrtca, v 

katerega je otrok vključen in to v povezavi z nekaterimi dejavniki kakovosti življenja otroka v 

družini (Marjanovič Umek, 2006, str. 61). 

 

V naslednjem poglavju bom govorila o sporazumevanju oz. komunikaciji ter o sporočanju in 

dejavnikih sporočanja. In ker je pripovedovanje eden izmed slogovnih postopkov razvijanja 

teme, se bom osredotočila na temo, njeno zgradbo in razvijanje teme. 
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3 SPORAZUMEVANJE 
 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem »sporazumeti se« opredeljen z naslednjimi 

besedami: »Sporazumevati se 1. z dogovarjanjem prihajati do medsebojnega razumevanja, 

sodelovanja; 2. izmenjavati, posredovati misli, informacije (SSKJ, 1985, str. 861).« 

 

M. Križaj Ortar (2000, str. 11) piše, da je sporazumevanje oz. komunikacija družbeno oz. 

medosebno dejanje najmanj dveh bitij (ljudi ali živali) in je to človekova najpogostejša 

družbena dejavnost pri kateri uporablja jezik. 

 

M. Bešter in dr. (1998, str. 27) menijo, da je sporazumevanje oz. komunikacija neke vrste 

izmenjavanje besedil med ljudmi, vključuje pa najmanj dve osebi: tistega, ki govori in onega, 

ki posluša ali bere. Torej je ena od oblik človekove družbene dejavnosti, in sicer 

najpogostejša in verjetno najpomembnejša. Sporazumevanje vključuje sporočanje (ali 

tvorjenje besedil) in sprejemanje besedil (Bešter Turk in dr., 2003, str.  27). 

 

Sporočanje je zavestno dejanje sporočevalca pri katerem sporočevalec tvori besedilo z 

znamenji besednega jezika v slušnem ali vidnem prenosniku, t.j. govori ali piše (Bešter Turk 

in dr., 2003, str.  28). 

 

Sprejemanje besedil je dejanje prejemnika. Prejemnik sprejema besedilo poslano po slušnem 

ali vidnem prenosniku, torej ga posluša ali bere. Pri tem izlušči iz njega bistvene podatke in 

prepoznava sporočevalčev namen (Bešter Turk in d., 2003, str. 57). Vlogi prejemnika in 

sporočevalca se lahko med seboj zamenjata, zato je to dvosmerno sporazumevanje. 

Sporazumevanje, pri katerem se vlogi sporočevalca in prejemnika ne zamenjata, pa je 

enosmerno (govorno nastopanje). 

 

Ko si govorec in poslušalec med seboj izmenjujeta besedila, vključuje proces sporazumevanja 

med njima dve sporazumevalni dejavnosti: govorjenje in poslušanje. Ko pa si pisec in bralec 

med seboj izmenjujeta besedila, vključuje proces sporazumevanja med njima sporazumevalni 

dejavnosti pisanja in branja. Zato pravimo, da ločimo 4 sporazumevalne dejavnosti: 

govorjenje, pisanje, poslušanje in branje (Bešter Turk, 2004, 41). 
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3. 1  SPOROČANJE 
 

M. Bešter in dr. (1998, str. 28.) meni, da je sporočanje zavestno dejanje sporočevalca. 

Sporočevalec tvori besedilo z znamenji besednega jezika v slušnem ali vidnem prenosniku, 

torej govori ali piše. 

 

 DEJAVNIKI SPOROČANJA 

 

Okoliščine sporočanja 

Osnovni interakcijski element sporazumevalnega procesa predstavljata sporočevalec (tvorec 

besedila) in naslovnik. M. Bešter meni, da ko sporočevalec nekaj piše ali se pripravlja na 

govorni nastop, si v mislih predstavlja osebo, ki ji piše oz. ji bo govoril, ko pa se z njo 

pogovarja, ima to osebo pred seboj. Sporočanje je torej vedno nekomu namenjeno, in sicer 

naslovniku. Sporočevalec in naslovnik si izmenjujeta besedilo na določenem kraju in v 

določenem času. 

 

Namen sporočanja 

  

Sporočevalec sporoča z določenim namenom/ciljem, ker želi pri naslovniku nekaj doseči. 

Namen (M. Bešter in dr., 1998, str. 30) lahko izrazi neposredno ali posredno, tako da uporabi 

jezikovne prvine, ki jih naslovnik ne pričakuje. izbira načina izražanja namena je odvisna od 

tega, komu sporočevalec govori ali piše. Najmanj vljudno je pozivanje z velelnikom, ki ga 

naslovnik izbere, ko se sporazumeva s podrejenim, najbolj vljuden pa je posredni način, ki ga 

naslovnik izbere pri sporazumevanju z nadrejenimi. 

Glede na sporočilni namen poznamo besedila različnih vrst: prikazovalna, zagotavljana, 

vrednotenjska, čustvena, pozivna, poizvedovalna, povezovalna, izvršilna. 

Tema sporočanja  

Sporočevalec (M. Bešter in dr. 1998, str. 31) naslovniku pripoveduje o čem, ga vabi na kaj, 

mu kaj obljublja in mu tako ubeseduje prvine stvarnosti. Vsako besedilo ima temo (o čemer 

govorimo ali pišemo) in vsebino (to, kar o tem povemo). 
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Besedni jezik 

Sporočevalec (M. Bešter in dr., prav tam) tvori besedila z besednim jezikom, ki ga spremljajo 

tudi nebesedne prvine (pri govorjenju so to glasnost, hitrost, melodija, kretnje, mimika, drža 

telesa pri pisanju pa oblika, velikost črk, slike, fotografije, preglednice, itn.). Za 

sporazumevanje je nujno, da sporočevalec in prejemnik obvladata isti jezik. 

Prenosnik 

Sporočevalec in naslovnik si izmenjujeta besedilo posredovano po določenem prenosniku. Pri 

govorjenju (M. Bešter in dr., prav tam) se besede prenašajo po zvočnem valovanju do 

naslovnikovega ušesa, pri pisanju pa po ustreznem valovanju do naslovnikovega očesa, nato 

pa po ustreznih živcih v možgane. Zvok je slušni, svetloba pa vidni prenosnik. 

Besedilo 

Pri sporočanju (M. Bešter in dr., 1998, str. 40) nastaja besedilo, ki je zadnji od šestih 

dejavnikov sporočanja. 

Vsak od dejavnikov sporočanja določa jeziku in sporočilu posebno funkcijo. Za mojo 

diplomsko je zelo pomemben dejavnik sporočanja tema, zato bo ta bolj izpostavljena v tej 

nalogi. 

Tema je skrčena vsebina besedila. Lahko se pojavlja v določenem delu besedila (na začetku, v 

naslovu), včasih pa jo moramo razbrati iz samega besedila. Temo lahko opisujemo, 

pripovedujemo ali jo utemeljujemo subjektivno ali objektivno (sporočevalec se lahko 

razodeva ali ne).  

 

3. 1. 1   RAZVIJANJE TEME  

3. 1. 1. 1 OPISOVANJE 

F. Žagar (1992, str. 139-140) pravi, da je opisovanje stvaren prikaz predmeta, rastline, živali, 

osebe, slike, prostora, pokrajine. Glede na zavzemanje prostora ali poteka v času razlikujemo 

opis predmeta in opis poteka. Opisu predmeta je podoben oris, opisu poteka pa poročilo. V 

vsakdanjem življenju opis rabimo, če smo kak predmet izgubili in bi ga radi dobili nazaj, če 

potrebujemo pohištvo določene vrste in velikosti ter ga damo narediti, če bi radi poiskali 
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neznanega človeka ipd. Opisi potekov pa pojasnjujejo, kako se uporablja kakšna naprava, 

kako se nekaj naredi, kako se igra kakšna igra ipd. 

M. Križaj – Ortar (1994, str. 15) meni, da je opisovanje sporočanje lastnosti nekega pojava, 

sestave bitij, stvari in pojmov, sporočanje stanja/položaja bitij oz. stvari, sporočanje 

dejavnosti, značilnih za bitje oz. stvar ter sporočanje faz/delov ponavljajočega se 

sestavljenega dogajanja/postopka. 

Pri delu z otroki nas opisovanje spremlja na vsakem koraku pri delu, igri, sprehodu in bivanju 

v vrtcu nasploh. Opisujemo lahko mnogo različnih stvari oz. situacij: 

- Veverico, ki nam je na sprehodu prekrižala pot in se skrila med krošnje drevesa, nato pa 

se pogovarjamo o njenem videzu, morebitnem oglašanju, kaj počne, zakaj to počne itd. 

- Predstavitev glavnih junakov v pravljici Rdeča Kapica. 

- Opazovanje vzgojiteljice pri urejanju cvetličnih gredic (katero orodje uporablja, zakaj, 

katere cvetlice bo posadila, kakšne so itd.) 

- Dogajanje v naravi. 

- Gibanje mačke, ki lovi miš (to ponazorijo oz. prikažejo tudi otroci). 

- Svoja čustva oz. otroci pripovedujejo o svojih občutkih (M. Kolar, 1990, str. 85-86). 

 

3. 1. 1. 2  PRIPOVEDOVANJE 

F. Žagar (1996, str. 171) pripoved označuje kot besedilo, ki na oseben način podaja začetek, 

potek in konec dogajanja. Zapis o dogajanju, v katerem je bil pripovedovalec udeležen, je 

doživljajski spis; zanj je najbolje izbrati kako dogajanje, ki je močno vplivalo na razpoloženje 

in se nam večkrat vrača v spomin. Če pripovedovalec ni bil udeležen v dogajanju ali tega noče 

priznati, napiše tretjeosebno pripoved ali zgodbo. V zgodbi se lahko ustvarjalna domišljija 

razmahne bolj kot v doživljajskem spisu. Še večji odmiki od resničnosti pa so v domišljijskem 

spisu, saj si v domišljiji lahko domišljamo izpolnitev resničnih želja. Na podlagi že 

izoblikovanih pravljic, pripovedk, basni, legend, mladinskih povesti idr. je možno sestavljati 

obnove in predelave. 
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M. Križaj – Ortar (1994, str. 16) meni, da je pripovedovanje sporočanje o spremembah v času, 

tj. o nastanku, razvoju in minevanju pojavov, o spreminjanju lastnosti pojavov, o zaporedju 

dogodkov. 

S predšolskimi otroki omenjenih pripovedi ne moremo zapisati, zato jih pripovedujemo ustno. 

Pri različnih dejavnostih lahko otroci pripovedujejo o:                                                                                               

- Podoživljanju svojih preteklih doživetij (npr. kako so se učili voziti kolo, kako so se na 

morju ali v bazenu učili plavati, kako se s starši lovili ribe ipd.). 

- Zgodbi, ki jo lahko sporočijo s slikami, z besedami ali z enim in drugim (v različnih otroških 

revijah si ogledujejo zgodbo s slikami o kužku in ptici ter razvijejo svojo zgodbo). 

- Dogodku, a jim pri tem ponudimo t. i. spodbujevalne besede (razvijejo zgodbo z besedami 

mama in jabolko). 

- Nadaljevanju zgodbe (npr. vzgojiteljica začne pripovedovati, da je v vrtec prinesla otroško 

enciklopedijo in jo dala na mizo. Nato otroci nadaljujejo). 

- Svojih sanjah (npr. kako so oživele omare, kako bi poleteli z vesoljsko ladjo ipd.) (F. Žagar, 

1992, str. 101-109). 

 

3. 1. 1. 3  RAZLAGANJE 

J. Toporišič (1992, str. 244) razlaganje opredeljuje kot tip eno-govornega besedilnega 

sporočanja posameznemu, večinoma pa več naslovnikom, z namenom, da nerazumljivo 

postane razumljivo, npr. razlagati Pitagorov izrek. Pri razlagi se upoštevajo zlasti logična 

razmerja med pojavi: vzročnost, posledičnost, nasprotni pomeni, sopomenskost, hierarhičnost. 

Posamezni elementi besedila se pri razlagi samo razpostavljajo in se ne utemeljujejo 

obširneje. Skladenjsko je razlaganje precej zapleteno. 

M, Križaj – Ortar (1994, str. 16-17) pravi, da je razlaganje določanje oz. definiranje pojmov 

ter določanje logičnih razmerij med pojavi ali dogodki oz. med deli istega pojava ali 

stopnjami istega dogodka. 
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3. 1. 1. 4  UTEMELJEVANJE 

J. Toporišič (1992, str. 342) utemeljevanje opredeljuje kot v teoriji besedila važno kategorijo 

duševnostne dejavnosti, katere posledica je tip presojevalnih besedil objektivnega ali 

subjektivnega značaja, npr. razprava, esej itd. Sopomenka utemeljevanju je po njegovem 

argumentiranje. 

M. Križaj – Ortar (1992, str. 17) meni, da je utemeljevanje sporočanje oz. pojasnjevanje 

razlogov in okoliščin za postavitev uvodne teze oz. trditve. 

V tem poglavju sem pisala o sporazumevanju, oblikah in dejavnikih sporočanja. Ker je 

pogovor zelo pomemben del sporazumevanja, bom opisala kaj pogovor je in zakaj je 

pomemben. Na koncu bom izpostavila dejstvo kako pomembno je, da se z otrokom 

pogovarjamo ter na kakšen način in kako to vpliva na razvoj govora pri otroku. 

 

3. 2  POGOVOR 

Pogovor oz. konverzacija (D.Schiffrin, 1994, str. 253, nav. po D. Skubic, 2004, str. 45)  je 

besedilo, pri izvedbi katerega sodeluje več kot ena oseba in vključuje samo govorjeni dialog. 

Ta je po C. Kerbrat – Orecchioni (1998, str 15) v ožjem pomenu besede ena izmed oblik, 

čeprav najbrž najpomembnejša, govorne interakcije; v širšem pomenu besede pa je pogovor 

vsaka oblika besednega sporazumevanja. V njem (H. Weinrich, 1993, str. 489) sodelujeta dva 

ali več udeležencev. Udeleženci izmenjujejo vlogo govorca in poslušalca. Na ta način se 

nenehno spreminja raven informacije, dokler dialog ne doseže konverzacijskega in 

pragmatičnega cilja. 

Dialog (S. Kranjc, str. 92, nav. po D. Skubic, prav tam) nastane z dialoškim stikom za 

katerega morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Prvi pogoj sta dve osebi, ki želita vzpostaviti 

jezikovni stik. Pogoj za jezikovni stik je tudi očesni stik. Dialog se mora po določenem času 

končati. Odvija se po določenih pravilih. Pogovor lahko steče po nagovoru in pozdravu, 

največkrat se tudi konča s pozdravom. Pozdrav in nagovor gresta ponavadi skupaj. Pozdrav 

možnemu sogovorcu predstavlja znak pripravljenosti za pogovor. Z njim (H. Weinrich, 1998, 

nav. po D. Skubic, prav tam) so usklajeni in povezani še nejezikovni znaki pozornosti in 

očesni stik. Z nagovorom sogovorca potrdimo kot znano osebo, lahko pa ga z nagovorom 

(medtem ko se predstavljamo) šele spoznamo. Pozdrav in nagovor sta recipročna. Tako pri 
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pozdravu kot pri nagovoru morata biti sogovorca pozorna na pragmatične okoliščine 

govornega dejanja (družbena razdalja med govorcema, starost, izobrazba, ali sta prijatelja ali 

le bežna znanca), pozorna pa morata biti na druge sociolingvistične prvine ter na vrsto 

govornega položaja (ali gre za formalni ali neformalni govorni položaj; za zasebno ali javno 

sporazumevanje). 

V dialogu (H. Weinrich, 1993, str. 489 nav. po D. Skubic, str. 46) poslušalec ni nikoli 

pasiven. Govorec upošteva poslušalca (sogovorca), njegove jezikovne in nejezikovne 

informacije ter glede na to oblikuje svojo diskurzivno strategijo. Če govorčeva informacija 

poslušalcu ne zadošča, ga ta lahko prosi za pojasnilo in s tem za dodatne informacije. 

Pogovor je sestavljen iz začetka, jedra (poteka, nadaljevanja) in zaključka. To so temeljne 

prvine vsakega diskurza, strategija pa se spreminja glede na prenosnik (slušni/pisni). Pri 

telefonskem pogovoru npr. ni očesnega stika, tudi ostale jezikovne prvine sporazumevanja so 

izključene. 

 

KAKO SE POGOVARJATI Z OTROKOM? 

Brez pogovora z otroki ne bi mogli početi prav veliko. Pogovor (v širšem pomenu govor) je 

tista rdeča nit, ki povezuje vse vrste stikov med nami in otroci, kot tudi med otroki samimi. 

To je tudi prva oblika komunikacije z otrokom od njegovega rojstva (Pa tudi že prej!) najprej 

seveda prilagojena otroškim možnostim izražanja in od starejših prilagojena otroškemu 

razumevanju (Lipnik J., Matič R., 1993, str. 24). 

Z dojenčkom se poskuša pogovarjati vsakdo, kdor pride v stik z njim. Toda prvo otroško 

»govorjenje« lahko razume samo tisti, ki se z otrokom največ ukvarja. To je predvsem mati.      

V tretjem in naslednjih letih dobiva pogovor med otroki in odraslimi vse bolj verbalni značaj.   

Z odraščanjem otroka se širijo teme in zgradbe pogovora in tudi naše posebne oblike vprašanj, 

ki jih zastavljamo otrokom, da tako spodbujamo nova otroška vprašanja in odgovore.                       

Medsebojni pogovor otrok je lahko pogovor v igri ali govorna komunikacija, ki jo 

spodbujamo. Teme pogovorov, ko so otroci sami so: hvalisanje, kritiziranje in norčevanje 

(Lipnik J., Matič R., 1993, str. 26). 

Osnovno spoznanje, ki ga bolj ali manj potrjujejo vsi avtorji, ki se ukvarjajo s proučevanjem 

»zgodnjega govora matere«, je, da matere, očetje, starejši otroci, vzgojitelji v komunikaciji z 
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malim otrokom uporabljajo drugačen govor kot pri medosebni komunikaciji, ne glede na to, 

ali se tega zavedajo ali ne. Katere so glavne značilnosti tega govora? Stavki so krajši, govor je 

počasnejši, izgovorjava je čistejša, poudarek je na intonaciji, v govoru pa je veliko 

ponavljanja (Marjanovič Umek, 1990, str. 37). 

Specifičnost zgodnjega govora se kaže tudi v vsebini. Govor izhaja iz obstoječe situacije (tu 

in sedaj), z njim pa se vzpostavljajo različne interakcije med otrokom in odraslo osebo. 

P. Reich opisuje naslednje interakcije (Marjanovič Umek, prav tam):   

Približno ena tretjina zgodnjega govora je ponavljanje, ko npr. mati govori: »Daj 

žogico v košarico, žogico v košarico …«. 

Relativno pogosto je tako imenovano razširjanje otrokovega govora, ko npr. otrok 

reče: »Eva, kosilo«, mati pa odgovori »Eva ima kosilo.« 

Nekatere eksperimentalne študije kažejo, da je za otrokov kasnejši govorni razvoj 

pomembnejša razlaga otrokovega govora kot zgolj razširjanje. Če npr. otrok reče »Deček 

joka«, mati z razlago odgovori »Da, deček je žalosten.« 

Ne zelo redka so tudi poučevalna vprašanja, ko mati npr. vpraša: »Kaj mora otrok 

narediti preden gre v posteljo?«, otrok pa odgovori »Lulat.« 

V tem poglavju sem opisala kaj je sporazumevanje, sporočanje in pogovor, sledi pa 

osredotočenost na spodbujanje otrokovega govornega razvoja ter ugotavljanje kdo in kako ga 

lahko spodbujamo. Na koncu je poudarjen še pomen pogovora in načini pogovarjanja z otroki.  

V četrtem poglavju bom govorila o različnih načinih s katerimi lahko spodbudimo razvoj 

otrokovega govora. Osredotočila se bom predvsem na to kaj lahko za razvoj naredijo starši. 

Zanimalo me je kako pomembno je branje pravljic, na kakšen način je potrebno brati, kako 

dostopne morajo biti knjige otrokom vsak dan, na koncu pa bom navedla še nekaj govornih 

iger, ki pripomorejo k razvoju otrokovega govora. 
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4  SPODBUJANJE OTROKOVEGA GOVORNEGA RAZVOJA 
 

 4. 1 VLOGA STARŠEV PRI GOVORNEM RAZVOJU OTROKA 

Starši (Marjanovič Umek, 2003, str. 127) imajo pomembno vlogo pri otrokovem govornem 

razvoju, saj se že v obdobju dojenčka vključujejo v govorno interakcijo z otrokom ter tako 

spodbujajo njegovo govorno odzivanje. 

Starši, ki pogosto govorijo, pojejo ali mrmrajo ob prisotnosti dojenčka, spodbujajo njegov 

govorni razvoj.  

C. Snow (1977) meni, da je pomemben dejavnik v govornem razvoju predvsem težnja 

odraslih po pripisovanju pomena otrokovi vokalizaciji in izjavam že v obdobju dojenčka in 

malčka. Avtorica poudarja pomen govorne izmenjave med dojenčkom in malčkom ter 

njegovimi starši. Odrasla oseba ima vlogo, da dejavno interpretira, komentira, razširja ali 

ponavlja tisto, kar ji je povedal otrok. Mame se na glasove dojenčka odzivajo kot na poskuse 

komuniciranja, zato v interakcijo s svojim otrokom pogosto vnašajo pravila komuniciranja, 

prevzemajo vlogo govorke in poslušalke ter govorijo namesto otroka, dokler tudi on ni 

sposoben govornega obrata (Marjanovič Umek, 2003, prav tam). 

Mame, ki se pogosto odzivajo na govor svojega otroka, usmerjajo njegovo pozornost na 

določen predmet ter mu nato pomagajo, da ta predmet pravilno poimenuje. Empirični podatki 

kažejo, da je odzivnost mame na govorne pobude dojenčka pozitivno povezana z obsegom 

malčkovega besednjaka v drugem letu starosti. Mamina govorna odzivnost na otrokovo 

vokalizacijo je že v prvem letu dojenčkove starosti dober napovednik govornega razvoja tudi 

pri posvojenih otrocih (Marjanovič Umek, 2003, prav tam).  

Starši svoj govor postopno prilagajajo govornemu razvoju otroka, zato v govornih 

interakcijah z njim uporabljajo vedno bolj zapletene izjave. Različni avtorji (nav. po 

Marjanovič Umek, 2003, str. 128) menijo, da ima na otrokov razvoj pomemben učinek 

odzivanje staršev na njegove govorne pobude z govorom, ki je prilagojen otrokovi trenutni 

razvojni stopnji, ter nagrajevanje in spodbujanje njegovih izjav. 

Starši, ki so občutljivi za otrokovo željo po komunikaciji ter so sposobni svoj govor 

prilagajati stopnji njegovega govornega razumevanja in izražanja, nudijo optimalno podporo 

otrokovemu govornemu razvoju. 
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Komunikacija med mamo in otrokom, ki je usmerjena na otroka, spodbuja razvoj pozornosti, 

ki si jo partnerja delita, in tako otroku omogoča, da govor mame poveže s predmeti iz svojega 

okolja. Pozornost, ki si jo partnerja delita, otroku prav tako nudi možnost za usvajanje novih 

besed (nav. po Marjanovič Umek, 2003, str. 129). 

K. Nelson (nav. po Marjanovič Umek, 2003) meni, da razlike med starši v vodenju 

komunikacije z otrokom prispevajo k individualnim razlikam med otroki v hitrosti razvoja 

besednjaka, v zgodnjih vzorcih njegovega govornega izražanja ter k razlikam v razumljivosti 

njegovih izjav. 

S. Butlers s sodelavkami (2003) razlikuje med šestimi skupinami »na otroka usmerjenih« 

izjav mame v komunikaciji z dojenčkom (nav. po Marjanovič Umek, 2003, str. 129): 

1. Opis. Mamine izjave se nanašajo na otrokov videz ali vedenje, ki ni namenjeno 

vzpostavljanju socialnih interakcij, npr. »Kako lepa deklica si.« 

2. Odziv. Mamine izjave se nanašajo na otrokovo neverbalno vedenje ali počutje, npr. 

»Kaj vidiš tam?« 

3. Pogovor. Mamine izjave predstavljajo odziv na otrokovo produkcijo glasov. Mama 

poskuša otroka vključiti v komunikacijo ter prevzema vlogo poslušalke in govorke ali 

pa njegove glasove obravnava kot izjave s premorom, npr. »Ali res tako misliš?« 

4. Enostavno ponavljanje. Dve ali več maminih izjav je enakih ali zelo podobnih, npr. 

»Si utrujena? Ja, utrujena si.« 

5. Semantično ponavljanje. Dve ali več maminih izjav se razlikuje v vsebini, vendar se 

nanašajo na isto temo, npr. »Kaj gledaš? Gledaš svoje noge? Joj, kako lepe noge 

imaš!« 

6. Opis vedenja. Mamine izjave opisujejo otrokovo vedenje, npr. "Brcaš mamico.« 

Nasprotno pa mame, ki se v govornih interakcijah ne odzivajo na potrebe otroka, temveč jih 

preusmerjajo glede na svoje želje in pri tem rabijo manj vprašalnih in več velelnih izjav, s 

svojim govorom ne spodbujajo govornega razvoja. 

Starše, ki pogosto popravljajo in razširijo izjave svojih otrok, spodbujajo njihov govorni 

razvoj v obdobju malčka in zgodnjega otroštva. Malčki stari tri leta v govoru še vedno 
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nepravilno rabijo osebne zaimke, npr. jaz mene, tebi. Pravilno rabo spodbujajo starši 

predvsem s tem, ko jih tudi sami pravilno rabijo v svojem govoru. 

Pomembno je tudi, da starši spodbujajo govorni razvoj svojega otroka z razširjanjem njegovih 

izjav, pri čemer razširijo izjave v stavek, ki ustrezno posreduje pomen, in z dodajanjem nove 

informacije. 

 

4.1 VLOGA KNJIGE IN POMEN BRANJA PRI GOVORNEM RAZVOJU 

OTROK 

Starši s pogostim glasnim branjem otroške literature in z načinom branja spodbujajo razvoj 

otrokovega govora in kasneje tudi razvoj otrokovega govora ter njegovih bralnih spretnosti 

(Marjanovič Umek, 2003, str. 130). 

Priporočljivo je, da si starši vsak dan vzamejo čas za branje z otrokom. Za branje naj bi si 

vzeli vsak dan od petnajst do trideset minut časa. Načrtovanje, da bodo brali vsak drug dan ali 

dvakrat tedensko, se slej ko prej ne izkaže za dobro, ker se na to pogosto pozabi. 

Vsakodnevno branje pa omogoča ohraniti rdečo nit. Branje mora postati navada za otroka in 

za starše (Kropp, 2000, str. 6).  

Pomembno je, da berejo starši skupaj z otrokom in ne njemu. Branje je socialna izkušnja, ki 

ga mora spremljati tudi ljubkovanje, pogovarjanje, šale, postavljanje vprašanj in odgovarjanje 

nanje. Čas branja ni le čas branja na glas, ampak tudi čas pogovarjanja. Najdragocenejša 

izkušnja tako za otroke kot tudi za starše pri branju ni branje samo, temveč pogovor ob 

branju, ki ga le-to spodbudi. Otroci si v določenem trenutku želijo brati namesto staršev. 

Otroci berejo po spominu, zato od staršev zahtevajo, da večkrat preberejo eno knjigo (Kropp, 

2000, str. 7). 

Knjige širijo obvladovanje in znanje jezika in izkušnje na različne načine. Branje ustvarja 

otroku okno v svet, v katerega na noben način ne more (Kropp, 2000, str. 68).   

Knjige vplivajo na otrokov jezikovni razvoj, s tem pa tudi na razvoj mišljenja. V predšolskem 

obdobju je otrok izredno učljiv, bolj kot kadarkoli kasneje. Zapomni si množico novih besed, 

izrazov, besednih zvez, vendar le, če jih ima priliko slišati. Naša vsakdanja govorica je le 

ponavljanje omejene količine besed. Otroku moramo omogočiti, da sliši in spozna obsežnejši 
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besedni zaklad. V kolikor mu tega ne bomo omogočili, bo otrok tako v govoru kot v pisni 

obliki uporabljal zgolj skromno zalogo besed, ki se jih je naučil s posnemanjem našega 

govora. Razvite jezikovne zmožnosti in obvladovanje instrumenta jezika pa so nujno potrebne 

za razvoj mišljenja (Jamnik, 1998, str. 18). 

Tilka Jamnik (1998, str. 17) v enem izmed argumentov pravi: »Vez, ki se vzpostavi med 

otrokom in starši, ko starši vzamejo otroka v naročje in mu berejo, ima velik čustveni in 

vzgojni pomen za razvoj odnosa s starši«. Otrok se v naročju staršev počuti varnega. 

Zadovoljene so njegove fizične potrebe, k vsemu temu pa dodamo še doživetje estetskega 

ugodja. Naslednji argument, ki ga navaja Jamnikova, zakaj je srečanje s knjigo tako 

pomembno že v prvih letih življenja, razloži z naslednjim stavkom: »Pravljice so znano 

terapevtsko sredstvo za izživljanje otrokovih stisk in strahov ob prilagajanju na norme in 

pravila sveta odraslih«. V pomoč so mu pravljice, kjer junaki doživljajo enake ali podobne 

zgodbe, kot jih doživlja sam. Otrok se poistoveti z glavnimi igralci in tako doživi občutek, da 

ni edini sam, ki doživlja stiske in strahove. Srečni konci v pravljicah pa mu dajejo upanje, 

oporo, da se bo tudi on znašel v tem svetu.  

Nekaterih pojmov, pojavov in stvari enostavno ni mogoče besedno opisati oz. pri predstavitvi 

besedni opis ne zadostuje. Otrok pa mora svet, v katerem živi, čim bolje poznati. S poučno 

knjigo, slikanico lahko otroku predstavimo oddaljene kraje, razne živali, neznane stvari, 

pojme itd, Nenazadnje je pomembno spoznanje, ki si ga otrok vtisne v spomin, da so knjige 

tiste, kjer lahko najdemo informacije in odgovore na vprašanja takrat, ko jih mi želimo 

poiskati. Ob poslušanju in podoživljanju se razvija njihov domišljijski svet. Ob knjigah pa se 

otrok seznanja tudi z ilustracijami, likovnimi tehnikami, barvami in s tem se razvija njegov 

estetski okus, preko posnemanja in poustvarjanja pa tudi njegovo estetsko izražanje (Jamnik, 

1998, str. 18-19). 

Pri branju postanemo del dogajanja, posebej to velja za otroke. Knjige otroku torej ne širijo le 

zunanjega sveta, ampak tudi izražajo občutja njegovega notranjega sveta (Kropp, 2000, str. 

68). 
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KAKO BRATI IN PRIPOVEDOVATI PRAVLJICE 

Starši se velikokrat obremenjujejo s tem, kako naj pravilno berejo pravljice, zgodbice. 

Mislijo, da ne znajo brati. Primerjajo se z knjižničarji, pravljičarji ali igralci..Ti posamezno 

zgodbo največkrat naštudirajo in se pripravijo na pripovedovanje. Temu primerno pripravijo 

tudi prostor. Vsakodnevno branje doma ne zahteva posebne priprave bralca in prostora, je pa 

včasih zaželeno (Dolinšek Bubnič, 1999, str. 69).  

Najprej je potrebno izbrati knjigo, ki je primerna otrokovi starosti ter je likovno in literarno 

kakovostna. Priporočljivo je, da starši otrokom pripovedujejo in berejo le pravljice, ki jih 

imajo tudi sami radi in jih vznemirijo, pretresejo, očarajo. S pripovedovanjem pravljic lahko 

posredujejo tudi lastno navdušenje in doživljanje pravljice. Pripovedovanje ali branje ob 

ilustracijah je zelo priporočljivo, ker lahko ilustracija otroku pove celo več kot besedilo.   

Pravljice je potrebno brati oz. pripovedovati tako, da jim otroci sledijo. Pri tem lahko starši 

opazujejo otroke, spremljajo njihove odzive, kajti pripovedovanje in poslušanje je 

kompleksno dogajanje. Skupno doživetje ustvarijo tekst in ilustracija, torej pravljica sama po 

sebi, ter pripovedovalec in poslušalec (Jamnik, 1998, str. 58). 

Branje se ne dogaja »tam« kot doživetje na televiziji; izkušnja branja poteka znotraj nas. Ko 

vas vaš otrok sliši, da ste prebrali Jureta kvak kvak Saše Vegri, on postane Jure iz zgodbe. 

Čudovita stvar je, da postanemo del dogajanja. Smo znotraj knjige. Pomembno je, da se 

sprostimo in uživamo, ko beremo pravljico. Otroci se odzivajo, so radovedni ter imajo radi, da 

jim beremo. Njihove knjige so v veselje tako nam kot njim (Kropp, 1993, 70). 

 

KO OTROK ZAČNE PRIPOVEDOVATI ZGODBE 

Pripovedovanje je ena izmed govornih spretnosti, ki se je otroci učijo v predšolskem obdobju. 

Kaj in kako pripovedujejo ter katero razvojno raven pri tem dosegajo njihove zgodbe, je 

odvisno od starosti otroka, poleg tega pa tudi od spodbude odraslih, od knjig, ki so otroku na 

voljo, od vrste slikovnega gradiva …(Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).  

Pripovedovanje zgodbe je pravzaprav proces, v katerega se v obdobju malčka in zgodnjega 

otroštva otroci pogosto vključujejo, zato tudi nudi številne možnosti za otrokovo učenje 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006, str. 30). Tako med poslušanjem kot tudi med 

pripovedovanjem zgodbe, otrok neprestano sintetizira dogodke, ki so se že zgodili, o njih 
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razmišlja, išče vzroke sedanjih dogodkov, oblikuje predpostavke in razmišlja o možnih 

nadaljevanjih zgodbe. Ko se zgodba razvija, svoje predpostavke spreminja in jih dopolnjuje 

(prav tam). 

»V otrokovem pripovedovanju zgodbe se odraža njegov govorni, miselni in socialni razvoj.« 

(Marjanovič Umek idr. 2002, str. 54). Medtem ko otrokove prve zgodbe, ki jih začenjajo 

pripovedovati okoli starosti enega leta in pol (ko v svojem govoru začenjajo rabiti prve dvo-

besedne izjave) še niso konvencionalne, saj otroci te starosti zgolj opisujejo in nizajo dogodke 

ter predvsem poimenujejo osebe in predmete, so kasnejše zgodbe otrok, starih tri leta in več, 

že dobro izoblikovane, saj temeljijo na mentalnih predstavah, vključujejo pa tudi problem, cilj 

in rešitev, kar je značilno za konvencionalno pripovedovanje zgodbe (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006, str. 31). Prve zgodbe so tako razvojno enostavnejše, vsebujejo 

preproste opise dogodkov, ki so jih otroci sami doživeli in so v veliki meri povezane z 

neposrednimi izkušnjami in zaznavanjem, pripovedovanje pa je vezano na konkretne 

pripomočke, npr. igrače (prav tam, str. 35). Kasneje se otroci v zgodnjem otroštvu med 

pripovedovanjem zgodbe postopno oddaljujejo od konkretnih pripomočkov ter dejavnosti in 

se hkrati vedno bolj naslanjajo na svoje predstave in rabo govora. Otroci ob pripovedovanju 

razvojno višjih zgodb na predstavni ravni iščejo, ustvarjajo in povezujejo različne možnosti 

kako bi se zgodba začela, smiselno nadaljevala in končala (Marjanovič Umek, Fekonja in 

Kranjc, 2004, str. 44). Po tretjem letu starosti otroci pripovedujejo vse bolj strukturirane 

zgodbe. 

Otroci, ki že pripovedujejo konvencionalno in strukturirano zgodbo, to najpogosteje gradijo 

na začetnem dogodku; zavedajo se cilja zgodbe, ki določa rdečo nit njihovega 

pripovedovanja, v zgodbi delajo smiselne vzročne in časovne povezave (npr. rabijo besede, 

kot so in, potem, medtem, ko, zato, ker), opisujejo motive, odnose med osebami, čustva oseb, 

zgodbo, ki jo peljejo do vrhunca pa običajno razvijejo okoli glavnega junaka (Marjanovič 

Umek, Fekonja in Kranjc, 2004, str. 46; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Otroci 

osebam na ilustracijah zelo pogosto pripisujejo določene psihološke značilnosti, zato so zanje 

zanimivi tisti junaki, ki so prikazani tako, da so razpoznavna določena čustva. Čustvene teme 

so v otrokovih zgodbah pogoste, predvsem je veliko negativnih čustvenih tem, pomembna pa 

so tudi čustva in misli junakov (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Na to, kako pomembne so govorne vzpodbude za otroka od njegovih najzgodnejših let naprej, 

kaže tudi to, da otroci, ki so imeli v prvih letih malo možnosti za pripovedovanje, tudi od 
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četrtega leta starosti dalje (ko navadno otroci že pripovedujejo konvencionalne zgodbe) ne 

znajo pripovedovati zgodbe, ne glede na to, ali gre za pripovedovanje o dnevnih izkušnjah ali 

pripovedovanje ob realističnih ali bolj shematiziranih ilustracijah. Neposredna raba govora v 

različnih govornih položajih je osnova za dokaj zahtevno pripovedovanje zgodbe. Otroci brez 

tovrstnih izkušenj tega ne znajo niti potem, ko so starejši (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2003, str. 31). 

Na otrokovo razvojno raven pripovedovanja zgodbe poleg starosti otroka vpliva tudi 

izpostavljenost branju otroške literature, trenutno razpoloženje otroka in pa tudi vsebina ter 

vrsta ilustracij (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Sicer lahko otrok zgodbo 

pripoveduje tudi sam brez ilustracij, vendar si otroci pri pripovedovanju najpogosteje vendarle 

pomagajo z ilustracijami, zaradi česar je njihova pripoved tudi bolj urejena in na višjih 

zahtevnostnih ravneh (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). Slike namreč služijo kot dražljaj 

za otrokovo pripovedovanje in so lahko različne: realistične, simbolne, bolj ali manj 

shematizirane ipd. Različne slikovne podpore (npr. ilustracije v slikanici, vsebinsko povezane 

ali nepovezane slike) so povezane z razvojnimi ravnmi zgodb, ki jih otroci pripovedujejo. 

Malčki in otroci v obdobju zgodnjega otroštva pripovedujejo zgodbe na razvojno višjih 

ravneh kadar pripovedujejo ob realističnih slikah kot kadar gre za ikonične slike. Poleg tega 

otroci dosegajo najvišjo raven pripovedovanja zgodbe kadar imajo na voljo več slik, ki jih 

lahko kombinirajo, najnižjo pa kadar imajo na voljo le eno sliko (takrat najpogosteje kar 

poimenujejo in naštevajo predmete ali osebe na sliki) (Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 

2004; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Kadar otroci pripovedujejo ob slikah, je 

še posebno spodbudno zanje, če so slike takšne, na katerih se zgodi kaj nenavadnega, 

nepričakovanega, nepredvidljivega, frustrirajočega, motečega ali čustveno nabitega 

(Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2004). Tovrstne slike (kjer se npr. vidi, da so se 

piškoti v pečici zažgali in ne le, da se pečejo) spodbujajo otroke, da pripovedujejo na razvojno 

višjih ravneh. 

Nenazadnje je pomembno še poudariti, da je zgodba, ki jo otrok pripoveduje, vedno osebna in 

značilna zanj, saj različni otroci iste izkušnje in dogodke povezujejo v različne zgodbe na svoj 

način. Zgodba otroku omogoči, da osmisli lastne izkušnje in jih deli z drugimi, hkrati pa 

zgodbe otroku nudijo vpogled v njihovo razumevanje osebnih izkušenj in čustvenega 

doživljanja. »Strukturna raven zgodbe, ki jo otrok oblikuje, pa ni nekaj stalnega, temveč 

predstavlja proces, ki ga odrasli lahko spodbujajo z različnimi podporami otrokovemu 

mišljenju in pripovedovanju.« (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2006, str. 356). Pri 
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otrocih, starih od štiri do pet let, je vpliv vaje in konteksta na njihovo pripovedovanje zgodbe 

zelo velik, še posebej, če imajo otroci tudi možnosti, da zgodbo zaigrajo (Marjanovič Umek 

idr. 2002). Eden od bistvenih vplivov in pomenov, ne le za otrokovo pripovedovanje zgodbe, 

temveč tudi za otrokov govorni in celostni razvoj nasploh, predstavlja družinsko okolje. 

KNJIŽNI KOTIČKI IN LITERATURA ZA OTROKE 

Otroci morajo imeti doma svoje knjige spravljene na posebni polici. Knjige iz knjižnice in iz 

šole so čudovite, so pomembne. Nič pa ne more nadomestiti knjig z lastne knjižne police. 

Otrok jih največkrat pregleda in sčasoma bodo postale prav te tiste, ki jih bo morda prvič 

samostojno prebral. Otroci potrebujejo veliko raznovrstnih knjig. Težko je povedati katere 

knjige bodo otrokom všeč. Starši jim jih dajo na razpolago, odločili pa se bodo otroci sami 

(Kropp, 2000, str. 10). 

Knjižni kotiček lahko pripravimo že dojenčku. To je lahko le stolček v kotu, ki ga otrok lahko 

doseže. Kotiček naj bo v prostoru, kjer bodo nanj imeli pregled tudi odrasli. Otrok se bo v 

svojem kotičku igral svoji starosti primerno. Zaželeno je, da ima v kotičku tudi barvice, 

lepilo, škarje, revije, ročne lutke junakov iz slikanic … Na steno kotička lahko prilepimo 

plakate z motivi iz slikanic, otrokove izdelke, razglednice …  

Knjige, ki so primerne za otroke do 3. leta starosti, so že omenjene kartonke, igralne knjige in 

slikanice. Z njihovo pomočjo otrok že spoznava sebe in svet, ki ga obdaja. Najpomembneje pa 

je, da se navaja na knjige. Starši mu lahko ob naslikanih predmetih in situacijah vedno znova 

pripovedujejo ali berejo preprosto besedilo ob ilustracijah (Jamnik, 1998, str. 70). 

Za otroke od 3. leta naprej pa so primerne slikanice in ilustrirane knjige s posameznimi 

pravljicami in zgodbicami, ki mu jih berejo starši. Pri prebiranju knjig otrok ob estetskem 

doživljanju umetnostnega besedila in ilustracij uživa tudi toplino odraslih. Ob knjigah se 

razvije pogovor, sledi pa podoživljanje prebranega v domišljijskih, likovnih, verbalnih in 

drugih oblikah ustvarjanja (Jamnik, 1998, str. 72). 

 

BRALNE DEJAVNOSTI, KI LAHKO SPREMLJAJO BRANJE 

Branje knjige je le ena izmed bralnih dejavnosti. Priljubljene in koristne pa so, v predšolskem 

oz. predbralnem obdobju, tudi druge dejavnosti. P. Kropp v svoji knjigi navaja naslednje: 
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- Narišite risbico in si o njej izmislite zgodbico. 

- Izmislite si zgodbico, katere glavni junak naj bo vaš otrok. 

- Skupaj berite časopise, še zlasti stripe in otroške strani. 

- Igrajte se s črkami po robovih časopisov ali na otrokovi tablici. 

- Prebirajte otroške revije. 

- Napišite pismo babici ali velikonočnemu zajčku. 

- Skupaj pregledujte kataloge ali fotografske albume. 

- Pripovedujte zgodbo o svojem življenju, ko ste bili še otrok (Kropp, 2000, str. 67). 

Branje, poslušanje in jezikovne spretnosti se razvijajo skupaj. Več kot otrok sliši, bolj 

prefinjeno in omikano bo postalo njegovo govorjenje in predstavljanje. Velika prednost 

branja je, seveda, da bo imel priložnost slišati besede, ki se ne pojavljajo v vsakdanjem 

pogovoru. Vrata, ki bi bila sicer zaprta, otroku odpira branje. Omogoča mu, da sliši daljše 

povedi, ki so skrbneje grajene in bolj uravnotežene kakor v vsakdanjem jeziku. 

Knjige širijo jezik in izkušnje na različne načine. Živali s človeško podobo v slikanicah niso 

brez razloga. Velikokrat je npr lažje. prepoznati svoje strahove v tistih, ki pestijo prestrašeno 

želvo, kakor da bi jih priznali naglas. Knjige otroku ne širijo le zunanjega sveta, ampak tudi 

izražajo občutja njegovega notranjega sveta (Jamnik, 2000, str. 68). 

 

URE PRAVLJIC V KNJIŽNICI 

Knjižnice v današnjem času same organizirajo ure pravljic za otroke. Pripovedovanje pravljic 

ob slikanici ali po vsebini slikanice, je posebna zvrst umetnosti. V sebi združuje likovno, 

literarno, glasbeno, dramsko in tudi plesno umetnost. Take vrste prireditve spodbujajo, da 

otroci zgodbe spontano upodobijo in se igrajo na vse možne načine. Tako imenovane ure 

pravljic so prav tako kulturne prireditve, na katere se otroci pripravljajo s posebnim 

pričakovanjem in jih tudi temu primerno doživljajo. Zgodbe v otroku prebudijo željo, da bi 

jih slišal še enkrat. Pripovedovane pravljice tako dobijo še drugo dimenzijo in se še globlje 

vtisnejo v otrokov doživljajski svet (Dolinšek Bubnič, 1999, str. 66). 
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4. 2  GOVORNE IGRE KOT POMOČ PRI RAZVIJANJU 

OTROKOVEGA GOVORA 

Govorne igre so ena izmed raznovrstnih oblik dela pri razvijanju otroškega govora. Glavna 

razlika med govornimi igrami in govornimi vajami je ta, da imajo govorne vaje vedno 

določene vzgojno-izobraževalne naloge in cilje. Te skrbno načrtujejo vzgojitelji  v vrtcu, 

medtem ko se lahko govorne vaje brez vnaprejšnjih priprav doma s svojimi otroki igrajo tudi 

starši (Lipnik, J., Matič, R., 1993, str. 83). 

Med govorne igre spadajo tudi 'bibarije', gibalno-govorne igre, namenjene predvsem otrokom 

prvega starostnega obdobja. 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj govornih iger. 

Igre namenjene otrokom prvega starostnega obdobja (od 1 leta do 3 let) 

- Onomatopoija: Tu gre za posnemanje glasov in zvokov. Otrok posnema glasove živali, 

vozil, zvoke gospodinjskih strojčkov, skratka vse, kar sliši v svoji neposredni okolici: 

korake, šum vetra, zvok avta … (Angere, 1998, str. 18). 

- Rime: Iskanje rim na določeno besedo je primerno že za otroke okoli tretjega leta starosti 

(prav tam, str. 19). 

- Igre s prsti: Primemo posamezne malčkove prste in se z njimi pogovarjamo (prav tam, 

str. 19). 

- Telefon: V pomoč so nam lahko otroški telefoni. Otroka sprašujemo on nam odgovarja. 

Igro lahko spreminjamo tako, da otroka vedno kliče druga oseba, ali pa celo, da otrok 

kliče nas (prav tam, str. 24). 

- Dragocene priložnosti: Kadar otrok kaj prepeva, govori sam s seboj, ponavlja besede, se 

lahko pridružimo tej dejavnosti in jih razširimo (prav tam, str. 24). 

Igre namenjene otrokom drugega starostnega obdobja 

- Uganke: Uganke imajo predšolski otroci izjemno radi, ker poskrbijo za pravo mero 

napetosti in okrepijo občutek uspešnosti, če jih otrok pravilno reši. Uganke najdemo v 

revijah namenjenim predšolskim otrokom, raznih knjigah, koledarjih …Če ugank ne 
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poznamo na pamet in nimamo pri roki nobene primerne knjige, si lahko uganke 

izmišljujemo sami (npr. Vidim nekaj, česar ti ne vidiš,). Nato pomagamo otroku pri 

reševanju, tako da začnemo opisovati predmet, ki smo si ga izbrali. Lahko ga tudi 

spodbudimo, da si poskuša sam izmisliti uganko (Angere, 1998, str. 129). 

- Rime in verzi: Tri- do šestletni otrok se navdušuje nad rimami in verzi, rad jih ponavlja 

in se jih hitro uči na pamet. Otrok dobi občutek za zloge in rime (prav tam, str. 57). 

- Pregovori: Otroci imajo radi pregovore. Pregovori vsebujejo tudi slikanice v svojih 

zgodbah. Dober vir za iskanje oz. spoznavanje pregovorov so tudi babice, dedki, torej 

starejši ljudje (prav tam, str. 58). 

- Izmislimo si zgodbo: Če otroku veliko beremo, kaj hitro spozna, kako so zgodbe 

sestavljene. Sebi in nam jih bo z veseljem pripovedoval. Igre izmišljanja lastne zgodbe 

otroku ne širijo le besedišča, temveč izpopolnjujejo sposobnost izražanja in posredujejo 

razumevanje jezikovne zgradbe. Paziti moramo, da otrok ne govori le posameznih besed 

ali stavčnih odlomkov (prav tam, str. 60). 

- Pomembne besede: Izberemo primerno besedo, kot na primer: izredno, neverjetno, 

čudovito. Izmislimo si zgodbo, v kateri se izbrana beseda čim večkrat pojavi (prav tam, 

str. 60). 

- Izštevanke: Uporabimo jih za izštevanke oz. določanje kdo bo pričel igro (prav tam, str. 

60). 

- Skrivalnice: Otroku skrijemo predmet in ta ga mora poiskati. Otroka usmerjamo z 

navodili: levo, desno (prav tam, str. 61). 

- Kje so predmeti: Igro se lahko igramo, ko čakamo na vlak, v čakalnici in tudi doma. 

Otroka vprašamo: »Kje je medvedek?« Otrok opisuje položaje posameznega predmeta. 

Otrok opisuje medsebojne odnose predmetov, ki jih izraža s predlogi »v, na, poleg, nad, 

pod« (prav tam, str. 61). 

- Nasprotja: Z otrokom iščemo nasprotja, npr. majhen – velik (prav tam, str.60). 

Govorne igre imajo pri razvijanju otroškega govora naslednje dobre strani: 

- Uporabljamo jih lahko povsod in ob vsakem času. 
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- Primerne so za zabavo v prevoznih sredstvih, ko potujemo na izlet, na letovanje. 

- Otroci se govorne igre igrajo spontano, brez naših spodbud. 

- Z govornimi igrami spontano urimo temeljne elemente govora, njegove komponente in 

lastnosti dobrega govorjenja (Lipnik, J., Matič, R., 1993, str. 84). 

S tem poglavjem zaključujem teoretični del moje diplomske naloge. V empiričnem delu 

naloge sem na manjšem vzorcu raziskala razliko v pripovedovanju otrok v vrtcu glede na 

izobrazbo staršev.  

 

II EMPIRIČNI DEL 
 

1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

 

Prva leta otrokovega življenja so najpomembnejše obdobje za razvoj govora in 

komunikacijskih spretnosti. Govor se zelo hitro razvija tako količinsko kot tudi kakovostno. 

5-letni otroci sestavijo pet- do šest-besedne stavke, govor je tekoč, lahko že izražajo časovne 

odnose, razumejo 2500–3000 besed, sledijo navodilom. Če pozorno poslušamo, opazimo 

razliko v govoru med enako starimi otroki (Skubic, 2004, str. 21). 

 

Rezultati raziskave slovenskih avtoric (Marjanovič Umek, Fekonja in Podlesek, 2008) kažejo, 

da so izobrazba staršev in družinsko okolje pomembni napovedniki govorne kompetentnosti 

otrok, saj lahko z njimi pojasnimo pomemben delež variance v govornem razumevanju, 

govornem izražanju, metajezikovnem zavedanju in otrokovem pripovedovanju zgodbe. 

 

Avtorja Apostolos in Napoleon (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006) sta ugotovila, da 

ima stopnja izobrazbe otrokovih staršev učinek na razvoj otrokovega govornega razumevanja 

ter raznolikost besed, ki jih otrok rabi v svojem govoru. 

 

Torej vidimo, da je mogoče opaziti razliko in spremembo v govoru, zato me zanima, kakšna 

je razlika v pripovedovanju glede na izobrazbo staršev med enako starimi otroki.  
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1. 1  CILJI RAZISKAVE: 
 

- Ugotoviti, kako pripovedujejo zgodbo otroci staršev, ki imajo visoko izobrazbo in kako 

otroci staršev, ki imajo nižjo izobrazbo. 

- Ugotoviti, kako zgodbo nadaljujejo ali kako zgodbo ob slikah pripovedujejo otroci staršev, 

ki imajo visoko izobrazbo in kako otroci staršev, ki imajo nižjo izobrazbo. 

- Ugotoviti, koliko besed uporabljajo pri pripovedovanju otroci staršev z nižjo izobrazbo. 

- Ugotoviti, koliko besed uporabljajo pri pripovedovanju otroci staršev z visoko izobrazbo. 

- Ugotoviti, katere besedne vrste uporabljajo pri pripovedovanju otroci staršev z nižjo 

izobrazbo. 

-  Ugotoviti, katere besedne vrste uporabljajo pri pripovedovanju otroci staršev z visoko 

izobrazbo. 

 

1. 2  RAZISKOVALNE  HIPOTEZE: 
 

H 1: Predvidevam, da bodo otroci staršev z nižjo izobrazbo uporabili manjše število besed. 

H 2: Predvidevam, da bodo otroci staršev z višjo izobrazbo uporabili večje število besed. 

H 3: Predvidevam, da bo govor otrok staršev z višjo izobrazbo pri pripovedovanju in 

nadaljevanju zgodbe količinsko bogatejši in bolj tekoč. 

 

2 RAZISKOVALNA METODA 
 

Opravila sem kvalitativno analizo in pri raziskavi uporabila deskriptivno (opisno) metodo. 

 

2. 1  VZOREC 
 

Izbrala sem naključni namenski vzorec. Zanj sem izbrala 10 otrok na podlagi izobrazbe 

staršev. 5 otrok staršev z nižjo izobrazbo (vzorec A) in 5 otrok staršev z višjo izobrazbo 

(vzorec B). Vsi otroci bodo v letošnjem letu dopolnili 6 let. Pri izbiri otrok glede na izobrazbo 

staršev, sem bila natančna. Otroci, ki so sodelovali v raziskavi, obiskujejo Vrtec Marjetica v 

Ivančni Gorici, Enota Pikapolonica. 
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Otroke sem razdelila v dve skupini: 

- Vzorec A:  mati in oče brez izobrazbe, končane osnovne ali srednje šole.  

- Vzorec B:  mati in oče višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo.  

 

Vzorec A 

V tej skupini je bilo pet otrok, štiri deklice in en deček. Vsi bodo v letošnjem letu dopolnili 6 

let. V skupini je bila ena deklica iz družine s tremi otroki, ostali štirje pa iz družin z dvema 

otrokoma. Prevladujejo starši s poklicno izobrazbo.  

 

Vzorec B 

V tej skupini je bilo pet otrok, tri deklice in dva dečka. Vsi bodo v letošnjem letu dopolnili 6 

let. V skupini sta bila dva otroka iz družin s tremi otroki, dva otroka iz družine z dvema 

otrokoma in en otrok iz družine z enim otrokom. Prevladujejo starši z visokošolsko 

izobrazbo. 

 

Snemala sem otroke v skupini, v kateri sem zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice. Ker smo 

z otroki vsak dan skupaj, sem bila prepričana, da ne bodo imeli nobenih težav, ko jih bom 

snemala. Vendar, ko sem jih začela s snemati, so postali zelo zadržani in nezaupljivi. Zato 

sem se odločila, da se prej s kamero malo poigramo. Posneli smo sami sebe. Ko so ugotovili, 

da je to zelo zabavno, sem vedela, da je prišel pravi čas, da jih posnamem za svojo raziskavo. 

 

Snemala sem z videokamero, kar mi je omogočilo opazovanje in poslušanje otrok med 

samim pripovedovanjem. Snemanje je potekalo od februarja do aprila 2011. Z vsakim 

otrokom sem posnela vse tri vrste pripovedovanja zgodb. 

 

Med samim snemanjem sem poskušala kar se da zmanjšati moteče dejavnike. Zato sem 

snemala predvsem v času počitka, ko je bilo v igralnici bolj tiho. Ko pa sem snemala v 

dopoldanskem času, sem posamezne otroke odpeljala v kabinet, kjer je bilo manj motečih 

dejavnikov.  

 

Ugotovila sem, da so si otroci med seboj zelo različni. Eni so komaj čakali, da se usedejo na 

stol in pripovedujejo, nekateri pa so imeli s tem kar nekaj težav. Za lažje pripovedovanje smo 

naredili tudi poseben stol za pripovedovanje pravljice. Nanj so ponosno sedali s knjigami v 

naročju tudi takrat, ko nismo snemali. 
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2. 2 PRIPOMOČKI 
 
Za ugotavljanje razvojne stopnje otrok na podlagi pripovedovanja zgodb, sem uporabila 

nestandardiziran preizkus pripovedovanja zgodbe. Otroci so zgodbo pripovedovali na tri 

različne načine: 

- Pripovedovanje že slišane pravljice Zrcalce ob opazovanju ilustracij (avtor Gregor Vitez, 

ilustriral Marjan Manček). 

- Pripovedovanje zgodbe ob slikah brez besedila Medvedek in dež (ilustrator  Zvonko Čoh). 

- Nadaljevanje že začete zgodbe Trije medvedki (ljudska pravljica, katero je poiskala in 

ponovno zapisala Anja Štefan, ilustrirala Jelka Godec Schmidt). 

 
 

3  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
Podatke sem zbirala pri treh dejavnostih (pripovedovanje znane pravljice, pripovedovanje 

pravljice ob slikah in nadaljevanje že začete pravljice). Vse tri dejavnosti sem ponovila tako 

pri otrocih, ki imajo starše z nižjo izobrazbo, kot tudi pri otrocih staršev z višjo izobrazbo. 

 

Tabela 1 

 VZOREC A % VZOREC B % SKUPAJ 

SAMOSTALNIK 480 44,4 601 55,6 1081 

PRIDEVNIK 198 41,2 283 58,8 481 

GLAGOL 617 47,3 686 52,6 1303 

OSTALO 964 45,5 1154 54,5 2118 

SKUPAJ 

BESEDNE VRSTE 

2259 45,3 2724 54,7 4983 

ŠTEVILO BESED 2745 44,1 3480 55,9 6225 

 
Otroci staršev z nižjo izobrazbo, so pri pripovedovanju uporabili malo manj besed kot otroci 

staršev z višjo izobrazbo.   

Vsi otroci so pri pripovedovanju izgovorili 4983 besednih vrst, od tega 45,3 % otroci staršev z 

nižjo izobrazbo in 54,7% otrok staršev z višjo izobrazbo. 

 

Rezultati so me zelo presenetili, saj sem pričakovala, da bodo otroci, ki imajo starše z višjo 

izobrazbo pri pripovedovanju uporabili veliko več besednih vrst kot pa otroci staršev z nižjo 
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izobrazbo. Številke se pri obeh vzorcih razlikujejo samo v nekaj odstotkih. Prepričana sem, da 

je eden od vzrokov za tak rezultat tudi to, da je bilo otrokom nerodno pripovedovati pred 

kamero. Zato sem poskusila tudi z diktafonom, vendar je bila situacija podobna.  

 

Pred raziskavo sem pričakovala, da bodo otroci staršev z višjo izobrazbo uporabili več 

samostalnikov, pridevnikov in glagolov kot otroci staršev z nižjo izobrazbo. Pričakovala sem, 

da bodo otroci staršev z nižjo izobrazbo izgovorili več ostalih besednih vrst (medmet, veznik 

…) kot otroci staršev z višjo izobrazbo. Razlika med njimi je, vendar ni ravno velika. 

Največja razlika je v uporabi pridevnikov. Otroci staršev z nižjo izobrazbo so izgovorili 

41,2% pridevnikov, otroci staršev višjo izobrazbo pa 58,8%. Večja razlika je bila v 

pripovedovanju med otroki v istem vzorcu. 

 

Tisti otroci, ki so bolj samozavestni, so pripovedovali bolj gladko in povedali več besed in 

besednih vrst, tisti ki so tudi drugače bolj zadržani pa so povedali manj besed in imeli več 

mašil. Vseeno so me nekateri prijetno presenetili. Zanimivo je bilo, da so bili pri tretjem 

poskusu že vsi bolj samozavestni in bolj zgovorni, zato so uporabljali več besed. 

 

3. 1 PRIPOVEDOVANJE OTROK STARŠEV Z NIŽJO IZOBRAZBO 

(VZOREC A) 

 

Tabela 2: VZOREC A 

 Samostalnik Pridevnik Glagol Ostalo Skupaj Št. 
besed 

Deklica 
D. 

118 
 

60 120 184 482 587 

Deklica 
N. 

75 27 120 184 406 496 

Deklica  
L. 

75 18 92 148 333 432 

Deklica 
A. 

119 51 148 247 565 613 

Deček T. 93 42 
 

137 201 473 617 

Skupaj  480 
 

198 
 

617 964 2259 2745 
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PRIPOVEDOVANJE ŽE ZNANE PRAVLJICE:  

 

ZRCALCE  

 
Otrokom sem pravljico prebrala in jih povabila, da sedejo na poseben stol in pripovedujejo 
pravljico.  
 

Pripovedovanje deklice D. 

Na sredini gozda je ležal zrcalce. Morda ga je izgubila pastirica ali lovec, ki je sedel v travi 

ali otroci. V zrcalce so se ogledovali oblak, sonce in ptiči. Priskakljal je zajček: »O, ka pa je 

to moja slika. Samo, da se ne spomnim, kdaj sem jo izgubil«. Priskakljala je veverica: »Kaj si 

našel zajček?« »Svojo sliko, samo ne spomnim se kdaj sem jo izgubil«. Veverica se pogleda in 

vidi svoja ušesa: »Ha, ha, ha a ne vidiš mojega dragocenega repa. A ne vidiš mojih ušes.« 

Priletela je šoja: »Kaj pa imaste tak prepir«? »Priskakljal, priskakljala je tudi veverica in je 

trdila, da je to od nje slika. Šoja je malce bližje in reče: »Mar ne vidita mijega dragocenega 

kljuna. Pritacal je medved in rekel: »Kaj pa imaste«? Priskakljala je veverica in rekla, da je 

to od nje slika in potem je prišla šoja in še ona trdi, da je to njena slika. »Pokaži je,« rekel 

medved in videl ušesa in se zasmejal: »Ha, ha, ha to je moja slika mar ne vidite mojih ušes«. 

In odtacal je domov. Mamica je rekla: »Kaj pa imaš«? »Našel sem svojo sliko. Šoja in zajec 

in veverica so se prepirali«. »Kaj,« je rekla: »To je res medvedja glava«. Prišla sta mladička 

in sta rekla: »Očka, kaj si prinesel sabo«? »Mojo sliko«, je rekel očka. To si ti ki si bil 

majhen«. »Če sta manjša se zdi pomanjšano pa vseeno sta moje krvi in moje pameti«. 

 

Pripovedovanje deklice N. 

Na sredi gozda je ležalo slika in so oblaki in soonce pa tički so se počivali. In je priskaskal 

zajček in je rekel: »To je moja slika ne vem daj sem jaz izgubil«. In potem je priskaskljala 

veverica in je rekla: » Kaj si p..p..poiskal«? »Tuki je moja slika pa ne vem od kdaj sem jo 

izgubil, izgubil sliko«. In je pogledala: »To je moja slika«, sta se prperala, sta se prperala in 

zraven je šoja pršla in in je rekla: »To je moja slika«, in so se prpiral. In poj je medved pršu 

je brundo brundo pršu. Potem se je smejal in je rekel: »To je moja slika«. Je reku zajček: 

»Veverica je pršla in je rekla, da je od nje slika in poj je še šoja pršla. Potem je rekla, da je 

od nje šoje. In potem je pogledal in potem je rekev, da se prepirajo za mojo sliko. In je šel 

domov. Tako čudno so gledali, da se je perpiral kle, da je to moja slika. In je šel brundo 

domov in je mami pršla in je rekla: »Kaj si našel oči«? »Mojo sliko«. Pol sta pa še pršla 
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otročka dva. Sta rekla: »Oči, kaj si našel, kaj si našel«? »Sliko, ki sm jo zgubil«. No in sta 

pogledala in je reku medvedek: »K si mejhn bil si tm pustu. Konec. 

 

Pripovedovanje deklice L. 

Na jasi je ležalo zrcalce, nekdo ga je izgubil. Nekega dne je zajček prišel in se je pogledal 

sliko. K je bil on gor. In poj je še veverica prskakljala. »Zajček kaj si našel«? »Sliko ne vem 

daj sem jo zgubil«, je reku. Poglej se in si je pogledala. In si je pogledala in je veverca rekla: 

»A ne vidiš, da imam jaz taka ušesa«. In sta se prperala. In sta se še zmeram prperala. »Ta je 

moja slika, ta je moja slika«. In je prletela šoja in je rekla: »Kaj je ta glas«? In sta se 

veverica in zajc perpirala. Zajec je rekel: »Ta je moja slika«. In zoja je rekla, da je njena. In 

pol še prbrundal medved. In so se vsi prpirali. In je medved slišou ta glas in je brundal 

brunda. In je že prišel. »Kaj je«, je rekel. In zajc je rekeu, da je to moja slika. Vsi so se 

perpirali razen medved. In je zajec pogledal, da je od medveda slika. In je pogledal in je bla 

res. In se je zasmejal: »Ha, ha, ha«. In je rekel: »Jaz grem domov«. In je hitro odhitel domov. 

Nekega dne, ko je prišel domov je videl še enkrat sliko in je mami pokazal sliko, da je to on, 

ko je bil še mejhen. In sta se otročka pogledala. In je rekel: »To, ko si bil še mejhen očka«. In 

še drug: »Ko si bil še mejhen očka«. Pa konec. 

 

 

Pripovedovanje deklice A. 

Zrcalce. Nekega dne je na jasi ležalo zrcalce. Mogoče ga je izgubila pasterica, lovec, ki je 

sedel ali otroci. V njega se je pogledaval sonček, ptičke, oblaki. In je mimo priskakljal zajček: 

»Moja slika. Kdaj sem jo izgubil«? In se ni spomnil. Iz drevesa je pridrvela veverica in rekla: 

»Kaj je zajček, kaj si našel«? »Mojo sliko, a ne spomnil se kdaj sem jo izgubil«. »Daj mi, daj 

mi pogledala bi jo«. In reče: »Kako si upaš reči, da je to tvoja slika, poglej ta krasna ušeska 

in repek. In reče zajček: »Ne poglej moja ušesa lepa in dolga. In prileti šoja in reče: »Čemu 

ta priper«. »Zajček, ki je najdel sliko in govori, da je od njega pa je moja«. In reče šoja: 

»Dajte mi jo, da pogledam«. In reče: »To je moja slika. Zakaj ste se pa prepirali«. In potem 

reče: »Ima mogoče od vaju kdo takšen lep kljun? Nima«. In vse to sliši medved in pride 

medved. In reče: »Zakaj se pa priperate«? »Veverica pravi, da je to od nje slika pa je moja. 

Prvi sem jo najdel poglej ta ušeska«. Veverica pa reče: »Ne to je moja slika, poglej ta krasni 

repek«. In potem reče šoja: »Ne pa ne to je moja slika. Poglejte ta lep kljunček in peresa«. In 

medved reče: »Dejte mi, da pogledam«. Medved je pogledal in rekel: »Ha, ha, ha to je 

medvedja glava«. In je šou domov. In je rekel. In je rekla medvedja žena: »Kaj imaš to, kaj 
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imaš to, pokaži mi«? In medved je dal pokazati. In je rekel: »Zajec, veverica in šoja so se 

preperali, da je to njihova slika, ampak je to medvedja glava«. In rečeta še otročička: »Ja oči 

to si ti ko si bil še mejhen«. »Vidva imata bolj mejhne oči pa vidita na mejhno«. Konec. 

 

Pripovedovanje dečka T. 

Zrcalce. Na jasi je ležalo zrcalce. Potem je priskakljal zajec. Je rekel: »Kaj sem pa našel«? 

Svojo sliko. Ne vem kdaj sem jo izgubil«. Potem je priskakljala veverica. Je avprašala: 

»Zajec, kaj se našel«? »Svoje sliko«. Pa veverica pogledam pa reče: »To je moja slika«. In se 

prepirata, sta se. In sta rekla: »To je moja slika, ne moja, ne moja«. In potej je priletela in 

priletela je šoja. Je rekla: »Kaj je«? Zajec je rekel, da je moja slika, ampak je moja je rekla«, 

je rekla veverica. Potem so se prepirali. Pa je pogledala šoja pa je rekla: »To je moja slika«. 

Potem je prišel medved. »Kaj se priperate«, je rekel medved. Prvi je zajček prišu in je rekel, 

da je to moja slika. In druga je prišla veverica in je rekla, da je moja slika. In pol je pa šoja 

pršla in je rekla, da je to moja slika. Pa medved pogleda: »Ha, ha, ha, to je moja slika«. In jo 

je odnesel domov. In potem je prišla mami. Je rekla: »Kaj si našel«? »Sliko svojo« Pa mami 

pogleda in reče: »Ja to je res medvedja glava«. Potem še prideta otročička. Pa rečeta: »Oči, 

oči, kaj si našel«. »Sliko«. In otročič pogleda in reče: »To je to je res slika k k si bil še 

majhen. Pa si bil tak kot jaz 

.  

PRIPOVEDOVANJE ZGODBE OB SLIKAH BREZ BESEDILA: 

 

MEDVEDEK IN DEŽ 

 

Otroke sem povabila na pravljični stol, jim pokazala slike in jih prosila naj sami pripovedujejo 

zgodbo ob slikah. 

 

Pripovedovanje deklice D.  

Medvedek je hotel iti ven. Vzel je dežnik in ni vedel katere škornje bi obul in jopico. Potem je 

šel v manjše luže skakat. Ena luža je bila tako velika, da si je zmočil hlače. Na dežnik je 

pozabil. 
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Pripovedovanje deklice N. 

Pravljica od medvedka. Medvedek je gledal čez oken. Hotel je dežnik. Hotel je oblečt se. 

Škornje. Po luži je čofav. Pol je še bolj dež padal pa je tam do hlač šlo. Potem je dežnik vrgel 

pol je pa šel sam v vodo. Pol je pa še teku pol je pa na rit padu. 

 

Pripovedovanje deklice L. 

Medvedek si je želel it ven. In si je dežnik uzel. In še obleku se je. Pa škornje je obul. Pa še po 

lužah skakal. In je u velko lužo stopu. In je pihalo in dežnik je odpihnil. In je pau in je v 

tavelko lužo. 

 

Pripovedovanje deklice A. 

Nekega dne je medvedek opazil, da dežuje. In je rekel: »Rad bi šel ven a ko dežuje ne 

morem«. In je šel pogledat kir je od njega dežnik. Ampak je iskal in iskal in je končno najdel 

svojega. Potem je šel do škornjev in je mislil kere bo uzel. In je vzel rdeče škornje. In potem je 

šel uzet kapo in haljo. Potem je šel ven in je hodil po lužah. Voda pa je šla skoraj v škornje 

zato je hitro stekel domov. A cesta je bila mokra in je padel v lužo. In je zajokal. In je hitro šel 

domov. 

 

Pripovedovanje dečka T. 

Ta medvedek je hotel it ven pa je pogledal ven in je dež padal. Potem je vzel marelo, vzel 

bundo in kapo. Potem je še čevlje obul in je šel vozit se. Potem je lužo zagledal. In ko je 

preveč zapihalo in je medvedek spustil malelo in je stekel. Pol je je sedel na luži in je na glavo 

dež padal. 

 

NADALJEVENJE ŽE ZAČETE ZGODBE: 

 

TRIJE MEDVEDKI 

 

Otrokom sem prebrala pravljico Trije medvedki. Na koncu sem jih povabila na pravljični stol, 

kjer sem jim rekla naj nadaljujejo zgodbo. 

 

Pripovedovanje deklice D.  

Nekoč so živeli trije medvedki. En je bil oče, en je bil malo manjši je bla mamica en je bil še 

manjši je bil mladiček Miško. In prišla je deklica in stopila v hišico. In potem je zagledala 
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največjo skledo, ki je bla od očita, malo manjša je bla od mamice najmanjša skleda je bla od 

Miška. Potem je sedela na prvi stol in ni bil v redu potem je na malo manjši potem še na 

manjši. Poiskusla je očitovo juho, mamičino ni bila dobra, nazadnje še malo manjšo. Potem je 

bila že zelo utrujena in šla je v drugo sobico. Prvo je šla gor na očitovo posteljco potem na 

malo manjšo od mamice potem še malo manjšo. Prišli so trije medvedi. Oče medved je 

zarenčal: »Kdo je jedel iz moje sklede«? Mamica je še majčen potihem: »Kdo je jedel iz moje 

sklede«? Najmanjši je rekel: »Kdo je jedel iz moje skledice in pojedel vso juho«? potem je oče 

zarenčal: »Kdo je sedel na mojem stolu«? Potem je mamica zarenčala: »Kdo je sedel na 

mojem stolu?« In medvedek je zarenčal: »Kdo je sedel na mojem stolu in ga polomil?« Potem 

je oče. So šli v sobico in rekli: »Kdo je, kdo je spal na moji pojstli?« Potem je mamica rekla: 

»Kdo je spal na moji pojstli?« Medvedek je rekel: »Kdo spi na moji pojstlici?« In potem je 

odgrnil deko in videl punčko. Hotel je ugriznit a jo ni. Punčka je šla čez oken skočila. In 

potem medvedi so jo ujeli. In potem ni našla poti in je tekla in tekla in tekla. Medvedi so jo 

ujeli in so ji rekli: »Ne boj se, če ne najdeš doma in lahko si pr nas.« In pol so in pol so in pol 

je pomivala posodice in pripravila za jest. In potem so šli vsak v svojo pojstlco spat. 

 

Pripovedovanje deklice N. 

Živeli so medvedi. Pritekla je mmm. Punčka je eno hišo vidla in je šla in so vrata pustli 

odprta. In potem je šla noter in potem je zagledala tri skodelce pa žlice. Poj je iz tavelko žlico 

zajela juhico poj je pa še iz majše. Pa ni tok dobra. Poj je pa še od majše probat poj je pa 

rekla, da je naj dobra. In potem se je vsedla na tavelk stolček in ji ni prav. Potem je še na 

malo manjši stolček. Potem ji še zmer ni prav. Potem je še na mejhen stolček. Potem je pa 

prav. In je jedla in jedla in pol »pok« in je na tla pala. Potem so medvedi pršla. Potem je oči 

reku: »Kdo je iz moje sklede jedu?« Pol pa še mama: »Kdo je iz moje sklede jedu?« Po pa še 

ta mejhn: »Kdo je iz moje sklede jedu čist je prazna«? In je oči šu a sobo in je reku: »Kdo je u 

moji pojstli spal?« In je ji zmečkal. Pol je pa še mami rekla: »Kdo je u moji pojstli spal?« in 

poj je še medvedek: »Kdo je u moji pojstli?« Pa je bla deklca. Potem je pa čez oken deklica 

skočla in je bežala in bežala. So jo pa hotli ujet so ji pa rekl: »Nič ne bojo ne bomo nardil 

hudega.« 

 

Pripovedovanje deklice L. 

Nekoč je punčka šla u gozd. In je srečala hiško. In je od največje sklede od očitove medved je 

eno žličko probala, ker ji ni dobro. In še od mamice probale: »Ta mi tud ni.« In še od bratca 

je probala: »Uu njama to je dobra juha.« In se je gujsala in jedla. »Pok«, se je zlomil stol. In 
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je očka reku: »Kdo je z moje sklede jedu?« In še mami je rekla: »Kdo je iz moje sklede jedu?« 

In še bratec je reku: »Kdo je mojo celo juho pojedu iz sklede?« In je bratec tud šu pogledat v 

svojo sobo. Punčka je spala in je punčka čez oken skočila in je hitr zbežala. In je punčka tekla 

in tekla. In se je že vrnila domov. Skuhala je za babico in za dedka hrano. In ko so jedli je šla 

ven po zvončke.  

 

Pripovedovanje deklice A. 

Trije medvedki. Nekoč je bila majhna punčka in je hodila po gozdu. Ni našla poti nazaj 

domov. In je bila zelo lačna. Potem je prišla v en. Videla je eno hišico. In je vstopila. Dišalo 

je in dišalo. In je takoj sedla za mizo. Najprej je poskusila iz največje iz največje skodelice. Ni 

bilo dobro. Potem je poskusila iz malo manjše. Tudi ni. Potem pa še iz manjše. In je bilo 

dobro. Sedla je na stolček in se pozibavala. Sem in tja in sem in tja. Stolček se je zlomil in 

deklica je padla na tla. Potem je odšla v spalnico in vidla prvo ta največjo pojstlo. Vlegla se 

je in ni bilo dobro. Potem se je ulegla v malo manjšo pojstelico. Tudi ni bila dobra. Potem se 

je ulegla še v Miškovo pojstelico. In je bila prava. Potem so se medvedi vrnili. Oče je 

zarenčal: »Kdo je jedel iz moje sklede?« Mama je tudi samo malo bolj potihom: »Kdo je jedel 

iz moje sklede?« In potem še Miško: »Kdo je jedel iz moje sklede in mi je vse pojedel?« Oče je 

šel v sobo. In rekel: »Kdo je ležal v moji pojstli in jo še malo zmečkal?« Potem je rekla še 

mama: »Kdo je ležal v moji pojstli in jo je tudi še malo zmečkal?« Miško je dal klopico in 

pogledal: »Kdo je ležal v moji pojstli? Un še vedno leži.« Oče jo je hotel ugrizniti a je skočila 

čez okno. 

Potem je tekla, tekla in tekla in je pritekla v gozd. Potem so medvedki tekli za njo in se niso 

hotli vstaviti. Ona je tekla in je vidla tam spet eno hiško in se tam skrila in se odpočila. 

 

Pripovedovanje dečka T. 

Nekoč pred davnimi časi so bili trije medvedki. Ena skleda je bla večja od očita. Še ena 

manjša je bla od mamice. Ena ful mejčkena je pa bla od mejčknega otročka. Potem je ena 

punčka hodila k se je zgubila. In je rekla: »O ta dom sem tako lačna, da bom kar pogledala 

noter kaj je.« In je šla noter. Je najprej poskusila od očita. »Ta juha mi ni dobra.« Potem še 

od mamice. Je rekla: »Ta tudi mi ni dobra.« Potem je še od majhnega in je pa rekla: »Ta je 

pa dobra.« In potem je še stol hotla met. Je rekla. Je najprej se usedla v očitovga. Pa ni bil 

prav. Potem se je še u mamičinga. Pa tudi ni bil prav. Potem se je na majhnega. Ta pa je bil 

prav. In je jedla in jedla in jedla. Stol se je pa gunjcal in gunjcal in pof. Potem je šla v 

spalnico in je zaspala. Najprej je probala od očita. »Tale mi je prevelika.« Potem je še od 
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mamice. »Ta je tu mi prevelika.« Potem je še od majhnega otročka. »Ta pa je prav velika.« 

Potem so prišli trije medvedki. Je reku najprej medved: »Kdo je pojedel mojo juho?« In tudi 

mama je rekla: »Kdo je pojedel mojo juho?« »Kdo je pojedel mojo juho?« Potem so šli še v 

spalnico pogledat. In je najprej oči pršu. In je reku: »Kdo je bil na moji pojstli in jo je 

zmečkal?« Po temu je še mama bla: »Kdo je bil na moji pojstli in jo je zmečkal?« Potem je še 

mejhn prišel: »Kdo je, kdo je tale punčka k leži klele.« In potem so je zbudili. Punčka se je 

zbudila in so za njo tekli in tekli in tekli, da jo niso mogli ujet. In potem: »V naši hiši ne boš 

več bla.« Potem je punčka se vrnila. Je rekla: »Jaz sem tam v gozdu in in in in so trije 

medvedi pršli in in so me vrgli vn. A jez sem se udarla. 

 

 

3. 2 PRIPOVEDOVANJE OTROK STARŠEV Z VIŠJO IZOBRAZBO 

(VZOREC B) 

 

Tabela 3: VZOREC B 

 Samostalnik Pridevnik Glagol Ostalo Skupaj 
 

Št. besed 

Deklica L. 136 72 163 281 652 827 

Deklica A. 113 43 129 204 489 643 

Deček J. 105 58 126 220 509 651 

Deklica T. 111 58 118 198 485 596 

Deček J. 136 52 150 251 589 763 

Skupaj  601 
 

283 686 1154 2724 3480 
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PRIPOVEDOVANJE ŽE ZNANE PRAVLJICE: 

  

ZRCALCE  

 
Otrokom sem pravljico prebrala in jih povabila, da sedejo na poseben stol in pripovedujejo 
pravljico.  
 

Pripovedovanje deklice L. 

Naslov pravljice je Zrcalce. Nekoč je ležalo na sredini gozda zrcalce. Mogoče ga je izgubila 

pastirica ali lovec ali otroci, ki so se izgrali. Vanj se je zagledal sonce, ptičice in oblak. Prišel 

je zajec: »Iiii, kdaj sem pa, kaj je tole, oooo moja slika, sploh ne spomnim se kdaj sem jo 

izgubil«. Priskakljala je veverica. Hop, hop. »Kaj si pa našel zajec?« »Svojo sliko pa ne vem 

kdaj sem jo izgubil«. »Daj, daj naj pogledam«. In je pogledala. In se je zasmejala: »Aha, ha, 

kaj ne vidiš moji, mojega dragocenega repa«. »Mhmmm«, zajec se je popraskal po glavi in 

rekel: »Ne tole je moja slika«. »Ne kar poglej si, da je moja. Gor vidim svoja velika ušesa in 

svoje brčice«. »No prav bo pa tvoja slika«. Zdaj sta se pa prepirala. Priletela je šoja: »Kaj se 

je zgodilo. Povejta in kaj sta našla«. Zajec: »Jaz sem prišel in potem je priskaklala 

priskaklala veverica«. In potem in in ona trdi, da je njena slika, jaz pa vidim, da so moja 

velika ušesa gor na gor narisana. »No naj pogledam. Oh tepca to je moja slika«. »Ne pa ni, 

ne pa ni«. »Najprej sem prišel jaz in potem je prišla veverica, saj sem ti že povedal, ampak to 

je moja slika, če ne vesta«. Prišel je medved. Medved je slišal vse kar so se oni prepirali. »Ne 

moja slika, ne moja slika, ne moja slika«. Medved je to vse slišal. In prišel je brunda, brunda, 

brunda. »Medved prihaja je«, je rekeu zajec. »Kaj ste našli mi povejte, če ne«. »Aja takoj ti 

pokažemo na poglej. Najprej sem prišel jaz zajec in potem je prišla veverica in ona je trdila 

da je njena slika in potem je prišla še šoja in je rekla da je njena slika«. »Naj pogledam«. In 

je pogledal: »Ha, ha, ha«, se je režal na vse moči. In je vzel zrcalce: »Tepci, kaj pa je z vami 

ste vsi slepi to je medvedja slika«. Nobeden od njih se ni upal u medvedje ugovori umotavati. 

In je šou domov. »In res to ha je moja slika in kaj se vtikaš v moje beseda, ne govori mi več 

kar ni res«. In potem, je šel čisto čisto domov. In je šou domov. »Poglejte kaj sem najdel, 

svojo sliko«. »Pokaži mi pokaži mi«, je rekla mama medvedka. »Vidiš zajec in veverica in šoja 

so se prepirali za mojo sliko«. »Ja res to je res medvedja slika«. »Ej očka to si bil ti ko si bil 

še majhen, čisto podoben si mi bil«. »In tudi meni veš očka.« In sliko so obesili na steno. 
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Pripovedovanje deklice A. 

Zlcalce. In je so živali in oblaki in sonce in zlcalce se je gledalo. Pa je mimo plišel zajček: 

»Kaj je to, kaj je«, to je lekel zajček. »Oh vidim moja ušesa. Po poti teče vevelica. Leče 

vevelica: »Kaj je kaj si našel«? »Zlcalce, plidi pogledat«. In se je pogledala in vidla sebe. 

Blkice in ložičke. In je šoja in je zajec pa veverica. Je lekel: »To je moja slika to je moja 

slika«. In je plišla šoja. Je šoja lekla: »Kakšen je tu neled se tuki delete. Pa je plišel medved. 

In medved je leku: »Kaj je tuki«? »Našli smo zlcalce kal plidi bližje boš videu je to zlcalce«. 

In les je plšu medved bliži in je vidu ušesa njegova. » In«, je leku so plepelali se zmeli: »To je 

moja slika to je moja slika«. In je medved leku: »Bom jez vzel ogledalo«. In zajček vevelica 

šoja pa niso bile vesele. Medved pa je šu domu in je vzel ogledalce. In je po potki šou domu. 

In je mama lekla: »Kaj je to«? »Zlcalce na sledi gozda sem ga najdu. Pa piteče še otlok 

otloka: »In oči oči kaj si najdel«? »Zlcalce«. In mami je lekla: »To je tvoje zlcalce si bil 

mejhen si ga izgubil«. »Pa nisem ga vedel«. In je mama lekla: »No na steno ga obesimo«. In 

so obesili na steno. 

 

Pripovedovanje dečka J. 

Na jasi sledi gozda je bilo zlcalce. Vanj so se ga ogledali oblak sonce ptice, ki so letale tam. 

Pa je mimo pliskaklal zajček. Pa je lekel: »O moja slika samo ne spomnim se kdaj sem jo 

izgubil«. Pa je mimo pliskakljala še veverica: »Zajček kaj si našel«? »Svojo sliko pa ne vem 

kdaj sem jo izgubil«. »Daj pokaži«. In je pogledala: »To je moja slika«. In sta se prepirala. 

Potlej je plišla šoja. Pa je rekla: »V čemu tak prepir«? »Najdel sem svojo sliko in potem je 

priskakljala veverica in trdi, da je to njena slika«. »Naj pogledam«. In pogleda. »Saj to je 

moja slika«. »Ne moja ne moja«. Zdaj pa pride mimo medved. Pa spet vpraša: »O čemu tak 

prepir«? »Najdel sem svojo sliko in potem je veverica priskakljala in trdi da je od nje slika 

potem pa še šoja trdi da je sam njena slika«. Potlej je pa medved reku: »Daj pokaži«, pa je 

vidu medvedjo glavo. Pa se je zarežal: »Ha, ha, ha a ne vidite da je to moja slika«. Pa je šel 

domov. Potem je šu po potki lepo nazaj domov. Potem je mama rekla: »Kaj si prinesel«? 

»Svojo sliko pa so vsi rekli da je to njegova slika.« »Daj naj pogledam ja to je res medvedja 

glava«. Pa sta prišla majhna medvedka: »Oči oči kaj si prinesel«? »Svojo sliko«. »Daj naj da 

pogledam«. In je pogledal in je videl in je rekel: »Oči to je tvoja slika takrat, ki si bil še 

majhen«. »Vidva sta majša pa«, je rekel: »Vidva sta majša in vidita vse pomajšano«. Konec. 
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Pripovedovanje deklice T. 

Na jasi je na tleh ležal zrcalce. Nihče ni vedel kdo ga je izgubil. Morda ga je pastirica, ko je 

pasla koze, morda lovec, ko se je usedel v travnik, morda otroci, ko so se kdaj znašli tam. Pa 

je priskakljal zajček je rekel: »Saj to sem jaz samo ne vem kdaj sem jo izgubil«. To je 

premišljeval, ko je iz bližine priskakljala veverica: »Zajec živijo, kaj si našel«? »Zrcalce mojo 

sliko pa ne vem kdaj sem jo izgubil«. »Daj da pogledam. To pa že ni tvoja slika a ne vidiš 

mojih lepih ušesk pa moj lep rep«. »Ne pa ni tvoja moja je«. »Ne moja«. »Ne moja a ne vidiš 

mojih lepi ušesk«. In je iz bližnjega drevesa priletela šoja: »Kaj pa je tako glasno v tem 

gozdu? Kaj se prepirata«? »Jaz sem našel mojo sliko veverica pa trdi, da je to njena slika.« 

»Poglej, da je to moja slika, vidijo se ušesa.« »Naj pogledam vidiš to sem jaz moj kljunček, ko 

ga nima noben od vaju«.  In potem so se začeli vsi trije prepirati. »Ta je moj«. » Ne moj«. »Ta 

je moj«. Ne, moj«. »Ne moj«. To je slišal medved, ki je hodil po gozdu. Prišel je bližje. »Zakaj 

se prepirate«, je vprašal. »Jaz sem našel mojo sliko in ko je prišla veverica pa je trdila, da je 

to njena slika. Nato še šoja in je trdila, da je to njena slika. »No kar poglej, da to ni njena 

slika, da je to moja slika«. Medved je pogledal in rekel: »To je medvedja glava mar ne vidite 

smrčka«, je rekle. In ker je bil večji od njih je vzel zrcalce in odšel domov. Vsi so gledali za 

njim, ko je vzel zrcalce. Nato je prišel domov in reče žena: »Očka kje si našel zrcalce«? »To 

je medvedja slika vidiš«? »Ja saj to si ti.« »Ja glih tak si kot midva. Konec. 

 

Pripovedovanje dečka J. 

Sredi jase je stal zrcalce. Vanj se je ogledovalo sonce, oblaki in ptice, ki so letale tam naokoli. 

Nihče ne ve kdo ga je izgubil. Najbrž pastirica, ki prišla iz čredo tam mimo. Morda lovec, ki 

se je hotel odpočiti morda otroci, ki so se tam nekoč znašli. In je mimo priskakljal zajček: »O 

moja slika, ne vem kdaj sem jo izgubil«. In je mimo priskakljala veverica. »Zajček kaj si 

našel«? »Svojo sliko in na noben način ne vem kako kdaj sem jo zgubil«. »Pokaži, pokaži«, je 

odgovorila veverica. »Ne to je moja slika«. In sta se prepirala. Pa je mimo priletela šoja. In 

potem je rekla: »Kaj zakaj se pa prepirata? »Jaz sem najdel svojo sliko«, je rekel zajček: »In 

je potem priskakljala veverica in trdi, da je to njena slika in je pogledala in šoja je pogledala. 

»Trapca to je moja slika«. In potem je prišel medved. Brunda gunda, brunda gunda. In je 

rekel: »Čemu pa tak preper«. In je odgovoril zajček: »Ja sem jaz, našel sem svojo sliko potem 

je priskakljala veverica in trdi, da je to njena slika in potem je prišla šoja in je rekla, da je to 

njena slika«. In je medved pogledal: »Ho, ho, ho«, se je zasmejal, da se je zasmejal cel gozd. 

In je rekel: »To je vendar moja slika, če mi še enkrat kdo reče, da je njegova slika se bom 

razjezil. Noben od zajčka, veverice in šoje se ni upal, se ni upal oporekati medvedu velikanu. 
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In je odtacal domov. In je rekel. In je rekla žena njegova: »Lej to je moja slika mama žena«. 

»Pokaži, ja vendar je to res je medvedja glava«. In sta prišla mladička. Oba po vrsti sta 

pogledala sliko in rekla: »Ja očka to si bil ti še ko si bil še majhen«. On pa je odgovoril: 

»Vidva sta moje krvi in moje pameti in vidva vidita vse pomanjšano. Konec. 

 

PRIPOVEDOVANJE ZGODBE OB SLIKAH BREZ BESEDILA: 

 

MEDVEDEK IN DEŽ 

 

Otroke sem povabila na pravljični stol, jim pokazala slike in jih prosila naj sami pripovedujejo 

zgodbo ob slikah. 

 

Pripovedovanje deklice L.  

Medvedek je rekel, da bo šel ven in ni vedel kateri dežnik je od njega. Pa tudi ni vedel kateri 

škornji so od njega. In se oblekel plašč. Dežnik je odprl in čofal po lužah. Ena luža je bila 

tako velika, da je imel čisto mokre hlače. Z brez dežnika je skočil v vodo. 

 

Pripovedovanje deklice A. 

Nekega dne je deževalo in je medvedek lekel: »Kaj bi danes počel«? Nič ne morem. Potem se 

je spomnil: »Lahko glemo ven bomo se bolj deževno oblekli«. In je mama medvedka lekla: 

»Lahko glemo«. Potem sta se zmenila in obula školnje in palelino in dežnik in hlače. Ko pa je 

plšu ven pa je leku pa je plšu ven pa je leku in je plvo odcaplal in mu je splicnlu u kolen in je  

leku: »Kako je mlzla voda in pol je še bl velika bla in je poln bil škoren. In pol je še dežnik šel 

v vodo in pol je še on pal v vodo. Konec. 

 

Pripovedovanje dečka J. 

Medvedek je hotel it ven. Ampak je deževalo. Zato je šel po dežnik. Končno je enkrat najdel 

svoj dežnik. Samo ni vedel katere škornje so njegove. In je pogledal drugam in je našel svoje 

škornje. Potem si je oblekel samo še plašč in je šel. Potem je skočil v lužo in je videl, da je 

malo večja luža. In potlej je in potlej je vrgel dežnik in potlej je šel ven iz luže in skočil v lužo.  

 

Pripovedovanje deklice T. 

Medvedek je gledal čez okno kako dežuje. In premislil je da gre ven. Prišel je po marelo, 

škornje, jakno in odšel ven. Skakal je po lužah. Ušla mu je marela in padel je v lužo. 
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Pripovedovanje dečka J. 

Medvedek je skozi okno opazil deževanje. Veselil se je da bo šel ven iz dežnikom. Potem pa ni 

najdel prav, potem pa ni vedel kerga je uzel, kirga bi uzel. Potem je pa še rekel kere škornje 

bi jest obul. Potem pa si je vzel klobuk in je šel skakat po lužah. A po nesreči mu je, je dežnik 

izpusti in je pogledal nazaj. Nato je padel v reko in dežnik odletel. 

 

 

NADALJEVANJE ŽE ZAČETE ZGODBE: 

 

TRIJE MEDVEDKI 

 

Otrokom sem prebrala pravljico Trije medvedki. Na koncu sem jih povabila na pravljični stol, 

kjer sem jim rekla naj nadaljujejo zgodbo. 

 

Pripovedovanje deklice L. 

Trije medvedi. Nekoč je bila deklica, ki je hodila po gozdu in je iskala pot nazaj domov, 

ampak je ni našla. Potem je zagledala hišico. In je vstopila. Notri je bilo udobno in lepo je 

dišalo. Ker so ble na mizi tri velike sklede. In na nji je bila največja šalca, malo manjša šalca 

in še najmanjša šalca. Potem je probala v največji. Ni blo tako dobro. U malo manjšo tudi ni 

blo dobro. In potem je najmanjšo probala in je bilo dobro. In je pojedla. Jedla, jedla, jedla in 

jedla. Pa je šla v drugo sobo. Je bil največji stolček in ni bil v redu. Je bil malo manjši, ni bil 

v redu. Potem se je usedla še na najmanjšega in je bil čisto v redu. Se je guncala, guncala, 

guncala in plosk in se je stolček razlomil. Je šla v dnevno sobo in probala največjo in ni bla 

dobra. V še malo bolj manjšo, ampak ni bla še zmeram dobro. In potem je probala v 

najmanjšo. Je blo v redu. Se je pokrila z odejico in je zaspala. Ko so se trije medvedi vrnili, so 

vstopili. In je oče medved zabrundal: »Kdo je jedel iz moje sklede?« potem je vprašala še 

mama: »Kdo je jedel iz moje sklede?« Potem je še malček rekel: »Kdo je jedel iz moje sklede 

pa celo pojedel?« In so šli v spalnico. »Kdo je sedel na mojem stolu?« je vprašal medved oče. 

In je mama vprašala: »Kdo je sedel na mojmu stolu?« In potem je rekel še malček: »Kdo je 

bil na mojemu stolu pa celega razlomil?« Pa so šli še pogledat v spalnico. In je oče medved 

rekel: »Kdo je ležal v moji postelji?« Potem je še mama rekla: »Kdo je ležal v moji postelji?« 

»In kdo leži v moji postelji še sedaj?« je rekel malček. Deklica je skočila čez oken. In je 
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bežala, bežala, bežala, dokler ni prišla nazaj domov. Ko so jo medvedki našli so ji lepo rekli: 

»Nič ti ne bomo nardili. Navadni medvedki smo.«  

 

Pripovedovanje deklice A.  

Tlije medvedi. Nekoč pled davnimi časi je punčka hodila tam sledi gozda in se je zgubila. Pa 

je zagledala hiško. Pa je bla odklenjena hiška. Pa je lekla: »O tukaj bom jaz živela. Sem tako 

lačna.« »Bom pršla kar v ta hišo pa bom vidla, če imajo kaj za jest.« Pa največje skledica ima 

največjo žlico, malo manjša skledica malo manjša žlica. Malo manša skledica pa spet malo 

manjša žlica. Je komaj se odločila kelo bo. Je lekla: »Bom kal ta plvo od velke pa do male.« 

In je pol pojedla in pojedla. Pa je šla pa je na stolcek k je bil ta velik. Pa je pojedla in jedla. 

Pa ni mogla na en stolcek. Je največjiga vzela. Ta je bil se zmeli plevelik. Pol je malo 

manjšiga od mamice. Je spet bil pelvelik. Čist manjšega pa je bil. In je gunjcala in gunjcala. 

In je pl plvlnila. Pa so plsli tlije medvedi. Pa je zaklical: »Kdo je iz moje šalce pojedu juho?« 

Pa je mami malo bolj tiho: »Kdo je iz moje skodelice pojedel juho?« Pa je lekel mali otloček: 

»Kdo je pojedel iz moje skodelice juho?« Pa so sli se enklat v spalnco. Pa je oci leku: »Kdo je 

bil na moji postelji je zmeckal?« Pa mami spet malo potiho lekla: »Kdo je bil na moji 

postelji?« Pa je leku medved mamici: »Si bom postavil plucko. Kdo je v moji posteljci?« Vsi 

so zagljuncal. »Mmmm, mmmm. Puncka je tu v tej hisi.« In je sla puncka domov pa vse 

mamici povedala. »Jaz sem ta plvo na stolu guncala in sem padla. Pol sem se najela. Pol sem 

šla počivat. Pol so plšli tlije medvedki in so lekli: »Pejd domu!« »Ko sem se guncala na stolu 

sem se udala. 

 

Pripovedovanje dečka J. 

Nekoč so živeli trije medvedki. In se je ena deklica sprehajala po gozdu in se je nekje izgubila. 

Videla je majhno hišico, kjer so živeli medvedki. Videla je tri skodelice juhe in je poskusila 

najprej največjo juho. Potem malo manjšo. In potem še najmanjšo. In največja ji ni bila všeč. 

Malo manjša tudi ne. Najmanjša ji je pa bla. Potem je hotla še stol. Pomerila je največjega in 

ni ji bil prav. In potem je pomerila malo manjšega, ji tudi ni bil prav. In potem je še videla 

najmanjšega. Ta je bil kot da bi bil po meri. Tedaj je bila zelo zaspana. Pa je poskusila 

največjo posteljo in ta ji ni bila prav. In potlej je poskusila malo manjšo posteljo, ta ji tudi ni 

bila prav. Potlej je poskusila še najmanjšo posteljo. Ta je bila kot prav za nalašč. Potem so 

prišli medvedki. Pa je oče reku. »Kdo je jedel iz moje šalce?« Mami: »Kdo je jedel iz moje 

šalce?« In potlej še majhen mladiček: »Kdo je jedel iz moje šalce in je pojedel do konca?« In 

potem so pogledali stole. Pa je rekel oče: »Kdo je sedel na mojem stolu?« Potem je rekla 
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mami: »Kdo je sedel na mojem stolu?« Potem pa je rekel tamal: »Kdo je zlomil moj stol?« 

Potem so šli v spalnico. Pa je oče rekel: »Kdo je šel v mojo posteljo in jo zmečkal?« Potem še 

mama: »Kdo je šel v mojo posteljo in jo zmečkal?« Potem je šel mali Miško po pručko in je 

videl, da deklica leži v postelji. In potlej je pa rekel: »Kdo leži v moji postelji?« In so jo 

zbudili in deklice se je ustrašla medvedov in je pobegnila čez okno. Potem je prišla do babice 

in mimogrede je še nabrala malo zvončkov. In potem je prišla do babice in ji je vse razložila. 

In potem so bili vsi veseli. 

 

Pripovedovanje deklice T.  

Trije medvedi. Nekoč je živela deklica. Zgubila se je v gozdu in je našla hišico. V hišici so bile 

skodelice. Največja skodelica je bila od očka. Malo manjša od mamice in najmanjša od 

malega medvedka. Poskusila je v tavelki potem v tamali in še v najbl tamali. Najbl tamala ji je 

bila res dobra. Potem je zagledala še stole. Usedla se je na tavelcga, ni bil dober. Usedla se 

je na malo manjšega, tudi ni bil dober. Usedla se je na najmanjšega, ta je bil dober. Potem se 

je guncala in guncala in guncala. In potem se je stolček zlomu. Potem je šla v spalnico. Tam 

je bila pojstla. Ulegla se je na očkovo posteljo. In ji ni bila prav. Ulegla se na mamično in ji 

tudi ni bila prav. Ulegla se je na medvedkovo in ji je bilo prav. Nato je zaspala. Prišli so trije 

medvedi. »Kdo je jedel iz moje skodelice?« je rekel oči medved. »Kdo je jedel iz moje 

skodelice?« je rekla mami medvedka. »Kdo je jedel iz moje skodelice in pojel vse?« je rekel 

medvedek. Nato so šli pogledat še v spalnico. V spalnici je pogledal očka v svojo pojstelo. 

»Kdo je spal na moji postelji in jo zmečkal?« »Kdo je spal na moji pojsteli in jo je zmečkal?« 

»Kdo je še zmeram na moji postelji?« je rekel medvedek. In je bila punčka. Punčka je tekla, 

tekla, tekla. Prišla je v gozd. Medvedi so ji rekli: »Da nikoli več ne prideš v našo hišo.«  

 

Pripovedovanje dečka J. 

Trije medvedki in punčka. Nekoč je živela punčka, ki je odšla iz doma. Pa je prišla v gozd pa 

se je izgubila. Potem je hodila in hodila, ko je našla hišico. »O, hišica.« Pa ni vedla kdo je 

tam not. In je šla. V hiši so bile tri šalčke. Eden medved je bil najbolj močan. To je oči 

medved. Drugi medvedek je bil malo manjši. To je bila mama medvedka. Najmanjši medvedek 

je bil pa Miško. Potem je šla naprej. V hišo je prišla. In je videla skodelice. Največja ji ni bila 

prav. In je poskusila juho. Ne ni bila v redu. Malo manjša ji tudi ni bila všeč. Čisto majhna ji 

pa je bila všeč. Potem je hotla še stol. In je probala na očitovga, na mamičinga potem pa še 

na medvedkovga. In je rekla tale bo bil v redu. Potem je popila vso juho in se je guncala in 

guncala in se je stol polomil. Potem je šla v spalnico. In je probala v očitovi pojstelji. Ne ni 
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bila dobra. Potem je vstopila še v mamino pojstelo. Potem je vstopila še v medvedkovo. Ta ji 

je bila prav. In je zaspala. Potem so prišli trije medvedi. In je rekel oči: »Kdo je pojedel, kdo 

je poskusil mojo juho?« In je rekla mama malo tiše: »Kdo je poskusil mojo juho?« Potem je 

pa še majhen medvedek: »Kdo je pojedel mojo vso juho?« In so šli v spalnico. In je oče 

medved rekel: »Kdo je bil v moji postelji, da jo je vso zmečkal?« In je mama rekla malo tiše: 

»Kdo je v moji pojstli in jo je čisto zmečkal?« In je še majhen medvedek: »Kdo je v moji 

postelji in še vedno spi?« ko je stopil na pručko je videl. In so jo spodili: »Hee, pojdi ven so 

rekli, če ne te bomo požrli in namesarili. Potem pa je skočila čez okno in je tekla po gozdu. 

Potem so oni šli za njo. In je niso mogli ujeti. In so šli nazaj domov. In so bli utrujeni, ker so 

tolk dolgo poti hodili. Potem je tekla in tekla pa je prišla domov in je rekla: »Mami, babi, 

dedi, očka. O kako sem vas vesela.« In je mamica in babica sta skuhala juho in čaj. 
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4  SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
 
 

Razvoj govora v prvih letih otrokovega življenja poteka zelo hitro. Otrok najprej začne s 

čebljanjem in ponavljanjem posameznih zlogov, govori enobesedne izjave, začne oblikovati 

dvo-besedne izjave, kasneje že sestavlja stavke. 

 

Med otroki iste starosti je v razvoju govora opazna razlika. Ker vemo, da na govor otroka 

poleg vseh drugih dejavnikov lahko vplivajo starši, me je zanimalo ali je razlika v govoru 

povezana z izobrazbo staršev.  Ker sem zaposlena v vrtcu in delam v skupini otrok, starih od 5 

do 6 let, sem med njimi opazila veliko razliko, zato sem želela preveriti, kako pripovedujejo 

pravljico otroci bolj izobraženih staršev in kako otroci manj izobraženih staršev. 

 

Otroci so pripovedovali tri pravljice na različne načine. Prvo pravljico sem jim prebrala do 

konca in jih povabila, da jo otroci pripovedujejo meni. Drugo sem jim tudi prebrala, jih 

povabila k pripovedovanju, na koncu pa sem jih izzvala, da pravljico nadaljujejo. Pri tretji 

pravljici sem jim ponudila slike in jih prosila, da pravljico povedo sami. Najlažje jim je bilo 

pripovedovati že slišano pravljico, saj so si zelo veliko zapomnili, ko so jo poslušali. Na 

koncu sem njihova pripovedovanja zapisala in ugotavljala kako velike so razlike med njimi. 

 

Izkazalo se je, da razlike niso zelo velike, saj sem predvidevala, da bodo večje. Opazila pa 

sem, da so razlike večje med otroki, ki so bili del istega vzorca, zato bi bilo dobro to raziskavo 

ponoviti in poiskati tudi druge vzroke za razliko v pripovedovanju. Glede na to, da moj vzorec 

ni bil tako zelo velik, bi bilo v prihodnje zanimivo podobno oziroma enako raziskavo narediti 

na večjem številu otrok oziroma vključiti večje število vrtcev. Mogoče bi bila zelo primerna 

vzporedna raziskava, kjer bi ugotavljali kolikokrat mesečno otroci s starši obiščejo knjižnico, 

ali starši svojim otrokom berejo pravljice, ali se pogovarjajo po prebrani pravljici in ali 

otrokom dajo možnost, da kdaj tudi oni »berejo« pravljico. 

 

Zelo pomembno se mi zdi, da otroku damo možnost, da se izkaže kot pripovedovalec. 

Mnogim otrokom starši in vzgojitelji berejo pravljico, ne dajo pa jim možnosti, da bi 

pripovedovali. Prepričana sem, da je to zelo pomembno, saj je pri pripovedovanju potrebno 
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izbrati prave besede, s katerimi boš nekomu nekaj povedal. To pa je za otroke velikokrat zelo 

težko. 
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