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POVZETEK 

Diplomska naloga je primerjava uvajanja angleškega jezika v predšolsko obdobje med 

slovenskim vrtcem v Ljubljani in španskim vrtcem v Huelvi. V teoretičnem delu je opisana 

primerjava omenjenih držav glede na njune zgodovinske, geografske in demografske 

značilnosti. Predstavljena je tudi primerjava obeh jezikov, izobraževalnih sistemov ter 

program predšolske vzgoje. Povzete so razlike med Slovenijo in Andaluzijo pri uvajanju 

tujega jezika v predšolsko obdobje. V nadaljevanju je predstavljen otrokov govorni razvoj, 

razlogi za zgodnje učenje tujega jezika in dejavniki, ki vplivajo na uspešno poučevanje v 

predšolskem obdobju. Vključeni so tudi različni pristopi ter metode poučevanja, primerni za 

to starostno obdobje, nazadnje pa so predstavljena različna sredstva in pripomočki, s katerimi 

si pri tem lahko pomagamo.  

V raziskovalnem delu sta na konkretnih primerih predstavljena slovenski in španski model 

uvajanja angleškega jezika v predšolsko obdobje. Na podlagi daljših opazovanj in lastne 

udeležbe so opredeljene podobnosti in razlike med modeloma poučevanja, potekom učne ure 

v slovenskem in španskem vrtcu ter ureditvi in organizaciji igralnic, v katerih poteka 

poučevanje. Prav tako je vključena primerjava različnih metod in pristopov poučevanja, ki jih 

uporabljata pedagoginji, ter sredstev in pripomočkov, ki so jima pri tem v pomoč.  

KLJUČNE BESEDE: zgodnje poučevanje tujega jezika, predšolsko obdobje, razlogi za 

zgodnje poučevanje, metode in pristopi zgodnjega poučevanja jezika, sredstva in pripomočki 

za poučevanje tujega jezika.  
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ABSTRACT 

The graduation thesis is the comparison of the introduction of the English language in the 

preschool period between the Slovenian kindergarten in Ljubljana and the Spanish 

kindergarten in Huelva. The theoretical part describes the comparison of of their historical, 

geographical in demographic characteristics. It presents a comparison of the two languages, 

educational systems and programs of early childhood education. It also summarizes the 

differences between Slovenia and Andalusia in introducing a foreign language in the 

preschool period. The following part presents the children's language development, the 

reasons for early foreign language learning and the factors that affect the successful teaching 

in the preschool period. Different approaches and methods of teaching, suitable for the 

preschool age learners are discussed. In addition different teaching means and materials,- 

which can be used in learning process are examined. 

In the research part, concrete examples of Slovenian and Spanish models of English language 

introduction in the preschool period are discussed. Based on longer observation and the 

author's participation, similarities and differences between the two models of teaching are 

presented. The author provides a detailed presentation of English lessons in Slovenian and 

Spanish kindergartens, such as classroom organization. A comparison of different methods 

and approaches to teaching, teaching means and materials used in the classes is also 

discussed. 

KEY WORDS: early language teaching, preschool period, rationale for early language 

teaching, different methods and approaches to early language teaching, teaching means and 

materials for language teaching. 
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1.0 UVOD 

Po maminem pripovedovanju sem že kot majhna deklica risanke na televiziji in pravljice na 

kasetah, raje kot v maternem jeziku, poslušala v tujem jeziku. V šoli je bil moj najljubši 

predmet angleščina in še danes moja bogata knjižna zbirka vsebuje bistveno več angleške 

literature kakor slovenske. Želja do poučevanja tujih jezikov in dela z otroki me je pripeljala 

do razmišljanja, kako bi oboje vključila v diplomsko nalogo. Da bo vsebina diplomske naloge 

povezana s predšolskimi otroki in tujim jezikom, sem vedela že tekom tretjega letnika, saj 

nam je bilo pri izbirnem predmetu angleškega jezika na privlačen in zabaven način 

predstavljenih veliko sredstev za poučevanje in načinov, kako predšolske otroke seznaniti s 

tujim jezikom. V okviru programa Erasmu sem imela možnost opravljati prakso v eni izmed 

dvojezičnih šol v španski Andaluziji, kar je vplivalo na izbiro teme. 

Slovenija in Španija sta dve evropski državi, ki se že na videz močno razlikujeta. Državi, v 

katerih govorimo različna jezika, imamo drugačen šolski sistem, pa vendar nam je skupno to, 

da se že v predšolsko obdobje uvaja angleški jezik. Zanimalo me je, kako in na kakšen način 

pedagoginji v posameznih državah otroke seznanjata s tujim jezikom, katera sredstva pri tem 

uporabljata in kako poteka učna ura. Ali uporabljata pristope, ki jih avtorji navajajo v 

literaturi, ali delujeta točno tako, kot piše v priročnikih. Zanimal me je tudi odziv otrok, ali pri 

učenju tujega jezika uživajo, radi sodelujejo ter kaj jim je pri učenju najbolj všeč. 

Menim, da se vedno bolj zavedamo, kako pomembno je danes znanje tujega jezika, pa vendar 

se še vedno postavlja vprašanje, ali je predšolsko obdobje res primerno za učenje dodatnega 

jezika. Zato sem v teoretičnem delu izpostavila tudi govorni razvoj otroka in razloge, ki 

govorijo v prid zgodnjemu učenju in poučevanju. V sklopu tega sem opredelila tudi dejavnike 

uspešnega učenja in poučevanja, različne metode in pristope k poučevanju ter sredstva in 

pripomočke, s katerimi si učitelji lahko pri tem pomagajo.  

V raziskovalnem delu sem na podlagi opazovanj in lastne udeležbe v vrtcih predstavila, kako 

seznanjanje s tujim jezikom poteka v vrtcu v Sloveniji in vrtcu v Španiji. 
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2.0 TEORETIČNI DEL 

2.1 Primerjava med državama Slovenija – Španija 

Slovenija (uradno Republika Slovenija) in Španija (špansko España) sta evropski državi, ki 

jima je skupno članstvo v Evropski uniji. Državi se med seboj zgodovinsko, geografsko, 

jezikovno, demografsko in upravno močno razlikujeta, a si nista različni le na omenjenih 

področjih, pač pa imata tudi različen izobraževalni sistem. 

Zgodovinske in geografske značilnosti 

Slovenija je bila v preteklosti del Kraljevine Jugoslavije, vendar po razpadu le-te, je leta 1963 

postala del Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ). 25. junija 1991 pa je 

razglasila svojo neodvisnost od SFRJ (Zgodovina Slovenije, b. d.). 

Danes je Slovenija demokratična republika, ki leži na skrajnem jugu Srednje Evrope, na 

stičišču Alp, Panonske nižine, Sredozemlja ter Dinarskega gorovja. Na zahodu meji z Italijo, 

na severu z Avstrijo, na severovzhodu z Madžarsko, na vzhodu in jugu pa s Hrvaško. Je 

majhna država, njena površina meri le 20.273 km2. Glavno mesto je Ljubljana, ki je tudi 

največje slovensko mesto (Geografija Slovenije, b. d). 

Španija je bila od 1. aprila 1939 naprej pod strogo diktaturo generala in diktatorja Francisca 

Franca. To obdobje je trajalo vse do njegove smrti, 20. novembra 1975. S sprejetjem ustave 

leta 1978 je postala ustavna monarhija (History of Spain, b. d.). 

Kraljevina Španija je obmorska država na jugozahodu Evrope. Leži na Iberskem oziroma 

Pirenejskem polotoku, ki si ga deli s Portugalsko, s katero v celoti meji na zahodu. Na jugu 

meji na Gibraltar, na severu na Francijo ter preko mladogorske verige Pireneji na državico 

Andoro. Španija prav tako zajema Balearske otoke v Sredozemskem morju, Kanarske otoke v 

Atlantiku ter mesti Ceuta in Mellila v severni Afriki.Je skoraj 25-krat večja od Slovenije, 

njena površina meri 504.030 km2. Glavno mesto je Madrid, ki je prav tako največje mesto 

Španije (Španija, b. d.). 
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Upravna delitev 

Slovenija je razdeljena na 12 statističnih regij, ki so Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, 

Podravska, Zasavska, Spodnjeposavska,Goriška, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška regija ter 

Jugovzhodna Slovenija (Slovenija, b. d.). 

Španija je od sprejetja ustave razdeljena na 17 avtonomnih skupnosti oziroma pokrajin ter dve 

avtonomni mesti na afriški obali – Ceuta in Mellila. Avtonomne pokrajine se nadalje delijo še 

na petdeset provinc (Španija, b. d.). 

Kot prvo izmed zgoraj omenjenih pokrajin naj omenim Andaluzijo, katere kurikulum in 

model uvajanja angleškega jezika v predšolsko obdobje bom predstavila v nadaljevanju. 

Andaluzija (špan. Andalucía) je izmed vseh pokrajin najbolj poseljena in je druga največja 

pokrajina v Španiji. Leži na skrajnem jugu države in je štirikrat večja od Slovenije, saj njena 

površina znaša kar 87.268 km2. Razdeljena je na osem provinc – Almeria, Cadiz, Cordoba, 

Granada, Huelva, Jaen, Malaga in Sevilla (Andaluzija, b. d.). 

Ostale avtonomne skupnosti so še Aragonija (Aragón), Asturija (Asturias), Balearski 

otoki (špansko Islas Baleares, katalonsko Illes Balears), Baskija (špansko País Vasco, 

baskovsko Euskadi), Kanarski otoki (Islas Canarias), Cantabria, Kastilja-La 

Mancha (Castilla-La Mancha), Kastilja in Leon (Castilla y León), 

Katalonija (špansko Cataluña, katalonsko Catalunya), Ekstremadura (Extremadura), Galicija, 

La Rioja, Madrid, Murcia, Navara (Navarra), Valencija (špansko Comunidad Valenciana, 

katalonsko País Valencià) (Španija, b. d.). 

Jezik 

Jezik je bistveno sredstvo komunikacije, ki ga ima vsak narod, vsaka kultura, vendar so si le-ti 

med seboj lahko zelo različni, bodisi po izvoru, sestavi ali skladnji. Slovenščina je edini 

uradni jezik v Sloveniji ter zamejskih območjih, kjer živijo narodne manjšine. V Španiji je 

uradni jezik španščina (špan. español) oziroma kastiljščina (špan. castellano). V nekaterih 

pokrajinah so poleg kastiljščine pomembni tudi drugi regionalni jeziki, kot so katalonščina 

(Katalonija), galski jezik (Galicija) in baskovski jezik (Baskija), ki se uporabljajo v 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Andaluzija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Aragonija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Asturija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Balearski_otoki
http://sl.wikipedia.org/wiki/Balearski_otoki
http://sl.wikipedia.org/wiki/Baskija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kanarski_otoki
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantabria&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kastilja-La_Mancha&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kastilja-La_Mancha&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kastilja_in_Leon&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Katalonija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Extremadura&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Extremadura&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Galicija_(%C5%A0panija)
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Rioja&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Murcia&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Navara&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Valencija
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vsakdanjem jeziku, prav tako tudi v vladi in so na omenjenih območjih uradni (Slovene 

language, b.d.; Spanish language, b. d.).  

Slovenski jezik in kastiljščina sta si različna že po izvoru. Oba sta se razvila iz 

indoevropskega prajezika, vendar sodita v različni jezikovni družini. Prvi pripada satemski 

jezikovni družini in sodi med slovanske jezike. Je eden redkih jezikov, ki je ohranil dvojino. 

Španščina pripada kentumski jezikovni skupini in sodi v romansko jezikovno družino 

(Gomboc, 2009). 

Slovenščina se je razvila iz južnoslovanskega jezika in skupaj s hrvaščino, srbščino, 

črnogorščino in bosanščino spada v zahodno vejo tega jezika. Izmed vseh slovanskih jezikov 

je narečno najbolj razčlenjena, saj pozna več kot 40 narečij, ki jih delimo v sedem velikih 

narečnih skupin.V javnosti se uporablja le knjižna slovenščina, ki jo večinoma srečujemo le v 

knjižnih besedilih, na javnih prireditvah ter v vladi. V vsakdanjem govoru uporabljamo 

pogovorni jezik. V svetu ni niti med prvimi stotimi jeziki, saj jo govori le okoli 2,2 milijona 

ljudi po svetu, od tega jih večina živi v Sloveniji, kjer je tudi uradni jezik. Govorijo jo tudi 

narodne manjšine v Italiji (Beneška Slovenija, Furlanija-Julijska krajina), Avstriji (Koroška) 

in na Madžarskem (Slovene language, b. d.). 

Španščina izvira iz iberoromanskega jezika. Razvila se je iz vulgarne latinščine, pod močnim 

vplivom baskovščine in arabščine, najprej na severu Iberskega polotoka. Med rekonkvisto se 

je jezik širil vedno bolj proti jugu in se med kolonizacijo v 16. stoletju razširil tudi v Ameriko, 

Afriko ter na Pacifik. S tem je postal tudi najpomembnejši jezik v vladi in trgovini. Danes je 

španščina tretji najpogosteje uporabljen jezik na spletu, takoj za angleščino in mandarinščino. 

Po razširjenosti v svetu je na drugem mestu, saj jo govori kar 440 milijonov ljudi. Uradni 

jezik ni le v Španiji, ampak tudi v Mehiki, Argentini, Venezueli, Kolumbiji in še 16 drugih 

državah (Spanish language, b. d.). 

2.2 Primerjava izobraževalnih sistemov  

Slovenski izobraževalni sistem 

Vzgoja in izobraževanje je danes v Republiki Sloveniji razvit sistem, ki se začne že s 

predšolsko vzgojo v javnih ali zasebnih vrtcih, zaključi pa se lahko z doktorskim študijem na 
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univerzah. Urejen je s sistemskimi zakoni in zakonskimi spisi ter obsega zapleteno 

organizacijo in financiranje, vrsto učiteljev in drugih strokovnih delavcev (Delovna področja, 

2016). 

Šverc (2007) govori o petih ravneh vzgoje in izobraževanja v Sloveniji:  

 Predšolska vzgoja ni obvezna, prav tako ni pogoj za vključitev otrok v šolo. 

 Obvezna devetletna osnovna šola je razdeljena na triletja, otroci se vključijo s 6. letom 

starosti. 

 Srednješolsko izobraževanje delimo na poklicno strokovno izobraževanje, ki ga 

izvajajo poklicne srednje šole, in splošno srednje izobraževanje, ki ga izvajajo 

gimnazije in strokovne gimnazije (ekonomska, tehniška in umetniška). 

 Višje strokovno izobraževanje dopolnjuje program terciarnega izobraževanja; 

usposabljanje kadra za določene naloge, za katere ni potrebna visokošolska izobrazba. 

 Visoko šolstvo delimo na tri stopnje – visokošolski strokovni študijski program in 

univerzitetni študijski program, magistrski študijski program ter doktorski študijski 

program.  
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Slika 2.1: Zgradba vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 2006/07 

 

Vir: Šverc, 2007 
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Predšolska vzgoja 

Izobraževanje se začne s predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo zasebni ali javni vrtci. Vanje so 

vključeni otroci od 11. meseca starosti ter vse do vstopa v osnovno šolo in so sistemsko ter 

kurikularno organizirani, kar pomeni, da se izvaja točno določen program, ki ga, tako v javnih 

kot v zasebnih vrtcih, starši izberejo sami. Izbirajo med dnevnim, poldnevnim ali krajšim 

programom (Predšolska vzgoja, 2016). 

V javnih vrtcih se enoten sistem predšolske vzgoje glede na starost otrok deli na dve obdobji, 

in sicer (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar, & Lepičnik Vodopivec, 2011): 

 obdobje od 1. do 3. leta starosti ter 

  obdobje od 3. do 6. leta starosti. 

Otroci so starostno razporejeni v (Marjanovič Umek et al., 2011): 

 homogene skupine (starostni razpon 1 leto), 

 heterogene skupine (starostni razpon od 1–3 let ali 3–6 let) ter 

 kombinirane skupine (starostni razpon od 1–6 let). 

V vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, zato imajo vrtci razvojni oddelek, v 

katerem se z dodatno strokovno pomočjo izvaja prilagojen program. Vanj so vključeni otroci 

vseh starostnih obdobij z različnimi motnjami v razvoju (Košir, Bužan, Hafnar, Lipec Stopar, 

Macedoni Lukšič, Magajna, & Rovšek, 2011). 

Javni vrtci izvajajo program, ki poteka v skladu s Kurikulom za vrtce (Bahovec Bregar-

Golobič, Kranjc, Cvetko, Marjanovič Umek, Videmšek, Vonta, & Japelj Pavešič, 1999), 

zasebni vrtci pa izvajajo program, ki ga določi ustanovitelj vrtca in ga odobri strokovni svet 

RS za splošno izobraževanje. Zasebni vrtci, ki vzgajajo in delujejo po posebnih pedagoških 

načelih (npr. Montesorri, Waldorfski vrtec ipd.), morajo najprej pridobiti odobritev programa 

s strani ustreznega mednarodnega združenja, šele nato ga lahko odobri strokovni svet RS 

(Predšolska vzgoja, 2016). 

Pred Kurikulom za vrtce je bil v Sloveniji leta 1979 sprejet Vzgojni program za vzgojo in 

varstvo predšolskih otrok. Bil je prvi nacionalni dokument za delo s predšolskimi otroki od 

osmega meseca starosti do vstopa v šolo. Delil se je na dve konceptualni celoti, in sicer cilje 

in vsebine za dojenčke in malčke ter cilje in vsebine za starejše predšolske otroke. Leta 1981 
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je bil sprejet Vzgojni program priprave otrok na šolo. Namenjen je bil otrokom eno leto pred 

vstopom v šolo. Oba programa sta bila visoko strukturirana, vsebina le-teh pa točno določena. 

Leta 1999 je bil po sistemski prenovi vrtca sprejet nov nacionalni dokument, Kurikulum za 

vrtce, namenjen otrokom 1. in 2. starostnega obdobja (Marjanovič Umek et al., 2011). 

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem vrtca; je dokument, ki ob rabi strokovne 

literature in priročnikov omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo, ki 

se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno 

odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v širše okolje« 

(Bahovec et al., 1999). 

»V njem so predstavljeni cilji kurikula, iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju 

otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na 

posameznih področjih. Vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, 

jezik, umetnost, družba, narava in matematika« (Bahovec et al., 1999). 

V obdobju od leta 1999 do 2001 je bil slovenski Kurikulum za vrtce postopoma uvajan v 

vrtce. Zraven so potekala spremljava uvajanja in dodatna strokovna izpopolnjevanja, v katera 

je bil vključen visok delež vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. Spremljavo je izvajal 

zavod RS za šolstvo ob dodatni pomoči zunanjih strokovnjakov. Na podlagi izsledkov 

spremljave so potrdili konceptualno izhodišče kurikuluma, vendar so opozorili tudi na 

njegove pomanjkljivosti. Manjše pomanjkljivosti so se pokazale na izvedbeni ravni 

kurikuluma, zlasti pri načrtovanju dejavnosti, individualizaciji pri vzgojnem delu in 

strokovnem izpopolnjevanju (Marjanovič Umek et al., 2011). 

Pomanjkljivosti se pokažejo tudi pri posameznih področjih, predvsem na jezikovnem. Tu naj 

izpostavim predvsem problematiko uvajanja tujega jezika v predšolsko obdobje, o kateri bom 

govorila v nadaljevanju diplomskega dela.  

Španski izobraževalni sistem 

Španski izobraževalni sistem je v zgodnji fazi ponovne reforme, saj je bil leta 2013 sprejet 

Zakon o izboljšanju kakovosti izobraževanja, ki uvaja spremebe v organizaciji 
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izobraževalnega sistema, delitvi pristojnosti, upravljanju javnih in zasebnih šol, ki jih 

financira država, ter vrednotenju izobraževalnega sistema. Reforma bo končana v šolskem 

letu 2016/17 (The Spanish education system, 2016). 

Današnji sistem izobraževanja v Španiji določa Temeljni zakon o izobraževanju 2006 (špan. 

Ley Organica de Educacion ali LOE) in Zakon o izboljšanju kakovosti izobraževanja 2013 

(špan. Ley de mejora de la calidad educativa ali LOMCE). Državno izobraževanje je 

brezplačno in obvezno, traja pa od 6. do 16. leta. Sistem je mogoče razumeti kot 

izobraževanje v štirih stopnjah. Začne se s predšolsko vzgojo (špan. Educacion Infantil), ki je 

neobvezna in brezplačna v vseh javnih vrtcih, kjer jo izvajajo. Poleg teh obstajajo tudi številni 

zasebni vrtci (A guide to education in Spain, 2015). 

Osnovna šola (špan.Educacion Primaria) je druga stopnja izobraževanja, ki se prične s 6. 

letom starosti in se konča z 11. letom starosti. Je obvezna in prav tako kot predšolska doba 

razdeljena na posamezna dvoletna obdobja. Prvo traja od 6.–8. leta, drugo od 8.–10. leta in 

zadnje od 10.–12. leta. Na tej stopnji se otroci učijo španski jezik in književnost, matematiko, 

spoznavanje narave, družbe in kulture (conocimiento de medio natural, social y cultural), 

športno vzgojo, umetnost, tuji jezik in religijo (A guide to education in Spain, 2015). 

Tretja stopnja je obvezen sekundarni nivo osnovne šole (špan.Educacion secundaria 

obligtoria ali ESO). Šolanje se začne pri dvanajstih, zaključi pa s šestnajstimi leti. Razdeljena 

je na dve obdobji, in sicer od 12.–14. leta ter 14.–16. leta. Na tej stopnji predmetnik vsebuje 

španski jezik in književnost, matematiko, znanost, biologijo, zgodovino, geografijo, umetnost, 

tehniko, etiko in religijo ter tuji jezik (A guide to education in Spain, 2015). 

S končanim sekundarnim nivojem osnovne šole se v Špniji zaključi obvezni del šolanja. 

Učenci imajo različne možnosti za nadaljnje šolanje. Odločijo se med srednješolskim oziroma 

maturitetnim izobraževanjem (špan. Bachillerato), strokovnim poklicnim usposabljanjem 

(špan. formación profesional ali Ciclos Formativos), usposabljanjem na delovnem mestu 

(špan. formación profesional) ali pa se zaposlijo, a morajo obvezno končati ESO (A guide to 

education in Spain, 2015). 

Srednja šola (špan. Bachillerato), v katero vstopijo s 16. letom, traja do 2 leti. Je 

najzahtevnejša izmed zgoraj omenjenih možnosti nadaljnjega šolanja. Obvezna je le za dijake, 
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ki želijo nadaljevati študij na univerzi, vendar morajo kljub temu opraviti sprejemne izpite (A 

guide to education in Spain, 2015). 

Sestavljena je iz dveh delov (A guide to education in Spain, 2015): 

 osnovnih predmetov, kot so španščina, tuji jezik, književnost, filozofija, zgodovina in 

religija. Sem spada poleg uradnega jezika tudi drugo govoreči jezik (v provincah, kjer 

govorijo katalonski, baskovski ali galicijski jezik), 

 strokovnih predmetov, kjer lahko učenci izbirajo med predmeti iz petih različnih 

področij – umetnost, zdravstvene in naravoslovne vede, socialne in humanistične vede 

ter področje tehnologije in inženiringa. 

Po bachilleratu se lahko vpišejo na univerzo. Za vpis na nekatere študijske programe (npr. 

medicina, pravo itd.), morajo učenci imeti opravljen strokovni predmet z določenega področja 

(npr. za vpis na študij medicine je potrebno imeti opravljen predmet iz področja medicine) (A 

guide to education in Spain, 2015). 

Program poklicnega usposabljanja ponuja zagotovljeno izobraževanje, ki oskrbi učence s 

potrebnimi spretnosti za določene stroke ter zagotovi možnost zaposlitve. 

Program vključuje dvoletno začetno poklicno usposabljanje (špan. Ciclos formativos de grado 

medio) in nadaljnje poklicno usposabljanje (špan. Ciclos formativos de grado superior), ki 

traja nadaljnji dve leti (Secondary and post-secondary non-tertiary education, 2015). 

Obvezno izobraževanje (osnovna šola in sekundarni nivo osnovne šole) je javno in ga 

financira država, izvajajo ga javne šole in zasebne šole (špan. Centros concertados), ki jih 

financira država. Tako kot Slovenija ima tudi Španija zasebne šole. 

Četrta stopnja je izobraževanje na univerzi, ki ima samostojno akademsko vrednost. Tako kot 

šole so tudi univerze javne ali zasebne, vse pa morajo biti vpisane v register univerz (Higher 

education, 2015). 
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Slika 2.2: Zgradba španskega izobraževalnega sistema 

 

Vir: Šolski sistem v Španiji, b. d. 
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Za državno izobraževanje v Španiji je v celoti odgovorno Ministrstvo za šolstvo in znanost 

(Ministerio de educacion y sciencia), čeprav je odgovornost za izobraževalni sistem možno 

prenesti na regionalne vlade. Kar sedem avtonomnih skupnosti od skupnih sedemnajstih jih je 

samih odgovornih za državno izobraževanje. Med njimi tudi pokrajina Andaluzija, na katero 

se bom osredotočila v nadaljevanju diplomske naloge (School system in Madrid, 2003). 

Predšolska vzgoja 

Predšolska vzgoja v Španiji je tako kot pri nas prva in neobvezna stopnja izobraževanja, v 

katero so vključen otroci od rojstva do 6. leta starosti. Razdeljena je na dve stopnji. 

Prva stopnja vrtca (guarderia) traja od rojstva do tretjega leta starosti in je plačljiva. Na tej 

stopnji je poudarek na negi in skrbi za otroka. Temelji na učenju izražanja in razvijanju 

medsebojnih odnosov ter razvijanju mentalnih in gibalnih spretnosti.Vzgoja se izvaja v vrtcih 

odobrenih s strani uprave za izobraževanje (Pre-school and primary education, b. d.).  

Druga stopnja je od tretjega do šestega leta starosti. V tem obdobju se otroci že srečajo z 

branjem, pisanjem in tudi tujim jezikom, tako da so ob koncu predšolskega obdobja že 

pripravljeni na vstop v šolo. Izvaja se v vrtcih (špan. escuelas infantiles), ali pa so del večje 

osnovne šole. Čeprav druga stopnja ni obvezena, je brezplačna v javnih in zasebnih vrtcih, ki 

so financirani s strani države. Obstajajo pa tudi številni zasebni vrtci, za katere je potrebno 

plačati šolnino (Preschool and primary education, b. d.).  

Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v drugo stopnjo predšolske vzgoje in zanje velja 

prilagojen program. Veliko otrok z motnjami v obdobju od rojstva do šestega leta starosti ne 

obiskuje vrtcev, ampak svetovalne ekipe, ki jih sestavljajo pedagogi, psihologi in socialni 

delavci, sodelujejo z bolnišnicami in socialnimi službami, prav tako tudi pomagajo in 

svetujejo staršem, kako ravnati v primeru motnje.Vrtci imajo tudi posebne svetovalne ekipe, 

ki se ukvarjajo s slabovidnimi otroki, otroki s slušnimi in motoričnimi okvarami ter otroki s 

težjimi motnjami v razvoju (Separate Special Education Needs Provision in Early Childhood 

and School Education, 2015). 

Program predšolske vzgoje se izvaja po nacionalnem učnem načrtu oziroma kurikulumu, ki je 

predpisan v temeljnemu zakonu o izobraževanju (LOE – Ley Organnica de Educacion). 

Slednji določa, da je za jedro nacionalnega učnega načrta za drugo stopnjo predšolske vzgoje 
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odgovorna vlada, medtem ko so organi posameznih avtonomnih skupnosti pristojni za 

izobraževanje, odgovorni za določanje vsebine izobraževanja prve stopnje predšolske vzgoje. 

Vsebina kurikuluma je vezana na otrokov razvoj in izkušnje, obe stopnji vsebinsko pokrivata 

področje otrokovega čustvenega, socialnega in gibalnega razvoja, jezika in komunikacije ter 

pomagata pri razvijanju samopodobe in avtonomne osebnosti (ORDEN ECI/3960/2007, de 19 

de diciembre, 2007; Early childhood education and care, 2015).  

Pravni odlok, na osnovi učnega načrta, ki ga je uredil LOE posebej za drugo stopnjo, določa 

naslednja področja dejavnosti: področje identitete in avtonomne osebnosti, področje fizičnega 

in socialnega okolja ter področje komunikacije in predstavitve, ki vključujejo tudi branje, 

pisanje in uvajanje tujega jezika (ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, 2007).  

Pri oblikovanju in določanju kurikula imajo vrtci zelo pomembno vlogo, saj morajo razviti in 

dopolniti že določen učni načrt. Zato obstajajo razlike v zvezi z vsebino med kurikulumom 

različnih avtonomnih skupnosti in razlike med obema stopnjama predšolske vzgoje. Nekatere 

skupnosti, med katerimi je tudi Andaluzija, katere kurikulum in sistem uvajanja dodatnega 

jezika v otroštvu bomo spoznali v nadaljevanju, so za celotno predšolsko vzgojo sprejele 

enake vsebine zgoraj omenjenih področij. Kasneje so jih prilagodile posebej za prvo in drugo 

stopnjo (Early childhood education and care, 2015). 

Vrtci in šole v Andaluziji svoj učni načrt razvijajo na podlagi uradne publikacije avtonomne 

skupnosti Andaluzije (špan. Boletin Oficial de Junta de Andalucia ali BOJA), v kateri so 

zapisani zakoni, ki jih je uveljavila vlada in ostala uradna obvestila skupnosti (Boletin Oficial 

de Junta de Andalucia – Historico del Boja, 2008). 

Pravilnik o organizaciji predšolske vzgoje 2008 (špan. Orden 5 de agosto 2008) je dokument, 

ki določa kurikulum za vrtce. V njem so predstavljeni splošni cilji in metodološka načela 

celotne stopnje ter tri glavna področja.To so spoznavanje samega sebe in avtonomne 

osebnosti (špan. Conocimiento de si mismo y autonoma personal), spoznavanje okolja (špan. 

Conocimiento del entorno) in jezik, pri katerem je poudarek na komunikaciji in predstavitvi 

(špan. Lenguaje: comunicacion y representacion). Vsebine se navezujejo tudi na učenje 

tujega jezika (špan. Lengua extranjera). Vsako področje zajema cilje in vsebine, ki so 

prilagojene obema stopnjama predšolske vzgoje, delijo pa se na posamezne sklope (Jimenez 

Vilchez, 2008; Ortiz Castillo, 2008). 
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2.3 Razlike med Slovenijo in Andaluzijo pri uvajanju tujega jezika v 

predšolskem obdobju 

Tako v Sloveniji kot v Španiji se je uvajanje tujega jezika v predšolsko obdobje v zadnjih 

petnajstih letih močno razširilo. Pri nas je sistemsko uvajanje tujega jezika prepuščeno 

posameznim vrtcem in strokovnim delavcem, v Andaluziji pa v vrtcih, v katerih izvajajo 

bilingvistični program, začnejo s poučevanjem jezika že na začetku druge stopnje predšolske 

vzgoje. V obeh omenjenih državah je najpogosteje poučevani tuji jezik angleščina.  

Marjanovič Umek et al. (2011) v Beli knjigi navajajo, da je bilo v zadnjem desetletju v 

slovenskih vrtcih izvedenih mnogo raziskav na področju poučevanja tujega jezika. Raziskava, 

v kateri so preverjali stališča vzgojiteljev, ravnateljev in staršev je pokazala, da se tuji jezik v 

Sloveniji najpogosteje izvaja v tečajni obliki, ki je ponavadi plačljiva, neobvezna in je 

ponujena kot dodatna dejavnost. Izvajajo jo zunanji delavci vrtca. Druga najpogostejša je 

integrirana oblika, v kateri naj bi bili cilji in vsebine že vključene v kurikulum. Izvajajo jo 

vzgojiteljice, ki imajo opravljen certifikat o znanju tujega jezika. Mnenja vzgojiteljev, 

ravnateljev in staršev o tem, katera starost je najbolj primerna za poučevanje tujega jezika, so 

bila različna. 

V Andaluziji otroci začnejo z usvajanjem tujega jezika s tremi leti starosti.V program so 

vključeni vsi otroci, izvaja ga učiteljica, ki ima ustrezno izobrazbo za poučevanje angleščine 

predšolskih otrok. Postopno uvajanje tujega jezika je že vključeno v pravilnik o izvajanju 

predšolske vzgoje (špan. Orden 5 de agosto 2008), v katerega so vključeni cilji in vsebine 

kurikuluma ter v več poglavjih določa, da se bodo otroci začeli v znanju tujega jezika 

postopoma približevati pomenu sporočil v znanih kontekstih komunikacije (Ortiz Castillo, 

2008; Carerra Ruiz, 2011). 

Razlike učenja in poučevanja tujega jezika v vrtcih se ne pojavijo samo v kurikulumu ali 

delovnih načrtih. Tudi oblike in metode poučevanja, potek in struktura učne ure ter sredstva in 

pripomočki, ki jih izvajalec/ka uporablja, se med seboj razlikujejo tako med državama kot 

tudi med posameznimi vrtci znotraj države oziroma skupnosti. 
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2.4 Otrokov govorni razvoj in učenje tujega jezika v zgodnejm otroštvu 

Govor in jezik 

Govor lahko opredelimo kot način komunikacije, ki nam pomaga pri sporazumevanju z 

drugimi.Z njim izražamo svoje mišljenje, želje, ideje, v pomoč nam je pri vzpostavljanju in 

ohranjanju medsebojnih odnosov. Vsi ljudje ga uporabljamo vsakodnevno, vendar obstaja 

določen sistem simbolov in znakov, ki ga uporablja in razume samo določena skupina ljudi. 

Temu pravimo jezik.  

Marjanovič Umek (1990) navaja, da je govor zelo pomemben v človekovem razvoju, kjer gre 

za oblikovanje človeka kot posameznika (individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje 

komunikacij z okolico (družbena funkcija govora). Navaja tudi nekatere druge definicije, ki 

opredeljujejo govor. Ena izmed njih je, da je govor »mentalna sposobnost, ki človeku 

omogoča, da v komunikaciji uporablja organizirane simbolne sisteme kot je jezik« 

(Marjanovič Umek, 1990: 11). Govor ima veliko funkcij, najosnovnejša je, da besede 

simbolizirajo stvari in dogodke. V razvoju govor otroku omogoča, da inteligentno sodeluje v 

socialnem življenju skupine, ki ji pripada (Batistič Zorec, 2000).  

»Jezik običajno definiramo kot socializiran sistem simbolov, govor pa je individualen in 

konkreten. Jezik sestoji iz dveh komponent: vsebine, ki jo proučuje sistematika, in oblike, ki 

jo proučuje gramatika. Vsak jezik ima poleg tega še besednjak« (Marjanovič Umek, 1990). 

Tako kot učenje maternega jezika tudi učenje drugega, torej vsakega nadaljnega jezika, ne 

more preko določenih zakonitosti kognitivnega in konativnega razvoja. Prav tako ne more 

mimo sodobnih spoznanj o učenju kot procesu, v katerem je otrok aktiven in v celoti vpleten 

(Marjanovič Umek, 1994). 

Teorije učenja 

Učenje je zaveden in kontinuiran proces, ki se ne navezuje le na šolo in pouk, ampak traja vse 

življenje, od rojstva naprej. Učimo se lahko različnih stvari na različnih področjih. Da bi lažje 

razumeli, kako se učimo jezika, nam pomagajo številne teorije. Poznamo splošne psihološke 

teorije, ki se prvotno niso navezovale na učenje jezika, druge pa so lingvistične teorije. 
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Slednje se nanašajo tako na učenje maternega kot tudi tujega jezika. Psihološke teorije, ki 

zagovarjajo tezo, da so za učenje jezika pomembnejše izkušnje in vplivi okolja, so 

empiristične teorije. Z oblikovanjem navad so učenje enačile behavioristične teorije (Skela, 

Dragarin Fojkar, 2009). 

Začetnik empirizma je bil angleški filozof John Locke, ki je predstavil idejo o tabuli rasi. 

Verjel je, da je otrok »nepopisan list«, ki ga oblikuje okolje. Kot pomembno načelo učenja je 

zagovarjal ponavljanje, ki je osnova za oblikovanje navad. Po njegovem mnenju je 

najpomembnejše učenje z nagrado ali kaznijo (Batistič Zorec, 2000). 

Behavioristi so menili, da učenje poteka po modelu dražljaj – reakcija – podkrepitev. Po tem 

modelu se navade oblikujejo, kadar je reakcija na dražljaj nagrajena s pozitivno podkrepitvijo. 

Proučevali so le vedenje, ki se kaže navzven. Zavračali so kakršnekoli mentalne procese, ker 

jih ni mogoče raziskovati z opazovanjem. Pomemben predstavnik je bil Barrhus F. Skinner, ki 

je učenje opredelil kot trajno spremembo v vedenju. To odkrijemo z opazovanjem vedenja, 

nanjo pa lahko vplivamo s podkrepitvijo, ki sledi vedenju. Bil je zagovornik 

operativnegapogojevanja, pri katerem gre za učenje z ojačanjem. Pri oblikovanju navad se 

utrdijo le tiste, ki so bile deležne pozitivnega ojačanja (Batistič Zorec 2000; Marentič-

Požarnik 2003). 

Za razliko od behavioristov so bili predstavniki kognitivizma zagovorniki miselnih procesov. 

Menili so, da znanje ni posledica posnemanja in ponavljanja, ampak ga izgrajujemo sami, z 

lastno aktivnostjo v procesu mišljenja. Najpomembnejši predstavnik je bil Piaget, ki je razvil 

teorijo o razvoju mišljenja. Pravi, da tako kognitivni kot tudi jezikovni razvoj otroka poteka 

po različnih fazah (Batistič Zorec 2000).  

Čokova (Čok, Skela, Kogoj, & Razdevšek-Pučko, 1999) v literaturi navaja štiri stopnje 

govornega razvoja: 

1. Senzomotorna stopnja (0–2 leti) 

Odločilna stopnja za začetek govora, beseda v materinščini dobiva svoj pomen. Otrok se 

odziva in sporoča s posnemanjem in ponavljanjem.  

2. Predoperativna stopnja mišljenja (2–7 let) 
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To je obdobje jezikovnega dopolnjevanja in zorenja miselnih operacij. Zunanje dejavnosti se 

ponotranijo, neposredna jezikovna izkušnja pa otroku omogoča posploševanje predstave. 

Poleg ubeseditve so pomembne oblike otrokovega izražanja tudi risba, posnemovalna, 

domišljijska in simbolična igra. Igralne dejavnosti so v tem obdobju sestavni del strukture 

otroštva, sama igra pa je vsebina in oblika jezikovnega vzgajanja in učenja. 

3. Obdobje konkretno – logičnega mišljenja (7–11 let) 

V tem obdobju se otrok odpira v svet in si s pomočjo analize, zbiranja informacij organizira 

mišljenje (zaznava, pomni, ozavešča vedenje, sprejema rešitve in načrtuje ravnanje). Jezik 

začne opazovati kot sistem. 

4. Obdobje formalno – logičnega mišljenja (11–15 let)  

Za to obdobje je značilno pridobivanje izkušenj, razmišljanje o vsem, kar otroka obkroža, 

pojmovanje celote in medsebojna povezanost njenih posameznih sestavin. Jezika se uči 

sistemsko, je izviren in ustvarjalen, najraje pa sporoča o stvareh, ki ga zanimajo.  

Vsak posameznik gre v svojem razvoju skozi vse zgoraj naštete faze, katerih zaporedje je 

stalno in enako za vse otroke in tudi za vse jezike. Čas, ko se določena faza pojavi, je pri 

vsakem posamezniku različen (Čok et al., 1999). 

N. Chomsky, avtor splošne jezikovne teorije, ki jo imenujemo generativno-transformacijska 

teorija, zanika velik pomen učenja oziroma okolja pri govornem razvoju. Pravi, da je jezik v 

svojem najglobljem bistvu prirojena struktura, ki jo okolje samo aktivira. Otrok mora le slišati 

govor, ki ga uporabljajo v njegovem okolju (Marjanovič-Umek, 1990). 

Odnos med spoznavnim in jezikovnim razvojem otroka je veliko bolj zapleten, kot je menil 

Chomsky. Ni nam podal celostne razlage o usvajanju jezika, pač pa je opozoril le na naravo in 

na zmožnosti, kjer bi lahko iskali razlago. Zanimal ga je razvoj jezika kot takega in ne razlike 

v hitrosti in načinu, kako se usvaja jezik in katere so tiste razlike, ki so v veliki meri odvisne 

od dejavnikov okolja (Prebeg-Vilke, 1995). 

Eno najvplivnejših teorij učenja jezika je razvil jezikoslovec Stephen Krashen. Njegova 

teorija o usvajanju tujega jezika, ki jo imenujemo model nadzora, sestavlja pet glavnih hipotez 

(Skela, Dragarin Fojkar, 2009): 
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1. Hipoteza o razliki med učenjem in usvajanjem jezika  

Je najpomembnejša in pravi, da se usvajanje tujega jezika odvija na podzavestni ravni in je 

podobno usvajanju maternega jezika. Nasprotno od usvajanja je učenje, ki je zavesten proces. 

Učimo se jezikovnih pravil, vendar to ni dovolj. Jezik moramo tudi usvojiti, če ga želimo 

tekoče govoriti. 

2. Hipoteza o naravnem redu 

K uspešnemu znanju jezika vodi upoštevanje naravnega, podzavestnega reda otrok in zato ni 

treba slediti nobenemu načrtovanemu in predpisanemu vrstnemu redu.  

3. Hipoteza o modelu nadzora 

Pojasnjuje vpliv učenja na usvajanje. Zavestno učenje ima funkcijo nadzora nad učenjem. 

Dovolj časa za popravljanje samega sebe, osredotočenost na pravilnost oblike in poznavanje 

slovničnih pravil so pogoji, ki jih potrebujemo za uspešno rabo nadzora.  

4. Hipoteza o vnosu 

Ta hipoteza pravi, da človek usvaja jezik, ko razume zahtevnejšo učno snov kot je njegova 

zmožnost trenutnega obvladovanja jezika. Če želimo dobro usvojiti jezik, mora biti vnos 

razumljiv, učitelj pa pri tem lahko uporabi tudi nebesedna in slikovna sredstva. 

5. Hipoteza o čustvenem filtru 

Krashen s tem označuje vse vrste psiholoških dejavnikov, ki lahko ovirajo ali pospešijo 

učenje jezika (npr. motivacija, odnos do učenja, potrebe učenca itn.).  

Nižja je stopnja filtra, bolj odprt je učenec za dojemanje snovi in bolj samozavesten pri 

komunikaciji s tujcem. Če je stopnja filtra visoka, učenec ne doseže svojih optimalnih 

zmožnosti. 

2.5 Poučevanje tujega jezika v zgodnjem otroštvu 

Otrok se s tujim jezikom sreča že zelo zgodaj. Risanke, slikanice, glasba, reklame na televiziji 

so tudi v drugih jezikih, ne le v materinščini. Predšolski otrok je v svojem zgodnejšem 

obdobju zelo radoveden, spontan, dojemljiv, želi si izvedeti čim več novega. Vse informacije, 

ki jih dobi iz okolja, vsrkava bistveno hitreje kot odrasla oseba, zato strokovnjaki spodbujajo 
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učenje tujega jezika že na predšolski stopnji. Kljub temu je v zelo občutljivem obdobju 

čustvenega in kognitivnega razvoja. Prav tako je usvajanje maternega jezika še nekončan 

proces, kamor spada tudi učenje tujega jezika. Zato je zelo pomembno, da je učitelj tujega 

jezika teoretično in praktično dobro usposobljen (Skela, & Dragarin Fojkar, 2009).  

Zgodnje poučevanje tujega jezika 

Uspešno poučevanje tujega jezika na zgodnji stopnji zahteva določene spretnosti in intuicijo, 

ki se razlikujejo od poučevanja mladostnikov in odraslih. Da bi to dosegli, moramo poznati 

otrokov svet in njegov vsakdanjik. Jezikovne vsebine morajo biti povezane z otrokom samim, 

saj se njegov svet izkušenj širi počasi. Šele kasneje ga zanima svet, v katerem sam ni več 

središče dogajanja (Seliškar, 1995). 

Pri poučevanju tujega jezika na predšolski stopnji moramo upoštevati naslednje posebnosti 

otrok (Čok et al., 1999).  

Otrok:  

  je egocentričen, 

 še vedno razvija svoj prvi jezik, 

 tujega jezika se uči počasneje, ker ga zanima še ogromno drugih stvari, 

 je spontan in vedoželjen, 

 ima željo po nastopanju, 

 je dober posnemovalec dejanj in govora, 

 hitro pozablja (potrebno je veliko vadbe, ponavljanja, različnih aktivnosti). 

Razlogi za zgodnje učenje tujega jezika 

Številne raziskave (Brumen, 2009) so že pokazale, da zgodnje učenje angleščine pozitivno 

vpliva na otrokov celostni razvoj. Temu v prid govorijo tudi fiziološki, psihološki, pedagoški, 

jezikovni in kulturni razlogi, ki so med seboj tesno povezani in se dopolnjujejo (Učenje tujih 

jezikov na predšolski stopnji, b. d.). 
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Velika prožnost in prilagodljivost možganske skorje in govornega aparata. 

V predšolskem obdobju in vse tja do desetega leta starosti traja doba, ko se otrok lahko nauči 

več jezikov. V tej dobi so govorni predeli možganske skorje še posebej prožni in sprejemljivi 

za učenje jezikov. Ista prožnost kot pri možganih se kaže tudi pri razvoju govornih organov, 

kar otroku v tem obdobju omogoča skoraj neomejene fonetske zmožnosti. Posledica prožnosti 

govornega aparata je tudi sposobnost posnemanja ritma, intonacije in naglasa tujega jezika. 

Po 8. letu starosti prožnost stalno upada. Če se otrok začne tuji jezik učiti šele v puberteti, se 

bo tuji jezik učil z naglasom materinščine (Gasser, 2001).  

Otrokova potreba po govorjenju in spontanost otroka. 

Otroci imajo izrazito potrebo po govorjenju, ki je najbolj izrazita ravno pri štiriletnikih 

(Videmšek, Drašler, & Pišot, 2003). Jezik za otroka ni učenje. Predstavlja sredstvo, s katerim 

se lahko izraža, izživlja in v katerem razvija svoje govorne sposobnosti. Poleg tega, so 

predšolski otroci bistveno bolj spontani, kot devet- ali desetletniki. Tuja beseda se jim zdi 

prav tako naravna kot vsaka beseda maternega jezika. Brez zadržkov bo ponavljal besede ali 

stavke (Videmšek et al., 2003).  

Otrok se ne uči jezika, uči se govora. 

Predšolski otrok jezika ne dojema kot učenje slovnice in slovničnih pravil, temveč mu 

predstavlja sredstvo za razumevanje. Spoznava, da se v tujem jeziku lahko sporazumeva z 

vrstniki iz drugih držav. Jezika se uči spontano in se ne sprašuje o pomenu besed (Videmšek 

et al., 2003). 

Jezik je novo doživetje za otroka.  

Učenje tujega jezika je od samega začetka za otroka povsem novo doživetje, s katerim bogati 

in širi svoje obzorje ter spoznava novo sredstvo za sporazumevanje z drugimi ter razširja 

splošno kulturno razgledanost (Videmšek et al., 2003).  

Učenje tujega jezika ne ovira učenja materinščine.  

Če se bo otrok učil v pozitivnih okoliščinah, na pravilen in starosti primeren način, jim to pri 

učenju maternega jezika ne bo povzročalo nobenih težav. Od otroka se ne zahteva, da zna 

brati in pisati v tujem jeziku, dokler ne osvoji branja in pisanja maternega jezika (Gasser, 

2001). 
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2.6 Dejavniki uspešnosti učenja tujega jezika 

Razumevanje tega, kako se učimo, je za učenje tujega jezika ključnega pomena. Čeprav v 

psihologiji zasledimo več teorij, ki razlagajo proces učenja, je na tem področju še vedno 

veliko ugank. Učenje s pomočjo učitelja pomeni več kot le urjenje spretnosti, kot na primer 

branje in pisanje ali usvajanje znanja iz določenega predmeta. Vključuje tudi metaučenje 

(kako misliti, kako se učiti), usvajanje vrednot, interesov, sprejemanje družbenih vlog, celo 

spreminjanje lastne osebnosti (Čok et al., 1999). 

Inteligentnost 

Eden izmed pomembnih dejavnikov za učinkovito učenje je prav gotovo inteligenca. Če bi pri 

tem upoštevali le splošno definicijo inteligence, bi lahko rekli, da je lahko vsak posameznik 

uspešen pri učenju jezika. Ameriški psiholog Howard Gardner (Gardner, 1995) je k 

pojmovanju le-te dodal nekaj pomembnih atributov in opisal sedem različnih inteligenc: 

jezikovno, matematično-logično, prostorsko, glasbeno, telesno-gibalno, medosebno in osebno 

inteligenco. Sama se bom v nadaljevanju diplomske naloge bolj osredotočila na jezikovno 

inteligenco.  

Jezikovna inteligenca pomeni sposobnost učinkovite rabe jezika, ki je na eni strani 

občutljivost za različne funkcije jezika, na drugi strani pa štirje bistveni vidiki rabe jezika. To 

so (Čok et al., 1999): 

 govorniški (retorični) vidik kot sposobnost z učinkovito rabo jezika nagovoriti in 

prepričati sogovornika (bralca, poslušalca), 

 zapomnitveni vidik, ki omogoča zapomnitev različnih besednih (jezikovnih) 

informacij in sporočil, 

 razlagalni vidik, ki je pomemben za izražanje misli in oblikovanje različnih sporočil, 

od znanstvenih, pedagoških, novinarskih do pogovornih in 

 metajezikovni vidik, kot sposobnost razmišljanja o lastni rabi jezika v vseh omenjenih 

vidikih.  
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Motivacija 

Prvi stiki s tujim jezikom se pri otrocih pojavijo že zelo zgodaj. Zlasti z angleščino se 

srečujejo v risankah, risanih filmih, slikanicah, glasbi, reklamah itd., vendar zaradi tega otrok 

še ne čuti potrebe po učenju tujega jezika. Če želimo pri otroku vzbuditi zanimanje za tuji 

jezik, mu moramo ponuditi primerne spodbude za učenje le-tega. Motivacija je zmes 

različnih, številnih dejavnikov (učitelj, starši, okolje, izkušnje z jezikom, naloge, aktivnosti), 

ki se od otroka do otroka razlikuje (Čok et al., 1999).  

Motivacija je lahko notranja, pri kateri gre za spodbude, ki izhajajo iz otroka samega – 

radovednost, zanimanje, želje po znanju, pozitivna samopodoba itn. Spodbude za zunanjo 

motivacijo izvirajo iz okolja. To so pohvala, nagrada, tekmovanje in preverjanje (Marentič-

Požarnik, 2000). 

Pri predšolskih otrocih ne moremo govoriti o notranji motivaciji, ker sam nima potrebe po 

učenju tujega jezika. Učitelj mora otroku ponuditi različne zunanje spodbude in sredstva, ki 

ga za to motivirajo, ter se posluževati različnih načinov spodbujanja motivacije (uporaba 

vizualnih pripomočkov, raznolike teme in aktivnosti, otrokom postavlja izzive, itd.) (Čok et 

al., 1999).  

Osebnost otroka 

Otroci se med seboj razlikujejo, kar se kaže v njihovih osebnostnih značilnosti. Nanje učitelj 

nima nobenega vpliva, mora pa jih upoštevati pri učenju tujega jezika in na širši ravni graditi 

na osnovah, ki so učencem skupne (starost, motivacija). Na ožji ravni bi moral vsakemu 

otroku posebej, na način, ki mu najbolj ustreza, zagotoviti dovolj priložnosti za uspešno 

učenje. Vidike, po katerih se otroci razlikujejo, je potrebno kombinirati z vidiki, ki jih 

povezujejo in po katerih so si podobni (Čok et al., 1999). 

Poleg zgoraj opisanih dejavnikov na uspeh pri učenju tujega jezika vplivajo tudi (Čok et al., 

1999): 

 raven obvladovanja materinščine, 

 nadarjenost za učenje jezikov (jezikovna učljivost), 

 učne navade in organizacija učnih strategij, 
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 kognitivni učni stil otroka, 

 starost in posebnosti vezane na spol otroka. 

Na številne od navedenih dejavnikov učitelj ne more vplivati. Pri poučevanju mora upoštevati 

razlike med otroki in graditi na stvareh, ki so otrokom skupne. Pazljiv mora biti tudi pri 

izboru metod poučevanja in načinu poučevanja predšolskih otrok, saj so prav tako pomembni 

dejavniki za uspešnost učenja tujega jezika (Čok et al., 1999). 

2.7 Pristopi in metode poučevanja pri zgodnjem učenju tujega jezika 

V diplomski nalogi sem že omenila, da so pristopi in različne metode poučevanja pomembni 

dejavniki, ki imajo velik vpliv na učenje tujega jezika v predšolskem obdobju ter da se 

bistveno razlikujejo od tistih, ki jih učitelji uporabljajo pri poučevanju mladostnikov in 

odraslih.  

Seliškarjeva (1995) navaja, da morajo učitelji poznati dobre in slabe strani različnih metod 

učenja in poučevanja tujega jezika ter morajo sami presoditi, kaj bo za njihovo praktično, 

vsakdanje delo najprimerneje. Morajo biti široko razgledane osebnosti, polne samozavesti in 

zaupanja v svoje znanje in odločitve. Namesto otrok se ne morejo učiti, lahko pa jih postavijo 

na pravo pot, jih spodbujajo in jim stojijo ob strani.  

V nadaljevanju bomo spoznali nekaj različnih pristopov in metod poučevanja, za katere 

menim, da jih mora učitelj, pri zgodnejšem poučevanju tujega jezika, biti sposoben prilagajati 

otroku. 

Metoda naravnega pristopa 

Metoda naravnega pristopa, ki jo je prvi razvil Tracy Terrell, poskuša najbolje razvijati 

človekove sposobnosti za sporazumevanje. V osnovi tvori vseh pet Krashnovih hipotez teorije 

nadzora, ki sem jih že predstavila. Medtem ko je Krashen usmerjen na podzavesten način 

usvajanja jezika, si Terrell prizadeva ustvariti ravnotežje med zavestnim in podzavestnim 

učenjem (Dhority, 1992). 
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Terrell (1983; povzeto po: Dhority, 1992) navaja naslednja osnovna načela metode naravnega 

pristopa:  

 osrednji cilj poučevanja je sporazumevanje v tujem jeziku ne jezikovne oblike, 

 do produciranja govora pride šele sčasoma in ga nikoli ne smemo izsiliti, 

 zgodnje oblike govora v tujem jeziku se morajo pojaviti povsem naravno s pomočjo 

odgovorov »da« ali »ne«, enobesednih odzivov, posameznih besed, kratkih fraz in šele 

kasneje v obliki kratkih stavkov.  

Za metodo naravnega pristopa je po značilno naslednje (Dhority, 1992):  

 učitelj naj ustvarja pogoje, v katerih so otroci močno motivirani za sporazumevanje, 

 vhodni podatki oziroma učna snov mora biti zanimiva, 

 vse povedano mora hkrati biti razumljivo, 

 razumevanje je pomembnejše od govorjenja, 

 razvijanje in bogatenje besednega zaklada je pomembnejše od slovnične točnosti, 

 napak naj ne bi popravljali, 

 prisotnost strahu naj bo čim manjša. 

Med aktivnosti neposrednega usvajanja jezika šteje Terrel (1983; povzeto po: Dhority, 1992) 

tiste, ki se osredotočajo predvsem na sporočilo in pomen jezika. Razvršča jih v štiri 

kategorije:   

 vsebinske aktivnosti (učenje se navezuje na neko vsebino, temo) 

 emocionalno-humanistične aktivnosti (vključujejo otrokove izkušnje, ideje) 

 igre (izbiramo igre, pri katerih čim več govorimo), 

 reševanje problemov (jezik uporabimo za pridobitev ali uporabo določene 

informacije). 

Terrell (Dhority, 1992) gleda na usvajanje jezika kot na proces, ki se odvija v določenem, 

naravnem zaporedju. Pri tem je prva stopnja razumevanje. Da bi otrok prepoznal pomen 

besede, predlaga posebne aktivnosti »navezovanja«. Pod slednjim izrazom otrok razume 

obstoj močne asociacije, da lahko iz konteksta uganejo besedo. Na primer, če učitelj reče: 

»Please, sit down.« in se otroci nato dejansko usedejo, se jim bodo besede hitreje vtisnile v 

spomin in tam tudi ostale. Kot drugo tehniko priporoča, naj otroci pomen povedanega 

ugibajo, čeprav ne poznajo vseh besed. Pri tem si učitelji lahko pomagajo s slikovnimi 
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pripomočki, predmeti, gibi in uporabljajo prirejen način izgovorjave (počasnejši, bolj 

poudarjen). 

Metoda celostnega telesnega odziva (angl. Total physical response) 

Metoda celostnega telesnega odziva je zelo priljubljena na stopnji zgodnjega poučevanja 

tujega jezika, saj razvija sposobnost poslušanja, predstavlja tuji jezik na najbolj vizualen način 

znotraj nekega konteksta, vsebuje različne aktivnosti in gibanj ter ne sili otroke k govorjenju. 

Razne igrice, pesmice, kjer so otroci aktivni, pripovedovanje zgodbic, vse to spada k zgoraj 

opisani metodi (Brewster, Ellis, & Gerard, 2002). 

Utemeljitelj te metode, James J. Aher, trdi, da proces usvajanja tujega/drugega jezika poteka 

enako kot usvajanje maternega jezika, ki ga v veliki meri pospešujejo razni ukazi in telesni 

odzivi. Otrok prepoznava jezik le preko telesnih gibov, smehljanja, kazanja, seganja po čem. 

Ukaze za fizično odzivanje, kot na primer »sit down, go to the door, point to the window«, 

daje učitelj sam ali skupaj z otroki. Ko otroci ugotovijo, da jim uspeva pokazati svoje 

razumevanje z raznimi fizičnimi aktivnostmi, postanejo samozavestnejši in bolj motivirani 

(Dhority, 1992). 

Za metodo celostnega telesnega odziva so po Asherjevem mnenju značilni naslednji principi 

(Dhority, 1992): 

 Razumevanje jezika je treba razvijati pred samim produciranjem govora. 

 Razvoj razumevanja omogočajo in spodbujajo razne telesne aktivnosti (z njimi se 

otroci odzovejo na ukaz in s tem pokažejo, da razumejo). 

 Otrok ne smemo siliti v to, da govorijo (otroci si bodo skozi razumevanje tistega, kar 

slišijo, izoblikovali lastne predstave besed v tujem jeziku in ko bodo pripravljeni, bodo 

začeli spontano govoriti prve besede). 

Aktivnosti metode celostnega telesnega odziva so se na začetni stopnji poučevanja tujega 

jezika izkazale za zelo primerne. Kljub temu mora biti učitelj pazljiv, saj dajanje ukazov od 

njega zahteva precejšnjo mero spretnosti. Znati mora ustvariti sproščeno in igrivo ozračje, 

kjer se učenci dobro počutijo in želijo sodelovati (Brewster et al., 2002). 
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Metoda vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (angl. Content and language 

integrated learning) 

»CLIL je krovno poimenovanje za odprt didaktični koncept pouka, v katerem se vse ali le 

določene vsebine nejezikovnega predmeta ali predmetov obravnavajo v tujem jeziku. 

Akronim oziroma izraz CLIL je nevtralen in kot tak uporaben v različnih socialnih kontekstih 

in izvedbenih različicah, saj lahko zadosti različnim izobraževalno-političnim smernicam v 

Evropi« (Jazbec, & Lipavec Oštir, 2009). 

Cilji pouka te metode se nanašajo na usvajanje nejezikovnih vsebin in simultano pridobivanje 

tujega jezika z uporabo v aktualnih kontekstih. Tak način pridobivanja tujega jezika je 

primerljiv z naravnim usvajanjem maternega jezika. Mogoče ga je usvajati z otroki, ki imajo 

že razvite jezikovne zmožnosti za tuji jezik, kot tudi s tistimi, ki se z njim šele srečujejo. 

Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje je odprto za različne starostne skupine, najbolj pa 

se zanj lahko zavzamemo v predšolskem obdobju. Temu v prid govorijo (Jazbec, & Lipavec 

Oštir, 2009): 

 trditve kognitivnih psihologov, ki dokazujejo izjemno prožnost možganov prav v 

zgodnjem obdobju, 

 dognanja psiholingvistov, ki pričajo o naravni motivaciji za učenje tujih jezikov v 

zgodnejšem obdobju ter 

 kurikulumi za učenje v predšolskem obdobju so naravnani celostno. 

Stern se zavzema za zgodnje učenje tujih jezikov, ki je odvisno od ustreznih didaktično-

metodičnih pristopov. Tako izpostavlja metodo vsebinskega in jezikovnega integriranega 

učenja. Upravičeno ugotavlja, da se mlajši otroci učijo drugače kot starejši in da jim celostno 

aktivno učenje, kot ga omogoča zgoraj navedena metoda, zelo ustreza (Jazbec, & Lipavec 

Oštir, 2009). 

Wode (1998; povzeto po: Jazbec, & Lipavec Oštir, 2009) navaja naslednje razloge za uvajanje 

te metode v obdobju zgodnjega učenja, ki so znanstveno dokazani: 

 otroci v predšolskem obdobju imajo dovolj potrebnih zmožnosti za učenje, 

 zaradi učenja jezikov že pred vstopom v šolo ne prihaja do primanjkljajev na drugih 

področjih in 
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 človekova sposobnost obvladovanja in učenja jezika sta naravnani na večjezičnost ne 

enojezičnost. 

Pokazalo se je, da je obdobje do šestega leta starosti tisto, v katerem je s pridobivanjem 

novega jezika otroku dano, da to posebej uspešno stori na svoj lasten način, ki je značilen 

samo za majhne otroke (Wode, 1998; povzeto po: Pižorn, 2009). Pri tem je odločilno, da je 

jezik uporabljen tako, da otroci njegove strukture usvajajo, brez da bi jih 

vzgojiteljice/vzgojitelji morali pojasnjevati. Pomen besede sklepajo, ga ugotavljajo, 

razvozlajo iz situacij, kar jim ne predstavlja nobene nove naloge, saj to počnejo vsak dan, ko 

poskušajo razumeti materni jezik. Wode (1998; povzeto po: Jazbec, & Lipavec Oštir, 2009) 

metodi vsebinsko in jezikovno integriranega učenja v prid navaja tudi dejstvo, da za izvajanje 

le-tega niso potrebne dodatne učiteljice, ampak je mogoče primerno izobraziti razredne 

učiteljice ali vzgojiteljice v vrtcih.  

Komunikacijski pristop 

Ta v ospredje procesa učenja postavlja komunikacijo. Otroci so vključeni v aktivnosti in 

naloge, ki so kar se da najbolj povezane z resničnim svetom, jezika se učijo med reševanjem 

nalog. Cilj takega pristopa je učiti otroke jezika, ki ga bodo znali uporabljati v svojem 

vsakdanjiku. Pomembno ni le znanje tujega jezika, ampak tudi njegova uporaba. Bistvo 

komunikacijskega pristopa, ki ga ločuje od drugih pristopov, je v tem, da se otroci učijo jezika 

tako, da ga že med pridobivanjem praktično uporabljajo (Seliškar, 1995). 

Po mnenju nekaterih avtorjev se ta pristop pogosto označuje kot pristop, temelječ na 

aktivnostih treh tipov (Brewster et al., 2002): 

 aktivnosti, pri katerih rešujejo probleme (prepoznavanja predmetov, povezovanje, 

določanja zaporedja in razvrščanje), 

 komunikacijske aktivnosti (sprašujejo, odgovarjajo na vprašanja, pripovedujejo), 

 ustvarjalne aktivnosti (izdelujejo voščilnice, maske, barvajo). 

Cilj teh aktivnosti je, da otroci razvijajo komunikacijsko kompetenco. Jezikovne sposobnosti 

znotraj posameznih tipov zahtevajo ponavljanje preprostih fraz ali struktur, ki so bistvene za 

učenje tujega jezika (Brewster et al., 2002). 
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Na dejavnostih temelječe učenje (angl. Task – based learning) 

Na dejavnostih temelječe učenje (angl. Task – based learning) Brewster et al. (2002) v 

literaturi opišejo kot enega izmed najbolj pogostih metodoloških pristopov, ki ga sestavljajo 

tri faze: 

 priprava na dejavnost (spoznavajo nov jezik, besede in fraze), 

 naloga/dejavnost (risanje, razne igrice, izdelovanje slikanic, ustvarjanje), 

 faza, osredotočena na jezik (otroci iščejo in prepoznavajo nove besede in fraze, v 

tujem jeziku vadijo in ponavljajo jezik, ki ga uporabljajo v igralnici). 

Brewster et al., (2002) navajajo, da ta pristop pomeni poskus izboljšanja komunikacijskega 

pristopa. Na takšen način učitelj spodbuja otroke, da uporabljajo jezik, ki se ga učijo, in fraze, 

ki jih že poznajo, tako da jim zagotovi ustrezen okvir dejavnosti v drugi fazi ter jim dovoli 

uporabljati naučen tuji jezik, za njihove lastne potrebe. Vodilno načelo na dejavnostih 

temelječega učenja je, da si bodo otroci bistveno hitreje zapomnili besede, za katere so sami 

prepričani, da jih potrebujejo. Na dejavnostih temelječe učenje je tesno povezano z 

medpredmetnim pristopom, pri katerem se učenje tujega jezika navezuje na ostala področja 

kurikuluma (umetnost, glasba, gibanje, narava in družba).  

Učenje preko poslušanja pripovedovanih zgodbic 

Otroci že v maternemu jeziku zelo radi poslušajo pripovedovane pravljice. Brewster et al. 

(2002) navajajo, da ko otroci zaslišijo besedno zvezo »Nekoč je za devetimi gorami«, vedo, 

da lahko pričakujejo neko zanimivo zgodbo. In prav zaradi tega je ta metoda lahko odlično 

izgodišče za učenje tujega jezika, če je vsebina zgodbe vezana na otroku poznan kontekst. 

Navajajo tudi številne pozitivne razloge metode pripovedovanja in uporabe pravljic (poglavje 

8.1.1). 

Metoda pripovedovanja zahteva tudi ustrezno pripravo. Otroci bodo mnogo bolj uživali ob 

poslušanju, če bodo zgodbo razumeli in se bo njena vsebina navezovala na njihove izkušnje. 

Samo branje zgodbe ni zaželeno, pri pripovedovanju pa moramo paziti, da ni monotono in 

enakomerno, saj s tem izgubimo otrokovo pozornost. Brewster et al. (2002) podajo določene 

smernice za uporabo tega pristopa v predšolskem obdobju: 

 Otroci naj sedijo okrog pripovedovalca tako, da vsi dobro vidijo njega ter ilustracije in 
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tako dobro slišijo vsebino zgodbe. 

 Pri pripovedovanju moramo uporabljati mimiko obraza in gibe za lažje razumevanje 

vsebine ter zvočne efkte, kjer je potrebno.  

 Spremeniti moramo ton glasu, če v zgodbi nastopajo različne osebe.  

 Paziti moramo, da skozi zgodbo spreminjamo intonacijo glasu (npr. uporabimo 

šepetanje za povečanje napetosti ali povzdignemo glas, če se jezimo).  

 Pripovedovati moramo glasno, počasi in razločno. Otrokom moramo dati možnost, da 

razmislijo o slišani vsebini ter jo povežejo z ilustracijami, pokomentirajo ilustracije ali 

postavijo kakšno vprašanje. 

 Med pripovedovanjem se ustavimo, pokomentriramo ilustracije in izpostavimo 

določeno besedišče. 

 Otroke spodbujamo, da sodelujejo pri pripovedovanju, tako da ponavljajo ključne 

besede ali fraze. Med zgodbo jim zastavljamo vprašanja, pri katerih morajo 

predvidevati, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. 

2.8 Sredstva in učni pripomočki za poučevanje tujega jezika na predšolski 

stopnji 

Predšolski otroci obožujejo poslušanje pravljic, radi se igrajo različne igre, pojejo pesmice in 

uživajo, ko ponavljajo rime. Vse to poznajo in usvajajo v maternem jeziku in tudi sama sem 

mnenja, da so prav ta sredstva odlična pri spoznavanju tujega jezika. Pomembno je tudi, da 

imamo v igralnici pestro izbiro drugih pripomočkov, ki jih uporabljamo pri poučevanju 

(Reilly, & Ward, 1997).  

Pravljice 

Čeprav otroci danes odraščajo v modernem svetu in so obkroženi z računalniki ter televizijo, 

še vedno radi poslušajo v živo pripovedovane zgodbe. Pomembno je, da pri tem ustvarimo 

»udobno« atmosfero, zgodbo pripovedujemo čimbolj doživeto, uporabljamo izrazite kretnje, 

mimiko obraza in si pomagamo z vizualnimi pripomočki. Izbira zgodb in pravljic, tako 

tradicionalnih kot modernih, je ogromna. Priporočljivo je, da izberemo zgodbo z otroku znano 

vsebino, ki jo poslušajo v maternem jeziku (Reilly, & Ward, 1997). 
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Biti moramo pazljivi, da izberemo zgodbo ali pravljico z ustreznim besediščem, saj so 

nekatere pravljice za predšolske otroke jezikovno prezahtevne. Pozorni moramo biti na 

dolžino pravljice, količino ponavljanj in uporabo ilustracij. Najprimernejše so krajše zgodbe, 

ki imajo enostavne in velike ilustracije. Pomembno je tudi, da se na pripovedovanje zgodbe 

ustrezno pripravimo, tako da jim zagotovimo besedišče, ki ga bodo razumeli ter vsebino, v 

katero se bodo lahko vživeli in jo povezali z dosedanjimi izkušnjami. To dosežemo z zgodbo, 

ki jo obravnavamo več ur (Brewster et al., 2002; Reilly, & Ward, 1997). 

Brumenova (2004) pravi, da se s pomočjo pripovedovanja zgodb otroci povežejo z drugim 

svetom. Poosebljajo se z različnimi junaki ter pozitivno razvijajo svojo domišljijo in čustva. 

Zgodbe vključujemo z namenom, da otroci nezavedno usvojijo jezik, utrjujejo slovnico, 

besedišče in druge jezikovne spretnosti, hkrati pa se celostno razvijajo (spoznajo barve, 

oblike, primerjajo stvari, jih razvrščajo, urejajo, urijo spomin) (Brumen, 2004). 

Brewster et al. (2002) so navedli številne druge razloge, zakaj izbirati pravljice pri poučevanju 

tujega jezika: 

 pravljice so zabavne in so odlična motivacija, otroku pomagajo razviti pozitiven odnos 

do tujega jezika, 

 omogočajo razvijanje lastne kreativnosti, s tem ko se otrok identificira s pravljičnimi 

junaki in poskuša sam pripovedovati zgodbo, 

 poslušanje pravljic je odlična socialna izkušnja, saj se na pripovedovanje otroci 

odzovejo z različnimi čustvi (veselje, žalost, razburjenje), pri tem pa spodbuja otrokov 

socialni in čustveni razvoj, 

 s pomočjo pravljic učitelj ponovi besedišče in predstavi nove besede, 

 s poslušanjem otrok spoznava ritem, intonacijo in izgovorjavo jezika, 

 pravljice in zgodbe razvijajo otrokove strategije učenja (poslušanje, predvidevanje, 

ugibanje) ter 

 omogočajo povezovanje jezika z drugimi področji kurikuluma. 

Pesmi, izštevanke in rime 

Otroci imajo zelo radi pesmi, izštevanke in rime, zaradi njihove narave ponavljanja in ritma. 

Zato so pogosto vključene v metode poučevanja in zgodnje učenje tujega jezika. Ko so besede 

v pesmih povezane z ritmom in glasbo, dobijo večji pomen in tako se jih otroci lažje 
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zapomnijo. Z veseljem bodo še in še ponavljali iste strukture, celo posamezne besede in se pri 

tem ne bodo dolgočasili. Z uporabo pesmi, recitacij in rim se izboljša tudi izgovorjava, saj se 

otroci ne osredotočijo na pomen, ampak na to, kako beseda zveni. Mlajši otroci so odlični 

posnemovalci. Sicer ne moremo od njih pričakovati popolne izgovorjave, vendar pa posebno 

dobro posnemajo intonacijo (Reilly, & Ward, 1997). 

V literaturi so nekateri avtorji določene prednosti uporabe pesmi in rim združili v naslednje 

skupine virov (Brewster et al., 2002): 

 jezikovni viri (predstavljajo nov jezik in besedišče, na različne načine predstavijo že 

znane jezikovne strukture), 

 psihološki/afektivni viri (omogočajo, da otrok razvije pozitiven odnos do jezika, 

delujejo motivacijsko, so zabavni, spodbujajo otroke), 

 kognitivni viri (pomagajo razvijati koncentracijo, spomin, učne navade otrok), 

 kulturni viri (prispevajo h kulturni komponenti jezikovnih programov), 

 socialni viri (skupno petje in recitiranje je socialna izkušnja). 

Pesmi, recitacije in rime lahko uporabimo na veliko različnih načinov. Lahko za ogrevanje ali 

kot prehode med različnimi aktivnostmi, z njimi spoznavamo in vadimo jezik, lahko pa jih 

vključimo v pripovedovanje zgodb. Veliko pesmi, recitacij in rim lahko prilagodimo 

različnim temam, tako da v njih spremenimo ključne besede. Prednost tega je, da je otroku 

pesem, recitacija ali rima že poznana (Brewster et al., 2002). 

Igra 

Igra je sprostitev, zabava, je svet domišljije. Je središče otrokovega sveta, je njegova notranja 

potreba. Igra je za otroka resnična. Ob njej se sprosti in uživa, je bolj motiviran, lažje se uči in 

hitreje si zapomni stvari (Seliškar, 1995). 

Igre ne predstavljajo le zabave in motivacije, ampak so odlična vaja za bogatenje besedišča in 

izboljšanje izgovorjave (Brewster et al., 2002). S pomočjo iger otrok po naravni poti usvaja 

tuji jezik, ki je pri tem uporabljen kot sredstvo za doseganje cilja, otroci so tako motivirani za 

učenje jezika, saj ob tem uživajo. Z igro si krepijo tudi socialne sposobnosti, kot so 

sodelovanje in upoštevanje pravil (Reilly, & Ward, 1997). 
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Kljub temu, da so igre preproste aktivnosti, moramo vedeti, kdaj jih uporabiti za učenje tujega 

jezika. Poskrbeti moramo, da so preproste in zabavne ter da vanje vključimo različne 

pripomočke, kot so slike, igralne plošče, igralne kocke, kartice z besedami ali preprostimi 

frazami. Lahko izberemo igre, pri katerih otroci med seboj sodelujejo. Njihov namen je, da v 

parih ali kot ekipa dosežejo nek skupni cilj (Brewster et al. 2002). 

Brewster et al. (2002) naštejejo prednosti uporabe iger. Izbrala sem tiste, ki se mi zdijo 

pomembne pri zgodnjem učenju: 

 igre popestrijo učne situacije, poskrbijo za njihovo raznolikost, 

 spremenijo tempo učenja in poskrbijo, da otroci ostanejo motivirani, 

 poskrbijo za sproščeno poučevanje in pripomorejo k obnavljanju energije otrok, 

 poskrbijo za nevsiljiv način utrjevanja besedišča in izgovorjave, 

 izboljšujejo razpon pozornosti, koncentracije, spomina in sposobnosti poslušanja, 

 otroke spodbujajo k sodelovanju; sramežljivi otroci so bolj motivirani za sodelovanje, 

 krepijo medsebojne odnose ter 

 ustvarjajo zabavno vzdušje v igralnici, skrbijo za povezanost med učiteljem in otroki. 

Na splošno morajo biti igre pri zgodnjem učenju in poučevanju kratke, preproste, vanjo 

morajo biti vključeni vsi otroci. Poskrbeti moramo, da igra vključuje besedišče, ki ga otroci že 

poznajo in je primerna njihovi starosti. Navodila za igro morajo biti kratka in jasna. Pri 

mlajših otrocih jih razložimo v maternem jeziku, vendar jih zraven že seznanimo z nekaterimi 

frazami tujega jezika, ki jih potem znova in znova uporabljamo in ponavljamo. Da 

zagotovimo popolno razumevanje igre, s pomočjo enega ali dveh otrok igro najprej 

demonstriramo pred skupino (Brewster et al. 2002).  

Poleg uporabe sredstev, omenjenih v začetku poglavja, je prav tako pomembno, da imamo v 

igralnici pestro izbiro ostalih pripomočkov, ki jih uporabljamo pri poučevanju. Brewster et al. 

(2002) za zgodnje učenje predlagajo naslednje pripomočke. 

 Delovne liste, ki jih lahko skopiramo ali izdelamo sami. Naloge so preproste in 

prilagojene določeni starosti, navodila morajo biti kratka in jasna. 

 Slikovne kartice, t. i. flashcards, morajo biti dovolj velike, da jih vidijo vsi otroci. Prav 

tako mora biti pomen slike jasno izražen. Poleg slik lahko vsebujejo tudi besede. 

 Slikanice s preprostim besedilom, ki jih lahko uporabimo kot pripomoček za 

ponavljanje besedišča.   
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3.0 RAZISKOVALNI DEL  

3.1 Primerjava različnih modelov uvajanja tujega jezika v predšolsko 

obdobje 

Raziskovalni del diplomske naloge zajema primerjavo slovenskega in španskega modela 

uvajanja angleškega jezika v predšolsko obdobje. Predvsem me je zanimalo, v čem se modela 

poučevanja tujega jezika v zgodnjem obdobju razlikujeta oziroma ali sta si v čem podobna. 

Primerjava temelji na podatkih, pridobljenih večinoma z opazovanjem učnega okolja, poteka 

učne ure tujega jezika pri predšolskih otrocih in v teoretičnem delu proučevanih dokumentov. 

Najprej sem primerjala organizacijo in ureditev prostora, v katerem poteka poučevanje 

angleškega jezika. Sledi primerjava poteka učne ure v obeh vrtcih, na koncu pa sem vključila 

primerjavo različnih pristopov in metod, ki jih učitelji ali vzgojitelji v obeh primerih 

uporabljajo pri zgodnjem poučevanju ter gradiv, sredstev in pripomočkov, ki so jim pri tem v 

pomoč. 

V vzorec opazovanja sem vključila skupine petletnih otrok iz vrtca v Španiji in skupine 

petletnih otrok iz vrtca v Sloveniji. V španskem vrtcu sem opazovanja izvedla tekom 

študenstske izmenjave, v obdobju od marca do maja 2009. Opazovanja so potekala trikrat na 

teden in sicer trikrat dnevno, 30 minut. V slovenskem vrtcu sem opazovanja izvedla v 

obdobju od aprila do maja 2010. Opazovanja so potekala dvakrat na teden, trikrat dnevno, 45 

minut. Vsa opažanja in ugotovitve sem sproti beležila v opazovalne liste.  

V nadaljevanju sem na kratko najprej predstavila oba vrtca, ki sta bila vključena v raziskavo 

diplomske naloge, in kako je potekalo poučevanja angleškega jezika. 

3.2 Primerjava uvajanja angleškega jezika v predšolskem obdobju med 

vrtcem v Ljubljani in vrtcem v Huelvi 

Vrtec Ljubljana je javni vrtec, ki ima več enot (v nadaljevanju označene LJ, LJ1in LJ2) in v 

katerih uvajanje angleškega jezika poteka kot integriran program že od leta 2006. Izvaja se v 

zadnjem starostnem obdobju, vanj pa so vključeni le tisti otroci, ki so stari 5 let in so pred 
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vstopom v šolo. Integracija poteka v dopoldanskem času, tuji jezik pa poučuje pedagoginja iz 

jezikovne šole, saj vzgojiteljice za to nimajo ustrezne izobrazbe, vendar so v nekaterih 

skupinah prav tako prisotne pri integraciji.  

Vsebina programa je tesno povezana s kurikularnimi področji vrtca, ne povezuje pa se z 

vsebino letnega delovnega načrta skupine. Obravnavane teme so otrokom dobro poznane in se 

navezujejo na njihovo vsakdanje življenje (npr. živali, sadje, hrana, oblačila, vreme).  

Vrtcu oziroma šoli za izobraževanje predšolskih in osnovnošolskih otrok v Huelvi 

(špan.Colegio de Educacion Infantil y Primaria), v nadaljevanju vrtec Huelva, ki je je prav 

tako javna ustanova, sta učiteljski zbor in šolski odbor konec šolskega leta 2007/08 odobrila 

vse ukrepe, da je postala dvojezični center. Tako je angleški jezik, s katerim se otroci prvič 

srečajo v začetku druge stopnje predšolske vzgoje, že del njihovega učnega načrta. Program 

vključuje otroke različnih starostnih skupin od tretjega do šestega leta starosti. Izvaja ga 

učiteljica, ki je opravila certifikat za poučevanja tujega jezika na predšolski stopnji. Prav tako 

kot v slovenskem vrtcu so tudi tu med poučevanjem prisotne vzgojiteljice.  

Pri triletnh otrocih se vsebina programa tesno povezuje s temami, ki so otroku te starosti 

dobro poznane in jih obravnavajo tudi v španskem jeziku. Teme, ki jih pri angleškem jeziku 

obravnavjo štiri- in petletni otroci, učiteljica kombinira z vsebino programa Dizzy1in Dizzy 2 

ter dejavnostmi in stvarmi, s katerimi se otroci srečujejo vsak dan. Dizzy je serija za učenje 

tujega jezika v treh stopnjah. Učenju in poučevanju petletnikov je namenjena tretja stopnja – 

Dizzy 2. Ponuja številne preproste dejavnosti, pesmi, zgodbe in igre, ki so prilagojene 

določeni starosti in otroke motivirajo za uporabo sposobnosti tujega jezika v različnih 

kontekstih.  

Primerjava organizacije in ureditve igralnic 

Organizacija prostora, v katerem so potekale dejavnosti v angleškem jeziku, se med obema 

vrtcema povsem razlikujeta. Igralnice oziroma kabineti, v katerih je potekalo učenje 

angleščine v vrtcu v Ljubljani, so bili povsem drugače urejeni od igralnic v vrtcu v Huelvi.  

V vrtcu LJ je uvajanje angleščine potekalo v kabinetu, ki drugače temu ni namenjen in zato 

tudi ni primerno opremljen za učenje otrok. Prostor je sicer zelo velik, a kljub temu, monoton 
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in temen. V vrtcu LJ1, na drugi lokaciji, je učenje angleščine potekalo v kabinetu. Za razliko 

od prostora v vrtcu LJ je bil ta kabinet majhen, neprostoren in slabo prezračen in prav tako ni 

bil primeren za učenje otrok. V eni od skupin v vrtcu LJ1 in vrtcu LJ2 je učenje potekalo v 

igralnicah, ki so bile urejene, svetle in razdeljene na več kotičkov. Vendar nobena ni bila 

posebej urejena tako, da bi omogočila lažje in hitrejše usvajanje tujega jezika.  

V vrtcu Huelva so vse dejavnosti angleščine potekale v igralnicah. Vsaka skupina je imela 

nekoliko drugačno organizacijo le-te, vsem pa je bila skupna njihova ureditev, ki je 

pripomogla k temu, da so se otroci s tujim jezikom srečevali vsak dan, ne le ob dnevih, ko so 

se ga učili skupaj z učiteljico. Igralnica je bila razdeljena na več kotičkov, njihova imena so 

bila pisanih barv v angleškem jeziku obešena na steni (npr. knjižnica – library, učiteljev 

kotiček – teacher's corner). Eden izmed kotičkov, ki ga vrtci LJ, LJ1 in LJ2 niso imeli, je bil 

Angleški kotiček – English corner, v katerem vse dejavnosti potekajo v angleščini. Tu imajo 

otroci pospravljene različne didaktične in družabne igre. Na steni visi pano, na katerem je 

dnevna rutina, ki sem jo predstavila kasneje v primerjavi, in slikovni material, ki se navezuje 

na določeno temo. V igralnicah starejših starostnih skupin so vsi večji predmeti (tabla, miza, 

stol, vrata, okna) označeni s slikami in besedami v angleškem jeziku. Na stenah in vratih so 

slike in napisana vprašanja (angl. requests), ki naj bi jih otroci postavili, ko želijo iti na 

stranišče, ali ko kaj potrebujejo (npr. May I go to the toilet? Can I have the scissors, please?). 

S slikami in napisi v angleščini niso opremljene le igralnice, kjer potekajo dejavnosti, ampak 

celotna šola. Na stenah so obešeni številni angleški plakati, prav tako so slikovno opremljena 

in v angleščini napisana pravila, kako se obnašati na hodniku, na dvorišču, v jedilnici in visijo 

na določenih mestih. Na vratih visijo slike prostorov z angleškimi besedami (npr. classroom, 

toilet, teacher's room). 

3.3 Analize poteka učne ure pri petletnikih v vrtcu v Ljubljani in vrtcu v 

Huelvi ter primerjava obeh primerov 

V tem poglavju sem na konkretnih primerih obeh vrtcev, podrobneje opredelila in primerjala 

potek učne ure v skupini predšolskih otrok. 

V vrtcu LJ, LJ1 in LJ2 imajo otroci v tej starostni skupini angleščino enkrat tedensko in traja 

petinštirideset minut. Kot sem že navedla, jih poučuje pedagoginja iz jezikovne šole. Ves čas 
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sta prisotna tudi vzgojiteljica in pomočnik vzgojiteljice. Učna ura traja petinštirideset minut, 

sestavljena je iz različnih aktivnosti za spoznavanje novega besedišča ter ponavljanje in 

utrjevanje že znanega besedišča. 

V vrtcu Huelva v tem starostnem obdobju učenje angleščine poteka dvakrat tedensko, učna 

ura pa traja trideset minut. Razdeljena je na aktivnosti v krogu – circle time, ki trajajo10–15 

minut in akrivnosti, ki potekajo za mizo – table time. Zadnjih pet minut je namenjenih igranju 

– play time. V krogu, na blazini, najprej ponovijo dnevno rutino, za mizo pa se seznanijajo z 

novo temo ali utrjujejo že znano snov, tako da rešujejo delovne liste ali delovni zvezek. Prvič 

se srečajo tudi že s pisnim jezikom, tako da poskušajo prebrati besede. Na koncu se igrajo 

različne igrice ali pojejo pesmice, s katerimi utrjujejo tuji jezik. 

Analiza poteka učne ure pri petletnikih v vrtcu v Ljubljani 

Ob prihodu učiteljice v igralnico so otroci že vedeli, da je na vrsti angleščina. Stole so 

postavili v krog in se usedli. Učiteljica jih je najprej v angleškem jeziku lepo pozdravila in 

počakala, da so ji otroci odzdravili. Nato jih je v slovenskem jeziku vprašala, ali se spomnijo, 

o čem so govorili prejšnjo uro. Otroci so ji odgovorili, da so se pogovarjali o sadju. Vprašala 

jih je, kako se reče sadju po angleško in nekateri so takoj odgovorili. Pohvalila jih je in 

vprašala, katere besede so si zapomnili. Začeli so naštevati sadje, ki so si ga zapomnili, 

učiteljica pa je na sredino kroga položila kartice s slikami sadja, ki so ga našteli. Najbolj so si 

zapomnili besede banana, apple, orange in strawberry. Pokazala jim je tudi kartice s sadeži, 

za katere so že spoznali angleške izraze, a se jih niso spomnili. Ob slikah so jih večinoma 

takoj prepoznali in odgovorili na vprašanje. Nato so še enkrat vsi skupaj v angleškem jeziku 

ponovili besede tako, da je učiteljica kazala sličice, otroci pa so govorili, za katero sadje gre. 

Besedišče so utrjujevali z različnimi igricami. Ena izmed teh je tudi igrica "Let's make a fruit 

salad". Učiteljica je vsakemu otroku dala naključno sliko sadja, na sredino kroga pa postavila 

veliko prazno skledo. Nato jim je razložila pravila igrice v slovenskem jeziku. Med potekom 

igrice je govorila v angleškem jeziku. Otroci so pazljivo poslušali, katero sadje je najprej 

uporabila za sadno solato. Najprej so v skledo vrgli sličice tisti otroci, ki so imeli narisane 

banane, nato breskve, jagode, jabolka, češnje in slive. Igrica jim je bila zelo všeč, zato so jo na 

njihovo željo večkrat ponovili.  
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Učiteljičin govor je bil razločen in glasen. Med potekom celotne dejavnosti je več uporabljala 

angleški jeziki kot slovenski, vendar pogostejele na besedni ravni. Cele stavke je uporabljala, 

ko jih je kaj vprašala (npr. Do you like bananas? What do you put in your fruit salad?) ali med 

potekom različnih dejavnosti (npr. v ponavljanju besedišča, igrah za utrjevanje besedišča). 

Bolj obsežna navodila (npr. navodila za gibalne igre, ki jim niso poznane) je podajala v 

slovenskem jeziku. Angleški jezik je uporabila za izražanje pohval (well done, very good, 

excelent) in preprostih navodil (Repeat after me.). 

Utrjevanju in ponavljanju besedišča je sledilo seznanjanje z novo temo in besediščem. 

Učiteljica jih je motivirala tako, da jim je v slovenskem jeziku povedala, da se bodo 

pogovarjali o nečem majhnem, letečem in brenčečem. Ena deklica je takoj ugotovila, da letijo 

in brenčijo žuželke. Otroci so takoj začeli naštevati žuželke v slovenskem jeziku, učiteljica pa 

jim je povedala, da se bodo naučili, kako se tem živalim reče v angleščini. Z novimi besedami 

jih je seznanila tako, da jim je najprej pokazala sličico in razločno povedala, kaj je na sliki, 

otroci pa so vsi skupajglasno ponavljali za njo. Najprej jih je seznanila z besedamibee, spider, 

fly, ant, mosquito, butterfly, ladybug in catterpilar. Težje besede (npr. catterpilar) so najprej 

skupaj trikrat glasno ponovili, nato so si kartico s sličico podajali in vsak izmed otrok je sam 

glasno ponovil besedo. Nato je bila na vrsti igrica spomin. Vsak izmed otrok je pri tem moral 

glasno, v angleškem jeziku, poimenovati žuželke na karticah, ki jih je obrnil. Otroci so zelo 

dobro sodelovali in ponavljali besede. Na začetku so pri nekaterih besedah še potrebovali 

nekaj pomoči, vendar večkrat so igrico ponovili, bolje jim je šlo. Večina otrok si je najbolje 

zapomnila besede bee, fly, spider, butterfly in celo ladybug, težave pa so imeli pri daljših 

besedah catterpilar in mosquito. 

Za zaključek so se seznanili še s pesmico Itsy bitsy spider. Otroci so jo nekajkrat le poslušali. 

Najprej jim jo je učiteljica predvajala na spletnem portalu Youtube, nato pa jim je besedilo 

enkrat razločno povedala brez melodije. Nove pesmi se učijo tako, da najprej za pedagoginjo, 

ki jim po vsakem verzu poda navodilo v angleščini (Repeat after me), ponovijo vsak verz 

posebej. Nato skupaj nekajkrat ponovijo še celotno besedilo, ki ga s preprostimi kretnjami 

tudi pokažejo. Otroci so pozorno poslušali in gledali učiteljico. Ko so pesem že nekajkrat 

slišali, so si zaponili nekatere besede (Itsy bitsy spider, spout, rain, out) in jh glasno izgovorili 

med učenjem pesmice. Zraven so ves čas posnemali kretnje za učiteljico. Nekateri otroci so 

na koncu že zaven peli. 
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Analiza poteka učne ure pri petletnikih v vrtcu v Huelvi 

Ob prihodu v igralnico jih je učiteljica najprej pozdravila v angleškem jeziku, nato pa so se 

zbrali v krogu na blazini, v angleškem kotičku, kjer so najprej zapeli pesem – Hello song. 

Nato so ponovili dnevno rutino, ki je sestavljena iz več sklopov. V prvem sklopu, s katerim so 

utrjevali besedišče za predstavitev, jim je učiteljica postavljala vprašanja (Hello, how are 

you? What is your name? How old are you? What is your school?). Otroci so razumeli večino 

zgoraj navedenih vprašanj, saj so nanje tudi odgovorili. Učiteljica jih je spodbujala, naj 

odgovarjajo s celimi stavki ne le z direktnimi odgovori nanje. Če kakšnega vprašanja niso 

razumeli, ga je učiteljica najprej ponovila v španskem jeziku, nato pa še enkrat zastavila 

vprašanje v angleškem in povedala tudi odgovor, ki so ga otroci ponovili za njo. Večina otrok 

je znala povedati, kako jim je ime, koliko so stari in katero šolo obiskujejo. Na vprašanje 

»Hello, how are you?« so nekateri znali odgovoriti »I'm fine, thank you«. 

Pri sklopu opazovanje vremena je učiteljica najprej pokazala slike posameznih vremenskih 

pojavov in skupaj so ponovili besede. Na vprašanje »What's the weather today?« je znalo 

odgovoriti kar nekaj otrok. Večina otrok je znala odogovoriti na vprašanje »Is it sunny 

today?«. Otroci so razumeli besede sunny, cloudy, windy, raining, snowing, saj so pravilno 

pokazali določene slike, ki jim jih je kazala učiteljica. Na koncu sklopa so zapeli tudi pesmico 

It's raining it's pouring, the old man is snoring. Zadnji sklop dnevne rutine pa je bilo 

preverjanje pristonosti. Pri tem so si pomagali z dvema hiškama (ena je šola, druga je dom), 

ki sta obešeni na panoju, v kateri razvrstijo slike sovrstnikov. Otroci so razumeli vprašanja »Is 

Juan missing today?« in »Where is Juan?« saj so znali odgovoriti nanje, vendar ne s celimi 

stavki. Prav tako so znali šteti do 12, saj so na koncu vedno prešteli, koliko otrok je v šoli in 

koliko doma.V tem delu je učiteljica uporabljala angleški jezik več kot španski. 

Po uvodnem delu v krogu sledijo aktivnosti za mizo. Te so označene z barvami in učiteljica 

vsakemu posebej da navodilo – »go to the blue/red/green table«. Prav vsi so razumeli 

navodilo, saj se je vsak otrok usedel k pravi mizi. Učiteljica jim je v angleščini povedala, da 

se bodo pogovarjali o družini – My family. Seznanila jih je z besedami: family, mummy, 

daddy, sister, brother, grandma in grandad.To je naredila tako, da jim je najprej pokazala 

sliko in v angleščini povedala, kaj je na njej. Besedo je prevedla še v materni jezik. Vsako 

sliko je pritrdila na tablo in otroke še enkrat spodbudila, naj besedo ponovijo za njo. Pod sliko 

je nalepila kartonček z napisano besedo. Nato je besede nekajkrat ponovila, otroci pa so 
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ponavljali za njo. Novo besedišče so utrjevali tako, da je učiteljica pokazala na določeno sliko 

in jih v angleščini vprašala, kdo je to, otroci pa so morali odgovoriti. Najbolj so si otroci 

zapomnili besede mummy in daddy.  

V zaključnem delu jim je dala nalogo, da narišejo svojo družino ter spodaj v angleškem jeziku 

pripišejo besede za člane svoje družine, prihodnjič pa bodo s pomočjo lastnih risb predstavili 

svoje družine. Navodila jim je najprej na kratko podala v angleškem jeziku, podrobneje v 

španščini. 

Primerjava poteka učne ure pri petletnikih v vrtcu v Ljubljani in vrtcu v Huelvi 

Na prvi pogled sta si zgoraj opisana poteka močno različna. Razlikujeta se v številu ur na 

teden, trajanju in strukturi učnih ur ter obliki dela. Vendar je potek učne ure tujega jezika v 

predšolskem obdobju v Sloveniji v določenih vidikih in načinih poučevanja podoben 

španskemu. Nekatere razlike sem v prejšnjih poglavjih že opredelila, zato jih bom v tem le 

povzela.  

V vrtcu v Ljubljani se otroci s tujim jezikom srečujejo enkrat tedensko po petinštirideset 

minut, v vrtcu v Huelvi pa angleščina poteka dvakrat tedensko po trideset minut.  

V obeh državah učiteljici učno uro začneta s pozdravom v tujem jeziku, nato pa se zberejo na 

preprogi ali blazini, kjer pričnejo z različnimi dejavnostmi. V slovenskem vrtcu aktivnosti ves 

čas potekajo skupno, v krogu – circle time. Struktura učne ure v španskem vrtcu je drugačna, 

saj imajo poleg t. i. circle time tudi table time- aktivnosti za mizo (rišejo, barvajo, rešujejo 

delovne liste ali delovni zvezek) in play time- čas za igro (igre, poslušanje in petje pesmic, 

gledanje dvd-jev). 

Pri poučevanju poleg tujega jezika uporabljata tudi materni jezik, predvsem ko podajata 

navodila za še nepoznane aktivnosti in igre, ali ko otroke seznanita z novo temo. Pri slednjem 

si obe pomagata s slikovnim materialom, t. i. flash cards, ki jih uporabljata tudi pri 

ponavljanju in utrjevanju že znanega besedišča. V obeh primerih za pomoč pri učenju 

uporabljata tudi pesmi in pravljice na cd-jih in dvd-jih.  
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Obe pedagoginji pri usvajanju novega besedišča uporabljata način večkratnega ponavljanja 

besed (najprej določeno besedo izgovorita sami, otroci za njima isto besedo enkrat ali večkrat 

ponovijo). 

3.4 Različni pristopi poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju, ki 

jih uporabljata pedagoginji v slovenskem in španskem vrtcu 

Številni avtorji navajajo različne pristope poučevanja tujega jezika v zgodnjem otroštvu.V 

nadaljevanju bom na konkretnih primerih dejavnosti iz obeh vrtcev opredelila štiri primere v 

teoretičnem delu opredeljenih pristopov in primerjala, katere pedagoginji uporabljata pri 

poučevanju. V teoretičnem delu sem opredelila tudi metodo CLIL ter na dejavnostih temelječ 

pristop, a sem ju v primerjavi izpustila, saj ga nobena od pedagoginj ni uporabljala. Zaradi 

boljše preglednosti sem primerjavo zapisala v preglednico. 
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Preglednica 3.1: Konkretni primeri dejavnosti določenih pristopov 

PRISTOPI POUČEVANJA 

TUJEGA JEZIKA 

PRIMERI DEJAVNOSTI V 

VRTCU TRNOVO 

PRIMERI DEJAVNOSTI V CEIP 

MANUEL SIUROT 

Metoda naravnega pristopa 

 Otroci in učiteljica se na preprogi 

pogovarjajo o sadju – kako se 

reče sadje v angleščini, katere 

besede za sadeže so spoznali. 

 Pogovor o otrokovih izkušnjah s 

sadjem - katero sadje radi jejo, 

katero sadje dajo v sadno solato. 

 Uporaba slikovnih kartic – na 

vsaki kartici je narisan sadež s 

pomočjo katerih utrjujejo 

besedišče (igre, poimenovanje 

sadja) 

 Uporaba slikovnega materiala pri 

igri »Let's make a fruit salad!« - 

vsak izmed otrok sliko z 

določenim sadežem nese na 

sredino in jo položi v veliko 

skledo, ko učiteljica pove, kateri 

sadež damo v sadno solato. 

 Otroci se odzovejo na navodilo 

»Look to the window!« - skozi 

okno opazujejo vreme in s 

pomočjo slike, ki jo pritrdijo na 

vremensko hišico označijo, 

kakšno je.  

 Otroci upoštevajo navodilo »Go 

to the blue table!« in se usedejo 

k mizi, ki jim je bila dodeljena.  

 Z uporabo slikovnih kartic za 

ponavljanje že znanega 

besedišča otroci določajo 

vreme. 

 Z uporabo slikovnih kartic 

učiteljica otroke seznanja z 

novim besediščem na temo my 

family. 

Metoda celotnega fizičnega 

odzivanja - Total physical 

response (TPR) 

 Otroci se fizično odzivajo na 

navodila pri igrici za utrjevanje 

besedišča » Point to the...« - na 

preprogi razporedi slike sadežev 

in daje navodilo, da pokažejo 

jabolko, hruško, limono, jagodo, 

banano . Otroci s prstom 

pokažejo na določeno sliko. 

 Učiteljica jih je seznanila s 

pesmico Itsy Bitsy spider in 

besedilo ponazorila tudi z 

gibanjem, kar so ponavljali tudi 

otroci.  

 Otroci se fizično odzivajo na 

navodila pri gibalni igrici 

»Stand up, sit down!«. 

 Ko jih učiteljica razporedi k 

določenim mizam, se odzivajo 

na ukaze »Go to the blue/ 

green/ red/ yellow table!«. 

Komunikacijski pristop 

 Otroci se odzovejo na pozdrav 

učiteljice, tako da ji odzdravijo: 

Good morning, hello, good bye. 

 Otroci odgovarjajo na vprašanja: 

How are you today? Do you like 

apples? What do you put in your 

fruit salad?. 

 Poimenujejo predmete pri raznih 

igrah: Memory, what's 

missing?London bridge is falling 

down. 

 Otroci razvrščajo predmete, slike. 

 Otroci odgovarjajo na 

vprašanja: What's your name? 

How are you? What's the 

weather like? Is Juan at school 

today? Who is at home today? 

Učiteljica jih spodbuja, da 

odogovarjajo s celimi stavki. 

 Otroci rešujejo delovni zvezek 

ali delovne liste (povezujejo 

predmete, jih barvajo z 

določenimi barvami, razvrščajo 

predmete, ponavljajo vzorce). 

 Otroci rišejo svoje družine in 

družinske člane napišejo tudi z 

besedo. 

Učenje preko poslušanja 

pripovedovanih zgodb 

 Otroci poslušajo pripovedovano 

zgodbo, pedagoginja jim 

določeno besedišče predstavi s 

slikami. 

 Učiteljica s pomočjo velikih t.i. 

story cards pripoveduje zgodbo, 

otroci pa jo poslušajo.  
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Iz preglednice je razvidno, da pri poučevanju tujega jezika pri predšolskih otrocih ne moremo 

uporabiti le enega prsitopa. Vsak izmed njih vsebuje določene načela poučevanja in primere 

aktivnosti, ustrezne za predšolsko obdobje.  

Tako pedagoginja v vrtcu Ljubljana kot učiteljica v vrtcu Huelva v tem starostnem obdobju 

najpogosteje uporabljata metodo naravnega pristopa, saj se aktivnosti vsebinsko navezujejo na 

teme, ki so tesno povezane z vsakdanjikom otrok. Poleg tega se navezujejo na njihove 

izkušnje in doživljanja. Pri utrjevanju besedišča se poslužujeta raznih iger, pri katerih morajo 

otroci poimenovati konkretne predmete na slikah. Slikovne kartice uporabljata tudi pri 

seznanjanju otrok z novim besediščem. 

V obeh primerih poučevanje z metodo naravnega pristopa kombinirata z metodo fizičnega 

odzivanja. Otroci se morajo pri gibalnih ali miselnih igrah fizično odzivati, tako, da naredijo, 

kar zahtevajo pravila, oziroma se odzivajo na preprosta navodila, s katerimi jih učiteljica 

razporedi k mizam. Z gibanjem sodelujejo tudi pri pesmicah in prstnih igrah, ki jih poslušajo 

v tujem jeziku.  

Poleg zgoraj opredeljenih pristopov sta uporabili tudi komunikacijski pristop in pristop, ki je 

temeljil na poslušanju pripovedovanja zgodb. Obe pedagoginji sta v pouk vključevali tudi 

aktivnosti, pri katerih otroci niso odgovarjali le z »da« ali »ne«, ampak sta jih v obeh primerih 

spodbujali, da tvorijo preproste, cele stavke. Seveda sta jim pri tem pomagali. Otroci v vrtcu v 

Huelvi so v zaključnem delu reševali delovni zvezek (Dizzy 2) ali delovne liste z različnimi 

nalogami, s katerimi je učiteljica preverjala razumevanje tujega jezika.  

3.5 Uporaba različnih sredstev in pripomočkov pri učenju in poučevanju 

tujega jezika v slovenskem in španskem vrtcu 

Za poučevanje tujega jezika predšolskih otrok, je pedagogom na razpolago pester izbor 

različnih sredstev in pripomočkov za učenje. Lahko izbirajo med slikovnim materialom 

(slikanice, ilustracije, slike, plakati, posterji), didaktičnim materialom (igralna kocka, 

didaktične igre, nanizanke, liki, telesa), raznimi pravljicami, pesmicami ali izštevankami. Na 

voljo imajo ves material, ki je v igralnici in ga uporabljajo pri vsakdanjih aktivnostih v vrtcu. 

Lahko si pomagajo tudi s sredstvi, namenjenimi poučevanju angleščine (priročnik za učitelje, 

delovni zvezki in delovni listi za učence) (Brewster et al. 2002). 
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Učiteljici iz obeh vrtcev sta kot pripomoček za utrjevanje že znanega besedišča ali 

seznanjanja otrok z novo temo vedno uporabili kartice s slikami, t. i. flash cards. V vrtcu 

Huelva je učiteljica k posamezni slikovni kartici dodala tudi kartonček z besedo, ki je bila 

napisana z velikimi tiskanimi črkami. Otroci so se tako začeli seznanjati s pisnim jezikom, kar 

se v slovenskem vrtcu niso. Je pa pedagoginja enake kartice manjšega formata uporabila tudi 

pri različnih igrah, kot so Spomin, What's missing, Stop ali Where is. 

Obe učiteljici svoje ure tujega jezika popestrita z različnimi igrami (priloga 1), ob katerih 

otroci zelo uživajo. Igre so preproste in prilagojene njihovi starosti. Navodila so jasna, kratka, 

otroci pa jih radi upoštevajo. Pri igrah uporabljata tudi pripomočke, kot so igralna kocka, slike 

ali različni predmeti. Skozi igro otroci nezavedno in na zabaven način bogatijo besedni zaklad 

in usvajajo tuji jezik. 

Zelo pogosto se poslužujeta tudi petja pesmic, ki jih vedno povežeta z gibanjem. Tako se jih 

otroci lažje zapomnijo. Tako pri petju kot gibanju zelo radi sodelujejo. Pedagoginja v vrtvu v 

Ljubljani jih je uporabila kot uvodno motivacijo ali kot sredstvo za spoznavanje novih besed. 

Novo pesem jim je najprej predvajala na spletnem portalu Youtube, da si otroci zraven 

ogledajo še animacijo, ki se navezuje na njeno vsebino.  

Učiteljica v vrtcu v Huelvi se poleg znanih pesmi pri angleščini poslužuje tudi izmišljenih 

pesmi. To sta na primer pesmica za pozdrav – Hello song, ki jo zapojejo na začetku in 

pesmica za slovo – Goodbye song. Uporablja jih tudi kot sredstvo za ponavljanje ali usvajanje 

novega besedišča ter prehod med različnimi aktivnostmi. V preglednici sem zapisala pesmi, ki 

so bile največkart uporabljene oziroma pri otrocih najbolj priljubljene. 
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Preglednica 3.2: Največkrat uporabljene pesmi pri učenju angleškega jezika 

VRTEC LJUBLJANA VRTEC HUELVA 

Eeny, meeny, miny, moe (izštevanka) 

Eeny, meeny, miny, moe. 

Catch a tiger by the toe. 

If he hollers let him go, 

eeny, meeny, miny, moe! 

Five little ducks 

Five little ducks went out to play, 

Over the hill and far away. 

Mother duck said: »Quack, quack, quack, 

quack!« 

Only four little ducks came back. 

V vsaki kitici zapojemo eno račko manj 

The itsy bitsy spider 

The itsy bitsy spider 

went up the water spout. 

Down came the rain 

and washed the spider out. 

Out came the sun 

and dried up all the rain. 

And the itsy bitsy spider 

went up the spout again. 

London Bridge is falling down 

London Bridge is falling down, 

Falling down, falling down. 

London Bridge is falling down, 

My fair lady. 

Pesem so uporabili tudi pri istoimenski gibalni 

igri. 

The Hello song 

Hello, hello, 

how are you? (3x) 

I'm fine, I'm fine 

And how are you? 

I'm fine, thank you. 

The goodbye song 

Bye, bye, see you. 

Bye, bye, see you. 

Bye, bye, see you soon. 

Rain, rain, go away 
Rain, rain, go away, 

come again another day. 

Little child wants to play, 

rain, rain, go away. 

It's raining, it's pouring 

It's raining, it's pouring, 

the old man is snoring.  

He went to bed 

and bumped his head  

and he couldn't get up in the morning. 

Head and shoulders, knees and toes 

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. 

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. 

And eyes and ears and mouth and nose. 

head and shoulders, knees and toes, 

knees and toes. 

Poleg raznih pesmi in izštevank se obe poslužujeta pravljic oziroma kratkih zgodb, pri tem pa 

uporabljata vizualne pripomočke. V slovenskem vrtcu je pedagoginja ponavadi uporabila 

večje slike, učiteljica v Španiji pa slikanice z velikimi ilustracijami in preprostim besedilom 

ali t. i. story cards. 

Kot sredstva za ponavljanje in utrjevanje besedišča ter preverjanje razumevanja tujega jezika 

učiteljica v španskem vrtcu uporablja delovni zvezek oziroma delovne liste (angl. 

Woorksheets). Delovni zvezek je v sklopu programa Dizzy 2 in je sestavljen iz preprostih 

nalog, kjer otroci rišejo, barvajo, lepijo, nalepke, povezujejo. Navodila za naloge so napisane 

v španskem jeziku.  



– 45 – 

4.0 SKLEP 

Določene raziskave, ki sem jih navajala v diplomskem delu, so že pokazale, da je predšolsko 

obdobje najugodnejše za začetek učenja še enega jezika ter da zgodnje učenje pozitivno 

vpliva na otrokov celostni razvoj. S preučevanjem strokovne literature in lastne udeležbe pri 

pouku angleščine v predšolskem obdobju sem ugotovila, da učitelj mora imeti različna znanja 

in spretnosti, da otrokom na zanimiv način predstavi neko temo v tujem jeziku in jih motivira 

k aktivnemu sodelovanju. Različne metode in pristopi poučevanja morajo biti natančno 

izdelani in prilagojeni otrokovi starosti. Jezikovne vsebine morajo izhajati predvsem iz 

otokovih izkušenj in njegovega vsakdanjika. Menim, da je res pomembno, da je tisti, ki 

poučuje tuji jezik v predšolskem obdobju, teoretično in praktično zelo dobro usposobljen.  

V raziskovalnem delu sem se osredotočila na dva konkretna primera zgodnjega poučevanja. 

Podatke sem pridobila z metodo lastne udeležbe pri učnih urah ter metodo opazovanja. Pri 

tem so mi bili v pomoč strukturirani opazovalni listi, kamor sem beležila svoja opažanja o 

poteku učnih ur, načinih poučevanja in uporabi različnih sredstev in pripomočkov. Opazovala 

sem tudi odzive otrok na določene dejavnosti. 

Glede oganizacije in ureditve igralnic, kjer poteka učenje in poučevanje angleškega jezika, 

lahko rečem, da so v španskem vrtcu razmere bistveno ugodnejše za učenje, saj so bili kotički 

označenis slikami in angleškimi besedami. Na stenah so viseli razni plakati v angleškem 

jeziku. Imele so tudi Angleški kotiček (angl. English corner), v katerem je slikovni material, 

slikanice, razne igre. Tako so bili otroci vsakodnevno v stiku s tujim jezikom.  

Na podlagi opazovanj poteka učnih ur sem ugotovila, da je že sama struktura učnih ur v obeh 

primerih različna, saj v slovenskem vrtcu vse aktivnosti potekajo v krogu, v španskem pa se 

dejavnosti izvajajo tudi za mizo ali v različnih kotičkih. V obeh primerih se vsebina učnih ur 

navezuje na teme, ki so otrokom poznane in razumljive. Obe učiteljici se poslužujeta različnih 

metod in pristopov poučevanja, najpogostejša je metoda naravnega pristopa. Pri uporabi 

različnih sredstev in pripomočkov za učenje ter poučevanje sem ugotovila, da obe 

najpogosteje uporabljata slikovni material, ure popestrita tudi z gibalno-rajalnimi igrami, 

miselnimi igrami ter pesmimi. Pri izbiri iger ali pesmi upoštevata želje otrok. Učiteljica v 

španskem vrtcu v času učne ure uporabi mnogo več različnega materiala kakor pedagoginja v 

slovenskem vrtcu. 
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Zanimalo me je tudi, v kolikšni meri uporabljata tuji oziroma materni jezik. Ugotovila sem, 

da pri izvajanju dejavnosti pedagoginja v slovenskem vrtcu več uporablja angleški jezik. 

Razen daljših navodil za otrokom še nepoznane igre zelo malo besed prevaja, tudi ko jih 

seznanja z novo temo.Učiteljica v vrtcu v Španiji se prevajanja poslužuje bolj pogosto. Kadar 

se seznanjajo z novim besediščem, jim vsako angleško besedo prevede v materni jezik. Prav 

tako jim prevede tudi navodila za igre ali dejavnosti za mizo. Menim, da se zaradi tega 

večkrat zgodi, da nekateri otroci niso sledili navodilom v angleškem jeziku, ampak počakali 

na navodila v maternem jeziku. Pozorna sem bila tudi na njun govor in pri tem ugotovila, da 

sicer govorita počasi, vendar pedagoginja iz vrtca Ljubljana govori bolj razločno, brez 

slovenskega naglasa, medtem ko je v govoru učiteljice iz vrtca Huelvi ves čas prisoten 

španski naglas.  

Odzivi otrok pri učnih urah so bili v obeh vrtcih večinoma pozitivni. Najbolj priljubljene 

dejavnosti so bile igre za ponavljanje in utrjevanje besedišča ter gibalno-rajalne igre, saj sta 

jih učiteljici na njihovo željo večkrat ponovili. Zelo so uživali tudi ob poslušanju pesmic, pri 

katerih so tudi sami sodelovali, ponavljali dele besedila in se gibali. Vendar so bile za učenje 

bolj motivirane skupine, v katerih je bilo otrok manj. Do te ugotovitve sem prišla med 

opazovanjem številčno različnih skupin v vrtcu v Ljubljani. V skupini, kjer je bilo veliko 

otrok, določeni otroci niso sodelovali pri dejavnostih. Kot primer naj omenim igro Spomin, 

kjer so morali počakati na vrsto, čez čas so postali nemirni in nič več motivirani za dejavnost. 

Tudi pedagoginja se individualno ni mogla posvetiti vsakemu otroku posebej tako kot v 

številčno manjši skupini.  

Če za zaključek povzamem primerjavo obeh modelov, ne morem govoriti o tem, kateri model 

je boljši ali slabši. Oba modela, opisana v diplomskem delu, imata določene prednosti in 

pomanjkljivosti. Glede na ugotovitve različnih raziskav v teoriji in opazovanja konkretnih 

modelov menim, da je slovenski model učinkovit, ker pedagoginja obravnavanju določene 

teme nameni veliko časa. Z izborom različnih sredstev za ponavljanje in utrjevanje besedišča 

otrokom zagotovi, da določeno vsebino razumejo in si hitreje zapomnijo besede. Ativnosti so 

preproste, otroci pa v njih zelo uživajo, saj jih na njihovo pobudo večkrat ponavljajo. Pri 

španskem modelu bi izpostavila pester izbor materiala za učenje ter sredstev za učitelje, ki so 

jim v pomoč pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti v tujem jeziku. 
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Strinjam se, da moramo pri poučevanju predšolskih otrok uporabiti različne metode in 

pristope ter skrbno načrtovati raznolike dejavnosti za ponavljajnje in utrjevanje besedišča. 

Otrok mora učenje tujega jezika doživljati kot prijetno izkušnjo.  
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6.0 PRILOGE  

Priloga 1: Navodila za igre, ki sta jih pedagoginji uporabljali pri poučevanju tujega 

jezika 

Telefon 

Je preprosta igra za ponavljanje besedišča. Otroci sedijo v krogu. Izberemo otroka in mu na 

uho povemo angleško besedo, ta pa na uho besedo zašepeta otroku zraven njega. Tako beseda 

potuje do zadnjega otroka, ki jo mora povedati na glas.  

Stop!/Correct the teacher 

Namen te igre je, da otorci pozorno poslušajo in spremljajo potek igre ter napačno besedo 

nadomestijo s pravo. Otrokom kažemo kartice s slikami različnih sadežev, oseb, živali ali 

drugih predmetov, ki se navezujejo na njim že znano temo oziroma besedišče. Vsako sliko 

tudi poimenujemo in kadar se pri tem zmotimo, otroci rečejo »Stop!« ter povejo pravo besedo.  

What's missing? 

Otroci sedijo v krogu. Izberemo štiri slike, ki jih položimo na sredino kroga. Najprej vsako 

sliko poimenujejo, nato si jih dobro ogledajo in zatisnejo oči. Medtem vzamemo stran eno 

sliko in zastavimo vprašanje: »What's missing?«. Otroci odprejo oči in ponovno pogledajo 

slike na sredini. Cilj igre je, da otorci ugotovijo, katera slika manjka in to povejo v angleškem 

jeziku. Pri tej igrilahko stopnjujemo težavnost; na začetku uporabimo večje število slik, večje 

pa je tudi število odvzetih slik.  

Where is? 

Otroci sedijo v krogu, na sredino kroga pa položimo slike. Otroci si jih morajo najprej dobro 

ogledati, nato pa zapreti oči. Medtem kartice obrnemo tako, da je hrbtna stran obrnjena 

navzgor in se slike ne vidi. Ko ponovno odprejo oči, izberemo enega otroka in mu zastavimo 

vprašanje: »Where is an apple?« Ta pokaže na kartico in odgovori: »Here is an apple.« Nato 

obrnemo določeno sliko in vprašamo: »Is this an apple?« Otroci odgovor pritrdijo ali 

zanikajo. Za igro izberemo določeno število slikovnih kartic, ki se navezujejo na isto temo. Če 
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se otrok zmoti in pokaže napačno sliko, ugiba toliko časa, dokler ne ugotovi, kje je slika, ki jo 

išče. Namen te igre je ponavljanje in utrjevanje besedišča. 

Memory 

Spomin je zabavna in med otroki zelo priljubljena igra iskanja parov. Na tla razporedimo 

parno število slik tako, da so s hrbtno stranjo obrnjene navzgor. Naloga določenega otroka je, 

da poskuša najti par in v tujem jeziku povedati, kaj je na sliki. Če se sliki ujemata, je na vrsti 

še enkrat. Če para ne najde, je na vrsti naslednji otrok. Cilj te igre je, da otroci iščejo pare, pri 

tem pa aktivno uporabljajo tuji jezik za poimenovanje stvari na slikah.  

Pictionary 

Določimo ali izberemo otroka, ki iz škatle izžreba sliko (mora se navezovati na že znano 

temo) in si jo dobro ogleda. Nato vsebino riše na tablo ali list papirja, ostali pa ugibajo, kaj 

riše. Bistvo je, da otroci ugibajo besede v tujem jeziku, s tem pa ponavljajo in utrjujejo 

besedišče. Igro bi lahko poimenovali tudi Ugani, kaj rišem, saj je njen namen ugibanje, kaj 

njihov vrstnik riše na tablo ali večji list papirja.  

Musical cards 

Otroci sedijo v krogu. Izbremo npr. pet slik, ki jih razdelimo naključnim otrokom, ki v 

angleščini povejo, kaj je na sliki. Med poslušanjem glasbe si jih med seboj podajajo v smeri 

urinega kazalca. Ko se glasba ustavi, morajo otroci, ki jih imaj v roki, povedati, kaj je na sliki. 

Lahko pa igro Glasbene karte izvedemo tudi malo drugače. Otroci si med glasbo še vedno 

podajajo kartice, vendar ko se glasba ustavi, vprašamo: »Who has the orange?«. Tisti otrok, ki 

ima sliko s pomarančo, jo dvigne v zrak in odgovori: »I have an orange.«. Prva različica igre 

je odlična za ponavljanje in utrjevanje besed, pri drugi pa preverimo tudi razumevanje jezika. 

I sent a letter to my love 

Je gibalno-rajalna igra, ki jo lahko uporabimo na začetku ure, da poskrbimo za sproščeno 

vzdušje v igralnici ali na koncu. Vse, kar potrebujemo, je kos papirja, ki predstavlja pismo. 

Sedimo v krogu in izberemo otroka, ki na zunanji strani nosi pismo. Vsi skupaj zraven 

govorimo besedilo:  
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“I sent a letter to my love and on the way I dropped it. 

One of you has picked it up and put it in your pocket. 

Please, please, drop it, drop it. 

Please, please, drop it, drop it.” 

Tisti, ki nosi pismo medtem, izbere otroka in mu ga položi za hrbet ter začne bežati. Tisti, ki 

je pismo prejel, ga mora ujeti. Bežeči otrok mora čimprej zasesti mesto lovilca. Če je otrok, ki 

beži, ujet, mora na sredino kroga in tam sedeti toliko časa, dokler ni ujet nekdo drug. Če ga 

lovilec ne ujame, je on naslednji, ki nosi pismo. 

London bridge is falling down 

Je priljubljena gibalna igra, v kateri lahko sodelujejo vsi otroci naenkrat. Izberemo dva otroka, 

vsak izmed njiju pa si izbere simbol (predmet, sadje, oblačilo, žival, barvo) in to pove 

učiteljici na uho. Stojita obrnejna eden proti drugemu in z rokami ponazorita most. Ostali 

otroci naredijo kolono in hodijo okrog, na koncu pa gredo pod mostom.Vsi skupaj pojemo 

pesem: 

“London Bridge is falling down, 

falling down, falling down. 

London Bridge is falling down, 

my fair lady. ” 

Ko odpojemo zadnji verz, se most spusti in zadnji v koloni ostane ujet. Vprašamo ga, kateri 

izmed simbolov, ki sta si ga izbrala otroka, mu je bolj všeč. Ko odgovori na vprašanje, se 

postavi v kolono za tistim otrokom, katerega simbol je izbral. Igro nadaljujemo, dokler niso 

vsi otroci ujeti, na koncu pa pogledamo, katera stran mostu ima daljšo kolono.  
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Priloga 2: Primer priprave za poučevanje angleškega jezika v predšolskem obdobju  

Enota 6: Dizzy in njena družina  

Že znano besedišče  hello, goodbye, my name is, Dizzy, Danny, blue, red, orange, 

yellow, green, brown, one two, three, four, five, cake, 

sandwich, apple, ice cream 

Novo besedišče mummy, daddy, baby, sister, brother, rabbit, house, wolf 

Cilji 

 

 otroci spoznajo Dizzyino družino, 

 seznanjajo se z novim besediščem, učijo se novih besed 

na temo družina in živali, 

 naučijo se dve novi besedi za živali (zajec in volk),  

 sledijo preprostim navodilom za aktivnosti in igre, 

 učijo se dve novi pesmici, poslušajo zgodbico v 

angleškm jeziku. 

Sredstva in pripomočki  slikovne kartice (mummy, daddy, baby, sister, brother, 

rabbit, house, wolf), 

 dogajalne enote za zgodbico Three little rabbits, 

 CD z zgodbico Three little rabbits, 

 delovni zvezek Dizzy 2 (str. 54-56).  
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Priloga 3: Opazovalni list 

Uvajanje dodatnega angleškega jezika v predšolsko obdobje  

I. Opazovanje  

Datum opazovanja: _________________________________ 

Čas opazovanja: ____________________________________ 

Ime in priimek učitelja/ice: _________________________________________________ 

 

II. Tuji jezik 

Poučevani tuji jezik: ______________________________________________________ 

 

III. Vrtec: 

Naziv vrtca: ____________________________________________________________ 

Enota: _________________________________________________________________ 

 

IV. Trajanje pouka: _____________________________________________________ 

 

V. Organizacija, ureditev igralnice: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

VII. Uporabljeno gradivo, materiali in pripomočki: 

Gradivo, pripomočki in materiali, ki jih je učiteljica/ vzgojiteljica uporabila pri izvajanju: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Gradivo, pripomočki in materiali, ki so jih pri učenju uporabili otroci: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Drugi uporabljeni viri ali pripomočki: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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VIII. Potek opazovanja izvedbe angleškega jezika v igralnici: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


