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Feri Lainšček: Dvojina 

To arabesko ljubezni, ki nama zdaj sveti, 

je mojster naslikal pred davnimi leti. 

Misterij dvojine, ki nikdar ne mine, 

prepoln je nemira, strasti in topline. 

  

V globinah ljubezni je skrita uganka, 

kaj vzame, kaj da ti usoda neznanka. 

Tam strogi sodnik je, ki tehta obljube, 

tam mila je vila, ki šteje poljube. 

 

Res svetle so zvezde, kometi barviti, 

srce pa edino, ki more ljubiti. 

Rojeni pod srcem, si k srcu želimo, 

tisoč in eno noč hrepenimo.  

 

Zahvala 

Za menoj je še eno poglavje v mojem življenju. Bilo je zanimivo, pestro, razburljivo 

predvsem pa moje. Seveda pa je, tako kot večina stvari v življenju, tudi to moje poglavje 

nekakšen zbir sodelovanja, dopolnjevanja in podpore mnogih ljudi. Veliko vas je verjelo 

vame, mi vlivalo moč in pogum, ko sem to najbolj potrebovala. Ne bom vas imenovala, ker to 

vam, dragi moji, ni potrebno. Vsi, ki ste mi brez razloga oziroma, kakor radi rečemo, 

brezpogojno pomagali, ste ljudje z veliko začetnico in takšnih potrditev ne potrebujete.  

Tim in Maj, vse se da veliko prej …  

Hvala, da vas imam. 
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Povzetek 

V diplomskem delu predstavljam slovnično kategorijo dvojine, dosedanja raziskovanja 

različnih avtorjev tega področja ter empirično raziskavo med slovenskimi vrtčevskimi in 

osnovnošolskimi otroki, ki sem jo izvedla, da bi ugotovila, v kakšni meri naši otroci 

uporabljajo dvojino in kaj na njihovo uporabo vpliva. Glede na izpostavljene parametre 

rezultati kažejo, da so v vseh segmentih šolski otroci pri uporabi dvojine uspešnejši kot 

predšolski in da so bile deklice pri testiranju nekoliko uspešnejše kot dečki.  

Ključne besede: dvojina, otroci, vrtec, šola, govor 

 

Summary 

In my thesis, I present the grammatical category of dual, some existing researches of different 

authors of this field and the empirical research among Slovenian kindergarten as well as 

primary school children. I conducted this research to find out in which measure our children 

use dual and which factors influence their use. With respect to the exposed parameters, the 

results indicate that the school children are more effective in the use of dual than the 

preschool ones and that the girls were somewhat more successful at these tests as the boys.    

Keywords: dual, children, nursery school, kindergarten, speech  
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Uvod 

Za izražanje slovnične kategorije števila v jeziku uporabljamo ednino, dvojino in množino.  

Z dvojino v nekaterih jezikih, med njimi je tudi slovenščina, izražamo količino/vrednost 

števila dve. Raziskovalci so se do zdaj ukvarjali z dvojino s sociološkega, antropološkega, 

psihološkega, zgodovinskega in seveda s slovničnega vidika. To potrjuje, da dvojina ni le 

slovnično število za izražanje dveh stvari/oseb/lastnosti, pač pa tudi nosilka kulturoloških 

prvin uporabnika dvojine.  

Dosedanje slovnične raziskave dvojine so bile v prvi vrsti opisne ali primerjalne, o dejanski 

rabi dvojine med izbranimi skupinami, še zlasti med otroki (šolskimi in vrtčevskimi, ki nas 

bodo zanimali), pa v literaturi zasledimo bolj malo. Z zanimanjem sem prebrala poročilo o 

izsledkih proučevanj dvojine raziskovalcev z Univerze v Novi Gorici, ki so se ukvarjali s 

povezavo med usvajanjem matematičnih števil in rabo dvojine v slovenščini. Njihovi zapisi 

kažejo na povezavo med hitrejšim oz. lažjim usvajanjem števil slovenskih otrok, raziskovalci 

pa se ne bodo ustavili pri teh ugotovitvah in nadaljujejo z raziskavami.  

Morda zvenijo besede Antona Trstenjaka, ki jih bom navedla v nadaljevanju, nekoliko 

zastarelo, vendar sem v njih našla smisel za izbor teme svojega diplomskega dela: »Zavest 

slovenske samobitnosti stoji in pade z zvestobo do materinega jezika, do slovenščine. S 

slovenščino se identificira zavest, da sem Slovenec.« (Trstenjak, 1991, str. 186) 

Izhodiščna prepoznavnost slovenskega jezika je poleg narečne razdrobljenosti, maloštevilnih 

govorcev in težavnosti usvajanja jezika nedvomno dvojina. Pravzaprav se tujcem radi 

pohvalimo z dvojino, ki mu jim moramo zelo nazorno razložiti, da sploh razumejo, za kaj gre.  

Pa svoj jezik mi sploh poznamo? Ga naši otroci pravilno uporabljajo? To je bilo ključno 

vprašanje, ki sem si ga postavila v diplomskem delu: ali otroci poznajo dvojinske oblike, 

katere oblike pogosteje uporabljajo in v kakšnih besednih zvezah. Zanimalo me je, ali se 

uporaba dvojine pri otrocih opušča, ali pomoč izpraševalca vpliva na otrokov izbor, kakšna je 

razlika med dečki in deklicami, ali starost in vstop v šolo, kjer se otrok sooči z večurnim 

poukom, vplivata na povečano uporabo dvojinskih oblik. 

Moja izhodiščna hipoteza je bila, da je uporaba dvojine pri vrtčevskih otrocih redka, tudi zato, 

ker je učenje dodatnih slovničnih oblik (sva šli, dve pomaranči) za mlajšega otroka zahtevno. 

Predvidevala pa sem, da se šolarji že v prvem razredu srečajo z besedili, ki upovedujejo 
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dvojino in jo počasi začenjajo tudi sami bolj dosledno uporabljati. Iz svojih izkušenj z otroki 

sem predvidevala, da deklice ne uporabljajo glagolskega deležnika za opisovanje preteklosti 

(midve sva hodili), pač pa namesto tega uporabljajo kar množinsko obliko (hodile). Toliko 

sem lahko predvidevala, več ne. 

V prvem delu bom opisala otrokov govorni razvoj, kategorijo dvojine in dosedanje raziskave 

na tem področju. V drugem, empiričnem delu bom uporabila eksperimentalno metodo 

raziskovanja in se z njo lotila svoje raziskave. Odločila sem se, da bom z otroki v vrtcu in šoli 

preverila rabo dvojine. Najprej bom v empiričnem delu predstavila osnovne podatke o 

raziskavi. Zaradi pomanjkanja avtentičnega slikopisa, ki bi uporabljal različne dvojinske 

oblike, sem slikopis s samostalniki, pridevniki, zaimki in glagoli sestavila sama. Trudila sem 

se, da bi bil čim bolj avtentičen, otrokom prijazen in prijeten. Izbrala sem vzorec sodelujočih 

otrok, starih od pet do sedem let, in preverila, kako otroci narisano sliko imenujejo. Na 

vnaprej pripravljeno ček listo sem zapisovala odgovore, ki sem jih v nadaljevanju 

diplomskega dela tudi sistematično prikazala. 

Na koncu uvoda še nekaj besed o težavah pri delu. Pri iskanju relevantne študijske literature 

sem imela kar nekaj težav, saj se je izkazalo, da so najbolj temeljite študije obravnavale 

predvsem področje zgodovinskih primerjalnih ali narečnih raziskav, kar se mojega področja 

ne dotika. V pomoč so mi bili, do neke mere, strokovni članki na to temo, ki pa jih tudi ni 

prav veliko, zato sem prebrala tudi študije in raziskave, ki se ne tičejo neposredno dvojine, so 

pa dober zgled empiričnega raziskovanja nekega vprašanja v zvezi z otrokovim razvojem. 
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1 Teoretični del  

V teoretičnem delu bom najprej predstavila otrokov govorni razvoj, v nadaljevanju pa 

slovnične kategorije dvojine in socioloških vidikov ter otrokovo usvajanje dvojine. 

Prikazala bom pregled dosedanjih znanstvenih in strokovnih publikacij o oblikah in rabi 

dvojinske paradigme ter tudi dosedanje raziskave o dvojini pri otrocih. 

 

1. 1 Otrokov govorni razvoj 

Otrokov govor je ena bolj zapletenih psihičnih funkcij v otrokovem razvoju. Razvija se zelo 

hitro in pri petih oziroma šestih letih doseže razvojno stopnjo, ko otrok razume svojo okolico 

in se je že sposoben sporazumevati z drugimi osebami. D. Sgerm  (2004, str. 10) ugotavlja, da 

je prav predšolsko obdobje ključno za razvoj otrokovih govornih sposobnosti in pravilne 

izreke. D. Žnidarič (1993, str. 40) v svoji knjigi deli faze govornega razvoja na: 

‒ pripravljalno ali predgovorno dobo v prvem letu starosti, 

‒ obdobje začetnega oblikovanja govora od prvega do tretjega leta starosti, 

‒ predšolsko dobo od tretjega leta do vstopa v šolo in 

‒ šolsko dobo – dobo govornega razvoja. 

Za našo temo sta zanimivi zadnji dve fazi govornega razvoja. V predšolski dobi otrok v 

slovničnem razvoju že zelo napreduje, usvaja rabo pridevnikov za opisovanje lastnosti 

predmetov, povezuje skladenjska in oblikoslovna pravila za tvorbo stavkov. V šolski dobi je 

govor tudi vsebinsko poglobljen, besedni zaklad je širši in otrok že avtomatizirano 

pripoveduje o dogodkih in opisuje predmete. 

V govornem razvoju otrok imajo najbližje odrasle osebe v njihovi okolici pomembno vlogo za 

razvoj govora in pismenosti. Če odrasli (starši, stari starši, sorojenci, vzgojiteljica itn.) 

uporabljajo razširjeni jezikovni kod, verjetno ne nagovarjajo otrok z omejenim jezikovnim 

kodom, saj jih ti še niso sposobni dojemati. Sporazumevanje med otrokom in odraslim je tako 

omejeno (Marjanovič Umek, 2011, str. 20). 

. 
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Vzgojitelji v vrtcu lahko vplivamo na otrokov govorni razvoj z rabo standardnega jezika, 

primernih tem pogovora, s premišljeno izbiro virov (pesmice, zgodbe, lutkovne igre, filmi, 

pravljice itn.), ki so otroku v kotičkih igralne sobe vedno na voljo. Otrok razvija svoje 

jezikovne zmožnosti tudi z obiskom gledališča, razstave in podobno (Kranjc, 1997, str. 138). 

V zadnjem času je vse več raziskovalcev, ki menijo, da je za razvoj otrokovih 

sporazumevalnih možnosti ključnega pomena vključevanje otrok v sporazumevalni proces 

(Skubic, 2004, str. 32−40). Odrasli ima tako kar nekaj funkcij, s katerimi lahko pomaga 

otroku pri usvajanju jezika: 

‒ odrasli, ki otroka uči, je otrokov vzor, 

‒ odrasli ustvarja, organizira in oblikuje mrežo sporazumevanja, 

‒ odrasli ustvarja okoliščine, ki spodbujajo govor otroka, 

‒ otroka spodbuja h govoru in ta govor vrednoti (Skubic 2004, str. 28−30). 

L. Marjanovič Umek v tem kontekstu ugotavlja: »Otroci z omejenim jezikovnim kodom, ki ne 

razumejo vzgojiteljice, se bodo posredovane vsebine pogosto naučili na pamet. Sami namreč 

ne bodo zmogli narediti posplošitev vloge posrednika, ki bi otrokom omogočil lastno 

refleksijo in razmišljanje. Ker je omejeni jezikovni kod v večji meri značilen za govor 

odraslih oseb z nizko izobrazbo, ki imajo praviloma tudi manjši kulturni in socialni kapital, se 

zdi še toliko bolj pomembno, da so otroci iz tovrstnih okolij vključeni v kakovostne vrtčevske 

programe, v katerih lahko pravočasno »vstopijo« v simbolno okolje.« (Marjanovič Umek, 

2011, str. 20) 

Novejše ugotovitve, ki jih lahko izluščimo na podlagi raziskav psihologov in psiholingvistov, 

kažejo, da so današnji otroci izredno razviti na gibalnem in zaznavnem področju. Otrokov 

funkcionalni slušni in vizualni sistem sta, v skladu z današnjim vedenjem stroke, veliko bolj 

razvita, kot so bili prepričani starejši raziskovalci. Otroku je prirojena interakcija s fizičnim in 

socialnim svetom, kar je nedvomno nepogrešljiva osnova za usvajanje naloge, ki je pred njim, 

namreč naučiti se in usvojiti jezik in s tem komunikacijo.  

S področjem kognitivnega razvoja otrok se ukvarja razvojna psihologija. Piaget je 

intelektualni razvoj razdelil na razvojne faze, ki vsaka zase opredeljuje različno razumevanje 

sveta, lastno logiko in doslednost, čeravno ta ni v skladu z logiko odraslega. Piaget razvoj 

govora opisuje z dvema osrednjima procesoma, ki ju poimenuje asimilacija (vključitev) in 

akomodacija (prilagoditev). Otrok novo izkušnjo asimilira ali  prilagodi. Pogostejša 
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prilagoditev kaže na njegovo napredovanje in intelektualni razvoj. Naj omenim 

egocentričnost, ki je po Piagetu pomembna značilnost otrokovega mišljenja. Otrok je 

prepričan, da je svet, kakor ga doživlja in vidi sam, vsem skupen. Da to vendarle ni tako, 

spoznava počasi, v skladu s svojim razvojem (Kranjc, 1999). 

Nedvomno pozitiven učinek na govor otrok in tudi njihovo zgodnjo in poznejšo pismenost 

imajo dejavnosti, kot je skupno branje staršev in otrok. To je v raznih raziskavah potrdilo več 

avtorjev. Torej je pogosto in kakovostno skupno branje pomemben napovednik otrokove 

porajajoče pismenosti in razvoja govora. Malčki med prvim in tretjim letom, ki že zgodaj 

poslušajo branje svojih staršev, prej spregovorijo prvo besedo, njihov besednjak je obsežnejši, 

njihove izjave so bolj zapletene in prej se naučijo brati (Marjanovič Umek 2011, str. 22).  

S. Kranjc opisuje interakcijo med mamo otrokom v zgodnji fazi otrokovega jezikovnega 

razvoja in ugotavlja, da na razvoj govora vplivajo različni dejavniki, ki jih deli v dve skupini. 

Notranje, psihološke in fiziološke, ter zunanje, socialne in sociološke. Zunanji dejavniki, ki 

lahko pozitivno vplivajo na govorni razvoj otroka, so še socialni položaj družine, izobrazba 

staršev, širše družbeno okolje kakor tudi število otrok v družini.  

Čeprav to ni pravilo, se pogosto dogaja, da starši prvemu otroku postavljajo več omejitev, 

istočasno pa se z njim več in bolj intenzivno ukvarjajo. Nedvomno je, da je prvi otrok deležen 

predvsem komunikacije z odraslo osebo, drugorojenec pa se srečuje tudi z odnosom in 

komunikacijo otrok – otrok. Največ izkušenj v komunikaciji pa dobi otrok, ki obiskuje vrtec, 

saj ima možnost spoznavati in usvajati vse omenjene komunikacijske vloge in odnose 

(Kranjc, 1999). 

Prizadevanja, da bi odrasli otroku olajšali sporazumevanje ali razumevanje sporočila, neredko 

dosegajo nasprotni učinek. Odrasli otroku, ki je že sposoben usvojiti neprilagojeno raven 

sporazumevanja, neredko zmotno prilagaja govor z nepotrebnimi medmeti, ki so 

posmehovalni ali onomatopejski (brm brm, bim bam, ama ama), ali s pomanjševalnicami, kot 

so avtek, muci, žlička oziroma se bolj zapletenim stavčnim strukturam celo izogiba in otroka 

ogovarja v tretji osebi ednine (Kranjc, 1999). 

V tem kontekstu S. Kranjc ugotavlja, da je jezik otroka produkt tako prirojenega kot vzgoje: 

»Do optimalne situacije, kjer otrok lahko doseže visoko stopnjo v razvoju govora in mišljenja, 

prihaja, če so vsi dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora in mišljenja, med seboj usklajeni. Če 
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tega ni, je stopnja razvoja temu ustrezno nižja. Lahko se celo zgodi, da pride do motenj tako v 

govoru kot v mišljenju.« (Kranjc, 1999, str. 25) 

S tem v zvezi lahko zaključimo to podpoglavje z razmišljanjem, da največ za ohranjanje 

dvojine lahko naredimo prav odrasli, starši in vsi, ki smo kakor koli v stiku z najmlajšimi. 

Vzgojiteljica v vrtcu je prva oseba, s katero se otrok sreča v širši družbi in vsekakor ni 

nepomembna. 
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1. 2 Kategorija dvojine 

Čeprav danes dvojina velja za relikt, je po svetu relativno razširjena, saj so sledi dvojine 

prisotne v kar dvestopetih jezikih. Znotraj slovanske jezikovne skupine je dvojina kot 

slovnična kategorija ohranjena le v slovenščini in lužiški srbščini. V vseh drugih slovanskih 

jezikih je njeno mesto prevzela množina, vendar so njeni ostanki ponekod še vidni (Jakopin 

2008).  

Dvojina je eden od prepoznavnih gradnikov slovenske identitete. V preteklosti so se 

raziskovalci ukvarjali z dvojino s sociološkega, antropološkega, psihološkega, zgodovinskega 

in seveda s slovničnega vidika, kar dokazuje, da ni le slovnično število za izražanje dveh 

stvari/oseb/lastnosti, pač pa tudi nosilka kulturoloških prvin uporabnika. V nadaljevanju bom 

predstavila nekaj ključnih ugotovitev o dvojini, začenši s kulturološkim vidikom. 

Trstenjak v svoji študiji med drugim ugotavlja: »Zavest slovenske samobitnosti stoji in pade z 

zvestobo do materinega jezika, do slovenščine. S slovenščino se identificira zavest, da sem 

Slovenec. Zanimivo pa je, da je slovenščina eden redkih jezikov, ki je kljub vsemu 

kulturnemu razvoju skozi več kot tisoč let ohranila poleg ednine in množine tudi še dvojino.« 

(Trstenjak, 1991, str. 186)  

Čeprav v strokovni literaturi zasledimo celo nenavadne trditve, ki so jih potem znanstveniki 

ovrgli, namreč da naj bi bila dvojina celo znak civilizacijske zaostalosti,
1
 so literarni 

zgodovinarji in pesniki izkoriščali njeno izrazno moč, prevajalci pa so imeli težave, ko so 

morali iskati, kako jo ustrezno izraziti v tujem jeziku. Tako že Rotar v študiji o prevajanju 

dvojine v hrvaščino/srbščino ugotavlja: »Dvojina je bila in je ostala posebej funkcionalna v 

lirski poeziji. V njej nastopata dva subjekta v soodnosu nagovarjajoči − nagovorjeni.« (Rotar, 

1999, str. 224)  

Pesnik Dane Zajc je zapisal: »Odnos med ednino, dvojino in množino je odnos med samoto 

(biti sam), zaupnostjo, zaupljivostjo in intimnostjo (biti v dvoje) in med svetom, ki je 

množina. Most med biti sam in biti v svetu je skrivnosten most in je: biti v dvoje.« (Lenček, 

1982, str. 212) 

Tudi Boris A. Novak v svoji študiji o prevajanju poezije ugotavlja: »Ena izmed specifičnih, 

najbolj »slovenskih« značilnosti slovenščine, je dvojina. Med dvema puščavama – molkom 

samote, ki ga slovnično predstavlja ednina, in hrupom množice, ki ga slovnično predstavlja 

                                                 
1
 Gl. Jakopin, F. (1966): Slovenska dvojina in jezikovne plasti. Jezik in slovstvo, letn. 11, št. 4, str. 99. 
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množina – v našem jeziku cveti oaza, kjer dve samoti šepetata druga drugi in gradita tih, 

krhek most, zaščiten s samo slovnico jezika. Bolj kot katerakoli druga razsežnost naše kulture 

dvojina simbolizira dušo slovenskega ljudstva.« (Novak, 2011, str. 73) 

O zgodovinskem razvoju dvojine v slovenskem jeziku sta najbolj podrobno pisala Aleksandar 

Belić leta 1932
2
 in Lucien Tesnière leta 1925

3
. Pozneje se je z dvojino podrobneje ukvarjala 

še A. Derganc, v zadnjem času pa  T. Jakop, in sicer v slovenskih narečjih. Zelo uporaben 

pregled dvojine in dosedanjih raziskav je napisal Jakopin (Jakopin, 1966, str. 99), ki je bil 

prepričan, da »dvojina v okviru treh števil ni enakovredna ednini in množini«, kar utemeljuje 

na primerih. Opozori pa tudi na mnoge knjižne primere nepravilne rabe dvojine v smeri 

pluralizacije (imele bova svoj ključ) zaradi večje verodostojnosti govorjenega jezika v 

besedilih in tudi zaradi  nepravilne rabe (krava in tele sta podivjali).  

Trstenjak predvideva, da se je dvojina prav pri majhnih narodih ohranila tudi zato, ker so bili 

maloštevilni narodi pred tujimi vplivi z ene strani zavarovani z gorami. Nadalje razmišlja, da 

je dvojina – sociološko in antropološko gledano – ena od »žilavih« prvin, zaradi katerih se 

ohranja samostojnost jezika. Jezikovna neodvisnost pa je pogoj tudi za oblikovanje zavesti 

skupnosti v okviru posameznega plemenskega ali celo narodnega prostora. Trstenjak 

ugotavlja, da z dvojino govorec (Slovenec) hote ali nehote izraža omejeno povezanost, ob 

individualizmu hkrati večjo subjektivnost. Temu bi sicer lahko oporekali z dejstvom, da se 

narodi, ki so z več strani obdani z gorami, geografsko kakorkoli »odrezani od sveta«. 

Slovenci imamo po Trstenjaku bistveno bolj izraženo osebno noto v partnerskem odnosu 

jaz : ti, po drugi strani pa obstaja ob tej poudarjeni osebni medsebojni povezanosti večja 

oddaljenost do drugih, do tujcev: »Te svoje izvirne posebnosti se morebiti ne samo premalo 

zavedamo, temveč jo tudi premalo gojimo in oblikujemo. Kultura dialoga in z njim 

sporazumevanje bi morala biti ena do karakteristik slovenskega človeka. Žal v zadnjem času 

naši ljudje le vse preveč zamenjujejo dialog s polemiko. Mislijo, da so v pogovoru, a so v 

resnici že v bojevanju. To ni očitek, pač pa je opomin, svarilo, da se naš dialog, ki ga jezik v 

dvojini še zmeraj ohranja, ne sme zgubljati v polemiki, v bojevanju in medsebojnem prepiru; 

ne v sprotnost polemike, marveč v složnost dialoga.« (Trstenjak, 1991, str. 188−189) 

Iz Trstenjakovega razmišljanja, ki sem ga ponazorila v nekaj odstavkih, je razvidno, da je 

dvojina zasidrana v naši zavesti ne le kot slovnična, pač pa tudi kot sociološko-antropološka 

                                                 
2
 Belić, Aleksandar (1932, str. 58−90): O dvojini u slovenskim jezicima, Beograd, Srpska kraljevska akademija. 

3
 Tesnière, Lucien (1925): Les formes du duel en slovène, Paris, Bull. de la Soc. de Linguistique de Paris.  
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prvina, ki govorce slovenskega jezika (kot maternega) opredeljuje tako pozitivno kot 

(potencialno) negativno (npr. v odnosu do tujcev).  

V nadaljevanju bom najprej navedla slovnični opis dvojine, nato pa povzela nekaj ugotovitev 

raziskovalcev, ki se v zadnjem času ukvarjajo z različnimi vidiki dvojine.  

To podpoglavje pa zaključujem z razmišljanjem Borisa A. Novaka: »Dvojina je jezikovna 

kategorija ljubezni, govorica ljubimcev, otok intime. Temu je seveda mogoče oporekati in 

reči, da je dvojina ravno tako jezikovna kategorija sovraštva. V vsakem primeru je jezikovna 

kategorija čustvenosti.« (Novak, 2011, str. 15) 
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1. 2. 1 Slovnični opis dvojine   

Dvojina izraža slovnično kategorijo števila, število pa Toporišič v Slovnici slovenskega jezika 

opredeli takole: »Število je s končnicami izrazljiva količina za vrednosti ena, dve ter tri ali 

več pri samostalniških in nekaterih povedkovniških besedah, na drug način tudi pri osebnih 

glagolskih oblikah. /…/ Števila ima slovenščina tri; /…/ Ednina se nanaša na vrednost 'ena', 

dvojina na 'dva' (oz. 'ena in ena'), množina na vrednost 'več kot dva (oz. več kot ena in ena)'.« 

(Toporišič, 2000, str. 271) 

A. Derganc, ki se je poleg Rotarja ukvarjala s primerjalnimi jezikovnimi analizami dvojine, je 

zapisala, da je dvojina »primarno lastna samostalnikom in osebnim zaimkom. Pri ostalih 

vrstah (pridevnikih, pridevniških zaimkih, deležnikih itd.) gre za ujemalno kategorijo. 

Slovnica knjižnega jezika predpisuje dvojinske paradigme za vse pregibne besedne vrste, ki 

poznajo število.« (Derganc, 2006, str. 57)  

Pri A. Derganc in Toporišiču beremo, da v mnogih kontekstih uporabnik slovenskega jezika 

lahko izbira, ali bo uporabil dvojinsko ali množinsko obliko samostalnika glede na to, kaj želi 

sogovorcu sporočiti: »Množinska oblika samostalnika se v enakih pogojih rabi tudi namesto 

dvojinske. Tako pri tipičnih parih, npr. za levi in desni isto funkcijski del telesa (roke, noge, 

obrvi, oči, ušesa, nosnice, bedra, kolena, lahti, peruti …), za dela oblačila ali naprave (rokavi, 

hlačnice, nogavice, rokavice, naušniki, nadkomolčniki – drsalke, uhani); enako je pri 

bioloških ali funkcijskih parih: starši, dvojčki, lastovke – voli, konji, krave (v pomenu oče in 

mati: otroka, rojena ob istem času; samec in samica: ksebni (levi) in odsebni (desni) vol …). 

Iz takih primerov sklepamo, da je množina nasproti dvojini slovnično nezaznamovana.« 

(Toporišič, 2000, str. 271) 

Zelo na kratko bom povzela, da imajo osebni zaimki paradigmo, ki se od množinske oblike 

razlikuje tudi v rodilniku in mestniku (naju, vaju), samostalnik, pridevniški zaimki, 

pridevniki, števniki in deležniki pa se za izražanje dvojine oblikovno razlikujejo samo še v 

imenovalniku, tožilniku, dajalniku in orodniku. Posebne oblike za izražanje dvojine imajo 

tudi osebne oblike glagolov.  

Pri opisu moramo upoštevati tudi značilnosti pogovornega jezika, ki jih navaja Jakopin, 

namreč: pluralizacija ženskega spola v imenovalniku, deloma z glagolsko obliko vred (te dve 

hruške še niso zrele), izenačevanje oblik srednjega spola z moškimi samostalniki (Imel sem 

dva predvanja.) in uporaba množine v odvisnih sklonih, le orodnik je še nekoliko odporen (z 

dvema hrastoma). Nekoliko presenetljivo pa je dejstvo, ki ga v svoji temeljiti študiji večkrat 
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navede Tjaša Jakop, namreč da se stanje na področju rabe dvojine v pogovornem jeziku v 

zadnjih štiridesetih letih ni dosti spremenilo, da dvojina torej ni ogrožena.  

Prav nasprotne ugotovitve pa povzema Krek v svoji knjigi: »Študije so pokazale, da je dvojina 

pri besedilih uporabljena pri manj kot 1 % samostalnikov, ednina v 75 % in množina v 

preostalih primerih. V primerjavi s samostalniki so glagoli bolj »dvojinski« z 2,7 % oblik v 

dvojini. A ker je dvojina rabljena pri relativno majhnem številu oblik, to morda kaže, zakaj je 

postopoma izginila v drugih jezikih – ta proces pa je zdaj mogoče opazovati tudi pri 

slovenščini.« (Krek, 2012, str. 10)  

Na področju raziskovanja jezikovnih tehnologij slovenščina otežuje računalniško procesiranje 

jezika tudi zaradi uporabe številnih končnic za izražanje dvojine.  

Raziskave s področja kognitivnega jezikoslovja, namreč povezave med dvojino in usvajanjem 

števil, pa kažejo na druga področja kognitivnega razvoja: jezikoslovci z Univerze v Novi 

Gorici, ki se ukvarjajo s korelacijo med dvojino in zgodnjim matematičnim opismenjevanjem, 

na eni strani iščejo prednosti, ki bi jih lahko imeli slovenski predšolski otroci. Ugotovitve 

njihovih raziskav so potrdile predhodne študije, ki so bile izvedene z drugačnimi jezikovnimi 

ozadji. Kakor drugod tudi v Sloveniji slovensko govoreči otroci števila usvajajo postopno in 

gredo skozi iste stopnje. Presenetljivo pa je, da slovensko govoreči otroci števila usvajajo zelo 

zgodaj in so pred njihovimi vrstniki, angleško govorečimi otroki, ki ločuje le med ednino in 

množino. Druga ugotovitev, ki za nas ni tako spodbudna, je, da ostanejo na tej stopnji dlje kot 

njihovi angleško govoreči vrstniki iz San Diega. V tej zelo obsežni in zahtevni raziskavi je 

kljub vsemu ostalo osrednje vprašanje še vedno odprto. Da bi prišli do konkretnejših in 

zanesljivejših zaključkov bo potrebnih več raziskav o razumevanju človeškega in miselnega 

jezikovnega razvoja (Plesničar, Razboršek idr., 2015). 
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1. 2. 2 Dvojina pri otrocih 

S področjem jezikovnega razvoja pri otrocih se poglobljeno ukvarja več raziskovalcev, z 

uporabo dvojine pri otrocih pa le posredno. 

Predšolsko obdobje je obdobje intenzivnega učenja in razvoja govora, čeravno se razvija celo 

življenje. Pred vstopom v šolo otrok usvaja govor, v šolskem obdobju pa se zavestno uči 

jezika in sledi dogovorjenim jezikovnim normam. Otrokov govor je ob vstopu v šolo podoben 

govoru odraslih oseb. Pri uporabi jezika so vse ustvarjalnejši in povedi dobivajo nove, 

zahtevnejše oblike. Uporabljajo 1500 besed in več, dolžina stavka je od pet do sedem besed. 

Ob »branju« znane slikanice pripovedujejo zgodbo, pogovarjajo se po telefonu, razumejo 

uporabe ednine, množine in dvojine. Odrasli otrokom pomagamo razvijati različne funkcije 

govora in jih nenehno spodbujamo pri samostojnem pripovedovanju, govorni ustvarjalnosti, 

razvijamo pomenske strukture in njegov notranji govor. 

S. Kranjc (1999) o uporabi dvojine pri otrocih v poglavju Opis slovnične zmožnosti na 

oblikovni ravni pravi, da se dvojina v različnih slovenskih regijah uporablja različno. Na 

območju Sevnice so otroci stari od dveh do treh let dvojino uporabljali v zanemarljivem 

odstotku, medtem ko je bil ta odstotek bistveno večji na območju Ljubljane. Iz tega je mogoče 

sklepati, da se na območju Ljubljane vendarle v večji meri govori knjižni jezik, medtem ko 

dvojina v sevniškem govoru postopoma izginja.  

S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del. 
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2 Empirični del  

2. 1 Opredelitev problema 

V raziskavi me zanima pravilna raba dvojine pri otrocih, starih od pet do sedem let. Zanima 

me, ali otroci glagolske, pridevniške in samostalniške oblike za izražanje dvojine poznajo, v 

kolikšni meri in kako jih uporabljajo. Zanima me tudi morebitna razlika med pet- in 

šestletniki oziroma otroki, ki obiskujemo vrtec, in prvošolci. Vzporedno sem analizirala tudi 

razliko pri uporabi dvojine med dečki in deklicami.  

2. 2 Cilji raziskave 

Cilj raziskave je ugotoviti, ali otroci poznajo dvojinske oblike, katere oblike pogosteje 

uporabljajo in v kakšnih besednih zvezah. Ugotovitve želim statistično obdelati in primerjati z 

dosedanjimi raziskavami. 

2. 3 Raziskovalna vprašanja oz. hipoteze 

V diplomskem delu me zanima razlika v poznavanju in uporabi dvojine glede na starost in 

spol – raziskujem razliko med dečki in deklicami ter med predšolskimi otroki pred vstopom v 

šolo in prvošolci. Postavljam si naslednja vprašanja: 

‒ Ali se uporaba dvojine pri otrocih opušča? 

‒ Ali pomoč izpraševalca vpliva na otrokov izbor (npr. dve šalici)? 

‒ Kakšna je razlika v uporabi dvojine med dečki in deklicami? 

‒ Ali starost in vstop v šolo vpliva na povečano uporabo dvojinskih oblik? 

2. 4 Raziskovalna metoda 

V empiričnem delu sem uporabila eksperimentalno metodo raziskovanja. Zaradi pomanjkanja 

avtentičnega slikopisa, ki bi uporabljal različne dvojinske oblike, sem slikopis s samostalniki, 

pridevniki, zaimki in glagoli sestavila sama. Na izbranem vzorcu 85 sodelujočih otrok (35 

predšolskih in 50 šolskih), starih od pet do sedem let, sem preverjala, kako otroci narisano 

sliko imenujejo. Na vnaprej pripravljeno ček listo sem zapisovala odgovore, ki sem jih v 

diplomskem delu obdelala in sistematično prikazala.  
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2. 5 Metodologija raziskave 

2. 5. 1 Opis vzorca  

Posebno pozornost sem namenila temu, da bi bila slikopis in tudi vprašanja, ki sem jih 

postavljala otrokom, zanimiva in bi jih motivirala za sodelovanje. Da otroci ne bi imeli težav s 

prepoznavanjem posamezne slike, sem jim slike, ki jih slikopis vsebuje, najprej pokazala. 

(slika 2.1). Nato je sledilo branje slikopisa (sliki 2 in 3). Slikopis vsebuje besedilo in slike, s 

pomočjo katerih sem preverjala, v kakšni meri otroci uporabljajo dvojino. S posameznim 

otrokom sva skupaj prebrala slikopis, nato sem mu postavljala vprašanja in na koncu je 

poimenoval narisane simbole (slika 4), kjer sta narisana dva predmeta, na osnovi katerih sem 

zapisala uporabo/neuporabo dvojine. Vse se je nanašalo na temo iz slikopisa. Vse odgovore 

sem zapisala, v ta namen izdelano ček listo, ki je bila potrebna za analizo podatkov. 

2. 5. 2 Udeleženci 

V raziskavo je bilo vključenih 85 otrok obeh spolov, 35 predšolskih otrok, starih od 5 do 6 let, 

in 50 otrok prvega razreda osnovne šole, starih od 6 do 7 let. Vsi otroci, tako predšolski kot 

šolski, prihajajo iz gorenjske regije, in sicer iz treh različnih vrtcev ter šol. Pri merjenju so 

otroci prvi razred obiskovali več kot šest mesecev. 

2. 5. 3 Pripomočki 

V raziskavi, v kateri sem ugotavljala kompetentnost rabe dvojine, sem si pomagala s 

slikopisom z naslovom Palačinke. Odgovore sem zapisala v t. i. ček listo, ki sem jo izdelala v 

ta namen. Podrobneje sem uporabo pripomočkov opisala pri opisu vzorca. 

2. 5. 4 Postopek  

Tako predšolske kot tudi šolske otroke iz vseh treh šol sem testirala sama. Na ta način sem 

zagotovila verodostojnost postopka, da so bili vsi otroci deležni enake obravnave.  

Testiranje sem opravljala individualno v okolju brez dejavnikov, motečih za otroka. Otroku 

sem najprej pokazala slikopis, ki si ga je ogledal. Kar nekaj otrok je uspelo naslov prebrati 

samostojno. V nasprotnem primeru sem jim ga prebrala. Manjši odstotek otrok že samostojno 

bere, tako so slikopis v celoti prebrali sami. Slikopis vsebuje pet predmetov, ki zahtevajo 

uporabo dvojine. Od tega se en predmet ponovi. Namenoma sem dvakrat uporabila skodelici, 

in sicer v prvem primeru sem pred skodelici postavila števnik (dve), v drugem primeru pa 

števnika ni bilo. Tako sem zapisala, ali otroci samostalnik postavijo v pravilno število. Ko sva 

z otrokom slikopis prebrala, so sledila vprašanja. S pomočjo vprašanj sem zapisala, kako 
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uporabljajo glagolsko, pridevniško in samostalniško obliko za izražanje dvojine. Na koncu so 

poimenovali slike, ki so bile v slikopisu že predstavljene. Tokrat je slika vedno vsebovala dva 

predmeta, npr. dve jajci, dve skodelici, dve palačinki, in zanimalo me je, v kakšni meri bodo 

otroci uporabili dvojino brez besedila. Pri branju slikopisa sem jim namreč prebrala: Vzeli sta 

dve (jajci). Zanimalo me je, ali jim je v tem primeru dve v pomoč ali ne. 
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Slika 1: Prva stran slikopisa 
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Slika 2: Druga stran slikopisa 
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Slika 3: Tretja stran slikopisa 
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Slika 4: Četrta stran slikopisa 
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2. 5. 5 Analiza gradiva  

Rezultati so pokazali, v kolikšni meri vprašani otroci uporabljajo dvojino, kakšna so 

odstopanja med vprašanimi predšolskimi in vprašanimi šolskimi otroki ter kakšna so 

odstopanja med spoloma. 

V vseh treh segmentih (slikopis, vprašanje, slike) so rezultati pokazali, da so bili vprašani 

šolski otroci pri uporabi uspešnejši kot vprašani predšolski. Vzporedno sem prišla do 

zaključka, da so bile vprašane deklice pri testiranju nekoliko uspešnejše kot vprašani dečki.  

Rezultati merjenja v segmentu slikopis so pokazali, da so bili vprašani predšolski otroci pri 

uporabi samostalnika v dvojini ne glede na spol uspešni (pravilno) v 55,43 % in neuspešni 

(narobe) v 44,57 %. Vprašani dečki so bili s 56,47 % nekoliko uspešnejši (neuspešni: 43,53 

%) od vprašanih deklic s 54,44 % (neuspešne: 45,56 %). Vprašani šolski otroci so bili pri 

uporabi samostalnika v dvojini ne glede na spol uspešni v 70,40 % (neuspešni: 29,60 %). 

Vprašane deklice so bile s 76,00 % uspešnejše (neuspešne: 24,00 %) od vprašanih dečkov s 

64,80 % (neuspešni: 35,20 %).  

Glej grafikona: slikopis 1a in 1b. 

 Vrtec Šola 

Pravilno 55,43 %  70,40 % 

Narobe 44,57 % 29,60 % 

 

 

Grafikon 1: Slikopis 1a 
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Pravilno 54,44 % 56,47 % 76,00 % 64,80 % 

Narobe 45,56 % 43,53 % 24,00 % 35,20 % 

 

 

 

Grafikon 2: Slikopis 1b 

Rezultati merjenja v segmentu vprašanja so pokazali, da so bili vprašani predšolski otroci pri 

uporabi slovničnih oblik za izražanje dvojine ne glede na spol uspešni (pravilno) v 47,86 % in 

neuspešni (narobe) v 52,14 %. Vprašane deklice so bile s 55,56 % uspešnejše (neuspešne: 

44,44 %) od vprašanih dečkov z 39,71 % (neuspešnih: 60,29 %). Vprašani šolski otroci so bili 

pri uporabi slovničnih oblik za izražanje dvojine ne glede na spol uspešni 66,50 % (neuspešni: 

33,50 %). Vprašane deklice so bile z 69,00 % uspešnejše (neuspešne: 31,00 %) od vprašanih 

dečkov s 64,00 % (neuspešni: 36,00 %). 

 Glej grafikona: vprašanja 2a in 2b. 
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Grafikon 3: Vprašanja 2a 
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Narobe 44,44 % 60,29 % 31,00 % 36,00 % 

 

 

Grafikon 4: Vprašanja 2b 

Rezultati merjenja v segmentu slike so pokazali, da so bili vprašani predšolski otroci pri 

uporabi samostalnika v dvojini ne glede na spol uspešni (pravilno) v 23,57 % in neuspešni 

(narobe) v 76,43 %. Vprašani dečki so bili s 26,47 % uspešnejši (neuspešni: 73,53 %) od 
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vprašanih deklic z  20,83 % (neuspešne: 79,17 %). Vprašani šolski otroci o uporabi 

samostalnika v dvojini ne glede na spol so bili uspešni v 48,00 % (neuspešni: 52,00 %). 

Vprašane deklice so bile z 51,00 % uspešnejše (neuspešne: 49,00 %) od vprašanih dečkov s 

45,00 % (neuspešni: 55,00 %).  

Glej grafikona: slike 3a in 3b.  

 

VRTEC ŠOLA 

PRAVILNO 23,57 % 48,00 % 

NAROBE 76,43 % 52,00 % 

 

 

Grafikon 5: Slike 3a 
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Grafikon 6: Slike 3b 
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3 Sklep   

Po temeljitem pregledu strokovne in znanstvene literature sem ugotovila, da se z 

raziskovanjem dvojine v uporabnem smislu ni ukvarjalo mnogo strokovnjakov. Z zanimanjem 

sem prebrala izsledke raziskave skupine raziskovalcev z Univerze v Novi Gorici,
4
 ki so se 

ukvarjali s povezavo med usvajanjem matematičnih števil in slovensko dvojino. 

Ko sem preverila vse obstoječe slovnice in slovnične pripomočke, sem ugotovila, da je opis 

slovnične kategorije opravljen, nisem pa zasledila podatkov o dejanski uporabi. Zanimalo me 

je namreč, koliko so se raziskovalci v preteklosti ukvarjali ne le s teorijo, pač pa z 

aplikativnostjo, torej koliko in katere oblike so v uporabi v vsakdanjem govoru, s poudarkom 

na otrokovem govoru. Z uporabo dvojine pri otrocih se raziskovalci do zdaj niso ukvarjali, 

zato se mi je zdela tema zanimiva. 

V svoji enajstletni praksi v vrtcu sem se velikokrat spraševala, ali se strokovne delavke dovolj 

oziroma sploh zavedamo, kako velikega pomena je pravilna uporaba slovenskega jezika, saj 

delamo z najobčutljivejšo skupino. Otroci v obdobju, ko obiskujejo vrtec, torej od enega leta 

pa vse do vstopa v šolo, iz svoje okolice srkajo vse, kar slišijo, vidijo, občutijo. V času 

izobraževanja na Pedagoški fakulteti so se moje domneve potrdile.  

Odločila sem se za empirični preizkus na terenu. Moj namen je bil ugotoviti, ali otroci, stari 

od pet do šest let, dvojino poznajo, ali jo uporabljajo, v kakšni meri. Nato sem prišla do ideje, 

da bi bilo zanimivo raziskati, kakšne so razlike med omenjeno skupino otrok in otroki, ki 

obiskujejo prvi razred. Prva zamisel za preverjanje je bil slikopis, ki bi mi bil v pomoč pri 

preverjanju. Naletela sem na težavo, saj avtentičnega slikopisa, ki bi vseboval uporabo 

dvojine, nisem našla. Izdelala sem ga sama, kakor tudi t. i. ček listo, na katero sem zapisovala 

njihove odgovore. Med preverjanjem sem si označila tudi otrokov spol, tako je nastala 

vzporedna raziskava, ki je pokazala, kakšne so razlike med dečki in deklicami. Potek 

raziskave ni bil všeč le meni, pač pa so tudi otroci pokazali veliko zanimanje in z veseljem 

sodelovali v raziskavi. To se je še posebno izrazito pokazalo pri šolskih otrocih. Otroci 

začutijo, da gre za drugačno socialnozvrstno rabo jezika in se izražajo slovnično bolj pravilno. 

                                                 
4
 Glej: Vesna Plesničar, Tina Razboršek, Franc Marušič, Rok Žaucer, Primerjalna študija usvajanja številk pri 

predšolskih otrocih; www.ung.si/~fmarusic/.../marusic_plesnicar_razborsek_zaucer_proteus_22.1.2015.pd. 
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Raziskavo sem opravila sama, in sicer v dveh šolah in treh vrtcih. Vsi otroci me niso poznali, 

zato sem si vedno vzela dovolj časa, da so me najprej nekoliko spoznali in da smo vzpostavili  

sproščeno vzdušje. Med preverjanjem nisem imela nobenih težav. 

Ugotovitve raziskave oziroma rezultate sem natančno opisala v poglavju Analiza gradiva. Naj 

povzamem, da se je pri preverjanju izkazalo, da otroci, tako šolski kot predšolski, dvojino 

poznajo, vendar je na uporabljajo dosledno. Ob spoznanju, da so otroci vendarle začutili, da 

želim od njih izvedeti nekaj več, da preverjanje le ni bila običajna igra, so bili odgovori 

premišljeni in pravilnejši, kot če bi to preverjanje potekalo tako, da se otroci tega ne bi 

zavedali. Naj ob tem povem, da sem veliko razmišljala o spontanem opazovanju in 

zapisovanju uporabe dvojine, vendar nisem našla rešitve oziroma načina, ki bi bil primeren in 

prepričljiv. V grobem so rezultati pokazali, da so bili šolski otroci uspešnejši kot predšolski in 

deklice so bile nekoliko uspešnejše kot dečki. 

Uporabila sem naslednja raziskovalna vprašanja.  

‒ Na prvo raziskovalno vprašanje, ali se uporaba dvojine pri otrocih opušča, nisem 

dobila odgovora, saj bi bilo tako raziskavo treba opravljati več let zaporedoma.  

‒ Na drugo raziskovalno vprašanje, ali pomoč izpraševalca vpliva na otrokov izbor (npr. 

dve skodelici), lahko odgovorim pritrdilno. Pomoč izpraševalca na otrokov izbor 

odgovora vsekakor vpliva in mu je v pomoč.  

‒ Na tretje raziskovalno vprašanje, kakšna je razlika v uporabi dvojine med dečki in 

deklicami, lahko odgovorim, da je razlika zanemarljiva in je v korist vprašanih deklic. 

‒ Na četrto raziskovalno vprašanje, ali starost in vstop v šolo vpliva na povečano 

uporabo dvojinskih oblik, lahko odgovorim, da vplivata na uporabo dvojine. Vprašani 

šolski otroci so bili pri uporabi dvojine uspešnejši kot vprašani predšolski. 

Z raziskavo sem zadovoljna in potrdila je moje domneve, čeravno sem pričakovala, da bodo 

otroci, predvsem vprašani predšolski, še nekoliko manj uspešni, kot se je izkazalo. 

Strokovni delavci, ki delamo v vrtcih, bi po mojem mnenju morali posvečati več pozornosti 

lastnemu izražanju in uporabi knjižnega jezika, vselej kadar otrokom posredujemo nova 

znanja. Dejavnosti s področja jezika bi morale biti skrbno načrtovane, pestre in otrokom 

zanimive. Tako bi tudi otroci, ki jim je vrtec najspodbudnejše okolje za razvoj jezika, ne bi 

bili prikrajšani in bi lahko razvijali svoj potencial. 
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V prihodnje bi morda lahko raziskali še, kako izobrazba staršev vpliva na uporabo dvojine pri 

otrocih in kakšne so razlike pri uporabi dvojine po slovenskih pokrajinah. Raziskave, kako 

govor vpliva na zgoraj omenjene dejavnike, so bile že narejene, prav o uporabi in poznavanju 

dvojine pa bi bilo vredno in zanimivo opraviti še dodatne raziskave. 
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4 Priloge 

Priloga št. 1: Ček lista 

Ček lista za preverjanje otrokove uporabe = pravilno/neuporabe = narobe dvojine 1. s 

pomočjo slikopisa, 2. s postavljanjem vprašanj na podlagi slikopisa in 3. ponovno preverjanje 

uporabe/neuporabe dvojine s prikazanimi slikami. 

Spol:   Ž    M                    Starost:______ 

 

1. Slikopis: 

1. JAJCI          JAJCA 

2. SKODELICI     SKODELICE 

3. KROŽNIKA     KROŽNIKE 

4. SKODELICI     SKODELICE 

5. PALAČINKI     PALAČINKE 

2.Vprašanja: 

1. Kaj sta Nika in Kaja delali?     PEKLI     PEKLE 

2. Kaj sta delali iz svojih najlepših skodelic?     PILI     PILE 

3. Kakšni sta bili, ker sta sami pripravili večerjo?   VESELI     VESELE 

4. In kakšni še?     PONOSNI     PONOSNE 

3. Slike 

1. JAJCI          JAJCA 

2. SKODELICI     SKODELICE 

3. KROŽNIKA      KROŽNIKI 

4. PALAČINKI     PALAČINKE 
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Priloga št. 2: Odgovori vprašanih predšolskih otok 

VRTEC 35 OTROK (ž = 18, M = 17) 

 

1. Slikopis: 

1. JAJCI 12   13                                                            JAJCA   6   4 

2. SKODELICI   13   13                                               SKODELICE   5   4 

3. KROŽNIKA   7   5                                                    KROŽNIKE   11   12 

4. SKODELICI   3   4                                                    SKODELICE   15   13 

5. PALAČINKI   14   13                                               PALAČINKE   4   4 

2.Vprašanja: 

1. Kaj sta Nika in Kaja delali? 

    PEKLI   10   5                                                     PEKLE   8   12 

2. Kaj sta delali iz svojih najlepših skodelic?  

    PILI   8   6                                                           PILE   10   11 

3. Kakšni sta bili, ker sta sami pripravili večerjo?   

    VESELI   12   8                                                   VESELE   6   9 

4. In kakšni še? 

    PONOSNI   10   8                                              PONOSNE   8   9 

3. Slike: 

1. JAJCI   3   2                                                     JAJCA   15   15 

2. SKODELICI   4   3                                           SKODELICE   14   14 

3. KROŽNIKA    4   5                                          KROŽNIKI   14   12 

4. PALAČINKI   4   8                                           PALAČINKE   14   
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Priloga št. 3: Odgovori vprašanih predšolskih otok 

ŠOLA 50 OTROK (ž = 25, M = 25) 

 

1. Slikopis: 

1. JAJCI 17   20                                                             JAJCA   8   5 

2. SKODELICI   22   21                                                  SKODELICE   3   4 

3. KROŽNIKA   19   11                                                  KROŽNIKE   6   14 

4. SKODELICI   13   8                                                     SKODELICE   12   17 

5. PALAČINKI   24   21                                                  PALAČINKE   1   4 

 

2.Vprašanja: 

1. Kaj sta Nika in Kaja delali? 

    PEKLI   14   16                                                      PEKLE   11   9 

2. Kaj sta delali iz svojih najlepših skodelic? 

    PILI   13   15                                                         PILE   12   10 

3. Kakšni sta bili, ker sta sami pripravili večerjo? 

    VESELI   20   16                                                   VESELE   5   9 

4. In kakšni še? 

    PONOSNI   22   17                                                PONOSNE   3   8 

3. Slike: 

1. JAJCI   10   9                                                        JAJCA   15   16 

2. SKODELICI   11   14                                            SKODELICE   14   11 

3. KROŽNIKA   15   10                                            KROŽNIKI   10   15 

4. PALAČINKI   15   12                                            PALAČINKE   10   13 
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