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POVZETEK

Osnovni namen diplomskega dela je bil predstaviti, kako bi vzgojitelji/vzgojiteljice morali/-e
brati umetnostna besedila otrokom v vrtcu in kako vzgojitelji/vzgojiteljice umetnostna
besedila v vrtcu dejansko berejo.
Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je opredeljeno, kaj
je branje, osredotočeno predvsem na interpretativno branje umetnostnih besedil. Predstavljeni
so: značilnosti priprave na interpretativno branje, njegova izvedba in poslušanje na splošno ter
postopek,

kako

se

mora

na

interpretativno

branje

otrokom

v

vrtcu

pripraviti

vzgojitelj/vzgojiteljica in kako ga mora izvesti. Te dejavnosti niso preproste, zato je
kakovostna priprava na branje za uspešno izvedbo interpretativnega branja nujna.
V empiričnem delu so prikazani izsledki raziskave, opravljene v vrtcu, z opazovanjem,
ocenjevanjem in z vrednotenjem branja umetnostih besedil desetih vzgojiteljev/vzgojiteljic ter
izsledki anketnega vprašalnika. Ugotovili smo, da vzgojitelji/vzgojiteljice na splošno ustrezno
berejo umetnostna besedila otrokom v vrtcu in da se pojavljajo le manjša odstopanja od
predvidenih pravil, predstavljenih v teoretičnem delu. Iz analize je razvidno, da se
vzgojitelji/vzgojiteljice na interpretativno branje umetnostnih besedil pripravijo na precej
podobne načine; otrokom v vrtcu berejo vsak dan, tudi večkrat dnevno; raje in večinoma
berejo prozo kot poezijo; proza jim po večini povzroča manj težav pri branju kot poezija.
Ugotovili smo tudi, da leta delovnih izkušenj večinoma vplivajo na interpretativno branje
umetnostnih besedil.

Ključne besede: interpretativno branje v vrtcu, proza, poezija, priprava na branje, delovne
izkušnje vzgojiteljev/vzgojiteljic
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ABSTRACT

The primary purpose of the diploma thesis was to present how kindergarten teachers should
read literary texts to children in kindergarten, and how kindergarten teachers actually read
literary texts to children in kindergarten.

The diploma thesis consists of the theoretical and the empirical part. In the theoretical part, it
is defined what reading is with the focus mainly on the interpretative reading of literary texts.
The following is presented: the characteristics of preparation for interpretative reading, the
execution of the reading, and the listening of interpretative reading in general, as well as the
procedure of the kindergarten teacher's preparation and execution. These activities are not
simple, and therefore a quality preparation is necessary for the reading to be successful.

The empirical part presents the findings of the survey conducted in a kindergarten, which
were acquired through observation, assessment, and evaluation of the reading of literary texts
of ten teachers together with the findings from a questionnaire. We have established that the
kindergarten teachers generally read literary texts to children in kindergartens, and that only
minor deviations from the rules, presented in the theoretical part, occur. The analysis reveals
that the kindergarten teachers prepare for the interpretative reading in rather similar ways.
They read to children in kindergartens every day, even several times a day, they prefer reading
prose to poetry and read it more often. Besides, prose causes them less problems in the
process of reading than poetry. Furthermore, it has been established that the years of work
experience mostly have an influence on the interpretative reading of literary texts.

Key words: interpretative reading in kindergarten, prose, poetry, reading preparation, teachers'
work experience.
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1

UVOD

Branje je v življenju vsakega posameznika zelo pomembno. Z njim se človek srečuje vsak
dan, vse življenje. Sprva otroku berejo starši, stari starši, vzgojitelji/vzgojiteljice, potem pa se
nauči brati. Od tistega trenutka naprej bere na vsakem koraku – doma, v šoli, službi, trgovini,
restavraciji, pri zdravniku, notarju itd., bere razne knjige, revije, brošure navodila, elektronska
sporočila ipd. Pri tem pa ni pomembno le to, da posameznik zna brati, ampak da je bralno
pismen, da prebrano razume in zna pridobljene informacije uporabiti.
Velik pomen branju dajemo že v predšolskem obdobju. Ali bo otrok vzljubil knjige in s tem
tudi branje, je v veliki meri odvisno od vzgojitelja/vzgojiteljice v vrtcu. Za otroka je značilno,
da se v položaju branja knjig znajde vsak dan, lahko tudi večkrat na dan. Pomembno je, kako
bralec otrokom predstavi knjigo in – kot navaja M. Dolinšek - Bubnič (1999: 39) – ni vseeno,
ali vzgojitelj vzame knjigo v roke z nestrpnostjo, da »opravi svojo bralno dolžnost«, ali pa si
res vzame čas za branje in pri tem tudi sam uživa. Pri branju umetnostnih besedil je torej
pomembno, kako vzgojitelj/vzgojiteljica bere in ali z lastnim branjem otrokom privzgoji
pozitiven odnos do branja.

Naloga vzgojitelja/vzgojiteljice je, da glede na starost otrok ter glede na estetsko in literarno
vrednost izbere primerno umetnostno besedilo, se na branje pripravi, uredi prostor in motivira
otroke.

K.

Podbevšek

(1994/95:

105)

pravi,

da

se

mora

pri

branju

vsak/-a

vzgojitelj/vzgojiteljica zavedati pomembnosti govornega koda (govorna urejenost besedila,
akustični elementi govora, vizualne prvine). Večina avtorjev pa opozarja na kratek odmor po
končanem branju, v katerem vsak posameznik uredi svoja doživetja in se pripravi na nove
naloge.
Za pisanje diplomskega dela, katerega tema se navezuje na slovenski jezik, sem se odločila
zato, ker mi je bil ta predmet vsa leta šolanja zelo blizu. Eden izmed mojih ključnih razlogov
za izbor teme diplomskega dela pa je pozitiven odnos do branja. Odkar pomnim, rada berem
knjige, zdaj pa jih še posebej rada berem otrokom v vrtcu. Ko pa sem opazila, da je branje
včasih zelo uspešno, včasih pa malo manj, sem se odločila, da raziščem, kateri so razlogi za
to.

1

Gabršček, A. (2016). Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v
vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Namen teoretičnega dela je, da preučim, kako naj bi vzgojitelji/vzgojiteljice brali/brale
umetnostna besedila otrokom v vrtcu, v empiričnem delu pa ugotavljam, kako
vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v vrtcu, ali se na branje
pripravijo in na kakšen način, ali jim večje težave povzroča proza ali poezija in ali delovne
izkušnje vplivajo na interpretativno branje umetnostnega besedila.
Ta tema se mi zdi pomembna, saj lahko končne ugotovitve pomagajo vsakemu bralcu –
predvsem vzgojiteljem/vzgojiteljicam – k uspešnejšemu branju v vrtcu.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 Sporazumevalne dejavnosti
Vse od rojstva naprej je v naše življenje vključeno sporazumevanje. To je sestavni del
vsakdanjega življenja, vendar pa se večino časa sploh ne zavedamo, kako velik pomen ima za
vsakega posameznika.

Ob besedi sporazumevanje veliko ljudi pomisli le na neko simbolno dejavnost, vendar je
sporazumevanje veliko več kot samo to. Sporazumevamo se o nečem (o določeni temi) in v
določenih okoliščinah. Sporazumevanje je tudi namerna dejavnost: »sporočevalec sporoča z
določenim namenom, torej zato, ker želi pri naslovniku nekaj doseči« (Bešter idr. 1999: 29).
Pri sporazumevanju ne gre le za eno osebo, pri tem sodelujeta tvorec ali sporočevalec in
naslovnik ali sprejemnik.
Naše sporazumevanje pa poteka na različne načine, zato se sporazumevalne dejavnosti delijo
na:
 govorjenje,
 poslušanje,
 pisanje,
 branje (Gomboc 2011: 130).
Govorjenja in poslušanja se naučimo že v prvih letih življenja. Vendar je za uspešno
sporazumevanje potrebno tudi znanje pisanja in branja. Slednjemu bom v nadaljevanju
diplomskega dela namenila največ pozornosti.
Pri sporazumevanju pa so ključnega pomena tudi vedenje, način govora, obrazna mimika in
govorica telesa, odzivanje in drugo (Cowley 2007: 14).
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2.2 Govor
Ena izmed sporazumevalnih dejavnosti je govor. Govor se večini zdi naravna sposobnost, ki
se je pač naučimo v otroštvu in jo skozi prakso izpopolnjujemo. Vendar določeni poklici
zahtevajo posebno govorno izpopolnjevanje, katerega cilj je t. i. kultiviran govor. Govor se
kultivira, ko razvijemo zavest o svojem govoru (metagovor), ko vzpostavimo dialog z lastnim
govorom (Podbevšek 1994/95: 103). Govorec se mora zavedati tudi prednosti in značilnosti
govora, ne pa da samo mehanično prenaša pisno besedilo v slušni prenosnik (Tivadar 2011:
493). K. Podbevšek (1994/95: 103) trdi, da so gotovo učitelji tisti, ki bi se morali govora učiti
ali vsaj samokritično razmišljati o njem. Zagotovo pa to velja tudi za vzgojitelje/vzgojiteljice
predšolskih otrok.
Ena izmed oblik pedagoškega govora, ki jih v vrtcu uresničuje tudi vzgojitelj/vzgojiteljica, je
– kot navaja K. Podbevšek (1998/99: 19) – glasno branje umetnostnih besedil, pri katerem
vzgojitelj/vzgojiteljica napisano besedilo preoblikuje v govorjeno. V tem položaju se znajde
vsak dan, lahko tudi večkrat na dan.

2.3 Branje
Branje je veščina, ki jo človek potrebuje in uporablja vse življenje, v vseh situacijah. Ker se v
današnjem času branju posameznik ne more izogniti, je zelo pomembno, da je branje
spretnost, ki jo obvlada kar se da dobro. Strokovnjaki pravijo, da je branje dejavnost, ki
človeka za vedno zaznamuje, saj so nevrološke raziskave pokazale, da se otrokom, ko se učijo
brati, spremenijo možgani.
T. Žerdin in S. Pečjak sta branje opredelili na podoben način: T. Žerdin (Žerdin 2003: 106)
pravi: »Branje ima v življenju vsakega posameznika velik pomen. Z njim si pridobivamo
znanje, iščemo informacije in si prijetno zapolnimo čas.« S. Pečjak pa branje definira kot
»glavno sredstvo za to, da se o nečem poučimo, da pridobimo informacije, da se nekaj
naučimo« (Pečjak 1993: 7).
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Mnogo strokovnjakov je poskušalo poiskati enotno definicijo branja, vendar je niso našli.
Avtorji uporabljajo različne, obenem pa tudi podobne kriterije, s katerimi opredeljujejo ta
pojem.
Pečjak (1991: 6) pravi, da je branje komunikacijski proces, v katerem besedilo prenaša
določeno sporočilo, bralec naj bi njegovo namero prepoznal in sporočilo prejel. Pri branju bi
morali vedno upoštevati tri dejavnike: bralca, besedilo in njuno interpretacijo. Tudi Russell
(1993: 149) pravi, da branje ni le to, da znamo prepoznati znake na papirju in jih povežemo v
besede, temveč je tudi sposobnost, da se poučimo o pomenu in smislu tega, kar vidimo.
M. Dolinšek - Bubnič (1999: 46) pa se pri definiciji branja osredotoči na gibanje. »Branje je
aktivnost, ki je v svoji osnovi gibanje (ust, obraza, celega telesa) in zato sproži notranje
gibanje občutkov, ki se kaže in izraža kot zunanje gibanje pri poslušalcu in samem bralcu.«
Večino prejšnjih mnenj pa v svoji definiciji branja zajema M. Grginič: »Za tekoče branje so
potrebne številne sposobnosti, ki omogočajo proces branja. Bralec mora dešifrirati (prevajati)
enote tiska v enote glasov ipd., to je proces od znotraj navzven. Izreči napisano besedo oz.
serijo besed je le del branja. Pomemben del je tudi razumevanje, za kar je pomemben proces
od zunaj navznoter. Bralcu omogoča razumeti slušni izvor besed oz. njihovo umestitev v
pravilno konceptualno (pojmovno) in kontekstualno ogrodje« (prir. po Grginič 2007: 23–24).
Nekateri drugi avtorji pa branje definirajo v ožjem smislu.
Smith (2004: 5) branje definira kot dekodiranje zapisanih črk, njihovo prevajanje v zvočne
jezikovne znake in pravi, da je to v bistvu mehaničen proces.
Po vseh navedenih definicijah branja, ki zajemajo dekodiranje črk in njihovo sestavljanje v
besede, razumevanje prebranega itd., bi se nazadnje z lahkoto strinjali s S. Pečjak (1996: 13),
ki pravi: »Branje je visokoorganizirana dejavnost in aktivnost možganov.«
Ko usvojimo vse, kar je našteto v definicijah branja, in ko – kot pravi S. Pečjak – »obvladamo
sposobnost hitrega branja z razumevanjem in sposobnost fleksibilnega branja, ki pomeni
izbiranje različnih bralnih strategij glede na vrsto bralnega gradiva, na njegovo težavnost ter
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namen branja« (1995/96: 78), postanemo bralno pismeni. Fleksibilnost branja pa je bistvena
za vsakodnevno delovanje posameznika v sodobni družbi (prav tam: 75).

2.3.1 Bralno pismen človek
A. Gradišar in S. Pečjak (2002: 39) navajata, da je bralno pismen tisti, ki bere tekoče,
prebrano razume in je sposoben informacije, dobljene z branjem, uporabljati pri reševanju
učnih in življenjskih problemov ter za osebnostno rast. Bralno pismen človek je sposoben
fleksibilno uporabljati različne tehnike branja glede na vrsto bralnega gradiva in cilj branja.

2.4 Branje neumetnostnih in umetnostnih besedil
Branje neumetnostnih besedil se močno razlikuje od branja umetnostnih besedil.
V Priročniku h Kurikulumu za vrtce je zapisano, da branje neumetnostnega besedila ni
namenjeno estetskemu doživljanju. Gre za resnični svet, v katerem bralec pridobiva in podaja
določene informacije, podatke, v ospredju so po navadi neka mnenja o objektivni stvarnosti
(2001: 93–94). Takšno besedilo vsebuje enopomenske besede in je po navadi kratko in
jedrnato. Zanj ni značilen bogat jezik in ne vsebuje nenavadnega besednega reda. Z
neumetnostnim besedilom se po navadi povezuje tiho branje. Cilj takšnega branja je hitro in
razumljivo branje, kakovost branja pa je povezana z razumevanjem prebranega. Predbranje
besedila nima ključnega pomena, saj ta besedila po navadi beremo le zase in prav tako nimajo
posebnega jezikovnega sloga (prir. po Saksida 1994: 21–23).

»Umetnostna besedila so tista, ki imajo namen bogatiti ali zabavati bralca. Tu gre za
pripovedna besedila (prozo in poezijo)« (Pečjak 1995/96: 77).
Branje umetnostnega besedila je namenjeno estetskemu doživljanju in ne gre za to, da bi
pridobili čim več informacij. Gre za neresnični svet, v katerem bralec izraža svoja čustva in
razpoloženja, zato takšno besedilo ne prenaša praktičnega sporočila. »Branje umetnostnega
besedila zahteva poleg razumevanja besed in povedi še zaznavanje sestavin domišljijskih
slik« (Saksida 1994: 30). »Pri branju umetnostnega besedila vsak dopolnjuje slišano besedo s
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svojo lastno izkušnjo …« (Kordigel Aberšek 2008: 38). Pomembno je, da bralec besedilo
najprej prebere po svoje, da se besedilo poveže z bralčevim izkustvenim svetom. Zaradi
posebnega načina doživljanja stvarnosti nastane poseben jezikovni slog. Saksida poudarja, da
ima jezikovni slog v umetnostnem besedilu posebno oblikovnost (ritem, rime, zvočno
slikanje) in da prevladujejo mnogopomenske besede, ki so čustvene in predstavne (Saksida
1994: 21–23). Prav zato je za umetnostna besedila značilen bogat jezik (okrasni pridevki,
primere, poosebitve, ponavljanje, nasprotja, pretiravanja, uporaba premega govora), ki pa ga
moramo znati izkoristiti pri branju. Gomboc pa poudarja bogatost in izvirnost besed in
besednih zvez (Gomboc 2011: 140). K. Podbevšek (1992/93: 83) pravi, da umetnostno
besedilo po navadi vsebuje več govornih možnosti. Pri tem je naloga bralca, da izbere eno od
njih. Če je bralec dober, bo dobro izbral govorno strukturo besedila, se bo zavedal
sporočilnosti posameznih akustičnih vrednot in jih znal ustrezno izbirati in uporabiti.

Spoznamo, da se branje neumetnostnega in umetnostnega besedila med seboj razlikuje v
veliko pogledih. Razlikuje se glede na besedilno stvarnost. Cilj neumetnostnega besedila je
pridobivanje informacij, cilj umetnostnega pa bogatenje in zabavanje ob branju. Pri branju
enega in drugega uporabljamo raznolike tehnike branja, opazi se drugačnost v jeziku. Tudi
zgradbi besedil se med seboj razlikujeta, kar je treba upoštevati. Na branje neumetnostnega
besedila se mora bralec drugače pripraviti kot na branje umetnostnega.

Vzgojitelji/vzgojiteljice otrokom v vrtcu najpogosteje berejo umetnostna besedila, saj je v
predšolskem obdobju – kakor poudarja L. Plut Pregelj (2012: 193) – pomembno »predvsem
razumevanje zgodbe ter doživljajsko poslušanje oz. uživanje ob poslušanju«. Zato nas bo v
nadaljevanju diplomskega dela zanimalo branje umetnostnih besedil.

2.5 Glasno – tiho branje
Branje je lahko glasno, lahko pa je tiho. Glasno branje je ključnega pomena v začetku našega
življenja, medtem ko je tiho branje koristno za vse življenje. Živimo v svetu, v katerem ima
sposobnost tihega branja veliko večji pomen kot glasno branje.

Obeh načinov branja se poslužujemo kar velikokrat na dan, čeprav se tega niti ne zavedamo.
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Če pa se osredotočimo na branje umetnostnih besedil, ugotovimo, da je glasno branje bolj
redka dejavnost in da umetnostna besedila najpogosteje beremo tiho. Izjeme, ki glasno berejo
omenjena

besedila,

se

pojavljajo

pri

določenih

poklicih,

najpogosteje

so

to

vzgojitelji/vzgojiteljice v vrtcih in učitelji/učiteljice v šolah.
Glasno branje je po navadi namenjeno prisotnim poslušalcem. Pri tej dejavnosti bralec
napisano besedilo preoblikuje v govorjeno, pri čemer mora upoštevati razlike med pisnim in
govorjenim jezikom (Podbevšek 1998/99: 19). V tem primeru bralec poleg sprejemnika
postane hkrati tudi oddajnik, saj sprejema in oddaja piščevo sporočilo. Gre za spremembo
medija, pri čemer pisec materializira svoje misli in čustva z napisanimi znaki, bralec pa te
znake materializira z govorom, jim vrne dinamiko, jih ozvoči (Podbevšek 1992/93: 83).
Bralec ima torej nalogo, da prebrano umetnostno besedilo razume in ga uspešno posreduje.
Prav zato je ključnega pomena da najprej tiho prebere besedilo, ga doživi po svoje, se vanj
čim bolj vživi, šele nato ga čim bolj ustrezno poda poslušalcem. K. Podbevšek (1994/95:
105–106) nas opozarja, da se je pri glasnem branju umetnostnega besedila najpomembnejše
zavedati govornega koda. Prav tako je pomembno, da bralec ne bere prepočasi, saj se pri
glasnem branju lahko pojavijo težave v povezavi z vokalizacijo. Če z očmi zaobjame premalo
besed, lahko povzroči, da on sam in prav tako poslušalec nista zmožna razumeti določenega
dela ali celotnega besedila.

Tiho branje pa je namenjeno samo bralcu. Bralec ima vlogo sprejemnika. Ta si pri tihem
branju preprosto interpretira besedilo samo z nekaj premiki očes, brez da bi izgubljal čas, ki je
posledica izgovarjave. Tudi če včasih mislimo, da beremo tiho, vendar izgovarjamo besede v
grlu ali samo tiho premikamo ustnice, to branje spada pod glasno branje in ne moremo brati
hitreje, kot je hitrost govorjenja (prir. po Urbanc 1995: 78). Zato je tiho branje bolj praktično
in je – tako kot pravi S. Kanič (2011: 19) – skoraj trikrat hitrejše od glasnega. Praviloma tudi
bolje pripomore k razumevanju in je učinkovitejše. Tudi pri tihem branju se mora bralec
zavedati govornega koda, vendar to ni tako pomembno kot pri glasnem branju. Za tiho branje
priprave niso potrebne. Včasih pomislimo, da se pri tihem branju umetnostnih besedil ne
moremo vživeti v zgodbo tako kot pri glasnem branju, vendar temu ni tako. Ko tiho beremo,
se zapremo v svoj lastni svet, ki se odvija tako, kot si sami želimo in mislimo, da je najbolj
primerno.
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Spoznamo, da ima glasno in prav tako tiho branje umetnostnih besedil določene prednosti in
pomanjkljivosti in da se med seboj razlikuje v določenih pogledih. Zagotovo pa mora bralec
veliko več truda vložiti v glasno branje, saj končni rezultat ni pomemben le zanj, kot je to pri
tihem branju, temveč tudi za poslušalce.

V nadaljevanju nas bo zanimalo interpretativno branje, pri tem pa sta pomembna tako tiho kot
tudi glasno branje. Tiho branje je pomembno v sklopu bralčeve priprave na branje, glasno pa
ob njegovi izvedbi.

2.5.1 Interpretativno branje umetnostnih besedil
Posebna oblika glasnega branja je interpretativno branje. Pravimo mu tudi doživeto branje in
je predvsem primerno za branje umetnostnih besedil. Namen prej omenjenega branja je
čustveno doživljanje besedila in mora biti vir literarnoestetskega doživetja. M. Kordigel
Aberšek (2008: 186) pravi, da mora bralec z interpretativnim branjem ustvariti trenutek, ko
poslušalci – in prav tako tudi on sam – ugledajo literarno delo v vsem bogastvu spoznavne,
estetske in etične strukturiranosti, trenutek, ko je stik z literarnim delom vir estetskega ugodja.

»V interpretativnem branju se prepletata sposobnost estetskega govornega nastopanja in
sposobnost dekodiranja« (Žbogar: 40). Pri tej vrsti branja je pomembno »upoštevati
zakonitosti govorjene besede in izražati interpreta« (Krakar - Vogel 1989: 94). Bere se
neprekinjeno, po končanem branju pa sledi čustven premor, da ima možnost vsak zase urediti
svoja doživetja.

»Interpretativno branje umetnostnega besedila, imenovano tudi izrazno, estetsko branje, ima
za cilj spodbujanje umetniškega doživetja. Biti mora čustveno obarvano in logično
razumljivo« (prav tam). Ko bralec bere umetnostno besedilo, se ne more izogniti svojim
občutkom in razmišljanjem. Četudi tega ne pove na glas, izžareva, kaj se v njem dogaja
(Beguš in Peternel 2007: 68). To je predvsem značilno za igralce. Prav zato K. Podbevšek
(1994/95: 103) pravi, da se vzgojiteljeva/vzgojiteljičina vloga pri interpretativnem branju kar
precej približa igralčevi.
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Dobro interpretativno branje ni odvisno samo od bralčevih prirojenih sposobnosti branja.
Interpretativnega branja se je treba naučiti in se nanj pripraviti. Tako kot se ga mora naučiti
igralec, bi se ga moral naučiti tudi vzgojitelj/vzgojiteljica, saj je interpretativno branje del
pedagoškega sporazumevanja. S tem, ko se bralec nauči interpretativnega branja, je sposoben
dekodirati besedilo in istočasno izražati čustva, pri poslušalcu pa sproži čustveno doživljanje.
Za dobro interpretativno branje pa se mora bralec zavedati določenih elementov. Za osnovno
razdelitev sem izbrala vir K. Podbevšek (1994/95), kar bom v nadaljevanju predstavila še s
pomočjo druge literature in po tem sistemu tudi opazovala vzgojitelje/vzgojiteljice.
K. Podbevšek (1994/95) opozarja, da se pri branju bralci premalo zavedajo pomembnosti
govornega koda. Sem spadajo:
a) govorna urejenost besedila: grafična podoba in skladenjska zgradba besedila, ločila,
naglasi in glasovje;
b) slušni nebesedni spremljevalci: intonacija, poudarki, hitrost, premor, register in barva;
c) vidni nebesedni spremljevalci: očesni stik, psihična vez z občinstvom, pravilna telesna
drža, telesna sproščenost, pravilno dihanje, gestika, mimika in splošna urejenost (prir.
po Podbevšek 1994/95: 105–106).
Pri vsem tem pa večina avtorjev opozarja tudi na pomembnost ugodnih okoliščin.

a) Govorna urejenost

Metagovor je zavest o lastnem govoru in vsak bralec mora to zavest razvijati (prav tam: 103).
Vsako glasno branje je nekakšen govorni nastop, pri katerem mora bralec iz zapisanega
besedila prepoznati njegovo govorno urejenost (Košar 2013: 7). Pri interpretaciji govorne
urejenosti besedila pa je možnih več interpretacij.

Govorni urejenosti besedila se bralec posveti pri pripravi na glasno branje, in sicer pri tihem
branju. V besedilu poišče govorne znake in si naredi t. i. govorni zapis, v katerem si označi
vse, kar se mu zdi pomembno in kar je mogoče grafično označiti (Podbevšek 1994/95: 107–
110). Najlažje in najhitreje opazen vidni znak, ki lahko nakazuje način ozvočenja zapisanega
besedila, je grafična podoba besedila kot celote. Bralec si natančno ogleda skladenjsko
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zgradbo besedila in ločil, ki so pomemben grafični znak za govorno uresničitev besedila.
Potem premisli o naglasih in se osredotoči na glasovje (Podbevšek, 2008).
Grafična podoba besedila kot celote
V prozi pod grafično podobo besedila spadajo odstavčnost, premi govor in delitev na
poglavja, v poeziji pa sta to npr. kitičnost in dolžina verzov. V obeh zvrsteh umetnostnih
besedil je pomembno tudi naslovje (naslov, podnaslov, mednaslovi). Ko se bralec pripravlja
na glasno branje, pregleda grafično podobo besedila. Osredotoči se na odstavke oz. kitice in
razmisli ali jih bo ločeval oz. nakazoval s premori. Tudi različen tisk v besedilu je lahko
govorni znak, zato mora biti bralec nanj zelo pozoren. Pisava je lahko razprta, tisk je lahko
krepki, poševni, črke so lahko velike tiskane … Iz vseh različnih tiskov mora bralec razbrati,
kaj mu ti znaki sporočajo (signal za poudarjanje, kričanje, za upočasnjen govor, za višji
register, sprememba barvi, registru, izreki …) (prav tam).

Skladenjska zgradba besedila
Bralec gradi govorno strukturo svoje interpretacije zlasti ob pozornem analiziranju
skladenjske zgradbe, ki je osnova ritmičnosti govorjenega besedila. Zato mora iz zapisa
izluščiti smisel in poiskati smiselna težišča (stavčne poudarke) posameznih stavkov (pa tudi
večjih enot), da bo lahko oblikoval ustrezen govorni način (prav tam: 83).
Poseben govorni znak so vrivki, ki so deli besedila, ki prekinjajo strnjen potek dogajanja. Če
nosijo pomembno informacijo, so zanje značilni višji register, počasnejši tempo in večja
glasnost, če informacija ni tako pomembna, je register nižji, tempo hitrejši in glasnost manjša.
Kazalci za oblikovanje govornega ritma so nakopičeni kratki stavki, ki jih je mogoče
realizirati s pohitevanjem, upočasnjevanjem, monotonostjo itd. Bralec lahko zelo dolge povedi
z več odvisniki razdeli na več govornih enot (npr. z intonacijo, s premori). Pri tem ne gre le za
lažjo govorno uresničitev, temveč tudi za lažje poslušanje in razumevanje. Nedokončane
povedi s tremi pikami (ali pomišljajem) na koncu zahtevajo premislek o namenu
nedokončanosti in o končnem delu intonacije in o tempu. Povedi niso dokončane zaradi
zamolka ali podaljševanja trajanja dogajanja, občutja … Bralec mora biti pozoren tudi na
premi govor. Paziti mora, da se govorna podoba navedka ne podaljša v spremni stavek. Še
posebej pozoren mora biti pri govornem udejanjanju navedkov različnih oseb brez spremnih
stavkov. Bralec se mora osredotočiti tudi na razdružene povedi, ki jih ne sme združevati, saj
tako izgubijo svojo vlogo, in na brezvezja in mnogovezja, ki so pomemben skladenjski znak
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za oblikovanje ritma. Bralec ugotavlja funkcijo neobičajnega besednega reda, kar vpliva na
intonacijo, poudarek, ritem. V besedilih se pojavljajo tudi retorična vprašanja, pri katerih
mora bralec razmisliti glede premora (prir. po Podbevšek, 2008). Osredotoči se tudi na
ozvočenje nasprotij in stopnjevanj, na ponavljanje (glasov, zlogov, besed …), na zvočno
uresničitev medmetov itd.
Ločila
M. Gomboc (2011: 120) je zapisala: »Ločila so znamenja, ki v skladenjski rabi zaznamujejo
premore ter vrste stavkov in povedi.« Glede na mesto v povedi jih uporabljamo kot končna
ločila in kot nekončna ločila. Vsa ločila so zelo pomembna, saj označujejo, kje je treba
narediti premor, kako dolg mora ta biti in ali je morda treba spremeniti višino in jakost glasu.
V besedilu si bralec lahko označi mesta, na katerih skladenjskih vejic ne bo upošteval, kje bo
naredil premor, pa tam ločila ni ipd. Ugotoviti mora slušno vrednost ločil in jo funkcionalno
prilagoditi svojemu dojemanju besedila.
Najpogosteje se v besedilih pojavijo vejica, pika, klicaj in vprašaj. V govoru je pika izražena s
padajočo intonacijo, vprašaj z rastočo v odločevalnih vprašalnih povedih oz. s padajočo
intonacijo v dopolnjevalnih vprašalnih povedih, klicaj pa je izražen kot nekoliko rastoča
intonacija. Tudi vejica ima v povedi pomembno mesto, saj bralcu pomaga razčlenjevati poved
na posamezne dele. V govoru je označena kot premor in z blagim dvigom glasu (prav tam:
120–122). Seveda pa pri branju bralec ne sme spregledati tudi ostalih ločil (tri pike, dvopičje,
narekovaj, pomišljaj, vezaj idr.). K. Podbevšek pa opozarja na poseben primer, na pesmi in
prozo brez ločil in velikih začetnic. Pri teh si mora bralec zaznamovati pomenske sklope oz.
besedilo opremiti z ločili (prir. po Podbevšek 1994/1995: 107).

Glasovje
V slovenščini pisna in glasovna podoba nista zelo različni, saj se zapis slovenskega knjižnega
jezika s črkami ne razlikuje veliko od izgovora.
Pomemben pogoj vsakega glasnega govorjenja je razločna izgovarjava, zato mora vsak bralec
odpraviti svoje izrekovalne pomanjkljivosti. Osredotoči se na črkovne zveze, ki bodo v
govoru postale težje izgovorljivi glasovni sklopi, glasovne premene, ozavesti izgovor
predlogov, besed s polglasnikom. Posebno pozornost zahtevajo pomenskorazločevalni glasovi
v podobnozvočnicah in izgovor tujih črk, ki jih izgovarjamo po slovensko. Bralec se mora
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zavedati, da so nekateri glasovi slabše slišni ter da so za izgovor posebej občutljivi naslonski
nizi in dvočrkja (Podbevšek, 2008: 85). Bralec se mora pri tihem branju osredotočiti na to,
kako se bodo slišale rime, in na glasovno slikanje, pri čemer gre za posnemanje zvočnih
pojavov predmetnega sveta. Z dobrim posnemanjem bralec doseže nazorno predstavo
vsebine.

Naglasi
Pri tihem branju se bralec posveča tudi naglaševanju, še posebej če je bralčev izvorni jezik
narečje. V besedilu si označi naglasna mesta, pri določanju pa mora upoštevati pravorečno
normo in stilno naglaševanje. K. Podbevšek (1994/95: 107) pa pravi, naj si bralec ne označuje
tistih naglasov, za katere je prepričan, da so pravi, da ga pri razbiranju ne bi motili.

b) Slušni nebesedni spremljevalci
Ena temeljnih značilnosti umetnostnega besedila je v tem, da ponuja več možnosti za izvedbo,
najbolj opazna pa je prav slušna. Značilnost slušnih nebesednih spremljevalcev umetnostnega
besedila je v vsakem besedilu specifična. Izbira intonacije, poudarkov, hitrosti, premorov,
registra in barvanja je na eni strani vezana na nekatera teoretična določila, še pomembnejše pa
je harmoniziranje konkretne zvočne interpretacije s celotno idejno-vsebinsko naravnanostjo
besedila (prir. po Čar 1989: 192). Obvladovanje vseh naštetih vrednot vpliva na bralčevo
uspešnost.

Intonacija
Besede izgovarjamo na različnih tonskih višinah, zato tonski potek v povedi ali v delu povedi
imenujemo intonacija. »Njena osnovna naloga je povezovanje besedišča, slovnice in govora«
(Petek 2014: 152 v Komar 2008b: 215). Brez intonacije se besede nizajo kot nepovezani
elementi. Intonacija nam pove, katere besede tvorijo neko celoto (prav tam).
Intonacija je lahko padajoča ali rastoča. V povedih, ki se izgovarjajo brez čustvene
vznemirjenosti, je intonacija večinoma padajoča. Značilna je za pripovedne povedi in za
vprašalne povedi, ki se začnejo z vprašalnim zaimkom (kdo, kje …). Pri odločevalnih
vprašalnih povedih je intonacija rastoča, pri vzkličnih pa le nekoliko (Podvršnik, Klemenčič
Glavica, Kralj in Črv Sužnik 2015: 48). Z neupoštevanjem intonacije postane branje
monotono.
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Poudarek
Besede v povedi niso vse izgovorjene enako glasno. Nekatere izgovorimo izraziteje, krepkeje
in glasneje kot druge, jih poudarimo. Praviloma poudarimo tisto, kar je za nas in za poslušalce
pomembnejše. T. Petek navaja, da stavčni poudarek uresničimo z močnejšim glasom,
povišanim tonom, včasih hkrati z upočasnjenim tempom (Petek 2014: 152 v Podbevšek 2006:
112–113). »Poudarki v besedilo vnašajo smisel, poslušalca pa vodijo do ustrezne
interpretacije« (Petek 2014: 153 v Lengar Verovnik 2012: 119). Slovenski besedni red določa,
da je najpomembnejša beseda po navadi na koncu stavka, kar pa se spremeni, če spremenimo
besedni red.

Hitrost
Hitrost govora pri branju se razlikuje od človeka do človeka, vendar – kot pravi Toporišič
(2008: 97) – smo si v glavnem edini v presoji, ali kdo govori hitro, normalno hitro ali počasi.
Z vajo pa lahko vsak hitrost govora poljubno spreminja. Tisti, ki berejo hitreje, delajo tudi
krajše premore v besedilu. Priporočljiva je srednja hitrost branja, ki jo lahko, kot pravi M.
Kobe (1972: 48), v odvisnosti od teme, značaja dogajanja in od vzdušja v zgodbi bralec
prilagaja, tako da jo poljubno pospeši ali upočasni. Še vedno pa je najbolje, da bralec bere
počasneje kot prehitro; naglica pri branju, ki izvira največkrat iz povsem zmotne bojazni, da
bi pozornost poslušalcev ne upadla, utegne imeti pri poslušalcih za posledico nejasne
predstave o vsebini. Škarič (Petek 2014: 153 v Škarić 2005: 132) pravi, da je tempo primeren,
kadar je glas razumljiv.

Premori
Premor je stavčnofonetični pojav, ko se govorna veriga na določenih mestih pretrga (Petek
2014: 154 v Toporišič 1992: 213). Da je bralec nazoren in da poslušalci razumejo prebrano,
mora v govor vključiti premore in jih ustrezno uporabiti. Z njimi členi besedilo na manjše,
smiselne pomenske enote. K. Podbevšek navaja, da za premore obstajajo logična mesta (npr.
na koncu povedi ali na koncu stavka zložene povedi) in nelogična mesta (npr. med prilastkom
in odnosnico) (Petek 2014: 154 v Podbevšek 2004: 104–109). Členjenost besedila s premori
je zelo pomembna, saj dela besedilo jasno in pregledno. Govorjeno besedilo je členjeno s
premori drugače, kot je zapisano besedilo členjeno s presledki in ločili. V govorjenem
besedilu je premorov manj, pogosto pa so tudi tam, kjer v zapisanih besedilih ni ločila. So
različno dolgi. Daljši premori so pri pisanju zaznamovani s končnim ločilom, nekoliko krajši
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z dvopičjem, najkrajši pa z vejico. Škarič (prir. po Petek 2014: 154 v Škarić, 1991: 295; 2005:
133) navaja, da premori v stavku včasih služijo za popravljanje bralčevih napak hitrosti ali
tempa. Premor vstavi po nekaj prehitro izrečenih besedah in z njim razredči preveč zgoščene
informacije.

Register
Položaj tona, v katerem govorimo, imenujemo register. Register je višina glasu. Navadno
govorimo v srednjem registru, v svoji indiferenčni legi. Ta lega je udobna za bralca in za
njegove poslušalce. V njej je bralec najbolj ekonomičen z glasom in dihom. Bralčevo
čustveno stanje (npr. trema) pa pogosto povzroči, da začne brati v višjem registru, ki zanj ni
najoptimalnejši (Coblenzer in Muhar 2003: 95).

Bralec mora biti pozoren, da pri interpretativnem branju ne pretirava v spreminjanju lastnega
registra in prav tako v spreminjanju glasovne barve; kadar pa se za to odloči, mora to storiti
res prefinjeno in argumentirano (Podbevšek 1998/99: 27).

Barva
Barva glasu je odvisna od odzvočnega prostora v ustih in nosu. Če preoblikujemo odzvočni
prostor v ustih, se barva glasu spremeni. Z glasovnim barvanjem se izraža razpoloženje bralca
(npr. veselje, žalost, jeza …) in zdravstveno stanje (npr. prehlad). Bralec lahko med branjem
določene dele besedila namerno obarva. Barva glasu poslušalcem veliko pove, zato mora
bralec paziti, da ga poslušalci ne razumejo narobe. Toporišič pravi, da je normalno barvanje
najpogostejše, kar pomeni, da ne vzbuja nobene posebne pozornosti (Petek 2014: 155 v
Toporišič 2000: 554). Posebni vrsti barvanja glasu pa sta nosljanje in sesljanje, do katerih
pride zaradi okvar v nosni ali ustni votlini.

c) Vidni nebesedni spremljevalci
Bralca poslušalci zaznavajo tudi vidno, ne samo slušno, zato je navzoča prisotnost tudi vidnih
nebesednih spremljevalcev. Branje in telesno sporočanje se lahko dopolnjujeta, lahko pa si
tudi nasprotujeta. Oba vidika sporočanja morata biti usklajena, sicer povzročimo pri
poslušalcih nerazumevanje (prir. po Zidar 1996: 155).
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Ko bralec bere, ne počne tega le z obrazom, temveč z vso svojo pojavo. Poslušalci ga
poslušajo z vsemi čutili in ga ob tem zaznavajo kot celoto. Zaznavajo njegovo gibanje in
gibanje vseh v prostoru. Vse to ustvarja razpoloženje ob branju (prir. po Dolinšek - Bubnič
1999: 48). Da bo razpoloženje dobro, mora biti bralec poleg slušnih pozoren tudi na vidne
nebesedne spremljevalce. Kot pravi M. Dolinšek - Bubnič, mora bralec brati doživeto, tako da
spontano pokaže svoje občutke, in poudarja, da bralcu ne sme biti nerodno gibati se s telesom,
kazati z rokami, spreminjati mimiko obraza ipd. (prav tam: 69). Zmerna uporaba vidnih
nebesednih spremljevalcev lahko govorno sporočanje podpre, neuporaba ali pretirana raba pa
izpodbija bralčevo sporočanje.
Po Brajši (1993: 33) nebesedno sporočanje deluje na več ravneh. Na vsebinski ravni potrjuje,
spreminja in dopolnjuje podano vsebino, na osebni ravni sporoča o čustvenem stanju, na
odnosni ravni pa izraža stališče do prebranega. Zidar pravi, strinja pa se tudi Brajša, da
vizualne prvine na vplivni ravni pospešujejo ali zavirajo sporočanje.
Bralec se mora za uspešno interpretativno branje umetnostnih besedil zavedati določenih
vidnih nebesednih spremljevalcev. Za osnovno razdelitev sem izbrala vir K. Podbevšek
(1994/95: 103–104), kar bom v nadaljevanju predstavila še s pomočjo druge literature:


očesni stik;



psihična vez z občinstvom;



gestika;



mimika.

I. Mlakar (2011: 45) pa opozarja še na pomembnost naslednjih vidnih nebesednih
spremljevalcev:


pravilno dihanje;



pravilna telesna drža;



telesna sproščenost;



splošna urejenost.
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Vseh zgoraj naštetih prvin vidnega nebesednega sporočanja se lahko naučimo oz. si jih
ozavestimo in nato zavestno nadziramo.
Očesni stik
M. Dolinšek - Bubnič, M. Kobe, K. Podbevšek, Mihaljčič idr. pri vidnih nebesednih
spremljevalcih dajejo največji pomen očesnemu stiku bralca s poslušalci. Bralec naj z vsakim
posameznikom vzpostavi očesni stik še preden začne brati, saj tako pridobi pozornost
poslušalcev. Z ohranjanjem skozi celotno branje bo bolj prepričljiv, poleg tega pa bo izražal
samozavest. M. Kobe (1972: 47) pa dodaja še, da naj se bralčeve oči občasno ustavijo pri
tistih poslušalcih, pri katerih začuti, da njegovo pripovedno sugestijo najbolj potrebujejo. Ker
so oči zrcalo duše, poslušalci iz bralčevih razberejo marsikaj (zanimanje, odpor, jezo, žalost,
veselje …).
Psihična vez z občinstvom
Psihična vez se včasih stke kar sama, najbrž zaradi določenih osebnostnih lastnosti govorca in
zaradi vzdušja med poslušalstvom, ki je lahko pripravljeno sprejemati sporočilo, lahko pa tudi
ne. Bralec mora nekako prisiliti občinstvo k poslušanju, najlaže to stori z gledanjem v
občinstvo zdaj enemu in zdaj drugemu poslušalcu (Podbevšek 1994/95: 103).

Gestika
Gestika so gibi rok, nog, prstov, dlani, ramen in glave in naj bi potrjevala izrečene besede
bralca. Geste so lahko naučene, hotene, naključne ali podzavestne. Nekatere gibe lahko
nadzorujemo, spet drugih ne. Nekatere lahko izvedemo zavestno (npr. prikimavanje), spet
drugi se skozi naše telo prikradejo povsem podzavestno (npr. napete mišice) (Aleksić 2013).

Mimika
Podatke in sporočila, ki jih želimo posredovati, podkrepimo z obrazno mimiko. Mimika so
izrazni obrazi, preko katerih izražamo svoja čustva, občutke in misli. Nekatere izraze lahko
nadziramo, nekaterih pa ne (Ucman 2003: 8) Na splošno pa je znano, da je to zelo težko.
Izraz na obrazu se povezuje z glasom. To delamo tudi v vsakdanjem življenju. Če beremo kaj
žalostnega, je tudi izraz na našem obrazu žalosten in podobno. Če si bralec vizualno prestavlja
zgodbo in čutimo, kako gre skozi čustva, ki se dogajajo v zgodbi, bo z lakoto ta čustva
prikazal z mimiko (Davies 2007: 31).
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Avtorji delijo obraz na posamezne dele, ki imajo svojevrsten izrazni pomen:


Področje čela in obrvi
Z gubanjem čela in z obrvmi oddajamo veliko sporočil. S spuščanjem,
privzdigovanjem in mrščenjem obrvi podkrepimo sporočila, ki jih pošiljamo s
celotnim izrazom na obrazu (Mihaljčič 2000: 38).



Področje oči
Oči imajo v komunikaciji velik pomen. Bralec s poslušalci komunicira preko očesnega
stika, trajanja pogleda, očesnih premikov, mežikanjem … Tudi Mihaljčič (prav tam:
39) poudarja pomembnost oči in pravi, da so del obraza, ki je še posebej zgovoren.
»Pogled je eden najpogostejših in najbolj učinkovitih nebesednih signalov, ki nosi
ogromno sporočil.«



Področje okrog ust
Bralec bo poslušalcem svoja čustva (npr. jezo, veselje, žalost) sporočal med
govorjenjem, ko bo z mišicami različno zategoval usta (prav tam: 37). Najbolj znani
položaji ustnih kotičkov so povešeni, ravni in privzdignjeni. Odprta usta lahko
pomenijo presenečenje, stisnjena jezo, srd, navzgor obrnjena usta veselje, navzdol
obrnjena žalost …

Pravilno dihanje
Pravilnega dihanja se mora bralec naučiti. Z določenimi vajami lahko njegovo dihanje
postane sproščeno in neprisiljeno. Vdihovanje in izdihovanje dobrega bralca mora biti med
branjem usklajeno in učinkovito. Dihanje ne sme biti plitvo, saj bralcu onemogoča pravilno
branje. Biti mora globoko in umirjeno. Papler (2008: 36 v Tavčar, 1995) pravi, da mora biti
dober bralec sposoben znati dokaj dolgo (30 sekund) izdihovati, kar zadošča za precej
izgovorjenih besed, izdihovani zrak pa sproti nadomešča s kratkimi vdihi ob presledkih, pri
ločilih in pri poudarkih v stavku. Pri branju mora delati malo daljše premore, saj z njimi
poudarja vsebino in olajšuje razumevanje besedila.
Pred začetkom branja lahko bralec nekajkrat globoko vdihne in izdihne, da ustvari zalogo
kisika za prvih nekaj trenutkov.
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Pravilna telesna drža
Telesna teža naj bo primerno razporejena. Bralec naj stoji oz. sedi čim bolj naravnost, malo
nagnjen naprej, ramena naj bodo usločena rahlo nazaj, prsni koš odprt, glavo pa naj drži
pokonci, vzravnano, brez pretiravanja. Pokončno držo lahko povadi tako, da se postavi tesno
ob steno, nato pa zakoraka v prostor oz. da sedi s hrbtom naslonjen tesno ob steno (prir. po
Janče 2006: 240–243).
Telesna sproščenost
K telesni sproščenosti lahko pripomore nevidna minutna »telovadba«, ki jo bralec izvede pred
branjem in pri kateri zavestno, lepo po vrsti napne in sprosti mišice (najprej v stopalih, nato v
mečih in nadaljuje navzgor po telesu). Nazadnje se še nevidno pretegne in sprosti (Možina,
Tavčar in Kneževič 1995: 219). I. Ucman (2003: 20) pravi, da se ob sprostitvi telesa umirita
dihanje in srčni utrip ter popusti mišična napetost. Tako si na neki način bralec odpočije,
obenem pa poveča lastno budnost in zbranost.
Splošna urejenost
Prvi vtis o človeku si naredimo v nekaj sekundah, in ta je odvisen od zunanjega videza. Zato
sta zunanji videz in način oblačenja zelo pomembna. I. Ucman pravi, da poudarjata odnos do
bralca samega in do poslušalcev. S svojim videzom bralec oddaja sporočila o sebi, razkazuje
socialni status, išče pozornost in izkazuje zdravje, dobro počutje in zadovoljstvo (Ucman
2003: 10).

K zunanjemu videzu sodijo:


čistoča (osebna higiena);



obleka (mora biti primerna in mora odražati bralčevo osebnost);



nakit (zmerna uporaba (nemotečega) nakita, ki predstavlja le modni dodatek);



vonj (ima po nekaterih raziskavah pri nebesedni komunikaciji pomembno vlogo; mora
biti prijeten in ne premočan) (prav tam).

L. Jenče (2006: 243) pa pravi, da je najpomembnejše, da je bralec udobno oblečen in da
drugega recepta za primerno oblačilo ni.
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Če povzamemo ugotovitve, mora bralec poskrbeti za splošno urejenost (urejenost pričeske,
nohtov …), osebno higieno, za prijeten vonj, biti mora oblečen tako, da se sam počuti dobro
in da je primerno za nastop pred poslušalci. Vse našteto mora biti primerno, v mejah normale
in ne sme motiti ne bralca in ne poslušalcev.
d) Okoliščine
Velik vpliv na interpretativno branje imajo okoliščine. Te so lahko pozitivne in pripomorejo k
uspešnemu interpretativnemu branju, lahko pa so negativne in branje zavirajo. Ugodne
okoliščine v veliki meri nastanejo, če se bralec na branje pripravi in med branjem upošteva
vse vidike za uspešno interpretativno branje umetnostnih besedil (Podbevšek 1998/99). K.
Podbevšek (prav tam: 19) pa pri tem opozarja na pomembnost ugodnih okoliščin, v katerih ni
šumov.
Po teoriji sporazumevanja so šum vse motnje, ki onemogočajo uspešno oddajanje in
sprejemanje sporočila. Lahko nastanejo pri bralcu, pri poslušalcu ali v okolju. Za uspešno
branje bi moral vsak bralec najprej odstraniti ali vsaj omiliti šume in ustvariti čim boljše
pogoje za interpretativno branje umetnostnega besedila (prav tam).

Motnje, ki nastanejo pri bralcu
To so motnje, ki nastanejo predvsem zaradi bralčevega branja. To branje je lahko pretiho,
prehitro, prepočasno, nerazločno … Moteča je tudi pretirana uporaba mimike in gestike …
(prav tam). Na splošno je lahko motnja vse, kar je opisano v sklopu govorne urejenosti,
akustičnih elementov govora in vizualnih prvin, če se jih bralec premalo zaveda in jih ne zna
primerno in v pravi meri uporabljati (Podbevšek 1994/95).

Motnje, ki nastanejo pri poslušalcu
Pri poslušalcu je motnja lahko slabo počutje, raztresenost, neprimerno vedenje,
nezainteresiranost, slab sluh, vnaprejšnji negativen odnos do bralca ali do branega besedila,
neustrezno predznanje v jezikovnem in snovnem pogledu idr.

Motnje, ki nastanejo v okolju
Motnje lahko nastanejo tudi v okolju, npr. hrup z ulice, klepetanje, slab zrak, mraz, vročina,
gneča, tehnične motnje v ozvočenju ipd. (prav tam).
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2.5.2 Priprava na interpretativno branje
Preden lahko začnemo z interpretativnim branjem, moramo najprej izbrati umetnostno
besedilo, ki ga bomo prebrali, lahko pa nam je neko besedilo že vnaprej določeno. Ne glede
na to, ali nam je besedilo všeč ali ne, se moramo na interpretativno branje pripraviti.
»Priprava na glasno branje se začne z večkratnim tihim branjem, ki ni usmerjeno na idejnovsebinske sestavine besedila, pač pa na proces pretvarjanja pisnega jezika v govorjenega«
(prav tam: 20).
K. Podbevšek (1994/95: 107) postopek priprave razdeli na dve stopnji:


seznanjanje z besedilom v širšem smislu,



seznanjanje z besedilom v ožjem smislu.

Pri seznanjanju z besedilom v širšem smislu se ukvarjamo z avtorjem, s časovno opredelitvijo,
z zgodovinskimi okoliščinami, z razlago neznanih besed itd.
Seznanjanje z besedilom v ožjem pomenu besede ima spet dve stopnji (prav tam):


tiho branje,



glasno branje.

»V tihem branju se posvetimo jezikovni organiziranosti besedila« (prav tam). Grafično si
lahko označujemo intonacije, premore, poudarke besedila in dodamo opise besedila (npr.:
beremo z umirjenim tempom, govorimo počasneje, nežno). Ko vse to dobro predelamo in
besedilo spoznamo in doživimo v vseh pogledih, ga še enkrat tiho preberemo. Sledi glasno
branje besedila. Takrat mora bralec že vedeti, kakšna občutja želi v poslušalcu vzbuditi. K.
Podbevšek opozarja, da je pri glasnem branju treba paziti na razločno izgovorjavo in primerno
glasnost ter na ustrezne stavčne poudarke in ustrezne spremembe v hitrosti. Nato preverimo,
kako se naša zvočna interpretacija ujema z vsebino besedila (prav tam: 109). Ker pa je vsako
umetnostno besedilo enkratna, neponovljiva stvaritev, je težko določiti teoretične stalnice za
zvočno interpretacijo (Čar 1988/89: 192).
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Interpretativno branje se izvaja v nekem prostoru. Ta prostor je lahko namenjen prav branju
oz. poslušanju ali pa je to nek naključni prostor, ki ga je treba ustrezno urediti, da bo čim bolj
primeren za izvedbo interpretativnega branja. Prijeten mora biti bralcu in prav tako
poslušalcem. K. Podbevšek pravi, da si mora bralec predstavljati, kako bo držal knjigo, list,
zvezek, iz katerega bo bral, in se naučiti zaobjeti čim več besedila naenkrat. Vnaprej mora
razmisliti, ali bo bral stoje ali sede, ali bo med branjem naredil telesni premik itd. (prir. po
Podbevšek 1994/95: 109–110). Bralec se mora pripraviti, da bo ves čas obrnjen s celim
telesom proti poslušalcem in da bo od časa do časa pogledal po prostoru. Ob branju daljših
besedil si lahko zamisli manjše prostorske premike, ki ne smejo biti moteči.
Bralec ne sme pozabiti domisliti se načina, s katerim bo motiviral poslušalce, da bodo
prisluhnili njegovemu interpretativnemu branju.
Ko je bralec seznanjen z besedilom in pripravljen na branje, lahko naredi še zadnji korak k
lažjemu in boljšemu branju. K temu pripomore sproščanje na različne načine. J. Maček (2011:
20) v svojem diplomskem delu pravi: »Najprej se fizično sprostimo, naredimo nekaj vaj za
boljši pretok in dihanje. Vse to dosežemo s kakšno hitro igro, tapkanjem po telesu, z nežnim
dotikanjem obraznih mišic in podobno. Najbolj fizično se sprostimo z izmenjavanjem
napetosti in sprostitve delov telesa.« Pred branjem je dobro razgibati tudi telo in obrazne
mišice. Naredimo nekaj vdihov in izdihov ter dihamo s prepono. Izvedemo vaje za
razgibavanje govoril ter pihalne in dihalne vaje.

2.5.3 Interpretativno branje
Po vseh bralčevih pripravah je čas za izvedbo interpretativnega branja.
Bralec se pripravi in postavi v prostor, tako kot si je zamislil, in se prepriča o ustrezni
razporeditvi bralcev v prostoru. B. Krakar - Vogel (1989: 94) pravi, da ni nujno, da poslušalci
spremljajo oz. berejo umetnostno besedilo (če ga imajo pred sabo) istočasno z bralcem. Saj
naj bi le tako lahko popolnoma spremljali branje in gledali bralca, ki bo besedilo poživil tudi z
mimiko in kretnjami. Ko je bralec pripravljen in ko so poslušalci sproščeni in umirjeni, lahko
začne.
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Obravnava umetnostnega besedila po navadi poteka po določenem zaporedju. Kot primer sem
izbrala vir B. Krakar - Vogel, ki navaja naslednje zaporedje faz:
a) doživljajsko-spoznavna motivacija;
b) najava besedila (in njegova lokalizacija);
c) interpretativno branje;
d) premor po branju;
e) izražanje doživetij;
f) analiza, sinteza in vrednotenje;
g) nove naloge (prir. po Krakar - Vogel 1991: 11).

Zaporedja faz si po navadi sledijo po omenjenem vrstnem redu. M. Strgar (2012: 10) k tem
fazam le dodaja ponovno branje. Zaporedje je pri izvedbi priporočeno, ni pa obvezno. Sistem
se lahko prilagaja različni starosti bralcev, željam bralcev, različnim besedilom, faze so lahko
različno dolge, lahko kakšno odvzamemo, dodamo. Središče, na katerega pa se moramo pri
vseh teh fazah osredotočiti, je interpretativno branje. Če nanj nismo pripravljeni, so ostale
faze brez pomena.

a) Motivacija je prva faza pri obravnavi umetnostnega besedila. Ima izjemen pomen za
vzpostavitev sodelujočega vzdušja med prisotnimi. Z njeno pomočjo bralec naveže še
kako pomemben stik s poslušalci in jih pripravi na literarnoestetsko doživetje. In če
mu to uspe, je celotna izvedba interpretativnega branja po vsej verjetnosti uspešna.
Kmecl (1996/97: 183) motivacije deli na jezikovne in nejezikovne. Katero izmed
motivacij si bralec izbere, je največkrat odvisno od starosti poslušalcev in
umetnostnega besedila. Bralec velikokrat motivira z določenimi vprašanji in s
pogovorom, s katerimi bralce pripravi na poslušanje umetnostnega besedila. Lahko pa
motivira tudi na druge načine, npr.: s kvizom, z delavnicami, nalogami, ugankami,
igrami, s slikami in fotografijami, kratkim besedilom, pantomimo, z lutkami, glasbo, s
pesmijo, posnetki … Priporočeno je, da bralec za začetek druženja s poslušalci vedno
izbere nekaj novega in tako vzbudi potrebno pozornost in željo po sodelovanju. Ko
skupaj pridejo do nekega zadanega cilja, nadaljujejo z drugo fazo.
b) Bralec najavi besedilo. Predstavi avtorja, besedilo časovno opredeli, poda kakšne
pomembne podatke, predstavi kakšne posebnosti in odgovori na zastavljena vprašanja,
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če se ta pojavijo. V tej fazi je pomembno, da se poslušalci umirijo in pripravijo na
poslušanje interpretativnega branja.
c) Sledi osrednja faza – interpretativno branje. Bralec prebere umetnostno besedilo tako,
kot si je zamislil in se pripravil. Umetnostno besedilo bere brez prekinitev, ne daje
nobenih pripomb, podatkov in ničesar ne razlaga. Najbolje je, da bere stoje, saj tako
lažje vzpostavi stik s poslušalci, vendar naj po prostoru ne hodi. Naredi naj le kakšen
manjši prostorski premik, ki ne sme biti moteč. Prav tako naj ne izvaja neprimernih
gibov ali mimike, ki bi motila pozornost. K poslušalcem je obrnjen s celim telesom in
na vsake toliko časa pogleda po prostoru tako, da z vsakim poslušalcem naveže očesni
stik. Pri vsem tem se mora zavedati govornega koda in ga upoštevati. Glede ilustracij
v umetnostnih besedilih so avtorji različnih mnenj. Nekateri podpirajo prikaz ilustracij
poslušalcem in pri tem poudarjajo, kako pomembno je, da ilustracijo vidi vsak
posameznik. Drugi avtorji pa pravijo, da so ilustracije prej moteče kot koristne, saj naj
bi poslušalčevo domišljijo odvračale od samostojnega doživljanja zgodbe. Zato se
glede prikaza ilustracij odloči vsak bralec sam.
č) Zelo pomemben je premor po branju. Ta faza poslušalcem omogoča, da uredijo svoje
misli, svoja doživetja, vendar ne sme biti predolga (traja naj le nekaj sekund).
d) Sledi izražanje doživetij. Tudi ta faza ne sme trajati predolgo. V njej se odvija dialog o
besedilu med bralcem in poslušalci. Namen te faze je, da razjasnimo neznane besede
in se pogovorimo o razpoloženju, ki ga je vzbudilo besedilo.

e) V fazi analiza, sinteza in vrednotenje besedila se pogovorimo o prebranem besedilu.
Pogovorimo se o podrobnih dogajanjih – predvsem o nerazumljivih delih – in o
lastnostih in ravnanjih knjižnih oseb. »Analiza temelji na natančni razčlenitvi besedila,
sinteza pomeni strnjevanje doživetij in spoznanj, vrednotenje pa je končni odziv na
besedilo« (Strgar 2012: 12).
f) Sklepna faza so nove naloge. V tem delu se bralec s poslušalci vrača k besedilu in
skupaj »rešujejo« ustvarjalne in poustvarjalne naloge. Te so lahko skupne, skupinske
ali individualne. Bralec izbere nalogo, ki je primerna starosti poslušalcev, in na
določen način povezana s prebranim umetnostnim besedilom. Na voljo ima nešteto
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možnosti: nadaljevanje umetnostnega besedila, obnavljanje besedila ob nizu slik,
dramatizacija prebranega besedila, pripovedovanje, tvorjenje narobe pravljic,
izdelovanje miselnih vzorcev, izdelava knjige, izdelava lutk, risanje, slikanje, pisanje,
modeliranje, igranje, sestavljanje iz kock, izvajanje različnih plesov, učenje novih
pesmi in petje že znanih pesmi, ogled filma, obisk knjižnice itd.

2.5.4 Poslušanje interpretativnega branja
Poslušanje je sestavljena komunikacijska dejavnost in je najpogostejša. Je dekodiranje
govorjenega jezika oz. sprejemanje slušne informacije. L. Plut Pregelj (2012: 18) poslušanje
definira kot »zapleten splet fizioloških, psiholoških in socialnih procesov v sporazumevanju z
okoljem in tudi s samim seboj«. Poslušanje je hkrati vedno miselna in ustvarjalna dejavnost.
Miselna zato, ker poslušalec ne more poslušati, ne da bi bil zraven miselno aktiven, in
ustvarjalna, ker vsa sporočila, ki jih prejme, doživi po svoje.
Temeljna pogoja za poslušanje sta voljnost in pripravljenost za poslušanje. Brez poslušalčeve
volje, energije, miselnega dela in napora poslušanja ni. Poslušalec posluša takrat, kadar svojo
pozornost preusmeri na bralca (prir. po Plut Pregelj 2012: 50). Zato je ključnega pomena, da
se poslušalci pred poslušanjem interpretativnega branja nanj pripravijo, se zberejo in umirijo
ter zavestno odločijo za poslušanje. Brez tega dejavnost ne more potekati učinkovito. Prav
tako je pomembno, da se osredotočijo in udobno namestijo, predvsem če je umetnostno
besedilo daljše.
Velik vpliv na poslušalce ima bralec z izbrano motivacijo. Če bo to dobro izvedel in bodo
poslušalci pri njej sodelovali, bodo po vsej verjetnosti poslušali in sodelovali pri vseh
naslednjih fazah interpretativnega branja. Bralec motivira poslušalce tudi s tem, da jim temo
in vrsto besedila napove. Naloga poslušalcev pri interpretativnem branju je, da pozorno
poslušajo in se čim bolj vživijo v poslušano besedilo. Pomembno je, da z vprašanji ali mnenji
počakajo in ne motijo drugih. Po končanem branju sledi premor. Takrat imajo poslušalci
nekaj sekund časa, da uredijo svoje misli, svoja mnenja. V naslednji fazi posredujejo svoja
doživetja bralcu in drugim poslušalcem. Sledi pogovor o prebranem, o zanimivostih,
nerazumevanju, o knjižnih osebah, njihovih dejanjih ipd. Nazadnje poslušalci »rešujejo«
določene naloge, ki jim jih pripravi bralec (prir. po Krakar - Vogel 1990).
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Če so poslušalci od vsega začetka osredotočeni na poslušanje interpretativnega branja in so
sledili vsem fazam, z dejavnostjo zagotovo niso imeli večjih težav (Krakar - Vogel 1989).
Tako so poslušalci, vsak zase, odkrili nov svet, ki so ga oblikovali s svojimi mislimi,
prepričanji, s čarobnostjo, osupljivostjo in z nepozabnim doživljanjem ob poslušanju
interpretativnega branja umetnostnega besedila (prir. po Jamnik 2003: 7).
Pri poslušanju lahko pride tudi do motenj, za katere so odgovorni bralec ali pa poslušalci.
Motnje lahko povzročajo tudi pojavi iz okolja (Podbevšek 1998/99).
Nekaj motenj pri sprejemanju besedila: nemotiviranost in nepripravljenost za poslušanje,
slaba pozornost in koncentracija, predsodki do bralca, besedila ali do načina posredovanja,
neustrezno predznanje v jezikovnem in snovnem pogledu, neprimerno vedenje, slabo počutje,
hrup.

2.5.5 Interpretativno branje umetnostnih besedil v vrtcu
Interpretativno branje, ki sem ga predstavila v prejšnjem poglavju in je opisano bolj na
splošno, in interpretativno branje v vrtcu, ki ga bom opisala v tem poglavju, se razlikujeta v
tem, da je ta dejavnost prilagojena in napisana za otroke do šestega leta starosti.

Pri interpretativnem branju v vrtcu ima glavno vlogo vzgojitelj/vzgojiteljica.

Vloga vzgojitelja/vzgojiteljice pri branju umetnostnih besedil ni le ta, da besedilo prebere,
temveč se znotraj tega branja skriva ogromno nalog, ki bi jih moral vsak
vzgojitelj/vzgojiteljica upoštevati.

Vzgojitelj/vzgojiteljica, ki bere otrokom, mora najprej sam ustvariti odnos z likovno in
literarno zgodbo v slikanici in jo spontano posredovati otrokom. Ob tem pa mora navezati stik
z otroki in z njihovim doživljanjem ob samem branju (prir. po Dolinšek - Bubnič 1999: 45).
Poleg tega, da vzgojitelji/vzgojiteljice otrokom berejo kakovostno in starosti primerno
literaturo, je pomembno tudi to – kot navajata A. Masilo in J. Happe (2007: 77) –, kako jim
berejo in ali vedno upoštevajo potek interpretacije umetnostnega besedila: uvodna motivacija,
delo z besedilom (premor pred poslušanjem, poslušanje, premor, vprašanja za doživljanje in
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razumevanje besedila, mnenja) in nove naloge (simbolne igre, igre vlog, lutkovne igre …).
Faze poteka interpretativnega branja v vrtcu se lahko nekoliko razlikujejo od faz, ki sem jih
omenila v prejšnjem poglavju.
M. Dolinšek - Bubnič (1999: 54) pravi: »Celoto izžarevanja tvorijo predmeti in ljudje, ki so v
stiku.« Zato je pomembno, da si ustvarimo optimalne pogoje za glasno branje umetnostnih
besedil. Pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti na naše razpoloženje, ki je lahko ključnega
pomena pri branju.
Na razpoloženje vplivajo knjiga kot predmet, vsebina knjige in ilustracija v njej, okolje in
prostor, v katerem prebiramo, drugi predmeti, ki nas obkrožajo, vzgojitelj/vzgojiteljica (glas,
mimika, obleka itd.), čas branja, navzočnost drugih oseb pri branju in drugi dejavniki v
okolju, počutje otrok, prav tako tudi počutje vzgojitelja/vzgojiteljice, njegova/njena
pričakovanja, pretekle izkušnje, znanje itd. (prav tam).

2.5.5.1 Priprava na interpretativno branje v vrtcu
Pravijo, da so otroci zelo zahtevno občinstvo, v tem primeru poslušalstvo. Zato je še kako
pomembno, da se vzgojitelj/vzgojiteljica na interpretativno branje dobro pripravi.
Nekateri avtorji so mnenja, da se vzgojiteljem/vzgojiteljicam, ki imajo že več delovnih let za
sabo, ni treba posebej pripravljati na interpretativno branje, drugi pravijo, da je priprava nujna
ne glede na delovno dobo in ne glede na to, ali mu/ji je besedilo že poznano.
Vzgojitelj/vzgojiteljica si najprej izbere umetnostno besedilo, ki ga želi prebrati otrokom v
vrtcu. Nato doma vadi branje besedila, ki je sprva tiho, zatem pa ga prebere še glasno.
Pripravi motivacijo, ki je primerna za otroke in se sklada z izbranim umetnostnim besedilom.
Odloči se, kako bo otroke pripravil/-a na poslušanje in nato na pogovor o slišanem. Izbere
nove

naloge,

jih

po

potrebi

sestavi,

se

nanje

pripravi.

Ena

izmed

nalog

vzgojitelja/vzgojiteljice je tudi, da ustrezno pripravi prostor in dejavnost umesti v del dneva.
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a) Izbor umetnostnega besedila

Vsak vzgojitelj/vzgojiteljica ima svoj okus in po svoje izbira zgodbe in pesmi za branje. Zelo
pomembno je, da izbere knjige, ki so mu všeč in ob katerih uživa, saj bodo tako ob njih
uživali tudi poslušalci, da bere tiste pravljice in pesmi, ki jih sam začuti in jih bere z užitkom.
Vzgojitelj/vzgojiteljica se mora najti v zgodbi oz. pesmi in jo znati brati. Zato si mora knjigo
najprej ogledati sam/-a in prisluhniti njenim sporočilom.
Pri izboru pravljic in pesmi so nam lahko v veliko pomoč razni priročniki in seznami s
kakovostnimi knjigami. T. Jamnik (1998: 16) je v svoji knjigi zapisala: »Posvetujte se z
mladinskimi knjižničarji, spremljajte novosti in ustrezne rubrike o dobrih knjigah v otroških
in vzgojnih revijah …«
»Pri branju pravljic in pesmi se poslužujemo le kakovostnih slikanic, ki imajo estetsko in
literarno vrednost« (Kukovičič Hren 2007: 100). Teme knjig naj bi bile zanimive, inovativne,
zgodba pa naj bi imela razviden potek in zgradbo. »Kar zadeva tematiko, imajo mlajši otroci
nadvse radi živalske pravljice, zlasti tiste, v katerih so glavni junaki zelo velike ali pa zelo
majhne živali« (Kobe 1972: 51).
Nekateri avtorji pri branju pravljic in pesmi opozarjajo na starostni razpon otrok. Zaželeno je,
da bi bil ta razpon čim manjši. Tako ima vzgojitelj/vzgojiteljica pri vsakem branju pred seboj
poslušalce z (v povprečju) enakimi psihofizičnimi zmožnostmi, kot so: sposobnost
sodelovanja v skupini, sposobnost koncentracije pri poslušanju, zdržljivost pri poslušanju ter
čustvena, domišljijskopredstavna, izkustvena in umska zmogljivost otrok. Vsakokratna
primerna starostna razmejitev oz. omejitev otrok nam pomaga nadalje tudi pri izboru zgodb,
pri določanju njihovega števila in slednjič pri izvedbi motivacije, dela z besedilom in pri
novih nalogah (prir. po Kobe 1972: 40). Ugotovimo, da je pri skupini približno isto starih
otrok manjša možnost pedagoških spodrsljajev pri interpretaciji umetnostnih besedil.

b) Vaja interpretativnega branja umetnostnega besedila

Vzgojitelj/vzgojiteljica se mora na interpretativno branje umetnostnega besedila pripraviti.
Najbolje je, da to stori doma oz. nekje, kjer ima dovolj miru, da se lahko besedilu posveti v
celoti.
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Besedilo najprej prebere tiho in si naredi opombe, ki mu/ji bodo kasneje pomagale pri branju
v vrtcu. Nato besedilo prebere še glasno. Pri glasnem branju upošteva vse opombe, ki si jih je
pred tem označil/-a. Pazi na intonacijo, premore, poudarke. Naučiti se mora naenkrat zaobjeti
čim več besed, brati dovolj glasno, ne prehitro, in povaditi istočasno pogledovanje po
prostoru. Ko se zvočna interpretacija ujema z vsebino besedila, je vzgojitelj/vzgojiteljica
naredil/-a velik korak k uspešni interpretaciji umetnostnega besedila. Brati mora z
navdušenjem, očaranostjo in s čarobnostjo, saj se to prenaša na otroka, ga prevzema in
prepriča. Kadar vzgojitelj/vzgojiteljica bere, mora to početi celostno, saj otrok posluša z
vsemi čutili.
Na koncu se posveti še ilustracijam v besedilu in se odloči, ali jih bo otrokom kazal/-a ob
branju ali ne. Če se vzgojitelj/vzgojiteljica odloči za kazanje ilustracij, je pomembno, da vadi
branje z istočasnim kazanjem ilustracij.
Vzgojitelj/vzgojiteljica lahko interpretativno branje tudi povadi pri lastnih otrocih. Če so
približno enake starosti kot otroci v skupini, bo s to vajo dobila že kar dobro povratno
informacijo o branju.

c) Priprava motivacije za otroke
Ker se celotna dejavnost začne z motivacijo otrok, je še kako pomembno, da je
vzgojitelj/vzgojiteljica nanjo dobro pripravljen/-a, saj na takšen način, kot pravi M. Kobe,
vzpostavi z otroki prepotrebni uvodni čustveni stik. Obenem jih tako tudi opogumi, jim vlije
samozavest ter jim pomaga k sprostitvi in s tem tudi k večji koncentraciji ob poslušanju (prir.
po Kobe 1972: 48).

Glede na starost otrok in glede na temo besedila mora vzgojitelj/vzgojiteljica izbrati primerno
motivacijo, največkrat izbere kar krajši pogovor, ki se navezuje na umetnostno besedilo.
Včasih pa se poslužuje motivacije z lutko, predvsem pri otrocih v prvem starostnem obdobju.
Pri tem je pomembno, kot pravi M. Kobe, da lutke na svoji roki ne »oživi« v tolikšni meri, kot
bi to storil animator za lutkovnim odrom. Lutka pri branju pomeni preprosto spet samo
oporno točko za otrokovo domišljijo (prir. po Kobe 1972: 54).
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Otroke v prvem starostnem obdobju lahko vzgojitelj/vzgojiteljica motivira še s kratkim
besedilom, slikami, fotografijami, posnetkom, pesmijo, plesom, z glasbo … Pri otrocih v
drugi starostni skupini pa lahko uporabi še razne delavnice, kvize, naloge, uganke, igre,
pantomimo … In ker se nasploh vsi otroci radi igrajo, radi ustvarjajo, se veliko gibajo in jih
zanima neskončno stvari, lahko vzgojitelj/vzgojiteljica kot motivacijo uporabi karkoli, s čimer
bo otroke motivirala (prir. po Saksida 2008). Pomembno je le, da vzgojitelj/vzgojiteljica
izbrani način motivacije pripravi, pripravi potrebne pripomočke in je zmožen/-na prilagajati
motivacijo otrokovim potrebam.
Pred začetkom branja je poleg motivacije dobrodošlo, da vzgojitelj/vzgojiteljica poskrbi za
dobro

počutje

otrok,

saj

bo

dejavnost

le

tako

lahko

lepo

potekala.

Če

bo

vzgojitelj/vzgojiteljica to upošteval/-a, bo branje otrokom ostalo v lepem spominu.
č) Priprava na poslušanje
Ker vzgojitelj/vzgojiteljica bere mlajšim otrokom, zagotovo ne bo govoril/-a o avtorju,
časovno opredeljeval/-a besedila, otroke seznanjal/-a z zgodovinskimi okoliščinami ... Z
otroki, starimi od enega leta do šest let, bo pred branjem izvedla krajši pogovor v zvezi s
tematiko besedila. Domiselno lahko predstavi junake in otroke povpraša, če že poznajo
kakšno zgodbo z enakimi junaki (npr.: slonom, princesko). Otroci lahko povedo, kaj si
predstavljajo ob besedi pravljica, pesmica … Napovedujejo lahko zgodbo na podlagi
prebranega naslova ali naslovne ilustracije. Otrokom lahko pove ime avtorja in pokaže
njegovo fotografijo, ki jo skupaj opišejo. Z vsem naštetim vzgojitelj/vzgojiteljica aktivira
otrokovo predznanje o vsebini in jih pripravi na aktivno poslušanje.
d) Priprava na pogovor o slišanem
Ker se vzgojitelj/vzgojiteljica do te faze že dobro seznani z obravnavanim umetnostnim
besedilom, se lahko pripravi tudi na pogovor o slišanem. Pri pogovoru o slišanem z otroki
mu/ji bo v veliko pomoč prišel list, na katerem bo imel/-a zapisane neke točke, smernice, po
katerih bo potekal pogovor, mnenja, lastna občutja, narejen miselni vzorec, razlago neznanih
besed idr.
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Vzgojitelj/vzgojiteljica se najprej pripravi na pogovor o razpoloženju, ki ga je vzbudilo
prebrano besedilo. Razmisli, kako bo potekal pogovor in kako bo otroke spodbudil/-a k
pogovoru. Razmisli, ali bo uporabil/-a kakšen pripomoček, ki bo pripomogel k temu, da bo
imel besedo le tisti, ki bo v rokah držal kakšen predmet (npr. »čarobna palica«). Nato se
posveti občutkom o prebranem besedilu, katere lahko zapiše na list, ki ga bo imel/-a pri sebi
med pogovorom. Ozavestiti si mora, da bo vsakemu otroku dal/-a dovolj časa za razmislek, da
otrok ne bo prekinjal/-a med govorjenjem. L. Plut Pregelj pa poudarja pomembnost vprašanj.
Pravi, da so naravno in nujno vzgojiteljevo/vzgojiteljičino orodje za obravnavo umetnostnih
besedil. Zato mora vzgojitelj/vzgojiteljica prvemu vprašanju nameniti veliko pozornosti, saj
vsa nadaljnja vprašanja nastajajo na podlagi tega, kar otroci povedo pri prvem vprašanju,
česar pa ne more predvideti vnaprej. Zato mora biti vzgojitelj/vzgojiteljica pripravljen-/a
poslušati otroke, saj bo le tako lahko postavljal/-a smiselna vprašanja, s katerimi bo otroke
spodbujal/-a k mišljenju in ubeseditvi svojih misli, čustev in izkušenj (prir. po Plut Pregelj
2012: 160). Vse misli, ki se vzgojitelju/vzgojiteljici porodijo med tihim branjem, si lahko
zapiše in jih kasneje uporabi pri obravnavi besedila. Zapiše si lahko vprašanja, ki se pojavijo
med branjem in ki jih bo kasneje zastavil/-a otrokom. Vprašanja si lahko izmišljuje tudi
sproti. Priporočena so vprašanja višje razvojne ravni, saj angažirajo višje miselne procese,
podpirajo razvoj logičnega mišljenja, sklepanja in usmerjajo k ustvarjalnemu mišljenju
(Bozovičar, Trot in Vode 2002/03: 1). Vzgojitelj/vzgojiteljica se pripravi na razlago manj
znanih oz. neznanih besed, katerih je v umetnostnih besedilih ogromno, v vsakdanjih
pogovorih pa jih otroci ne slišijo pogosto. Vedeti mora, kako bo te besede otrokom razložil/-a,
da jih bodo čim lažje razumeli in usvojili. Pripravi se tudi na to, kako se bo z otroki
pogovoril/-a o prebranem besedilu. Poskuša se postaviti v kožo otrok ter se tako čim bolje
pripraviti na morebitne otrokom nerazumljive dele v besedilu. Posveti se lastnostim in
ravnanjem knjižnih oseb. Vzgojitelj/vzgojiteljica mora biti pripravljen/-a, da bo to fazo ves
čas usmerjal/-a in da bo dolžino prilagajal/-a glede na želje, potrebe, zainteresiranost,
koncentracijo otrok, čas …

e) Nove naloge

Vzgojitelj/vzgojiteljica se mora domisliti tudi dejavnosti oz. novih nalog po branju
umetnostnega besedila. Te naloge se morajo navezovati na prebrano besedilo. T. Jamnik
pravi, da mora vzgojitelj/vzgojiteljica izbrati dejavnosti, ki razvijajo estetski užitek.
Načrtovati mora likovne, glasbene in gibalne dejavnosti, spontano improvizacijo, preprosto
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dramatizacijo in druge ustvarjalne dejavnosti s področja domišljijske, govorne in estetske
vzgoje (prir. po Jamnik 2003: 6). L. Plut Pregelj (2012: 192) pa poudarja, da lahko že pri
predšolskih otrocih razvijamo vse jezikovne dejavnosti, kot so: pripovedovanje oz.
obnavljanje zgodbe, risanje in opisovanje zgodbe, zapisovanje zgodbe na svoj način (čačke)
... Pomembno je, da se vzgojitelj/vzgojiteljica pripravi, da bodo dejavnosti izvedene
strokovno, načrtno in sistematično. Ker pa gre za predšolske otroke, se mora zavedati
(sprotne) prilagoditve željam, interesom in igrivosti otrok.

2.5.5.2 Izvedba interpretativnega branja v vrtcu

Potem ko je prostor primerno urejen in vzgojitelj/vzgojiteljica pripravljen/-a na dejavnost,
otroke motivira z že prej izbrano motivacijo. Ko vidi, da so otroci uspešno motivirani, naveže
z njimi krajši pogovor v zvezi s tematiko besedila. Nato lahko začne z branjem. Najbolje je,
da v tem času vzgojitelj/vzgojiteljica sedi v krogu oz. polkrogu med otroki.

Umetnostna besedila mora vzgojitelj/vzgojiteljica brati tako, da sam/-a verjame vanje, da se
vanje vživi in mu/ji postanejo resnična. Kajti če vzgojitelj/vzgojiteljica meni, kot pravi M.
Dolinšek - Bubnič (1999: 49), da je knjiga namenjena otroku in ne njemu, jo velikokrat
prebira tako, da niti ne sledi vsebini in dogajanju. To se izraža tudi v njegovem/njenem
gibanju. Če pa slikanico bere tudi sebi in se prepusti dogajanju in občutkom, se z njim/njo
dogaja isto kot z otrokom: enako notranje gibanje občutkov, ki se spontano izražajo v
njegovi/njeni mimiki, glasu, gibanju telesa (se nasmeji, ko se mu/ji zdi kaj smešno, se začudi,
je presenečen/-a, žalosten/-na, si radovedno ogleduje ilustracije itd.). K. Podbevšek (1994/94:
105–106) pa nas opozarja na pomembnost govornega koda pri branju, ki zajema govorno
urejenost besedila, akustične elemente govora, vizualne prvine in okolje. Pri branju
umetnostnih besedil mora biti vzgojitelj/vzgojiteljica še posebej pozoren/-na na primeren ton
in glasnost branja glede na literarno zvrst. Brati mora doživeto, tako da otroke pritegne k
poslušanju in doživljanju prebranega (Kukovičič Hren 2007: 100). Z. Zalokar Divjak (2002:
112) pa opozarja, da z modulacijo glasu ne smemo pretiravati, saj se lahko otroci zaradi tega
vznemirijo in prestrašijo.
Pri poslušanju umetnostnih besedil ima zelo pomembno vlogo tudi vid. Kot navaja M.
Dolinšek - Bubnič: »Po navadi želijo otroci videti, kaj jim beremo. 'Daj, da vidim!' rečejo in
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obračajo knjigo k sebi, jemljejo nam jo iz rok ipd., včasih je zaradi tega onemogočeno ali
moteno tudi samo branje« (Dolinšek - Bubnič 1999: 57). Zato je pomembno, da
vzgojitelj/vzgojiteljica sedi med otroki in drži slikanico pred seboj, s platnicami obrnjeno
proti sebi in v taki višini, da jo vidijo vsi poslušalci. Umetnostno besedilo bere na način, da
med branjem obrača liste in ustrezne ilustracije vpleta v pravljico oz. v pesem (Kobe 1972:
53). Nemalokrat pri branju, predvsem pri predšolskih otrocih, pride tudi do različnih motenj.
Te je treba odpraviti čim bolj neopazno.
Po končanem branju vzgojitelj/vzgojiteljica naredi krajši odmor, ki traja le nekaj sekund, v
katerem otrok uredi svoja doživetja. Vseeno pa vzgojitelj/vzgojiteljica ta odmor prilagaja
glede na potrebe otrok. Po odmoru sledi pogovor. V Kurikulumu za vrtce (2004: 36) je
zapisano: »Vloga odraslega je, da spodbuja otroke k razpravljanju in pripovedovanju o
prebranem.« Zato se vzgojitelj/vzgojiteljica v tem času pogovarja z otroki, razlaga neznane
besede, razčiščuje morebitne nesporazume in otrokom pomaga utrditi prebrano besedilo. Ker
vsak otrok, in prav tako tudi vzgojitelj/vzgojiteljica, zgodbo ali pesem doživlja po svoje, mora
paziti, da s pretiranim analiziranjem tega ne uniči. Pogovor vzgojitelj/vzgojiteljica vodi in ga
istočasno prilagaja glede na interese, želje in potrebe otrok.
Po končanem pogovoru sledi naloga, navezujoča se na prebrano besedilo, ki jo je
vzgojitelj/vzgojiteljica vnaprej pripravil/-a. To dejavnost izvede strokovno, načrtno in
sistematično. Otroci lahko rišejo, slikajo ali modelirajo in tako intenzivno podoživljajo
besedilo ter utrjujejo doživetje zgodbe (Kobe 1972: 55). Vzgojitelj/vzgojiteljica za igro
uporabi nestrukturirane (glina, plastelin, naravni materiali, papir različnih barv itd.) in
strukturirane materiale (že izdelane igrače, lutke, glasbeni inštrumenti itd.) (Dolinšek - Bubnič
1999: 51). Otroci lahko z vzgojiteljevo/vzgojiteljičino pomočjo zaigrajo tudi pravljico, ki so
jo poslušali. Ne glede na to, katera dejavnost bo branju sledila, bodo otroci zagotovo uživali.

2.6 Sklep
V teoretičnem delu diplomskega dela smo ugotovili, da je branje pomembno za vsakega
posameznika, predvsem pa, kako pomembno je branje predšolskim otrokom. Ni pomembno le
to, da besedilo preberemo, ampak tudi, kako to storimo.
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Spoznali smo, na kaj vse se je treba osredotočiti pri branju umetnosnih besedil, in to, da
branje otrokom le ni tako preprosto in nezahtevno, kot si včasih predstavljamo. Če želimo, da
bo branje umetnostnega besedila pri vzgojitelju/vzgojiteljici samem in pri otrocih doseglo
svoj namen, se mora vzgojitelj/vzgojiteljica na branje pripraviti in se mu posvetiti v celoti in
ne nanj gledati kot na neko opravilo, ki ga mora še opraviti. Spoznali smo tudi, da umetnostna
besedila beremo interpretativno in da moramo v branje umetnostnega besedila vključiti vse
faze obravnave besedila ter vsaki posvetiti dovolj časa.
Spoznamo, da sta za popolno uspešnost branja potrebna želja vzgojitelja/vzgojiteljice po
branju umetnostnega besedila in želja otrok po poslušanju.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji

Ena izmed oblik pedagoškega govora, ki jih v vrtcu uresničuje tudi vzgojitelj/vzgojiteljica, je,
kot navaja K. Podbevšek (1994/95), glasno branje umetnostnih besedil, pri katerem
vzgojitelj/vzgojiteljica napisano besedilo preoblikuje v govorjeno. Zanj/zanjo je značilno, da
se v tem položaju znajde vsak dan, lahko tudi večkrat na dan.
Pri takšnem branju pa ni pomembno le to, da vzgojitelj/vzgojiteljica besedilo prebere, temveč
tudi to, da za otroke izbere primerno umetnostno besedilo, se na branje vnaprej pripravi,
ustrezno pripravi prostor, izbere motivacijo za otroke in poišče nove naloge. Pri samem
branju pa se mora zavedati predvsem govornega koda in ga tudi upoštevati.
Med študijem (praktičnim in študentskim delom) sem imela večkrat možnost opazovati
vzgojitelje/vzgojiteljice pri branju umetnostnih besedil. Nekateri so izbirali besedila, ki so
ustrezala starostnim stopnjam otrok, pripravili so prostor, ki je pripomogel k večji
sproščenosti, udobju in čarobnosti; otroke so na poslušanje pripravljali tudi z različnimi
vrstami motivacije in si vzeli čas za branje, drugi pa ne. Zato je bilo branje umetnostnih
besedil nekaterih vzgojiteljev/vzgojiteljic uspešno in je doseglo svoj namen, pri nekaterih pa
cilj ni bil dosežen.
Zato sem se odločila, da bom v diplomskem delu raziskala, kako vzgojitelji/vzgojiteljice
berejo umetnostna besedila otrokom v vrtcu.

Cilji diplomskega dela so:
 raziskati, kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v vrtcu;
 ugotoviti, ali se vzgojitelji/vzgojiteljice na interpretativno branje pripravijo in na
kakšen način;
 ugotoviti, kaj vzgojiteljem/vzgojiteljicam pri branju povzroča večje težave, proza ali
poezija;
 ugotoviti, ali delovne izkušnje vzgojitelja/vzgojiteljice vplivajo na interpretacijo
umetnostnega besedila.
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3.2 Raziskovalna vprašanja

1) Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v vrtcu?
2) Kako se vzgojitelji/vzgojiteljice pripravijo na interpretativno branje umetnostnega
besedila?
3) Ali vzgojiteljem/vzgojiteljicam pri interpretativnem branju večje težave povzroča
proza ali poezija?
4) Ali delovne izkušnje vzgojitelja/vzgojiteljice vplivajo na interpretacijo umetnostnega
besedila?

3.3 Metodologija

3.3.1 Raziskovalne metode
Pri raziskovanju sem uporabila kvantitativni in kvalitativni pristop pedagoškega raziskovanja.
Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja.

3.3.2 Raziskovalni vzorec
V raziskavo sem vključila 10 vzgojiteljev/vzgojiteljic, od tega 1 moški in 9 žensk enega
izmed gorenjskih vrtcev in 10 skupin predšolskih otrok: 1 skupina po 14 otrok, starih 2–3 let;
3 skupine po 19 otrok, starih 3–4 leta; 3 skupine po 24 otrok, starih 4–5 let; 3 skupine po 24
otrok, starih 5–6 let.
Delovna doba vzgojiteljev/vzgojiteljic je bila različna (od 1 leta do 32 let). Zaradi varovanja
osebnih podatkov sem vzgojitelje/vzgojiteljice imenovala s črkami.
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Preglednica 1: Vzgojitelji/vzgojiteljice glede na delovno dobo in skupino otrok v oddelku
Vzgojitelj/vzgojiteljica

Delovna doba v letih

Starostna skupina otrok v
oddelku

Vzgojitelj/vzgojiteljica A

1

2–3

Vzgojitelj/vzgojiteljica B

4

3–4

Vzgojitelj/vzgojiteljica C

17

3–4

Vzgojitelj/vzgojiteljica Č

20

3–4

Vzgojitelj/vzgojiteljica D

3

4–5

Vzgojitelj/vzgojiteljica E

29

4–5

Vzgojitelj/vzgojiteljica F

32

4–5

Vzgojitelj/vzgojiteljica G

2

5–6

Vzgojitelj/vzgojiteljica H

3

5–6

Vzgojitelj/vzgojiteljica I

7

5–6

Graf 1: Vzgojitelji/vzgojiteljice glede na delovno dobo
35
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Delovna doba v letih
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H

I

Iz preglednice 1 in grafa 1 lahko razberemo, da imajo vzgojitelji/vzgojiteljice, ki so
sodelovali/-e v raziskavi, različno delovno dobo – od 1 leta (A) do 32 let (F). 6
vzgojiteljev/vzgojiteljic ima manj kot 10 let delovne dobe, 2 med 10 in 20 leti delovne dobe, 2
pa pribl. 30 let.
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3.3.3 Postopek zbiranja podatkov
Za zbiranje podatkov sem uporabila tehniko opazovanja in anketni vprašalnik. Z dovoljenjem
vzgojiteljev/vzgojiteljic in staršev otrok sem uporabila kamero; posnela sem interpretativno
branje umetnostnih besedil vzgojiteljev/vzgojiteljic. Pred snemanjem jih nisem seznanila s
tem, kaj bom opazovala pri analizi. Vsi posnetki so anonimni. Polovica prebranih besedil
pripada prozi (pravljice), polovica pa poeziji (pesmi). Te posnetke sem si ogledala in jih
analizirala na podlagi oblikovanih meril: pripravljenost na interpretativno branje; raba slušnih
nebesednih spremljevalcev; raba vidnih nebesednih spremljevalcev; splošni vtis pri branju
umetnostnih besedil. Podatke sem zbirala v vrtčevskem letu 2014/15. V vsaki skupini otrok
sem bila prisotna po 8 dopoldni; vsakega/-o vzgojitelja/vzgojiteljico sem opazovala pri branju
8

umetnostnih

besedil.

Anketni

vprašalnik

s

7

vprašanji

zaprtega

tipa

so

vzgojitelji/vzgojiteljice izpolnili/e po zadnjem snemanju.

3.3.4 Postopki obdelave podatkov
Podatke sem obdelala s kvantitativno in kvalitativno analizo. Iz primerov sem si izpisala kode
in kategorije ter skladno z oblikovanimi merili analizirala posnetke. Pri statistični obdelavi
podatkov sem si pomagala s programom Microsoft Excel. Pridobljene podatke sem prikazala
v preglednicah in z grafi, v katerih so prikazana razmerja med odgovori v odstotkih.

3.4 Rezultati in interpretacija

V nadaljevanju bom najprej predstavila rezultate, pridobljene z analizo posnetkov, in sicer za
vsakega/-o vzgojitelja/vzgojiteljico posebej. V naslednjem poglavju pa bom predstavila
rezultate ankete. Nato bom odgovorila še na raziskovalna vprašanja.
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3.4.1 Rezultati analize posnetkov in interpretacija
Elementi, ki sem jih opazovala:
– pripravljenost na interpretativno branje (ureditev prostora, uvodna motivacija,
poznavanje umetnostnega besedila);
– raba slušnih nebesednih spremljevalcev (intonacija, poudarek, hitrost, premori,
register, barva);
– raba vidnih nebesednih spremljevalcev (očesni stik, gestika, mimika);
– splošni vtis pri branju umetnostnih besedil (celotna predstavitev besedila, vpletanje
ilustracij pri branju besedila, pogovor o besedilu, odziv otrok na bralno dejavnost).
Za opazovanje zgoraj naštetih elementov sem se odločila, saj so ti ključnega pomena pri
branju umetnostnih besedil. Šele ko se vzgojitelj/vzgojiteljica zaveda naštetih elementov in
upošteva pravila, ki veljajo zanje, je branje uspešno.

1. Pripravljenost na interpretativno branje
Opazovala sem pripravljenost vzgojiteljev/vzgojiteljic na branje. Pozorna sem bila, ali je
vzgojitelj/vzgojiteljica posebej uredil/-a prostor za branje in ali je pripravil/-a uvodno
motivacijo za otroke. Opazovala sem tudi, ali je bilo razvidno njegovo/njeno poznavanje
umetnostnega besedila, preden je bilo prebrano otrokom. Pri ocenjevanju sem uporabila ocene
3, 2 in 1. Ustrezno pripravljenost na interpretativno branje sem ocenila z oceno 3, kar pomeni,
da je vzgojitelj/vzgojiteljica primerno uredil/-a prostor, izvedel/-la uvodno motivacijo in bil/-a
pred branjem seznanjen/-a z branim besedilom; delno ustrezno pripravljenost sem ocenila z
oceno 2, kar pomeni, da vzgojitelj/vzgojiteljica ni uresničil/-a vseh zgoraj naštetih elementov;
neustrezno pripravljenost oz. nepripravljenost sem ocenila z oceno 1, kar pomeni, da
vzgojitelj/vzgojiteljica ni posebej uredil/-a prostora za bralno dejavnost, ni izvedel/-la uvodne
motivacije in ni bil/-a seznanjen/a z besedilom pred branjem otrokom.
2. Raba slušnih nebesednih spremljevalcev
Pri slušnih nebesednih spremljevalcih sem opazovala rabo intonacije, poudarkov, hitrosti,
premorov, registra in barvanja. Vsakega izmed naštetih meril sem ocenjevala zase. Pri vseh
sem za ocenjevanje uporabila ocene 3, 2 in 1. Ustrezno rabo slušnih nebesednih
spremljevalcev sem ocenila z oceno 3, kar pomeni, da je vzgojitelj/vzgojiteljica pri
interpretativnem branju ustrezno uporabil/-a večino oz. vse naštete nebesedne slušne
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spremljevalce; delno ustrezno rabo slušnih nebesednih spremljevalcev sem ocenila z oceno 2,
kar pomeni, da je vzgojitelj/vzgojiteljica pri branju upošteval/-a primerno rabo le nekaterih
slušnih nebesednih spremljevalcev; neustrezno rabo pa sem ocenila z oceno 1, kar pomeni, da
vzgojitelj/vzgojiteljica ni upošteval/-a primerne rabe nobenega izmed naštetih slušnih
nebesednih spremljevalcev.

3. Raba vidnih nebesednih spremljevalcev
Pri vidnih nebesednih spremljevalcih sem opazovala vzgojiteljev/vzgojiteljičin očesni stik z
otroki, gestiko in mimiko. Vsakega izmed naštetih meril sem ocenjevala zase. Pri ocenjevanju
sem uporabila ocene 3, 2 in 1. Ustrezno rabo vidnih nebesednih spremljevalcev sem ocenila z
oceno 3, kar pomeni, da je vzgojitelj/vzgojiteljica skozi celotno branje vzdrževal/-a očesni
stik z otroki in da je bila uporaba gestike ter mimike primerna in nemoteča; delno ustrezno
rabo sem ocenila z oceno 2, kar pomeni, da je vzgojitelj/vzgojiteljica pri branju upošteval/-a
primerno rabo le nekaterih vidnih nebesednih spremljevalcev – pomanjkanje prisotnosti
določenih elementov ali moteča prisotnost; neustrezno rabo slušnih nebesednih prvin pa sem
ocenila z oceno 1, kar pomeni, da vzgojitelj/vzgojiteljica ni imel/-a očesnega stika z otroki in
ni upošteval/-a primerne rabe gestike ter mimike.
4. Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil
Pri celotnem branju umetnostnih besedil sem opazovala celotno predstavitev besedila,
vpletanje ilustracij pri branju besedila, vzgojiteljev/vzgojiteljičin pogovor z otroki po branju
in odziv otrok na bralno dejavnost. Pri ocenjevanju sem uporabila ocene 3, 2 in 1. Z oceno 3
sem ocenila odličen splošni vtis pri branju umetnostnih besedil, kar pomeni, da je
vzgojitelj/vzgojiteljica dobro predstavil/-a celotno besedilo, primerno vpletal/-a ilustracije pri
branju, uspešno izvedel/-la pogovor o besedilu z otroki in da je bil odziv otrok na bralno
dejavnost pozitiven; z oceno 2 sem ocenila dober splošni vtis, kar pomeni, da
vzgojitelj/vzgojiteljica ni primerno izvedel/-la vseh zgoraj naštetih elementov; z oceno 1 pa
sem ocenila slab splošni vtis, kar pomeni, da je bila celotna predstavitev besedila slaba, da
vzgojitelj/vzgojiteljica ni ustrezno vpletel/-la ilustracij v besedilo, da z otroki ni izvedel/-la
pogovora po branju, ali je bil ta neustrezen in da je bil odziv otrok na branje negativen.

Rezultati so prikazani po vzgojiteljih/vzgojiteljicah in prebranih umetnostnih besedilih.
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1) VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA A
Leta delovnih izkušenj: 1
Starostna skupina otrok: 2–3 let

1. besedilo: OPROSTI!, Norbert Landa (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (neprimerno urejen prostor)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2) (občasno moteče gibanje rok)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabše izveden pogovor)
2. besedilo: NOČEM V VRTEC, Karl Rühmann (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabša uvodna motivacija)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (2) (občasno preglasno branje)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
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č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabše izveden pogovor; slab odziv
otrok)
3. besedilo: HIŠKA ZA VSE, Anne Liersch (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabša uvodna motivacija,
slabša seznanjenost z besedilom)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabša celotna predstavitev
besedila)

4. besedilo: POJDIVA DOMOV, MALI MEDO, Martin Waddell (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
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– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
5. besedilo: PRIJATELJ, Saša Vegri (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabša uvodna motivacija,
slabša seznanjenost z besedilom)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: delno ustrezna (2) (monotono branje)
– jakost: delno ustrezna (2) (občasno pretiho branje)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prepočasno branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno predolgi)
– poudarki: delno ustrezni (2) (nepoudarjanje besed)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: slab (1) (slaba celotna predstavitev besedila,
slab pogovor po branju, slab odziv otrok)

6. besedilo: MAMA V VRTCU, Tatjana Pregl (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: neustrezna (1) (neprimerno urejen prostor, slaba
uvodna motivacija, slaba seznanjenost z besedilom)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prepočasno branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno predolgi)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
43

Gabršček, A. (2016). Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v
vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
– gestika: delno ustrezna (2) (občasno moteče gibanje rok in glave)
– mimika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: slab (1) (slaba celotna predstavitev besedila,
slab pogovor po branju, slab odziv otrok)
7. besedilo: HIŠA, Dane Zajc (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno predolgi)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
8. besedilo: STARI MEDO, Oton Župančič (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
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– mimika: delno ustrezna (2) (redko prikazana čustva)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabše izveden pogovor; slabši
odziv otrok)

Iz zbranih rezultatov ugotavljamo, da je vzgojitelj/vzgojiteljica A dve besedili prebral/-a
odlično, nekaj besedil je prebral/-a dobro, branje dveh pesmi pa mu/ji je povzročalo težave.
Vzgojitelj/vzgojiteljica A se velikokrat slabo pripravi na branje umetnostnih besedil. To je
razvidno iz slabe uvodne motivacije, slabe seznanjenosti z umetnostnim besedilom in iz ocene
splošnega vtisa pri branju. Vzgojitelj/vzgojiteljica A je velikokrat slabo izvedel/-la celotno
predstavitev besedila in pogovor o prebranem besedilu, prav zato pa je bila verjetno tudi
odzivnost otrok slabša. Pri branju umetnostnih besedil so največ težav povzročili premori; v
proznih besedilih so bili ti velikokrat prekratki; pri branju poezije pa so bili ti večinoma
predolgi.

Verjetno

je

bilo

prav

zato

branje

poezije

prepočasno

in

pretiho.

Vzgojitelj/vzgojiteljica je le poredko vzpostavil/-a očesni stik z otroki, enako pa je bilo tudi s
prisotnostjo mimike.

2) VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA B
Leta delovnih izkušenj: 4
Starostna skupina otrok: 3–4 let

1. besedilo: OPROSTI!, Norbert Landa (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
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č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
2. besedilo: NOČEM V VRTEC, Karl Rühmann (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
3. besedilo: HIŠKA ZA VSE, Anne Liersch (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (2) (občasno preglasno)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
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4. besedilo: POJDIVA DOMOV, MALI MEDO, Martin Waddell (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
5. besedilo: PRIJATELJ, Saša Vegri (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
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6. besedilo: MAMA V VRTCU, Tatjana Pregl (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
7. besedilo: HIŠA, Dane Zajc (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabša seznanjenost z
besedilom)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: delno ustrezna (2) (monotonost)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prepočasno branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno predolgi)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabša celotna predstavitev
besedila)

48

Gabršček, A. (2016). Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v
vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
8. besedilo: STARI MEDO, Oton Župančič (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

Iz zbranih rezultatov ugotovimo, da je bil pri branju sedmih umetnostnih besedil
vzgojitelja/vzgojiteljice B splošni vtis odličen. Vzgojitelj/vzgojiteljica B je bil/-a na
interpretativno branje večinoma dobro pripravljen/-a. Pri vsakem proznem besedilu je bil/-a
raba slušnih nebesednih spremljevalcev delno ustrezna le enkrat: pri hitrosti, premorih in
registru. Pri branju poezije je bila raba prej omenjenih spremljevalcev delno ustrezna pri
hitrosti, premorih in intonaciji. Pri branju obeh vrst umetnostnih besedil je nekajkrat manjkala
navezanost očesnega stika z otroki. Ugotovimo, da vzgojitelju/vzgojiteljici B branje proze in
prav tako branje poezije ni povzročalo večjih težav.

3) VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA C
Leta delovnih izkušenj: 17
Starostna skupina otrok: 3–4 let

1. besedilo: OPROSTI!, Norbert Landa (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
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– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
2. besedilo: NOČEM V VRTEC, Karl Rühmann (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
3. besedilo: HIŠKA ZA VSE, Anne Liersch (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
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– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

4. besedilo: POJDIVA DOMOV, MALI MEDO, Martin Waddell (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
5. besedilo: PRIJATELJ, Saša Vegri (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: delno ustrezni (2) (redko poudarjanje besed)
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– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabše izveden pogovor, slabši
odziv otrok)

6. besedilo: MAMA V VRTCU, Tatjana Pregl (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (2) (občasno pretiho branje)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
7. besedilo: HIŠA, Dane Zajc (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
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c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
8. besedilo: STARI MEDO, Oton Župančič (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

Iz zbranih rezultatov ugotovimo, da se vzgojitelj/vzgojiteljica C zelo dobro pripravi na branje
umetnostnih besedil, rezultat tega pa je zagotovo odličen vtis, ki ga je napravil/-a pri branju.
Vsa prozna besedila je prebral/-a odlično, le pri enem se je pojavilo nekaj napak pri branju.
Tudi pri branju poezije se je odrezal/-a odlično, saj je bil splošni vtis malce slabši le pri branju
enega besedila. Pri branju enega besedila iz proze in enega iz poezije se je pojavila neustrezna
raba premorov, ti so bili občasno prekratki, prav tako pa je bilo premalo mimike, predvsem
vzpostavitve očesnega stika z otroki. Pri branju poezije se je pojavilo še nekaj elementov
slušnih nebesednih spremljevalcev, ki so bili deležni delno ustrezne rabe: občasno prehitro in
občasno pretiho branje ter redko poudarjanje primernih besed. Pri branju ene izmed pesmi je
bil pogovor po branju izveden malo slabše in s tem tudi slab odziv otrok na dejavnost.
Vzgojitelju/vzgojiteljici C malenkost več težav povzroča branje poezije.
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4) VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA Č
Leta delovnih izkušenj: 20
Starostna skupina otrok: 3–4 let

1. besedilo: OPROSTI!, Norbert Landa (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabše poznavanje besedila)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (2) (občasno preglasno branje)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: delno ustrezni (2) (redko poudarjanje)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabša celotna predstavitev
besedila)
2. besedilo: NOČEM V VRTEC, Karl Rühmann (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: delno ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
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– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
3. besedilo: HIŠKA ZA VSE, Anne Liersch (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (neprimerno urejen prostor)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev z nekaterimi otroki)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (neustrezno vpletanje ilustracij pri
branju, slabši odziv otrok)

4. besedilo: POJDIVA DOMOV, MALI MEDO, Martin Waddell (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
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č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
5. besedilo: PRIJATELJ, Saša Vegri (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prehitri)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabši odziv otrok)

6. besedilo: MAMA V VRTCU, Tatjana Pregl (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
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7. besedilo: HIŠA, Dane Zajc (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabša seznanjenost z
besedilom)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prepočasno branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: delno ustrezni (2) (redko poudarjanje besed)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2) (občasno moteče gibanje glave)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabša celotna predstavitev
besedila)
8. besedilo: STARI MEDO, Oton Župančič (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
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Iz zbranih rezultatov ugotovimo, da je

bil splošni vtis, ki ga je naredil/-a

vzgojitelj/vzgojiteljica Č pri branju proze pri dveh besedilih odličen in pri dveh besedilih
dober, enako je bilo tudi pri branju poezije. Več primerov neustrezne rabe nebesednih
spremljevalcev se je pokazalo pri branju proze, elementi nebesednih spremljevalcev pa so bili
po večini enaki pri branju obeh; občasno prehitro branje in s tem tudi prekratki premori ter
redko poudarjanje primernih besed. Ko je bil/-a vzgojitelj/vzgojiteljica slabo pripravljen/-a na
branje in slabo seznanjen/-a z besedilom, je bila tudi slabša celotna predstavitev besedila,
vidno pa je bilo tudi nezanimanje otrok. Pri vzgojitelju/vzgojiteljici Č je bila nekoliko
pogrešljiva prisotnost mimike in gestike.

5) VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA D
Leta delovnih izkušenj: 3
Starostna skupina otrok: 4–5 let

1. besedilo: OPROSTI!, Norbert Landa (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: delno ustrezni (2) (občasno prekomerno poudarjanje besed)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2) (občasno moteče gibanje rok)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabši pogovor po branju)
2. besedilo: NOČEM V VRTEC, Karl Rühmann (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
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– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: delno ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
3. besedilo: HIŠKA ZA VSE, Anne Liersch (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

4. besedilo: POJDIVA DOMOV, MALI MEDO, Martin Waddell (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
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– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
5. besedilo: PRIJATELJ, Saša Vegri (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

6. besedilo: MAMA V VRTCU, Tatjana Pregl (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (2) (preglasno branje)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
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– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
7. besedilo: HIŠA, Dane Zajc (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: delno ustrezni (2) (nepoudarjanje besed)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: delno ustrezna (2) (občasno moteče gibanje rok)
– mimika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2)
8. besedilo: STARI MEDO, Oton Župančič (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
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c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

Iz zbranih rezultatov ugotovimo, da vzgojitelju/vzgojiteljici D branje poezije in prav tako
branje proze ne povzroča večjih težav. Z branjem besedil je večinoma naredil/-a odličen
splošni vtis. Na dejavnost je bil/-a vedno pripravljen/-a; vsa umetnostna besedila je dobro
poznal/-a, primerno je uredil/-a prostor in uspešno izvedel/-a uvodno motivacijo. Elementi
slušnih in vidnih nebesednih spremljevalcev, ki so bili pri branju le delno ustrezni, so se od
besedila do besedila spreminjali. Tako lahko sklepamo, da vzgojitelj/vzgojiteljica D nima
stalnih težav pri branju. Izpostavili bi mogoče lahko le občasno moteče pretirano gestiko in
redko prisotnost obrazne mimike.

6) VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA E
Leta delovnih izkušenj: 29
Starostna skupina otrok: 4–5 let

1. besedilo: OPROSTI!, Norbert Landa (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
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2. besedilo: NOČEM V VRTEC, Karl Rühmann (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: delno ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
3. besedilo: HIŠKA ZA VSE, Anne Liersch (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
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4. besedilo: POJDIVA DOMOV, MALI MEDO, Martin Waddell (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
5. besedilo: PRIJATELJ, Saša Vegri (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
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6. besedilo: MAMA V VRTCU, Tatjana Pregl (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
7. besedilo: HIŠA, Dane Zajc (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
8. besedilo: STARI MEDO, Oton Župančič (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
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b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

Iz zbranih rezultatov ugotovimo, da je vzgojitelj/vzgojiteljica E vsa besedila prebral/-a zelo
dobro, saj je bil splošni vtis pri branju umetnostnih besedil vedno odličen. Vidno je bilo, da je
dobro poznal/-a vsa besedila in da je bil/-a vsakič dobro pripravljen/-a na branje, saj je bil
prostor vedno primerno urejen, prav tako je bila izvedena uvodna motivacija. Raba slušnih
nebesednih spremljevalcev je bila vedno ustrezna, raba vidnih pa je bila enkrat delno ustrezna.
Vzgojiteljeva/vzgojiteljičina celotna predstavitev vseh besedil je bila odlična, zagotovo pa je
bil zato odziv otrok na branje vedno pozitiven.

7) VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA F
Leta delovnih izkušenj: 32
Starostna skupina otrok: 4–5 let

1. besedilo: OPROSTI!, Norbert Landa (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (2) (občasno pretiho branje)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
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– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2) (neprisotnost)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
2. besedilo: NOČEM V VRTEC, Karl Rühmann (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: delno ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
3. besedilo: HIŠKA ZA VSE, Anne Liersch (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
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c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

4. besedilo: POJDIVA DOMOV, MALI MEDO, Martin Waddell (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
5. besedilo: PRIJATELJ, Saša Vegri (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
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– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
6. besedilo: MAMA V VRTCU, Tatjana Pregl (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
7. besedilo: HIŠA, Dane Zajc (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
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8. besedilo: STARI MEDO, Oton Župančič (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

Iz zbranih rezultatov ugotovimo, da je vzgojitelj/vzgojiteljica F vsa besedila prebral/-a dobro,
saj je bil splošni vtis pri branju umetnostnih besedil vedno odličen. Vidno je bilo, da je dobro
poznal/-a vsa besedila in da je bil/-a vsakič dobro pripravljen/-a na branje, prostor je bil vedno
primerno urejen, prav tako izvedena uvodna motivacija. Zanimivo je, da so se napake pri rabi
nebesednih spremljevalcev pojavljale le pri proznih besedilih, pri branju poezije pa do
neustrezne rabe nebesednih spremljevalcev ni prišlo – po navadi je ravno obratno. Branje
proznih besedil je bilo enkrat pretiho in s prekratkimi premori; pogrešana pa je bila pogostejša
vzpostavitev očesnega stika z otroki in gestika. Ne glede na omenjene delno ustrezne
nebesedne spremljevalce je bila celotna dejavnost uspešna.

8) VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA G
Leta delovnih izkušenj: 2
Starostna skupina otrok: 5–6 let

1. besedilo: OPROSTI!, Norbert Landa (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
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– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: delno ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
2. besedilo: NOČEM V VRTEC, Karl Rühmann (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabše poznavanje
umetnostnega besedila in slaba uvodna motivacija)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: delno ustrezni (2) (občasno poudarjanje besed)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabša celotna izvedba branja,
slabše vpletanje ilustracij pri branju)
3. besedilo: HIŠKA ZA VSE, Anne Liersch (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
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– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno prekratki)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

4. besedilo: POJDIVA DOMOV, MALI MEDO, Martin Waddell (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (neprimerno urejen prostor)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (vzpostavitev le z nekaterimi otroki)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
5. besedilo: PRIJATELJ, Saša Vegri (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabše poznavanje besedila)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: delno ustrezna (2) (monotonost)
– jakost: delno ustrezna (2) (občasno pretiho branje)
– hitrost: ustrezna (3)
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– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno predolgi)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: delno ustrezna (2) (ni prisotna)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabša celotna predstavitev besedila
in negativen odziv otrok)

6. besedilo: MAMA V VRTCU, Tatjana Pregl (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabše poznavanje besedila,
slabša uvodna motivacija)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (2) (preglasno branje)
– hitrost: neustrezna (1) (prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: neustrezni (1) (prekratki)
– poudarki: delno ustrezni (2) (nepoudarjanje besed)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: delno ustrezna (2) (redko prisotna)
– mimika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: slab (1) (slaba celostna predstavitev besedila,
ni pogovora po branju, negativen odziv otrok)
7. besedilo: HIŠA, Dane Zajc (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabše poznavanje besedila)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
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– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prepočasno branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno predolgi)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: delno ustrezna (2) (redko prikazana čustva)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabša celotna predstavitev
besedila)
8. besedilo: STARI MEDO, Oton Župančič (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno predolgi)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

Iz zbranih rezultatov ugotovimo, da so vzgojitelju/vzgojiteljici G za branje veliko bolj
ustrezala prozna besedila. To lahko razberemo iz splošnega vtisa, ki je bil pri branju proze
večinoma odličen, pri branju poezije pa zelo različen glede na prebrana besedila. Pri branju
proznih besedil se je pojavilo kar nekaj napak, pri branju poezije pa še več. Pri branju enega
proznega besedila je bilo poznavanje besedila slabše, vključno z uvodno motivacijo, zagotovo
je bil prav zaradi tega odziv otrok na branje negativen in je bil končni rezultat dejavnosti slab.
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Pri obeh vrstah umetnostnih besedil je bil problem prehitro branje, zaradi katerega je prišlo
tudi do prekratkih premorov; ko pa je bilo branje prepočasno, so bili premori predolgi, kar je
privedlo do monotonega branja. Na branje poezije je bil/-a vzgojitelj/vzgojiteljica G večinoma
slabo pripravljen/-a, rezultat pa je bila slaba celotna predstavitev besedila in negativen odziv
otrok na branje. Ker besedil ni dobro poznal/-a, je moral/-a večino časa gledati v knjigo, zato
je zelo poredko vzpostavil/-a očesni stik z otroki in ni izražal/-a mimike.

9) VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA H
Leta delovnih izkušenj: 3
Starostna skupina otrok: 5–6 let

1. besedilo: OPROSTI!, Norbert Landa (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
2. besedilo: NOČEM V VRTEC, Karl Rühmann (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitra)
– register: ustrezen (3)
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– premori: ustrezni (3)
– poudarki: delno ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2) (občasno moteče gibanje glave)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
3. besedilo: HIŠKA ZA VSE, Anne Liersch (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (redka vzpostavitev)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

4. besedilo: POJDIVA DOMOV, MALI MEDO, Martin Waddell (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
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– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
5. besedilo: PRIJATELJ, Saša Vegri (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabša uvodna motivacija)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (2) (občasno pretiho branje)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno predolgi)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2) (redko prisotna)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabši odziv otrok)

6. besedilo: MAMA V VRTCU, Tatjana Pregl (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
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– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
7. besedilo: HIŠA, Dane Zajc (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno predolgi)
– poudarki: delno ustrezni (2) (občasno nepoudarjanje besed)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
8. besedilo: STARI MEDO, Oton Župančič (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
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– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
Iz zbranih rezultatov ugotovimo, da je vzgojitelj/vzgojiteljica H brez napak prebral/-a štiri
besedila – dve pri prozi in dve pri poeziji. Splošni vtis je bil pri branju proze odličen, pri
branju poezije pa je bilo branje enega besedila ocenjeno kot dobro. Lahko sklepamo, da
vzgojitelju/vzgojiteljici H branje poezije ne povzroča večjih težav kot branje proze. Pri branju
večinoma

ni

bilo

stalnih

napak;

pri

prozi

je

bilo

branje

občasno

prehitro,

vzgojitelj/vzgojiteljica H je pri branju enega besedila občasno moteče premikal/-a glavo in pri
branju drugega besedila redko vzpostavil/-a očesni stik. Pri poeziji pa so bili pri branju enega
besedila premori občasno predolgi in besede občasno niso bile poudarjene; pri drugem
besedilu je bila uvodna motivacija slabo izvedena, branje je bilo pretiho in s predolgimi
premori ter z redko prisotnostjo gestike, verjetno je bil zaradi tega tudi slabši odziv otrok.

10) VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA I
Leta delovnih izkušenj: 7
Starostna skupina otrok: 5–6 let

1. besedilo: OPROSTI!, Norbert Landa (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: delno ustrezna (2) (slabša uvodna motivacija)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

79

Gabršček, A. (2016). Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v
vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
2. besedilo: NOČEM V VRTEC, Karl Rühmann (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (2) (občasno pretiho branje)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: delno ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
3. besedilo: HIŠKA ZA VSE, Anne Liersch (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (2) (občasno preglasno branje)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost gestike)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabše vpletanje ilustracij glede na
branje, slabši odziv otrok)
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4. besedilo: POJDIVA DOMOV, MALI MEDO, Martin Waddell (proza)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
5. besedilo: PRIJATELJ, Saša Vegri (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno predolgi)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2) (občasno moteče gibanje glave in roke)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: dober (2) (slabša celotna predstavitev
besedila)
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6. besedilo: MAMA V VRTCU, Tatjana Pregl (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: delno ustrezna (2) (občasno prehitro branje)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: delno ustrezen (2) (ni vzpostavitve z nekaterimi otroki)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
7. besedilo: HIŠA, Dane Zajc (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: ustrezna (3)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: ustrezni (3)
– poudarki: delno ustrezni (2) (poudarjenost neustreznih besed)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
– mimika: delno ustrezna (2) (redka prisotnost)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)
8. besedilo: STARI MEDO, Oton Župančič (poezija)
a) Pripravljenost na interpretativno branje: ustrezna (3)
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b) Raba slušnih nebesednih spremljevalcev:
– intonacija: ustrezna (3)
– jakost: delno ustrezna (2)
– hitrost: ustrezna (3)
– register: ustrezen (3)
– premori: delno ustrezni (2) (občasno predolgi)
– poudarki: ustrezni (3)
– barva glasu: ustrezna (3)
c) Raba vidnih nebesednih spremljevalcev:
– očesni stik: ustrezen (3)
– gestika: ustrezna (3)
– mimika: ustrezna (3)
č) Splošni vtis pri branju umetnostnih besedil: odličen (3)

Iz zbranih rezultatov ugotovimo, da je vzgojitelj/vzgojiteljica I nekoliko bolje bral/-a prozna
besedila. Splošni vtis pri branju proze je bil pri treh besedilih odličen, pri enem pa dober; pri
branju poezije pa pri dveh odličen in prav tako pri dveh dober. Vzgojitelj/vzgojiteljica I je
bil/-a na branje večine besedil zelo dobro pripravljen/-a, kar je bilo razvidno iz uvodne
motivacije, branja, pogovora, iz novih nalog, ki jih je izvedel/-a z otroki in iz pozitivnega
odziva

otrok

na

dejavnost.

Iz

zbranih

rezultatov

razberemo,

da

je

imel/-a

vzgojitelj/vzgojiteljica I nekaj težav pri rabi slušnih nebesednih prvin; pri branju proze je bilo
branje občasno pretiho in občasno preglasno; pri branju poezije pa so bili delno ustrezni
premori, ki so bili občasno nekoliko predolgi. Pri branju obeh vrst besedil je bilo prisotno
občasno prehitro branje, kar je otežilo razumevanje besedila. Nekaj več težav je
vzgojitelj/vzgojiteljica I imel/-a pri rabi vidnih nebesednih prvin; pri branju proze je bila
večkrat odsotna gestika; pri branju poezije pa je bila večkrat odsotna mimika in s tem tudi
navezanost očesnega stika z nekaterimi otroki.

Povzetek interpretacij
Ugotovimo, da vzgojitelji/vzgojiteljice na splošno dobro berejo umetnostna besedila otrokom
v vrtcu. Pojavile so se izjeme, ki so se pri branju odrezale slabo in izjeme, ki so se odrezale
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odlično. Vzgojitelji/vzgojiteljice so bili pri branju proznih besedil večinoma uspešni, kjer je
bil tudi splošni vtis boljši, več težav pa jim je povzročalo branje poezije. Pri branju obeh vrst
besedil jim je največ težav povzročala raba slušnih nebesednih spremljevalcev – najpogosteje
jakost in hitrost branja in raba premorov. Pri rabi vidnih nebesednih spremljevalcev pa je bila
največkrat pogrešana vzspotavitev očesnega stika. Vzgojitelji/vzgojiteljice, ki so se na branje
besedil pripravili, so po navadi dosegli uspešne rezultate, tisti, ki pa se na branje niso
pripravili, so se odrezali slabše.

3.4.2 Rezultati analize odgovorov na anketni vprašalnik in interpretacija
Rezultati so prikazani po vprašanjih, ki jih je vseboval anketni vprašalnik.
1. anketno vprašanje: Kaj raje berete otrokom v vrtcu?
a) Umetnostna besedila, in sicer prozo.
b) Umetnostna besedila, in sicer poezijo.
c) Oboje enako rad/a.

Preglednica 2: Naklonjenost vzgojiteljev/vzgojiteljic do branja proze in poezije otrokom v
vrtcu
Kaj vzgojitelji/vzgojiteljice

Št. odgovorov

raje berejo otrokom v vrtcu
Prozo

4

Poezijo

0

Oboje enako rad/a

6
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Graf 2: Naklonjenost vzgojiteljev/vzgojiteljic do branja proze in poezije otrokom v vrtcu
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40 %

Poezijo
60 %

Oboje enako rad/a

0%

Iz preglednice 2 in grafa 2 lahko razberemo, da 4 vzgojitelji/vzgojiteljice oz. 40 %
vzgojiteljev/vzgojiteljic raje bere prozo kot poezijo, nihče izmed anketiranih pa se ni odločil
za odgovor, da raje bere poezijo kot prozo. 6 vzgojiteljev/vzgojiteljic oz. 60 %
vzgojiteljev/vzgojiteljic oboje bere z enako naklonjenostjo.

2. anketno vprašanje: Kaj izmed naštetega večinoma berete otrokom v vrtcu?
a) Umetnostna besedila, in sicer prozo.
b) Umetnostna besedila, in sicer poezijo.

Preglednica 3: Pogostost branja proze in poezije otrokom v vrtcu
Kaj

Št. odgovorov

vzgojitelji/vzgojiteljice
večinoma berejo otrokom
v vrtcu
Prozo

10

Poezijo

0
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Graf 3: Pogostost branja proze in poezije otrokom v vrtcu
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Preglednica 3 in graf 3 prikazujeta, da vseh 10 vzgojiteljev/vzgojiteljic, kar predstavlja 100 %
anketiranih, otrokom v vrtcu večinoma bere prozna besedila.

Na podvprašanje »Zakaj?« so se vzgojitelji/vzgojiteljice odzvali različno:


»Ker hitreje najdem primerna, zaželena prozna besedila glede na izbrano mesečno
temo. Veliko primernih proznih besedil najdem že po platnici.«



»Ker bolje poznam prozna besedila in so mi tudi ljubša za branje. Tudi otroci bolj
uživajo pri poslušanju proze, kot pa pri poslušanju poezije.«



»Ker jo lažje berem, bolj razumljiva je tudi za otroke.«



»Otroke s prozo lažje pritegnem k poslušanju.«



»Ker je na voljo več proznih besedil.«



»Prozna besedila so mi bolj poznana.«



»Ker se s prozo lažje dotaknem misli otrok.«



»Ker otroci s seboj v vrtec prinašajo predvsem prozna besedila; ob vsakodnevnih
dejavnostih pa nam je tudi bolj blizu proza.«



»Ker temo, ki jo obravnavamo, pogosto lažje približam otrokom s prozo.«



»Ker sem bolj seznanjena s proznimi besedili, tudi več jih najdem, takšnih, ki se
skladajo s temo meseca.«

Za branje večinoma proznih besedil otrokom v vrtcu se anketirani/-e vzgojitelji/vzgojiteljice
odločajo predvsem zato, ker jih je na voljo več, jih tudi več poznajo in so z njimi bolje
seznanjeni/-e. Glede na obravnavano temo lažje najdejo primerna prozna besedila, prav tako
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pa so jim lažja in ljubša za branje, s tem pa jih tudi lažje približajo otrokom, katerim pa naj bi
bila omenjena besedila prav tako ljubša.
3. anketno vprašanje: Kako pogosto berete umetnostna besedila otrokom v vrtcu?
a) Zelo pogosto (vsak dan).
b) Precej pogosto (skoraj vsak dan).
c) Občasno (enkrat na teden).
č) Redko (manj kot enkrat na teden).

Preglednica 4: Pogostost branja umetnostnih besedil otrokom v vrtcu
Pogostost branja umetnostnih besedil

Št. odgovorov

Zelo pogosto (vsak dan)

10

Precej pogosto (skoraj vsak dan)

0

Občasno (enkrat na teden)

0

Redko (manj kot enkrat na teden)

0

Graf
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Iz preglednice 4 in grafa 4 razberemo, da vsi/-e anketirani/-e vzgojitelji/vzgojiteljice, kar
predstavlja 100 %, umetnostna besedila berejo zelo pogosto (vsak dan).

4. anketno vprašanje: Ali Vas je o branju umetnostnih besedil kdo učil?
a) Da.
b) Ne.

Preglednica 5: Poučenost vzgojiteljev/vzgojiteljic o branju umetnostnih besedil
Št. odgovorov

Ali je vzgojitelje/vzgojiteljice o
branju umetnostnih besedil kdo učil
Da

9

Ne

1

Graf 5: Poučenost vzgojiteljev/vzgojiteljic o branju umetnostnih besedil

10%

Da

Ne
90%

Preglednica 5 in graf 5 prikazujeta, da je bilo 9 vzgojiteljev/vzgojiteljic o branju umetnostnih
besedil poučenih, kar predstavlja 90 % anketiranih, 1 vzgojitelja/vzgojiteljico oz. 10 %
anketiranih pa o branju umetnostnih besedil ni učil nihče. Razberemo, da je bila večina
vzgojiteljev/vzgojiteljic poučena o branju umetnostnih besedil.
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Na podvprašanje »Na kaj naj bi bili posebej pozorni?« so se vzgojitelji/vzgojiteljice odzvali
različno:


»Pozorna moram biti, da berem razločno, primerno glasno, da imam očesni stik z
otroki in da branja ne prekinjam zaradi določenih motenj.«



»Že na sam prostor (urejenost, brez motenj), kontakt z očmi, na jasen, sproščen,
razločen govor. Vsebina mora biti primerna starosti otrok, ne prezahtevna ne
prelahka.«



»Na intonacijo, premore, ločila …«



»Na ločila: vejice, premore, dihanje, pavze …«



»Na ustreznost besedila glede na starost otrok in na primerno branje. Ne sme biti
pretiho, preglasno, prehitro, prepočasi, mora biti razumljivo. Pozorna moram biti tudi
na ločila in očesni stik z otroki.«



»Na celotno branje (izgovarjava, intonacija, hitrost, glasnost, premori). Prav tako pa
tudi na nebesedne prvine (predvsem očesni stik in mimiko).«



»Da je razumljivo; pomembno je, da se v branje vživim.«



»Na stalno motiviranje otrok, da ves čas poslušajo, na to pa vpliva primerna hitrost
branja, glasnost, premori …«



»Na intonacijo, hitrost, glasnost branja. Pozoren moraš biti na upoštevanje ločil,
premorov. Pri branju otrokom je pomembna tudi mimika.«



»Na ves postopek. Z besedilom moram biti vnaprej seznanjena. Brati moram tako, da
me otroci razumejo in lahko sledijo vsebini.«

V podvprašanju anketiranih vzgojiteljev/vzgojiteljic prevladujejo odgovori: da morajo biti pri
branju umetnostnih besedil posebej pozorni na razločnost, razumljivost, primerno jakost in
tempo branja; opozorili so tudi na rabo premorov, upoštevanje ločil, intonacijo, vzpostavitev
očesnega stika z otroki in na ustreznost besedila glede na starost otrok.

5. anketno vprašanje: Ali se na branje umetnostnega besedila otrokom v vrtcu po
navadi pripravite?
a) Da.
b) Ne.
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Preglednica 6: Priprava vzgojiteljev/vzgojiteljic na branje umetnostnih besedil otrokom v
vrtcu
Št. odgovorov

Ali se vzgojitelji/vzgojiteljice
pripravijo na branje
Da

10

Ne

0

Iz preglednice 6 lahko razberemo, da se vseh 10 anketiranih vzgojiteljev/vzgojiteljic na
branje umetnostnih besedil pripravi.

Graf 6: Priprava vzgojiteljev/vzgojiteljic na branje umetnostnih besedil otrokom v vrtcu

0%

Da

Ne

100%

Iz preglednice 6 in grafa 6 lahko razberemo, da se vseh 10 vzgojiteljev/vzgojiteljic, kar
predstavlja 100 % anketiranih, pripravi na branje umetnostnih besedil otrokom v vrtcu.

Na navodilo »Če ste odgovorili z da, napišite, kako.« so se vzgojitelji/vzgojiteljice odzvali/-e
različno:


»Besedilo prej preberem. Pri branju se osredotočim na kakšne posebnosti v besedilu.«



»Najprej besedilo preberem sama. Tako, da besedilo poznam, preden berem otrokom.«



»Glede na temo izberem knjige in si jih pred dejavnostjo ogledam, preletim …«



»Preberem besedilo, v mislih naredim obnovo, pripravim slike …«
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»Besedilo preberem, naredim opombe, si zapišem vprašanja za otroke, ogledam si tudi
ilustracije, pripravim kaj za motivacijo (glede na temo besedila).«



»Besedilo prej preberem, tako da poznam vsebino. Pripravim prostor, tako da se vsi
dobro vidimo. Premislim, kaj se bom glede besedila z otroki pogovarjala po branju,
kako jih bom pri pogovoru usmerjala …«



»Če mi besedilo še ni poznano, ga prej preberem.«



»Pripravim kakšne pripomočke, npr. lutko …«



»Besedilo prej preberem in se pripravim na pogovor. Pripravim pripomočke za
motivacijo (slike, lutke), prostor …«



»Pripravim se tako, da vem, kaj bom otrokom pred branjem povedala glede na temo
besedila. Doma preberem besedilo, da ga potem znam otrokom čim bolje
posredovati.«

Anketirani/-e vzgojitelji/vzgojiteljice so v večini odgovorili/-e, da se na branje umetnostnih
besedil pripravijo tako, da besedilo preberejo, preden ga preberejo otrokom v vrtcu. Nekaj jih
je izpostavilo pripravo prostora, uvodne motivacije, drugih pripomočkov (slike, lutke) in
razmislek o pogovoru po branju. Posamezniki/-posameznice pa so poudarili/-e še zapis
vprašanj, opomb, pomembnost ogleda ilustracij in osredotočenost na posebnosti besedila.
6. anketno vprašanje: Ali imate težave pri branju umetnostnih besedil otrokom v vrtcu?
a) Ne.
b) Da, pri branju poezije.
c) Da, pri branju proze.
č) Da, pri branju proze in poezije.
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Preglednica 7: Ali imajo vzgojitelji/vzgojiteljice težave pri branju umetnostnih besedil
otrokom v vrtcu
Št. odgovorov

Ali imajo vzgojitelji/vzgojiteljice
težave pri branju umetnostnih
besedil
Ne

8

Da, pri branju poezije

2

Da, pri branju proze

0

Da, pri branju proze in poezije

0

Graf 7: Ali imajo vzgojitelji/vzgojiteljice težave pri branju umetnostnih besedil otrokom v
vrtcu
0% 0%

20%
Ne
Da, pri branju poezije
Da, pri branju proze
Da, pri branju proze in
poezije

80%

Iz preglednice 7 in grafa 7 lahko razberemo, da 8 vzgojiteljem/vzgojiteljicam, kar predstavlja
80 % anketiranih, branje umetnostnih besedil ne povzroča težav, 2 vzgojitelja/vzgojiteljici,
kar prestavlja 20 %, pa imata težave pri branju poezije. Z branjem proze nihče izmed
anketiranih nima težav, prav tako nobenemu ne povzročata težav obe vrsti umetnostnih
besedil skupaj.

92

Gabršček, A. (2016). Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v
vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Na navodilo »Če ste odgovorili z da, napišite, katere težave imate (pri č opišite težave za
poezijo in prozo).« sta vzgojitelja/vzgojiteljici napisali:


»Težje jo je brati kot prozo. Ločila so včasih postavljena drugače, kot sem jih vajena
(proza), včasih ločil tudi ni, kar branje še otežuje.«



»Včasih mi težave povzročajo premori, kakšen zamenjan vrstni red, ločila …«

Na navodilo »Kako odpravite te težave?« sta vzgojitelja/vzgojiteljici napisali:


»Večkrat preberem besedilo (tolikokrat, da je branje ustrezno).«



»Najprej pesem preberem tiho in poskušam branje zvaditi, da je čim boljše. Potem
pesem preberem otrokom.«

Obema vzgojiteljema/vzgojiteljicama, ki sta odgovorila/-i, da imata težave pri branju poezije,
največ težav povzročajo ločila oz. če ločil v besedilu ni, eden/ena je omenila tudi premore in
zamenjan vrstni red. Oba pa težavo odpravita z večkratnim branjem besedila, dokler to ni
dovolj dobro.

Povzetek odgovorov vzgojiteljev/vzgojiteljic na anketni vprašalnik
Iz odgovorov na anketni vprašalnik ugotovimo, da več kot polovico anketiranih
vzgojiteljev/vzgojiteljic prozo in poezijo bere z enako naklonjenostjo, nekaj manj kot
polovica pa jih raje bere prvo. Umetnostna besedila otrokom v vrtcu berejo zelo pogosto
(vsak dan), pri čemer prevladujejo prozna besedila. Vzgojiteljem/vzgojiteljicam so ta ljubša in
prav tako lažja za branje, zato pa jih tudi lažje predstavijo otrokom. Večina se je branja
umetnostnih besedil učila, v spominu pa so jim ostali predvsem slušni nebesedni
spremljevalci – da morajo biti pozorni na razločnost, razumljivost, primerno jakost in tempo
branja. Vsi anketirani se na branje umetnostnih besedil otrokom v vrtcu po navadi pripravijo;
v večini to storijo tako, da besedilo preberejo, še preden ga preberejo otrokom. Nekaj jih je
izpostavilo še pripravo prostora in drugih pripomočkov, uvodno motivacijo in razmislek o
pogovoru

po

branju.

Pri

branju

umetnostnih

besedil

80

%

vseh

anketiranih

vzgojiteljev/vzgojiteljic nima težav, 20 % pa jih ima težave pri branju poezije. Te se pojavijo
predvsem zaradi ločil oz. če ločil v besedilu ni, premorov in zamenjanega vrstnega reda,
odpravijo pa jih z večkratnim branjem, ki pripelje do dobrega branja.

93

Gabršček, A. (2016). Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v
vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

3.4.3 Odgovori na raziskovalna vprašanja

3.4.3.1

Kako

se

vzgojitelji/vzgojiteljice

pripravijo

na

interpretativno

branje

umetnostnega besedila?
Iz odgovorov, ki sem jih pridobila v anketnem vprašalniku, razberemo, da se anketirani
vzgojitelji/vzgojiteljice na branje umetnostnih besedil otrokom v vrtcu po navadi pripravijo,
večina najpogosteje tako, da umetnostno besedilo preberejo, še preden ga preberejo otrokom.
Nekaterim se zdi pomembna tudi priprava prostora, uvodne motivacije, drugih pripomočkov
in priprava na pogovor po branju. Iz neposrednega opazovanja vzgojiteljev/vzgojiteljic sem
ugotovila, da se na branje po navadi res pripravijo. Skoraj polovica jih je bila vedno
pripravljenih na branje vsakega izmed umetnostnih besedil. To se je pokazalo pri ustrezni
urejenosti prostora za bralno dejavnost, ki ni bil kakorkoli moteč; pri ustrezno izbrani in
uspešni izvedbi uvodne motivacije (pogovor, petje pesmi, prikaz slik na temo besedila); vidno
je bilo, da so bili z besedilom seznanjeni, saj so brali tako, da so upoštevali slušne in vidne
nebesedne spremljevalce; prav tako pa so kakovostno in uspešno izvedli pogovor ter nove
naloge po branju, pri čemer se je videlo, da so se na to pripravili. Nekaj
vzgojiteljev/vzgojiteljic pa le redkokdaj ni bilo dobro pripravljenih na branje, kar je bilo
razvidno iz nepoznavanja oz. slabega poznavanja branega besedila, po navadi je bilo to enkrat
ali dvakrat od osmih branj. Do zdaj omenjeni vzgojitelji/vzgojiteljice, ki so se na branje po
navadi dobro pripravili/-e so tudi v anketnem vprašalniku odgovorili/-e, da poleg tega, da
besedilo prej preberejo, pripravijo še uvodno motivacijo, razne pripomočke in se pripravijo na
pogovor po branju. 2 vzgojitelja/vzgojiteljici sta bila/-i za vsako branje slabše pripravljena/-i,
tudi v anketnem vprašalniku sta zapisala/-i, da besedilo pred branjem otrokom le prebereta,
nikjer ni bilo omenjene nobene priprave prostora oz. priprave na uvodno motivacijo in
pogovor.

3.4.3.2 Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v vrtcu?

Iz neposrednega opazovanja ugotovimo, da vzgojitelji/vzgojiteljice otrokom v vrtcu na
splošno ustrezno berejo umetnostna besedila. Iz anketnega vprašalnika pa razberemo, da vseh
10 vzgojiteljev/vzgojiteljic zelo pogosto (vsak dan) bere umetnostna besedila otrokom v
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vrtcu, kar je bilo razvidno tudi iz neposrednega opazovanja, saj je bilo branje po navadi kar
uspešno. Njihovo sproščenost ob branju lahko povežemo prav s tem vsakodnevnim branjem.
Pristop k branju je bil na splošno pozitiven in so vsakič znova z veseljem in navdušenjem
predstavili/-e vsako umetnostno besedilo. Razlike pri branju so bile vidne predvsem pri
zavedanju pomembnosti govornega koda. Branje proznih besedil je bilo nekoliko boljše. Pri
branju je bilo manj napak, veliko več pa je bilo sproščenosti in tudi splošni vtis je bil nekoliko
boljši kot pri branju poezije, prav tako tudi odzivi otrok. To lahko povežemo s tem, da je
skoraj polovica anketiranih vzgojiteljev/vzgojiteljic odgovorila, da raje berejo prozo, saj jo
lažje berejo in jim je ljubša, lažje jo približajo otrokom; nihče izmed anketiranih pa poezije ne
bere z enako naklonjenostjo kot prozo; poleg tega pa je vseh deset anketiranih odgovorilo, da
otrokom v vrtcu po navadi berejo prozna besedila.

3.4.3.3 Ali vzgojiteljem/vzgojiteljicam pri interpretativnem branju večje težave povzroča
proza ali poezija?
Iz neposrednega opazovanja branja umetnostnih besedil ugotovimo, da večje težave
vzgojiteljem/vzgojiteljicam povzroča branje poezije. 50 % se jih je bolje odrezalo pri branju
proze, 30 % jih je pribl. enako dobro bralo obe vrsti umetnostnih besedil, 20 % opazovanih pa
je bolje bralo poezijo. 2 vzgojitelja/vzgojiteljici sta se pri branju poezije odrezala/-i zelo
slabo, edina/-i sta tudi v anketnem vprašalniku odgovorila/-i, da imata težave pri branju
omenjene vrste umetnostnih besedil, odpravita pa jih z večkratnim branjem. Ugotovimo, da
vzgojitelja/vzgojiteljici na branje nista bila/-i pripravljena/-i oz. da nista odpravila/-i težav. 90
% anketiranih se je branja umetnostnih besedil učilo in so v ospredje postavili pozornost na
razločnost, razumljivost, primerno jakost in tempo branja. Glede na prej omenjeni podatek bi
lahko rekli, da bi se pri branju lahko pojavljalo manj napak, prav tako pri rabi vidnih in
slušnih nebesednih spremljevalcev in da bi morali/-e imeti vzgojitelji/vzgojiteljice manj težav
pri branju tako poezije kot proze.
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3.4.3.4 Ali delovne izkušnje vzgojitelja/vzgojiteljice vplivajo na interpretacijo
umetnostnega besedila?

Iz neposrednega opazovanja branja umetnostnih besedil vzgojiteljev/vzgojiteljic otrokom v
vrtcu in iz ugotovitev v odgovorih prejšnjih raziskovalnih vprašanj ugotovimo, da delovne
izkušnje vplivajo na interpretacijo umetnostnega besedila. Vzgojitelji/vzgojiteljice z več let
delovne dobe in z največ izkušnjami so bili/-e na interpretacijo umetnostnih besedil vedno in
veliko bolje pripravljeni/-e kot tisti/-e, ki so z nabiranjem izkušenj komaj začeli/-e, tudi branje
je bilo veliko boljše, predvsem je bila primernejša raba slušnih in vidnih nebesednih
spremljevalcev, bili/-e pa so tudi občutno bolj sproščeni/-e ob branju. Vzgojitelji/vzgojiteljice
z več delovnimi izkušnjami so približno enako dobro brali/-e prozo in poezijo, pri tistih z zelo
malo izkušnjami pa je bilo v večini boljše branje proznih besedil. Vzgojitelja/vzgojiteljici z 1
in 2 letoma delovnih izkušenj sta slabše interpretativno brala/-i umetnostna besedila.
Pripravljenost na branje je bila pri njiju zelo slaba, prav tako tudi dejansko branje in pogovor
po branju. Branje proze je bilo vseeno nekoliko boljše, iz anketnega vprašalnika pa lahko tudi
razberemo, da otrokom v vrtcu raje bereta prozo kot poezijo. Pri vzgojiteljih/vzgojiteljicah, ki
imajo delovne izkušnje od 3 do 20 let, pa se je branje razlikovalo. Nekateri/-e so bolje brali/-e
prozna besedila, drugi/-e večinoma poezijo; priprava na branje nekaterih je bila boljša, drugih
slabša; nekaterim je več težav povzročala raba vidnih nebesednih spremljevalcev in drugim
slušnih.
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4 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu smo raziskovali, kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila
otrokom v vrtcu.
Ugotovili smo, da vzgojitelji/vzgojiteljice v povprečju ustrezno berejo umetnostna besedila
otrokom v vrtcu in da to počnejo vsak dan. Na podlagi vseh pridobljenih podatkov iz anketnih
vprašalnikov in opazovanj smo ugotovili tudi, da sta za uspešno in kakovostno branje nujni
želja po branju in ustrezna priprava.
Vzgojitelji/vzgojiteljice so se v večini pripravili/-e na branje umetnostnega besedila, in sicer
tako, da so besedilo sami/-e zase prebrali/-e, preden so ga prebrali/-e otrokom, pri tem pa so
se osredotočili/-e predvsem na slušne in vidne nebesedne spremljevalce branja. Kljub temu
jim je to povzročalo kar nekaj težav, predvsem ustrezna raba jakosti, hitrosti in premorov ter
vzpostavitev očesnega stika. Velik poudarek so namenili uvodni motivaciji, saj so jo pripravili
skoraj za vsako branje in jo večinoma tudi uspešno izvedli. Med seboj so se vrste uvodne
motivacije zelo razlikovale, vendar ni bilo pomembno, kaj je bilo pripravljeno, ampak kako je
bilo izvedeno. Če priprave na branje ni bilo, bralna dejavnost po navadi ni bila uspešna.
Vzgojiteljem/vzgojiteljicam je pri interpretativnem branju večje težave povzročala poezija;
sklepamo, da zato v večini raje berejo prozna besedila, s katerimi so občasno tudi dosegli/-e
boljši končni rezultat bralne dejavnosti kot pri poeziji. V večini pa so imeli/-e do obeh vrst
umetnostnih besedil pozitiven pristop.
Na podlagi pridobljenih podatkov smo ugotovili tudi, da delovne izkušnje po navadi vplivajo
na interpretacijo umetnostnega besedila. Vzgojitelji/vzgojiteljice z največ let delovnih
izkušenj so se na branje najbolje pripravili/-e oz. je bilo odlično branje lahko tudi rezultat
večletnih delovnih izkušenj, zaradi katerih priprav na branje niso potrebovali/-e; naredili/-e so
najmanj napak pri branju in tudi najbolje brali/-e obe vrsti umetnostnih besedil; pri tistih, ki
imajo 1–2 let delovnih izkušenj, pa je bilo branje velikokrat slabše. Vsi drugi
vzgojitelji/vzgojiteljice, ki imajo 3–20 let delovnih izkušenj, so se pri branju izkazali/-e
različno, prav tako so se pri njihovem branju pojavljale različne napake, vendar branje nikoli
ni bilo zelo slabo in nikoli čisto popolno.
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Ker je branje vzgojiteljev/vzgojiteljic zelo pomembno in ker s kakovostnim lastnim branjem
močno

vplivajo

na

predšolske

otroke,

menimo,

da

bi

se

morali/-e

vsi/-e

vzgojitelji/vzgojiteljice udeleževati seminarjev in izobraževanj o tej tematiki, predvsem za
izboljšanje oz. izpopolnjevanje lastnega branja umetnostnih besedil.

Za nadaljnje raziskovanje predlagamo raziskavo o tem, zakaj vzgojitelji/vzgojiteljice neradi
berejo poezijo in zakaj jim prav ta povzroča večje težave pri branju. Smiselno bi bilo opraviti
tudi raziskavo o tem, kako umetnostna besedila otrokom berejo učitelji/učiteljice razredne
stopnje, in primerjati ugotovitve.
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6 PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik za vzgojitelje/vzgojiteljice, opazovane pri branju umetnostnih
besedil
VPRAŠALNIK
Sem Ana Gabršček, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom
dr. Marje Bešter Turk in somentorstvom dr. Tomaža Petka pišem diplomsko nalogo z
naslovom Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v vrtcu.
Vljudno Vas prosim, da odgovorite na zastavljena vprašanja. Reševanje vprašalnika je
anonimno, rezultate pa bom uporabila v študijske namene. Odgovarjajte tako, da obkrožite
črko ob izbranem odgovoru.
Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem.
Lep pozdrav
Ana Gabršček
___________________________________________________________________________

1. Kaj raje berete otrokom v vrtcu?
a) Umetnostna besedila, in sicer prozo.
b) Umetnostna besedila, in sicer poezijo.
c) Oboje enako rad/a.
2. Kaj izmed naštetega večinoma berete otrokom v vrtcu?
c) Umetnostna besedila, in sicer prozo.
d) Umetnostna besedila, in sicer poezijo.
Zakaj?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3. Kako pogosto berete umetnostna besedila otrokom v vrtcu?
d) Zelo pogosto (vsak dan).
e) Precej pogosto (skoraj vsak dan).
f) Občasno (enkrat na teden).
č) Redko (manj kot enkrat na teden).
4. Ali Vas je o branju umetnostnih besedil kdo učil?
c) Da.
d) Ne.

Na kaj naj bi bili posebej pozorni?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Ali se na branje umetnostnega besedila otrokom v vrtcu po navadi pripravite?
c) Da.
d) Ne.
Če ste odgovorili z da, napišite, kako.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Ali imate težave pri branju umetnostnih besedil otrokom v vrtcu?
a) Ne.
b) Da, pri branju poezije.
c) Da, pri branju proze.
č) Da, pri branju proze in poezije.
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Če ste odgovorili z da, napišite, katere težave imate (pri č opišite težave za poezijo in
prozo).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Kako odpravite te težave?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Priloga 2: Umetnostna besedila, ki so jih vzgojitelji/vzgojiteljice brali/e otrokom v vrtcu

Poezija:

STARI MEDO, Oton Župančič
Brunda gunda, brunda gunda –
meda polna skleda!
Stari Medo – bistra glava:
prazna skleda – Medo spava …
Brunda gunda, brunda gunda –
meda polna skleda!
Če pa vidi polno skledo,
rad vam pleše stari Medo!
Brunda gunda, brunda gunda –
meda polna skleda!
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PRIJATELJ, Saša Vegri

Prijatelj navadno sedi
v isti klopi
in gleda enake reči
kot ti.
Prijatelj se nikoli
ne zmoti
in ne reče besede,
ki boli.
Prijatelj je tisti,
ki čaka,
ko vse drugo zbeži.
Prijatelj je tisti,
ki nikoli
na tebi
ne preizkuša pesti.
In končno,
pravi prijatelj
je vedno tam,
kamor ne upaš sam.
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HIŠA, Dane Zajc
Kadar hiša zaspi,
se pokrije s streho,
da ji ne dežuje v oči.
Da se ji utrinki z neba
ne smetijo v usta,
če v spanju z okni zija.
Hiša sanja, da otroci v rokah
držijo žive medvedke,
zaresne lokomotive
pa tigre in leve žive.
Takrat spi nemirno in loputa z vrati.
Včasih sanja dolge hišaste pripovedke.
Takrat spi dolgo in zjutraj noče vstati.
Opolnoči se včasih hiša zbudi.
Zbudi se, ker misli, da jo je v peto
ugriznil zmaj.
Pa hitro zaspi nazaj.
Saj vidi: črni muc v kleti
se lišpa s prešernim petjem,
ker se odpravlja k beli mucki na čaj.
Kadar hiša spi, diha
z zavesami.
Napenja jih v prepihu, zelo rahlo, zelo tiho.

108

Gabršček, A. (2016). Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v
vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
MAMA V VRTCU, Tatjana Pregl

Mama, mama,
pojdi v vrtec
danes sama!
Tam jim reci,
da boš jedla,
da boš spala,
da se pridno
boš igrala,

ker je sinko
zadržan.
Doma nagajal
bo ves dan.
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Proza:
OPROSTI, Norbert Landa
Medved in Zajec sta bila najboljša prijatelja, kar si ju lahko predstavljate. Živela sta v svoji
medvedje-zajčji hiši. Kuhala sta svoje medvedje-zajčje obroke v svoji medvedje-zajčji
kuhinji. Zajec je bil boljši v cvrtju gob, Medved pa odličen v pripravljanju medenjakov.
Ponoči sta spala v svoji medvedje-zajčji postelji na pogradu. Zajec je spal spodaj. Medved je
spal zgoraj, ker je bolje plezal. Poleti sta živela v svoji hišici na drevesu. Zajec je
pripovedoval Medvedu zgodbe, ker je bil boljši pripovedovalec. Bil je čudovit občutek biti
dober prijatelj in imeti dobrega prijatelja. Nekega poletnega jutra je Zajec zagledal nekaj
utripajočega in lesketajočega se na soncu.
»Poglej, Medved!« je rekel. »Kaj je tisto tam spodaj?«
Medved je spustil Zajčka na tla v njegovi košari in še sam splezal dol. Potem sta stekla
pogledat čudno stvar. Medved je šel čisto blizu in se zagledal vanjo. Še nikoli ni videl ničesar
tako svetlečega se.
»Prečudovito!« je rekel. »To je moja slika! Poglej, Zajec! Kako puhasta medvedja ušesa
imam.«
In je še Zajec pogledal v svetlečo se stvar.
»Ti se hecaš,« je rekel. »To je moja slika! Moja ljubka, dolga ušesa. Ali jih ne vidiš?«
»Si v popolni zmoti,« mu je rekel Medved, držeč svetlečo se stvar. »To so majhna, okrogla,
puhasta medvedja ušesa. To je moja slika!«
Zajec je zagrabil in Medved povlekel in Zajec potisnil in Medved potegnil. In sta strgala
svetlečo se stvar. Nato sta vsak s svojim koščkom odvihrala vsak na svojo stran. Uf, kako
jezen je bil Zajec. Prikorakal je nazaj k medvedje-zajčji hiši in zaloputnil vrata. Potem je
nalepil svetlečo se stvar na zid.
Ogledoval si je svojo sliko in ponosno rekel: »Čudovita, ljubka, dolga ušesa!«
Potem je šel v posteljo. Kaj pa naj bi drugega, sam v medvedje-zajčji hiši? Medtem je
Medved jezen splezal v hišico na drevesu in pritrdil svoj košček na steno. Sedel je, občudoval
samega sebe in svoja okrogla puhasta ušesa. Potem je pogledal dol k medvedje-zajčji hiši.
»Res sem lahko brez takšnega prijatelja,« je zagodrnjal.
Prišel je večer in prišla je noč. A Zajec ni mogel zaspati in ni bil več jezen.
»Kako sem bil smešen!« je zavzdihnil. »Kako dobro bi bilo, če bi imel Medveda ob sebi.
Lahko bi mu povedal čudovito zgodbico za lahko noč.«
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Zgoraj v hišici na drevesu pa je Medved strmel v luno. Bil je žalosten in počutil se je
osamljenega tako kot Zajec. Kaj naj storim, da osrečim zajca in bo spet moj prijatelj? si je
mislil. Potem pa je Medved dobil idejo. Prijel je mali košček bleščeče se stvari in splezal z
drevesa. Tiho je stopal k medvedje-zajčji hiši. A tudi Zajec ni bil v postelji. Stal je zunaj.
Držeč v svojih rokah svoj mali košček.
Ko je zagledal Medveda, mu je stekel naproti in zašepetal: »Oprosti, Medved! Lahko
imaš mojo sliko!«
»O, ne, meni je žal!« je rekel Medved in mu podal svojo sliko.
A ko sta ju dala skupaj in sta pogledala svetlečo se stvar, le kaj sta videla …? Sliko obeh.
»To je res popolno!« sta oba v en glas srečna zaklicala!
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NOČEM V VRTEC, Karl Rühmann
»Dobro jutro, Tim! Vstani, pikec, v vrtec moraš!«
Tim zastoka in objame blazino.
»Tim, vstani no! Vrtec čaka!«
»Ta dolgočasni grdi vrtec, na maram ga! Nočem v vrtec, nočem, nočem, nočem!« zamomlja
Tim. »Spal bom, potem bom prebral novo slikanico in gledal risanke na televiziji!«
Končno le odpre oči in zagleda svojo plišasto
opico Tonto.
»Povej mi, a bi ti šla vsak dan v ta neumni vrtec?«
Opica navdušeno prikima.
»Kaaaj?« zazija Tim. »A kar šla bi? Ti si pa res ena trapasta afna! Prav, pojdi namesto mene,
jaz bom pa namesto tebe doma. To bo krasno!«
V kuhinji mami že pripravlja zajtrk. Na stolu leži Timova obleka.
»Pazi, Tonto! Zdaj morava biti zelo previdna, sicer naju še odkrijejo,« zašepeta Tim in opici
hitro obleče svoje hlače in črtasto majčko. »Saj si mi čisto podobna,« je navdušen fantek.
Mala opica je vesela.
»Ampak tvoja ušesa so pa gromozanska! In tudi podplati so preveliki! Mami bi takoj opazila
razliko!«
Zato Tim natakne opici svojo čepico in ji obuje še svoje nogavice.
»Tonto, super si! In zdaj me dobro poslušaj! Povedal ti bom, kaj vse moraš narediti. Tako bo
vsak mislil, da si ti jaz. Najprej zajtrk. Ponavadi pojem žemljo ali rogljiček, ter jabolko. In
popijem skodelico kakava. Kaj pa ti ješ za zajtrk?«
Opica le žalostno povesi glavo.
»Kaj? A nič ne ješ? To pa ni prav. Jaz bi lahko zmazal tri rogljičke!« se čudi Tim. »Preden
gre mami v službo, te bo odpeljala v vrtec. Močno močno jo moraš objeti in ji na nos prilepiti
en poljubček. Tega ne smeš pozabiti, veš! Pa reci ji, naj te kmalu pride iskat. Tudi tega ne
smeš pozabiti, drugače bo mamici vse dopoldne hudo, ker ni s tabo!«
Opica nekam prestrašeno prikima.
»Revica, a te je strah, ker te bo mami kar pustila v vrtcu in boš sama?«
Tonto spet prikima.
»Ne boj se, v vrtcu ti bo všeč! Veliko prijateljev imam in teta Tanja, ki pazi na vse nas, je zelo
prijazna. Tanja, Tanja, Tanja! Ne pozabi!«
In Tonto spet prikima.
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»Klemen in Hana bosta gotovo že tam. Moja najboljša prijatelja sta. Igraj se z njima. Včeraj
smo gradili mesto iz kock in danes lahko naredite še več hiš in hišic. V vrtcu se igramo na
kupe lepih igric in ni nam dolgčas.«
Tonto se že veseli.
»Katere igrice se pa ti igraš, kadar sem jaz v vrtcu?« vpraša Tim.
Ampak Tonto vsak dan le sedi na postelji in pridno čaka, da se Tim vrne domov.
»Ojoj, uboga moja opica!« vzdihne Tim. »Teta Tanja nam v vrtcu bere pravljice, skupaj
rešujemo uganke in se igramo z lutkami. Vsak dan si izmisli novo igrico. Pravzaprav se vedno
zabavamo. Pojemo pesmice, če pa kakšne nove jaz še ne znam, teta Tanja ni nič jezna. Tudi
če pesmico zapojem kar po svoje, je vesela. Pravi, da je najbolj pomembno to, da se vsak od
nas potrudi in poskusi. Joj, mogoče je pa danes na vrsti telovadba! To imam najraje!«
vzklikne Tim.
Njegova mala opica že nestrpno poskakuje.
»In potem je čas za malico. Ne pozabi je doma! Mami mi vedno skrije v vrečko kakšno
presenečenje,« se Tim zadovoljno popraska po trebuščku. »Kaj pa ti ješ za malico?«
Tonto molči.
»Kaj? A nič? Se mi je kar zdelo,« zastoka fantek. »Včasih gremo tudi ven, na veliko igrišče.
Sploh ni daleč, veš! Tam je staro drevo, klopce in gugalnice. Lahko plezaš, se loviš, brcaš
žogo, nagajaš punčkam,« se smeje Tim. »In teta Tanja nas pelje celo na izlet.«
Mala opica zna imenitno plezati. Danes bo gotovo prva na drevesu. Škoda je le, da je Tim ne
bo videl!
»Potem bo prišla mami in te odpeljala domov. Ne pozabi ji spet prilepiti poljubčka na nos!
Ustavila se bosta še v trgovini. A ti sploh znaš voziti tisti ogromni nakupovalni voziček in
najti pravo mleko?«
Tonto se globoko zamisli in tiho upa, da bo šlo.
»Mami mi včasih kupi žvečilni gumi in celo sladoled!«
Mala opica se že veseli, saj še nikoli ni dobila žvečilnega gumija in polizala sladoleda. Tima
seveda tokrat ne bo zraven.
»Oh, Tonto, danes se boš gotovo zelo zabavala,« vzdihne fantek, »jaz pa se bom dolgočasil v
tej trapasti sobi in te čakal in čakal, da se bova spet lahko igrala.«
Tonto ga nežno poboža. Le kaj naj naredita?
»Tim, kje pa tičiš tako dolgo? Ali danes res nočeš v vrtec?« kliče mami iz kuhinje.
»O, hočem, hočem, hočem, pa še kako hočem!« šepne Tim opici na uho.
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Kdo bo torej danes šel vrtec? Tim ali Tonto? Mala opica se vrtca zelo veseli, Tim pa tudi. Kaj
pa zdaj?
»Že vem! Danes greva kar oba v vrtec!« poskoči fantek. »Tam se bova skupaj igrala in se
skupaj zabavala, prav?«
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POJDIVA DOMOV, MALI MEDO!, Martin Waddell
Nekoč sta živela dva medveda – Veliki Medo in Mali Medo. Veliki Medo je bil velik medved,
Mali Medo je bil majhen medvedek. In šla sta v gozd na sprehod.
Hodila sta in hodila, dokler ni rekel Veliki Medo: »Pojdiva domov, Mali Medo!«
In odpravila sta se skozi gozd proti domu. »COMP, COMP, COMP,« je compal po poti Veliki
Medo. Mali Medo je tekel pred njim in poskakoval in se dričal in se krasno zabaval.
Tedaj … se je Mali Medo nenadoma ustavil, poslušal, se obrnil in gledal.
»Greva, Mali Medo!« je zabrundal Veliki Medo.
Mali Medo pa se ni premaknil.
»Mislim, da sem nekaj slišal!« je rekel Mali Medo.
»Kaj si slišal?« ga je vprašal Veliki Medo.
»Comp, comp, comp,« je rekel Mali Medo. »Mislim, da je to Compač …!«
Veliki Medo se je ozrl, poslušal in gledal. A nobenega Compača ni bilo.
»Pojdiva domov, Mali Medo,« je zabrundal Veliki Medo. »Ta comp je bil lep glas mojih šap
v snegu.«
In spet sta šla naprej po poti skozi gozd …
»COMP, COMP, COMP …« je compal Veliki Medo.
Mali Medo je compljal tesno ob njem in se vsake toliko časa plaho ozrl nazaj. Nenadoma pa
… se je Mali Medo ustavil, poslušal, se obrnil in gledal … prav nobenega Tepkača ni bilo.
»Greva domov, Mali Medo!« se je nasmehnil Veliki Medo. »To je le led, ki se topi, in kaplje
kapljajo v potok.«
In spet sla šla naprej po poti skozi gozd …
»COMP, COMP, COMP,« je compal Veliki Medo, Mali Medo pa je compljal še tesneje ob
njem. Kar naenkrat se je Mali Medo ustavil, poslušal, se obrnil in gledal.
»Pojdiva, Mali Medo,« je zabrundal Veliki Medo.
Mali Medo pa se ni premaknil.
»Tokrat sem pa res nekaj slišal!« je rekel Mali Medo.
»Kaj si slišal?« ga je vprašal Veliki Medo.
»Pomf, pomf, pomf …!« je rekel Mali Medo. »Mislim, da je to Pomfljač!«
Veliki Medo se je obrnil, poslušal in gledal, a nobenega Pomfljača ni bilo.
»Greva domov, Mali Medo,« se je nasmehnil Veliki Medo. »To je le sneg, ki pada z vej.«
»COMP, COMP, COMP,« je compal Veliki Medo po poti skozi gozd. Toda Mali Medo je
compljal počasneje in počasneje in nazadnje sedel v sneg.
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»Daj no, Mali Medo,« je zabrundal Veliki Medo. »Čas je, da bi bila že doma!«
Toda Mali Medo je kar obsedel in ni rekel ničesar.
»Pridi no, saj te bom nesel!« je rekel Veliki Medo.
Veliki Medo si je posadil Malega Meda visoko na svoja ramena in compal naprej po poti v
gozd: VUU … VUU … VUU …
»To je le veter, Mali Medo!« je rekel Veliki Medo in compal po poti naprej.
ŠKRAP … ŠKRAP … ŠKRAP …
»To so le veje dreves, Mali Medo!« je rekel Veliki Medo in compal po poti naprej.
COMP … COMP … COMP …
»To je spet le comp mojih šap!« je rekel Veliki Medo in compal in compal in compal, dokler
nista prispela domov, do svoje votline.
In Veliki Medo in Mali Medo sta stopila navzdol, naravnost v temo, v kateri ju je pričakala
njuna medvedja votlina.
»Tukaj počakaj, Mali Medo,« je rekel Veliki Medo.
Položil je Malega Meda v medvedji naslanjač in ga zahomotal v odejo, da bi mu bilo toplo.
Potem je Veliki Medo razpihal žerjavico, naložil ogenj, prižgal svetilke … in njuna medvedja
votlina je znova postala svetla in prijazna.
»Zdaj pa mi povej zgodbo,« je rekel Mali Medo.
In Veliki Medo je, z Malim Medom v naročju, sedel v stari medvedji naslanjač. Povedal mu
je zgodbo o Compačih, Tapkačih in Pomfljačih in o glasovih snega v gozdu in o tem, kako sta
neki Mali Medo in neki Veliki Medo compljala po poti v svoj DOM.
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HIŠKA ZA VSE, Anne Liersch
Bil je čudovit jesenski dan. Lisjak se je nastavljal zadnjim sončnim žarkom, zajci so vadili
svoj tek v cikcaku, divji prašič je goltal želod in kostanj, jelen je brskal za poslednjimi
bilkami na gozdni jasi. Samo jež je bil nemiren in je vohljal po odpadnem listju.
»Kmalu bo zima, prijateljčki moji,« je rekel. »Premisliti moramo o tem, res, dobro moramo
premisliti.«
»Hiško bi si lahko zgradili. Potem bi sedeli za pečjo in igrali karte,« je predlagal lisjak.
»Pa pečen kostanj bi jedli,« je zamomljal divji prašič in prav z užitkom zakrulil.
»In vsak večer bi si pripovedovali zgodbe,« je sanjaril jelen.
»V hiški bi spal svoj zimski spanec,« je dodal svoje še jež. »Takoj jutri moramo začeti,
seveda, takoj jutri.«
Vse živali so navdušeno prikimovale. Naslednjega dne so se zbrale na jasi in se vneto lotile
dela. Zajci so po polju nabirali kamenje, jež je tekal za divjim prašičem, ki je prinašal les iz
gozda, jelen je sestavljal kamenje, lisjak pa mešal malto. Zvečer so bili izčrpani, vendar
srečni. Tedaj pa je pot prinesla mimo jazbeca.
»Rad bi delal z vami,« je rekel. »Odlično znam graditi hiše.«
Živali so se takoj strinjale. Ko so živali naslednjega jutra prišle na svoje gradbišče, je bil
jazbec že na delu.
»Nikar ne postopajte leno naokoli!« je kričal. »Spravite se k delu!«
Pa so odbrzeli še jelen in zajci, da bi prinesli les. A njihov les jazbecu ni bil prav nič pogodu:
prvi kos je bil prekratek, drugi predolg, eden predebel, drugi pretanek. Divji prašič je valil
kamne na gradbišče. A tudi kamni jazbecu niso ugajali: prvi je bil premajhen, drugi prevelik,
eden preoglat, drugi preokrogel. Divji prašič se je razočarano vrgel po tleh, jazbec pa je
odvihral, da bi sam poiskal prave. Boter jež je žagal desko in pri tem veselo žvižgal.
»O ti jež nesrečni!« je nenadoma zatulil jazbec. »Deska je čisto poševna. Daj mi žago, da jo
spravim v red.«
Tudi jež se je razočarano spustil na gozdna tla.
»Prijatelji moji, čas je za odmor!« je veselo zaklical lisjak in prinesel velik lonec juhe.
»Jaz pa res nimam časa, da bi leno posedal naokoli!« je zagodrnjal jazbec in brez predaha
krilil z žago, žeblji in kladivom.
Naslednji dan ni bilo prav nič drugače.
»Dobro jutro!« so živali pozdravile jazbeca.
»Zaspanuhi!« jim je sitno vrnil pozdrav. »Podvizajte se! Les potrebujem!«
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Zajci so se brez vsake volje podali v gozd. Jelen in divji prašič sta postavljala okno, jazbec pa
je le zavijal z očmi.
»Poševno je in dosti preveliko,« ju je zmerjal.
Pa sta vzela okno in ga odnesla tja, kjer so živali počivale. Zajci so privlekli les iz gozda.
»Za božjo voljo, ta les je vendar moker!« je kričal jazbec.
Pa so vzeli les in ga odnesli tja, kjer so počivali. Jež in lisjak sta prišla z barvami in blagom.
»Kakšen nesmisel! Zdaj vendar še ni čas za blago in barve!« je besnel jazbec.
Pa je vzel lisjak blago in ga odnesel na počivališče. In jež je sopihal za njim ter valil
pločevinke z barvo.
»Nič mu ni pogodu,« si je brundal. »Ne, prav nič mu ni pogodu.«
Živali so razočarano sedele na gozdni trati in od daleč gledale jazbeca, ki je sam gradil naprej.
»Prijatelji,« je delaj lisjak, »še malo, pa bo začelo snežiti. Streho bi si morali postaviti nad
našim počivališčem.
Z vso vnemo so začeli delati in pri tem peli in se smejali. Čez teden dni je na nekdanjem
počivališču stala majhna hiška. Malo je bila vegasta in nekaj žebljev je bilo krivih. Pa to naših
živali sploh ni motilo. Srečno so sedele ob toplem ognju, igrale karte, si pripovedovale
zgodbe ter goltale pečen kostanj. In jež je prišel do svojega zimskega spanja. Tudi jazbec je
dokončal svojo hišo. Bila je čudovita. Vsi tramovi so bili lepo ravni, noben žebelj ni bil niti
malce kriv. Zvečer je sedel ob oknu in poslušal vesele glasove ostalih živali. In nenadoma se
je v svoji lepi hiški počutil zelo osamljenega. Dolgo je premišljeval. Potem pa, ko so z neba
padle prve snežinke, je dobil čudovito zamisel. Vneto se je lotil dela. Čez nekaj dni je potrkal
na vrata svojih sosedov.
»Dragi prijatelji,« je rekel in se v zadregi praskal po glavi, »prinesel sem vam darilo.«
Poleg jazbeca so stale najbolj nenavadne velikanske sani.
»Hura!« je zavriskal mali zajec in se s svojimi brati pognal nanje.
»Hm, to me pa preseneča,« je mrmral lisjak.
»In vse je ročno delo,« je pohvalno dodal jelen.
»Le poglejte, vsakemu sem namenil poseben prostor,« je razložil jazbec.
Zajčja mama pa je v smehu še dejala: »Upam, da si mislil tudi na prostor zase.«
Jazbec je srečen prikimal.
»Tako torej, kdo bi pričakoval kaj takega od tega jazbeca!«
Jež je skozi slamo pomolil svoj smrček in še malo povohljal: »Kdo bi pričakoval kaj takega.«
Potem se je znova zvil v klobčič in spal do pomladi.
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