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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

Opismenjevanje je vseţivljenjski proces, saj praktično ne moremo doseči zgornje meje 

opismenjevanja. Opismenjevanje temelji na štirih temeljnih jezikovnih sposobnostih: 

poslušanje, oralno sporočanje, pisanje in branje. 

 

Pismenost pa je največkrat definirana kot sposobnost branja in pisanja, nekateri pa jo 

opredeljujejo tudi kot druţbeno dejavnost. 

 

V svoji diplomski nalogi sem raziskovala, kako uspešno lahko vzgojitelji v vrtcu 

pripomoremo k boljšemu, hitrejšemu razvoju pismenosti otrok, starih od štiri do šest let.  

S prvim testiranjem dveh dokaj enakovrednih skupin otrok, z izvajanjem programa 

dejavnosti, ki lahko pospeši razvoj pismenosti v eksperimentalni skupini, ter s 

ponovnim testiranjem obeh skupin sem ugotovila, da je bil viden boljši napredek v 

eksperimentalni skupini kot v kontrolni.  

Rezultati moje raziskave so primerljivi tudi s predhodno raziskavo Marije Grginič, ki je 

svojo raziskavo izvedla na večjem vzorcu.  
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SUMMARY 
 

Literacy is a life-long process due to the fact that the final point of it cannot be reached. 

The process is based on four basic language competences: listening, speaking, reading 

and writing. 

 

Literacy is usually defined as the capacity of reading and writing while some claim it is 

also a social activity. 

 

In this thesis the main focus was put on trying to find out how educators in kindergarten 

can contribute to the improvement of literacy with children aged from four to six in a 

faster and more qualitative way. 

Tests were carried out on two quite homogeneous groups of children. The first test was 

carrying out the programme that can be helpful in improving the development of 

literacy; it was put into action in the experimental group while in the other group no 

such thing was carried out. With the second testing I have found out that a higher level 

of progress could have been detected in the experimental group as compared to the 

control group.  

 

The results of my experiment are comparable to the previous research of the author 

Marija Grginič who carried out her research on a larger sample. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: 

A child, process of literacy, literacy, role of family, roles of educators and teacher



V 

KAZALO 

1 UVOD ...................................................................................................................1 

1.1 OPISMENJEVANJE IN PISMENOST ...........................................................1 
1.1.1 Poslušanje ................................................................................................2 

1.1.2 Oralno sporočanje ....................................................................................3 
1.1.3 Branje ......................................................................................................4 

1.1.4 Pisanje .....................................................................................................5 
1.2 RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI ...................................................6 

1.2.1 Splošno sprejeta oz. dogovorjena pravila pisanja ......................................6 
1.2.2 Poznavanje in poimenovanje črk ..............................................................6 

1.2.3 Fonološko in sintaktično zavedanje ..........................................................6 
1.2.4 Povezanost fonem – grafem (povezanost črka – glas) ...............................8 

1.2.5 Razumevanje funkcije tiska ......................................................................8 
1.2.6 Predpisanje ...............................................................................................8 

1.2.7 Fonološki spomin .....................................................................................9 
1.2.8 Otrokov interes za tisk ..............................................................................9 

1.3 RAZVOJ BRANJA IN PISANJA .................................................................. 10 
1.3.1 Razvijanje bralca .................................................................................... 10 

1.3.2 Razvoj pisanja ........................................................................................ 11 
1.4 RAZVOJ GRAFOMOTORIKE ..................................................................... 13 

1.5 OPISMENJEVANJE ŠESTLETNIKOV ....................................................... 15 
1.6 PISANJE V PRVEM RAZREDU .................................................................. 16 

1.7 PODROČJE JEZIKA V KURIKULU ZA VRTCE ........................................ 16 
1.7.1 Jezikovne dejavnosti v vrtcu ................................................................... 17 

1.8 VLOGA STARŠEV, VZGOJITELJEV IN UČITELJEV PRI ZAČETNEM 

OPISMENJEVANJU............................................................................................... 23 

2 Cilj ...................................................................................................................... 27 
2.1 Hipoteze ........................................................................................................ 27 

3 Metodologija ....................................................................................................... 28 
3.1 Vzorec........................................................................................................... 28 

3.2 Spremenljivke ............................................................................................... 28 
3.3 Instrumentarij ................................................................................................ 30 

3.4 Način vrednotenja ......................................................................................... 30 
3.5 Način izvedbe................................................................................................ 31 

3.6 Statistična obravnava podatkov ..................................................................... 32 
4 Rezultati .............................................................................................................. 33 

4.1 Globalni rezultati v izhodišču ........................................................................ 33 
4.2 Globalni rezultati ob zaključku ...................................................................... 35 

4.2.1 Koncept o tisku ...................................................................................... 37 
4.2.2 Grafično zavedanje................................................................................. 39 

4.2.3 Fonološko zavedanje .............................................................................. 41 
4.2.4 Besedno branje in pisanje ....................................................................... 44 

4.2.5 Jezikovno razumevanje .......................................................................... 46 
4.2.6 Pismenost ............................................................................................... 48 

4.3 Preverjanje hipotez ........................................................................................ 49 

4.3.1 H1: Program dejavnosti pospeši razvoj pismenosti otrok v vrtcu. ........... 49 
4.3.2 H2: Znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine je pri posameznem 

elementu pismenosti doseţen statistično pomemben napredek glede na čas.......... 51 



 VI 

4.3.3 H3: Napredek eksperimentalne skupine glede na kontrolno skupino je pri 

posameznem elementu pismenosti statistično pomemben. ............................................. 52 
4.3.4 Primerjava rezultatov s predhodno izvedeno raziskavo Marije Grginič ............ 54 

5 Zaključek ...................................................................................................................... 55 
6 Literatura ...................................................................................................................... 57 

7 PRILOGE ..................................................................................................................... 58 
PRILOGA 1: PREIZKUS ZA PREVERJANJE PREDOPISMENJEVALNE 

ZMOŢNOSTI ....................................................................................................................... 58 



1 

 

1 UVOD 

 

 

1.1 OPISMENJEVANJE IN PISMENOST 

 

»Opismenjevanje je poučevanje branja in pisanja, opismeniti pa pomeni naučiti se pisati 

in brati« (SSKJ, 2002). 

 

Opismenjevanje je tako rekoč vseţivljenjski proces, kajti zgornja meja kakovosti je 

skoraj nedosegljiva. Branje ni le enostavna pretvorba zapisanega v miselne strukture in 

pisanje, ni le sporočanje miselnih struktur. Obe področji vključujeta veliko procesov in 

sposobnosti, ki vplivajo na bralni in pisalni uspeh. 

Opismenjevanje v devetletni osnovni šoli poteka po tako imenovanem 

komunikacijskem modelu, ki vključuje štiri temeljne jezikovne sposobnosti: poslušanje, 

oralno sporočanje, pisanje in branje. Poslušanje in oralno sporočanje sta temelja za 

razvijanje pisanja in branja, ki sta vključena ţe v jezikovne dejavnosti predšolskega 

obdobja. Branje in pisanje sta med seboj tesno povezana (Ločniškar, Osredkar, 2006). 

 

Pojem pismenosti je dinamičen koncept. Definicije pismenosti se ločijo glede na čas 

nastanka in kulturo, v kateri so nastale. To je torej kulturno definiran pojem. Če je bilo 

včasih za delovanje v druţbi dovolj, da se je človek znal podpisati, pa danes to še zdaleč 

ne zadošča več. Različni avtorji, ki govorijo o opismenjevanju v 21. stoletju, pravijo, da 

bo bodoča druţba zahtevala t. i. refleksivno ali razmišljujočo pismenost. Tovrstna 

pismenost se razlikuje od zgoraj definirane funkcionalne pismenosti (Ločniškar, 

Osredkar, 2006) po tem, da poudarja poleg usvojenosti osnovnih sposobnosti še rabo 

jezika za razmišljanje, komuniciranje in reševanje problemov (Pečjak, 2000). 

 

Pismenost je kompleksen proces, ki so ga psiholingvisti definirali na več načinov. V 

oţjem pomenu je najpogosteje definirana kot človekova sposobnost branja in pisanja. 

M. Cenčič (2000) jo opredeljuje kot zapleteno, sestavljeno in povezano dejanje ter 

proces, ki ne obsega le branja in pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje. Še 

natančnejša definicija pismenosti vključuje tudi druge ustvarjalne in analitične 

sposobnosti ter znanja na določenem področju. Nekateri jo opredeljujejo tudi kot 
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druţbeno dejavnost, in ne samo kot preprosto veščino, ki jo učijo v šolah in je tako 

odmaknjena od drugih druţbenih kontekstov (Grginič, 2005). 

 

S psiholingvističnega stališča pa teoretiki razvoj pismenosti proučujejo v 

komunikacijskem modelu opismenjevanja, pri katerem poudarjajo enakovredno 

vključevanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti: govorjenja, poslušanja, pisanja in 

branja. Te dejavnosti so namenjene medsebojnemu sporazumevanju in pomembno 

vplivajo na socialni in osebnostni razvoj posameznega učenca, v naslednji fazi pa je 

jezikovni pouk namenjen opazovanju in spoznavanju sistema, strukture oziroma 

zgradbe jezika. Za pismenost je bistvenega pomena bralna zmoţnost; to je sposobnost 

razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v druţbi 

in/ali so pomembne za posameznika. 

Sodobna druţba od posameznika pričakuje sposobnosti razmišljanja in ustvarjanja 

novega znanja, komunikacije, skupinskega sodelovanja in reševanja problemov, to pa 

narekuje tudi spremembe v začetnem opismenjevanju. Cilji niso le obvladovanje 

osnovnih komunikacijskih zmoţnosti, pač pa sposobnosti rabe jezika za komunikacijo, 

razmišljanje in kritično vrednotenje; cilj je doseči višjo raven pismenosti, to je kritično 

ali razmišljajočo pismenost (Grginič, 2006). 

 

1.1.1 Poslušanje 

 

Raziskave kaţejo, da je poslušanje najbolj razširjena komunikacijska dejavnost. L. Plut-

Pregelj v svoji raziskavi navaja, da naj bi osnovnošolski učenci preţiveli okoli 60 

odstotkov vsega časa v šoli ob neki dejavnosti, ki zahteva poslušanje. 

Poslušanje je na razvojni lestvici prva komunikacijska dejavnost, ki se pojavi pri otroku. 

S poslušanjem se otroci učijo tudi svojega jezika. 

Za učence v osnovni šoli je poslušanje eden od pomembnih načinov pridobivanja 

znanja, posebej še v prvih letih, ko učenci še ne znajo dobro brati. Naloge poslušanja so 

torej izjemno pomembne v prvem obdobju šolanja otrok. Njihov pasivni besedni zaklad 

je namreč veliko večji kot aktivni, zato lahko razumejo veliko več, kot pa so sposobni 

povedati. Pri tem lahko tudi do takrat nove besede prepoznajo in razumejo s pomočjo  

konteksta, slik, mimike in telesne govorice.  
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Poznamo več različnih vrst poslušanja: priloţnostno poslušanje, doţivljajsko 

poslušanje, terapevtsko poslušanje, razločujoče poslušanje in poslušanje z 

razumevanjem.  

Najbolj pogosta in hkrati temeljna oblika poslušanja v šolski situaciji je poslušanje z 

razumevanjem. Dejavniki, ki vplivajo na poslušanje, so: slušni spomin poslušalca, 

povezanost informacij s poslušalčevim predznanjem, pozornost in koncentracija 

poslušalca in še nekateri drugi. 

Pri razvijanju sposobnosti poslušanja se je pomembno zavedati, da je to le ena od 

komunikacijskih sposobnosti in da je tesno povezana z vsemi ostalimi, zlasti z 

govorjenjem, saj gre za dve plati istega procesa, govorno/poslušalske komunikacije, in 

da razvijanje posamične komunikacijske dejavnosti praktično ni mogoče. L. Plut-

Pregelj poudarja, da bi morali v osnovni šoli razvijati učenčevo poslušanje na naslednjih 

področjih (po Pečjak, 2000): 

1. sposobnosti razločevalnega poslušanja, 

2. razumevanje govornih sporočil, 

3. navajanje učencev na osnovna pravila uspešne govorno/poslušalske 

komunikacije.  

  

1.1.2 Oralno sporočanje 

 

Govor ima zelo pomembno vlogo v razvoju človeka. S pomočjo govora se človek na eni 

strani oblikuje kot posameznik, na drugi strani pa mu govor sluţi kot sredstvo za 

vzpostavljanje komunikacije s svetom. 

L. Marjanovič-Umek govori tako o individualni kot o druţbeni funkciji govora. Iz tega 

naprej izpeljuje tudi razlikovanje govora in jezika. Govor je individualen (nanaša se na 

posameznika), jezik pa je socializiran sistem simbolov, ki ga uporablja več 

posameznikov za medsebojno sporazumevanje (za razumevanje drugih in sebe, za 

vzpostavljanje in ohranjanje stikov z drugimi ljudmi) ter za izraţanje misli, stališč, 

občutij, hotenj in izkušenj. 

Za razvijanje govornih sposobnosti pri otrocih je najprej potrebno poznati osnovne 

značilnosti njihovega jezikovnega razvoja. 

Osnovo besednemu razvoju predstavljata dva procesa. To sta proces zaznavanja glasov 

in proces izgovorjave glasov. 
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Proces zaznavanja (in razločevanja) glasov je pogoj, da pride do jasne in natančne 

izgovorjave glasov, ki je značilna za jezik. Pri zaznavanju glasov teče razvoj od rojstva 

v smeri: zaznavanje lokacije zvoka – zaznavanje (in razločevanje) človeških glasov od 

drugih – ločevanje ţenskih in moških glasov – usmerjena pozornost na ton in ritem pri 

šestih mesecih. 

Proces izgovorjave glasov pa se začne v prvem letu z jokom, gruljenjem, bebljanjem in 

ob koncu prvega leta z izgovorjavo prve besede (prvih besed). Razvoj otrokovega 

govora se z leti izredno hitro povečuje. 

Pri predšolskem otroku se najhitreje razvija struktura besednega jezika. Tako ima otrok 

pri pribliţno petih letih in pol ţe razvito osnovno strukturo besednega jezika. Od 

drugega do petega leta je izredno hiter tudi razvoj besedišča. 

O pravi strukturi otrokovega govora lahko govorimo šele okrog drugega leta, saj gre 

prej bolj ali manj le za preprosto nizanje besed. Po drugem letu pa ţe postavlja 

posamezne besede v ustrezna skladenjska razmerja (po Pečjak, 2000). 

 

1.1.3 Branje 

 

Če govorimo o branju in razvijanju bralnih sposobnosti pri učencih, potem moramo ta 

razvoj videti v luči treh povezanih, vendar hierarhično organiziranih stopenj, ki vodijo k 

bralni pismenosti. Najniţja stopnja bralnih sposobnosti je stopnja avtomatizirane bralne 

tehnike, sledi ji stopnja branja z razumevanjem, najvišja pa je stopnja fleksibilnega 

branja. V praktičnem jeziku lahko relativno sočasno razvijamo vse tri sposobnosti. To 

pomeni, da učenec usvaja bralno tehniko ob hkratnem razvijanju razumevanja 

prebranega in z različnim bralnim gradivom. Kljub taki organski povezanosti vseh treh 

sposobnosti pa je potrebno vzeti kot kriterij vrednotenja v prvem obdobju šolanja 

predvsem tehniko branja, manj stopnjo razumevanja prebranega in še manj upravičene 

so zahteve po fleksibilnem pristopu k branju različnih besedil. 

Pečjakova (2000) v svoji knjigi navaja sistematičen pregled faz, ki jih lahko zasledimo 

pri usvajanju bralne tehnike, povzete po M. Čudina – Obradović: 

1. faza globalnega/celovitega prepoznavanja, 

2. faza začetne glasovne analize, 

3. faza pretvarjanja črk v glasove (uporaba abecednega načela), 

4. faza kompleksnega pretvarjanja črk v glasove.  
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Učenje branja je le eno od področij opismenjevanja. To je proces, ki traja vse ţivljenje, 

kajti učenje branja se ne začne z vstopom v šolo (kot bi lahko zmotno mislili) in ni 

zaključeno z obvladovanjem tehnike branja (po prvem triletju osnovne šole). Proces 

učenja branja se začne malodane z rojstvom in konča z zadnjim dnem našega ţivljenja. 

To je proces, ki je zelo kompleksen in bi ga lahko poimenovali celo kot »vseţivljenjsko 

učenje« (Ločniškar, Osredkar, 2006). 

 

1.1.4 Pisanje 

 

Iz komunikacijskega modela je razvidno, da otroci najprej poslušajo, nato govorijo, 

berejo in na koncu zapišejo besedila. 

Pri različnih komunikacijskih dejavnostih gre za uporabo različnih prenosnikov. Pri 

branju mora otrok grafični znak spremeniti v glasovni znak, pri pisanju pa je obratno: 

glasovnemu znaku mora dati dogovorjeno vidno podobo. Glasovni znak mora zapisati v 

grafični obliki. Le pri prepisovanju gre za preoblikovanje in čim bolj natančen posnetek 

vidne oblike znaka (črke, besede). Vendar pisno sporazumevanje (pisanje) ni le 

mehanično preoblikovanje ene simbolne oblike v drugo, pač pa gre tudi za procese 

ustvarjalnosti, črkovanja, poznavanja in upoštevanja slovničnih pravil, moţnosti 

izbiranja ustreznih besed itd. Pri pisnem sporazumevanju je še posebej potrebno biti 

pozoren na globalno strukturo, ki je drugačna pri zapisanem kot pri govorjenem 

besedilu.  

Pogoj za uspešen pričetek opismenjevanja je, da ima otrok nekaj izkušenj (znanja) o 

pisanju in piscih, preden gre sam v šolo in začne pisati. Gre torej za metakognicijo 

pisanja, čemur smo do sedaj v naši šoli posvečali premalo pozornosti. Premalo smo 

ozaveščali otroke o tem, kaj pisanje sploh je in čemu sluţi. K uspešnejšemu 

opismenjevanju vodijo posredno predvaje za pisanje, med katerimi velja omeniti 

naslednje vsebinske sklope (Pečjak, 2000): 

 splošne vaje, ki pomagajo otroku upravljati roko in s tem razvijati motoriko 

roke; 

 igre s svinčnikom, ki omogočajo pravilno drţo le-tega pred pravim pisanjem in 

 igre pisanja s črkami in besedami.  
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1.2 RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

 

Otrok ima ţe pred vstopom v šolo in začetkom formalnega učenja branja in pisanja 

zmoţnosti in spretnosti, ki se povezujejo z razvojem pismenosti. Porajajoča se 

pismenost vključuje tako konceptualno (npr. razumevanje funkcije tiskanega ali 

zapisanega gradiva) kot proceduralno (npr. poznavanje črk) znanje o branju in pisanju. 

Ključne komponente porajajoče se pismenosti pa so naslednje: splošno sprejeta oz. 

dogovorjena pravila pisanja, poznavanje in poimenovanje črk, fonološko in sintaktično 

zavedanje, povezanost črka–glas, razumevanje funkcije tiska, predpisanje, fonološki 

spomin in otrokov interes za tisk (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

1.2.1 Splošno sprejeta oz. dogovorjena pravila pisanja 

 

Pisano ali tiskano gradivo (npr. knjige) je organizirano glede na vrsto pravil in 

dogovorov (npr. besedilo poteka od leve proti desni, od zgoraj navzdol, od prve proti 

zadnji strani; sporočilna funkcija slikovnega gradiva v knjigi je drugačna od besedila; 

prazen prostor med odstavki ločuje pomenske enote besedila), ki jih otrok razume, 

preden se nauči brati (Prav tam). 

 

1.2.2 Poznavanje in poimenovanje črk 

 

Začetni bralci, ki še ne poznajo črk abecede, se tudi ne morejo naučiti, kateremu glasu 

pripada posamezna črka. Kljub temu da raziskave kaţejo, da je poznavanje abecede 

eden najmočnejših posameznih napovednikov kratko- in dolgoročnega uspeha pri 

učenju branja in razumevanju prebranega besedila, pa samo z učenjem poimenovanja 

črk pri učenju branja ne doseţemo vidnejših uspehov (Prav tam). 

 

1.2.3 Fonološko in sintaktično zavedanje 

 

Fonološko zavedanje opredeljujemo kot občutljivost za glasovno strukturo jezika in 

zmoţnost zavestnega razločevanja, zdruţevanja in upravljanja glasovnih enot različnih 
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velikosti ne glede na pomen. Gre torej za razumevanje različnih načinov členjenja 

govora na manjše dele (npr. izjave na besede, besede na zloge, besede na glasove) in 

zmoţnosti njihove rabe. Ker fonološko zavedanje ne deluje po načelu vse ali nič, otrok 

lahko razume posamezni vidik organizacije jezika (npr. da je izjava sestavljena iz 

besed), medtem ko drugih vidikov še ne razume (npr. da je beseda sestavljena iz 

fonemov).  

Spretnosti fonološkega zavedanja se razvijajo po določenih zakonitostih in v določenem 

zaporedju, in sicer skladno z otrokovo starostjo in njegovim spoznavnim razvojem. 

Chard in Dickson ravni fonološkega zavedanja opredeljujeta kot kontinuum, ki poteka 

od preprostih operacij glasovnega procesiranja k bolj zapletenim. 

1. Rime in aliteracije. Otrok slušno zaznava in prepoznava rime in aliteracije (npr. v 

otroških pesmicah in izštevankah) ter oblikuje besede, ki se rimajo. 

2. Členjenje izjave na besede. Otrok razume, da je vezano govorico mogoče členiti na 

manjše enote (besede). 

3. Zlogovno zavedanje. Gre za moţnost členjenja besed na zloge (npr. raca  ra-ca) ter 

povezovanje zlogov v besede (npr. ra-ca  raca). 

4. Začetki in konci besede. Otrok členi besedo na dva dela, tvori nove besede z danimi 

začetki ali konci ter povezuje začetke in konce v besede. 

5. Fonemično zavedanje. Predstavlja najvišjo raven fonološkega zavedanja, ki temelji 

na razumevanju, da so besede sestavljene iz posameznih glasov, ter na sposobnosti rabe 

glasov. Tako otrok npr. izpušča, dodaja ali nadomešča zloge ali glasove.  

Razvito fonološko zavedanje je pogojeno z razumevanjem vseh omenjenih ravni. 

Podobno tudi drugi raziskovalci navajajo, da fonološko zavedanje predstavlja enoten 

konstrukt, ki zajema različne ravni in razseţnosti (vključuje občutljivost na glasove, 

zloge in besede). Lonigan in sodelavci ugotavljajo, da otroci, stari tri do štiri leta, 

naredijo pomemben skok v razvoju fonološke občutljivosti (po Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006). 
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1.2.4 Povezanost fonem – grafem (povezanost črka – glas) 

 

Razumevanje povezanosti med fonemi in črkami abecede zahteva poznavanje glasov za 

posamezne črke in tudi glasov za kombinacije črk (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 

2006). 

 

1.2.5 Razumevanje funkcije tiska 

 

Otroci prepoznajo funkcijo tiska prej, kot znajo brati, saj ločijo, kdaj tisk predstavlja 

npr. zgodbo in kdaj npr. prometni znak, ki označuje pot. Z vprašanji, kot npr. Kaj piše 

na tem znaku?, usmerjajo  pozornost odraslih na različne napise v okolju ter tako 

postopno spoznavajo njihov pomen. Pribliţno od četrtega leta naprej otroci razumejo, 

da jezik ni le zbirka črk, pač pa da je simbolni sistem, ki odraţa neki pomen. Otroci, ki 

ne znajo brati in torej še ne razumejo funkcije tiska, bodo na vprašanje Kaj bi neka 

beseda lahko pomenila? odgovorili s poimenovanjem črk, medtem ko otroci, ki kaţejo 

razvojno višjo stopnjo razumevanja funkcije tiska, odgovorijo v skladu z razumevanjem 

besede. Ferreiro in Teberosky navajata, da poteka razvoj funkcije tiskanega besedila 

prek treh stopenj (po Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006): 

1. stopnja: Tisk je za otroke še nejezikovna reprezentacija posameznega 

predmeta, stvari, podobno kot slika. 

2. stopnja: Tiskano besedilo reprezentira otrokom le del jezikovnega sistema, 

npr. samostalnike. 

3. stopnja: Otroci razumejo, da je med govorom in pisanjem korespondenca ena 

proti ena ter da lahko vse, kar povemo, tudi zapišemo.  

 

1.2.6 Predpisanje 

 

Otrok, ki sicer še ne zna pisati, črke kot simboli pa ga zanimajo, se pogosto dela, da piše 

(npr. račun v trgovini, recept pri zdravniku, kartico s potovanja), in tako sporoča, da ima 

pisanje določen namen in pomen. Predpisanje poteka prek več zaporednih razvojnih 

stopenj (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006): 

1. stopnja: Otrok namesto pisanja rabi risanje. 



9 

 

2. stopnja: Otrok ţe rabi posamezne črke, številke in črkam podobne oblike, povezanost 

več črk pa mu ţe lahko predstavlja različne besede. Otrok značilnosti predmeta ali 

osebe praviloma vključi v zapisano besedo in tako npr. besedo medved napiše večjo kot 

besedo raca, ker je medved večji kot raca. 

3. stopnja: Na zadnji stopnji predpisanja vsaka črka otroku ţe predstavlja posamezni 

glas, vendar pa besede piše fonetično, kar pomeni, da jih napiše tako, kot jih sliši.  

 

1.2.7 Fonološki spomin 

 

Branje in druge spretnosti zgodnje pismenosti so povezane še z drugimi spoznavnimi 

zmoţnostmi, kot sta fonološki spomin (sposobnost takojšnjega priklica besed, ki nimajo 

pomena, ali nesmiselne serije številk) in hitro poimenovanje (več številk, barv ali 

predmetov, kolikor hitro je mogoče). Fonološki spomin je povezan s hitrostjo usvajanja 

besednjaka ter učenjem branja, hitro poimenovanje pa neodvisno od fonološke 

občutljivosti razlikuje med dobrimi in slabimi bralci (Prav tam). 

 

1.2.8 Otrokov interes za tisk 

 

Otrokov interes za tisk se kaţe kot interes za dejavnosti, povezane z branjem in 

pisanjem. Njegov interes, povezan z zgodnjo pismenostjo, običajno ocenimo posredno, 

to je prek poročil staršev, npr. o tem, kakšen interes za knjige ima njihov otrok; kako 

pogosto prosi odrasle, da mu berejo; ali je otrok v skupno branje dejavno vključen; 

kakšen je deleţ časa, ki ga otrok porabi za dejavnosti, povezane z branjem in pisanjem, 

v primerjavi z drugimi dejavnostmi. Rezultati raziskav, v katerih so se avtorice ali 

avtorji ukvarjali z interesom za tisk, kaţejo, da je otrokov zgodnji interes za tisk 

povezan s porajajočo se pismenostjo in kasnejšim uspehom pri branju. Otroci, ki imajo 

velik interes za branje in pisanje, pogosto ţe v obdobju porajajoče se pismenosti 

spodbujajo dejavnosti skupnega branja, npr. starše in druge odrasle osebe spodbujajo, 

da jim berejo; pri skupnem branju so bolj dejavni; pogosteje opazijo tisk v svoji okolici 

(npr. napise na tablah, registrske številke, reklamna sporočila, nakupovalne sezname) in 

sprašujejo po njegovem pomenu; kasneje, ko ţe znajo brati, pa so pri branju zelo 

vztrajni oz. bolj vztrajni kot otroci, ki zgodnjega interesa za tisk niso kazali. N. Bucik 
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ugotavlja, da se pri otrocih, starih od 4 do 6 let, ki so obiskovali vrtec, interes za branje 

pomembno pozitivno povezuje s pogoji druţinske pismenosti, kot so skupno branje 

staršev in otrok, starost otroka, ko so mu odrasli začeli brati knjige, število otroških 

knjig doma, skupno obiskovanje knjiţnice in ur pravljic. Avtorica tudi ugotavlja, da ima 

večina otrok, vključenih v njen vzorec, velik interes za knjige (otroci pogosto dajejo 

pobudo za skupno branje) ter da se otrokov interes za knjige pomembno povezuje z 

maminim interesom za branje. Povezanost mame in otroka med interesom za knjige je 

dvojna; avtorica jo razlaga podobno kot drugi raziskovalci. Otrokov interes za knjige se 

zviša, ker opazuje svoje starše, ko uţivajo pri branju, in pogosto posega po knjigah, 

hkrati pa starši, ki imajo sami večji interes za branje, otroku veliko berejo ter mu nudijo 

veliko moţnosti za spoznavanje raznolike literature, pogosteje z njim obiskujejo 

knjiţnico itn. in na ta način zvišujejo njegov interes za knjige (po Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

1.3 RAZVOJ BRANJA IN PISANJA 

 

1.3.1 Razvijanje bralca 

 

Dejstvo je, da se otrok v prvih letih nauči več kot v katerem koli kasnejšem obdobju. 

Vedno več strokovnjakov pri tem ugotavlja, kako velikega pomena so jezikovne 

dejavnosti, ki jih otrokom polagamo ţe v zibelko. Glasno branje in jezikovne dejavnosti 

ob branju niso ključnega pomena le za otrokov jezikovni razvoj, temveč odločilno 

vplivajo tudi na splošni razvoj (umski, čustveni in socialni).  

Prvi otrokovi učitelji smo vzorniki in starši. Torej ni pomembno, kako otroka vzgajamo 

v bralca ţe v najneţnejših letih. Marsikdo bi rekel, da je pretirano govoriti o vzgoji za 

branje ţe od rojstva. Vendar je druţinsko bralno okolje ključnega pomena za otrokov 

kasnejši bralni uspeh. 

Pogosto bo otrok večino knjig, ki mu jih bosta starša ponujala z veliko ljubeznijo in 

skrbnostjo, poškodoval in uničil. Ob takih dogodkih bosta starša vedno znova doţivljala 

razočaranja. Postopoma pa se bosta navajala na njegovo ravnanje s knjigami in mu 

poskušala privzgajati tudi drugačen (bralni) odnos do knjige. Po večletnemu delu z 

lastnimi in drugimi otroki pa učitelji opaţamo rezultate, ki se kaţejo v ljubezni do 
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branja in ţelji po odkrivanju »skrivnosti«, ki jih prinašajo knjige. Najpomembnejši je 

pravočasen in pravilen pristop.  

»Kakor in kolikor boš sejal, tako in toliko boš ţel.« Nikoli ni prezgodaj in nikoli ni 

prepozno, da z otrokom vstopimo v svet branja. Škoda bi bilo, da bi nas prve teţave 

odvrnile od naših dobronamernih poskusov, da vzgojimo dobrega bralca. Nihče drug ne 

more otroka spodbuditi za branje tako kot oče in mama ter najoţji sorodniki. Starši smo 

tisti, ki v največji meri lahko zagotovimo, da bodo knjige in veselje, ki ga daje branje, 

del otroštva (Ločniškar, Osredkar, 2006). 

 

Za uspešno razvijanje bralnih sposobnosti je treba upoštevati naslednja dejstva (Grginič, 

2006):  

– pripravljenost za branje se ne pojavi v danem trenutku; 

– pogoje za uspešno branje lahko iščemo v zgodnjih izkušnjah otrok s pomembnimi 

besedili; 

– pripravljenost otrok za branje se povezuje z njihovim prostovoljnim pristopom k 

branju.  

 

1.3.2 Razvoj pisanja 

 

Golli in drugi (po Sgerm, 2004) ugotavljajo, da se razvoj pisanja začne v zgodnji 

predšolski dobi in gre skozi vse faze čečkanja, vlečenja črt v določeno smer (z leve proti 

desni ali obratno, vodoravno, navpično, kroţno) do spontanega pisanja večinoma 

tiskanih črk, pogosteje velikih kot malih. 

Psihologi predšolskega obdobja ugotavljajo, da otrok prej piše, kot bere. Pogosto 

ponudi svoj izdelek staršem v branje in če staršem to uspe, ponosno vzklikne: »To sem 

jaz napisal!« 

V prvem razredu (od dopolnjenega šestega leta do sedmih let in pol) je pisava brez 

ritma, počasna, pritisk pisala prevelik, oblike pisanih črk še niso utrjene. 

 

Do zaključka devetega ţivljenjskega leta se izboljšuje oblika črk, povečuje hitrost 

pisanja in zmanjšuje pritisk pisala. 

Po dopolnjenem osmem letu, nekateri otroci ţe malo prej, začenja otrok pisati vedno 

bolj avtomatično, torej, ne da bi bil pozoren na obliko črk in vezavo. Takrat pišejo 
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številni otroci zelo grdo. Učiteljeva naloga pa je, da ponovno obudi učenčevo skrb za 

obliko. 

Hitrost pisave merijo s številom zlogov v minuti. V prvem razredu je otrokova 

zmogljivost majhna. Normalno je, če napiše le šest zlogov v minuti, v drugem devet, v 

tretjem dvanajst. Nato se hitrost povečuje. Poleg teh splošnih značilnosti ima vsak otrok 

še svoje individualne, ki vplivajo na pisavo. Na pisavo vplivajo prijetna ali neprijetna 

čustva, zaupanje vase, koncentracija pozornosti (Sgerm, 2004). 

 

Postati pismen je kompleksna in večstranska sposobnost. Tako kot imajo otroci 

raznovrstne izkušnje, se tudi zaporedje razvoja pismenosti lahko razlikuje v skladu s 

sociološko-kulturnimi okoliščinami, v katerih odraščajo. Vzajemno delovanje v 

dogodkih, povezanih s pismenostjo, je zato zelo kompleksno in se nenehno spreminja v 

skladu z namenom in okoliščinami. Strategije poučevanja pismenosti se različno 

vrednotijo v različnih socialnih in izobraţevalnih okoliščinah, prav tako imajo otroci iz 

različnega druţbenega okolja različne izkušnje, ki oblikujejo njihov pogled na 

pismenost. Razlikujejo se tudi pismene navade med druţinami in skupnostmi, otroci 

prihajajo od doma v predšolske ustanove in izobraţevalne okoliščine s poznavanjem 

različnih dejstev o pismenosti in delovanju pismenosti na različne načine. Problem 

nastane, če v vzgojno-izobraţevalnih okoliščinah vrednotijo in cenijo le en pogled na 

pismenost, ki izključuje druge (npr. učitelj pri opismenjevanju zelo poudarja dejavnosti 

branja in pisanja, zanemarja pa razvijanje sposobnosti govorjenja in poslušanja). Zato v 

mnogih drţavah staršem predlagajo, da delajo z otroki na zelo specifične načine, ki jim 

pomagajo doseči pismenost, ne glede na njihove lastne sociološke in kulturološke 

navade. Vendar Hill opozarja, da lahko otroci razvijejo »šolske opismenjevalne navade« 

le s pomočjo socialnega in kulturnega kapitala, ki so ga prinesli od doma. Prav zato 

morajo strokovnjaki za šolski razvoj razumeti obseţno vrsto predšolskih učnih izkušenj 

ter načrtovati in dopolnjevati kurikulum začetnega opismenjevanja, zgrajen na osnovi 

znanja, pridobljenega v primarnih skupnostih (Grginič, 2006). 

 

Z večjim pretokom informacij prek številnih medijev so tudi pri nas otroci pogosteje 

»izpostavljeni« vplivom tiska, posledica je zgodnejše pismeno znanje, ki ga otroci 

pridobijo v predšolskem obdobju. V vrtcu je vse več otrok, ki znajo prebrati znane 

napise ali pri pisanju uporabljajo črke, nekateri otroci pa ţe tudi analitično berejo, 

čeprav se niso načrtno učili brati in pisati (Grginič, 2008). 
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1.4 RAZVOJ GRAFOMOTORIKE 

 

Pisanje predstavlja obseţen del programa začetnega osnovnošolskega izobraţevanja. 

Uspešen začetek otrokovega šolanja je zato odvisen od njegovega napredovanja pri 

učenju pisanja. Učenje pisanja vključuje jezikovni in pravopisni ter grafomotorični 

vidik. Pod grafomotoriko pojmujemo sposobnosti, veščine in spretnosti, ki jih 

potrebujemo pri oblikovanju in usmerjanju potez, črk in besed ter zmoţnosti za 

umeščanje grafičnih simbolov in grafičnega niza v prostor. Grafomotorični vidik pisanja 

zahteva primerno razvito spretnost roke in prstov, dobro razvito zmoţnost za 

načrtovanje in izrabo prostora, sposobnost zaznavanja in posnemanja likov in oblik ter 

posameznih potez. Vključuje pa tudi zmoţnost usklajenega delovanja miselnih 

procesov, vidnega in slušnega zaznavanja in gibalne spretnosti roke (Ţerdin, 1996). 

 

S. Bojanin govori o treh razvojnih fazah rokopisnega pisanja (po Ţerdin, 1996): 

– predkaligrafski, 

– kaligrafski in 

– faza individualizacije rokopisa. 

 

Nekateri otroci začno uporabljati svinčnik ţe zelo zgodaj v predšolski dobi. Otrok 

ugotovi, da svinčnik pušča sled, in s tem odkrije novo čudeţno moč, ki jo ima nad 

svetom. Spozna, da je moţno brezobličnim linijam dati ţelene oblike. S to pridobljeno 

spretnostjo se pribliţa vedenju odraslih. Spozna, da je on tisti, ki ukazuje svinčniku in 

da lahko z njim riše podobe, ki imajo svoje ime in jih prepoznavajo tudi drugi. Otrok se 

zave, da je spoznal in se naučil novega načina sporazumevanja s svetom. To je faza 

predkaligrafskega pisanja. 

 

Kaligrafska faza se pojavi z učenjem črk in pisanja. Ob prihodu v šolo je otrokova 

spretnost ţe tolikšna, da je sposoben natančno posnemati posamezne grafične like in 

simbole oziroma grafomotorni niz tako, kot mu pokaţe učitelj. Natančno posnemanje 

pisanja in estetski videz sta tisto, za čimer teţi večina prvošolcev. Rokopis ostaja 

natančen in urejen tudi še v drugem razredu. 
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V devetem in desetem letu starosti se otrokova pisava začne spreminjati in dobivati 

individualne značilnosti. Pisanje dobi novo vlogo. Postane sredstvo za sporazumevanje. 

Na poti k individualizaciji rokopisa prihaja do opuščanja infantilnih oblik, pisava se 

razobliči in v mnogih primerih postane grša. Otrok opušča točno določene in jasne linije 

in začne iskati svoj lastni stil. Črke izgubijo svojo prvotno fizionomijo in se spremenijo, 

včasih v povsem neprepoznavne oblike. Pri otrocih z disgrafijo postane pisava še grša in 

neberljiva, tako za otroka kot za njegove učitelje (Ţerdin, 1996). 

 

Potek dozorevanja grafomotoričnih spretnosti lahko opazujemo pri otrocih ţe od 

drugega leta dalje. Njihovim grafomotoričnim umetninam lahko sledimo po zidovih 

stanovanj. Čim višje so sledovi na zidu, tem bolj so poteze čiste, linije oblikovane, krogi 

zaključeni, črte ravne. Posamezne poteze in liki začno prehajati v kombinacijo likov in 

oblik, v slike. 

 

Grafomotorično izvedbo in izraţanje omogoča kombinacija različnih vrst sposobnosti, s 

pomočjo katerih otrok grafični lik zazna in ga je zmoţen tudi posnemati. Vključujejo 

miselno, vidno in motorično usklajenost. Miselne predstave narekujejo ukaze. Roka jih 

bolj ali manj ubogljivo in spretno izvaja. Oko jih kontrolira, vendar ne z namenom 

kritičnega ocenjevanja.  

 

Razvojna faza čečkanja se pojavi bolj ali manj naključno, ko dobi otrok v roke predmet, 

ki pušča sled za seboj. Čečkanje predstavljajo nekontrolirane, nepovezane sledi. Nad 

črtami, ki ostajajo za predmetom, je otrok navdušen in jih začne ponavljati. Riše slepo, 

brez načrta. Narisano počečka, kot da bi hotel brisati. V naslednjem poskusu je otrokova 

grafomotorična dejavnost še vedno brezciljna, vendar z njo ţe zajema prostor s krivimi 

črtami, pri katerih mu uspe narisati ţe tudi kakšno pentljo in nato zaporedje pentelj.  

 

Risanje kroga se otrok nauči s ponavljajočimi se spiralastimi gibi. Krog je sprva manj, 

nato bolj okrogel, sprva še odprt ali pa zaključen s sekajočimi se črtami. Z zorenjem 

vidne in miselne kontrole ter gibalne spretnosti postaja krog čedalje bolj popoln. Drugi 

lik, ki ga otrok preriše, je kvadrat. Izpelje ga iz kroga ali pa posnema risanje vodoravnih 

in navpičnih črt. Zahtevnejša od kvadrata je povezava treh ravnih črt v trikotno obliko. 

Temu liku po zahtevnosti sledi risanje pravokotnika z diagonalnimi črtami in risanje 

romba. Risanje oblik, ki jim otrok daje imena, se začne tako, da sestavlja črte in 
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osnovne like. Krog in nekaj črtic v njem, je človek. V naslednji fazi pa otrok prenese 

črte še izven kroga in poimenuje ude. Dodaja prste, lase, copatke. 

 

Črke, ki jih otrok začne posnemati kot vrsto likov ali oblik, sprva le nakazujejo 

podobnost oblike. Pri tem otrok zanemari smer, prostor in zaporedje kot pomembno 

značilnost črk ali besed. Črko mirne duše postavi na glavo, ker pomen in razlikovanje 

smeri razvije šele kasneje. Prvo prerisovanje črk ni v zvezi s pomenom, ki ga imajo 

črke. So zgolj nova zanimiva vrsta oblik in nov izziv. Seveda pa otrokova okolica kaj 

hitro poskrbi, da ga seznani tudi z imeni novih likov. Tako mnogo otrok ţe pred šestim 

letom starosti prepozna večino črk. V starosti sedmih let pa otroci psihomotorično 

dozorijo do te mere, da so sposobni brez večjih teţav posnemati in oblikovati like, ki 

predstavljajo črke. Večina otrok je v tej starosti sposobna zaznati in pomensko dojeti 

tudi značilnosti potez in smeri. 

 

Psihologinja Brunet-Lesine je oblikovala preprost test za pribliţno oceno mejnikov 

grafomotoričnega razvoja s pomočjo prerisovanja likov. Ugotovila je, da zna večina 

triletnih otrok prerisati krog, štiriletniki prerišejo kvadrat, petletniki trikotnik in 

šestletniki romb (po Ţerdin, 1996). 

 

1.5 OPISMENJEVANJE ŠESTLETNIKOV 

 

Pri šestletnikih je zelo pomembno načrtno razvijanje sposobnosti poslušanja. 

Najpogostejše so vaje in preverjanje sledenja navodilom, slušnega razločevanja dolţine 

besed, zlogov ter prvega in zadnjega glasu. 

Najpomembnejše za otrokovo poznejšo stopnjo pismenosti je v tej dobi razvijanje 

primarnih komunikacijskih sposobnosti: govorjenja, razvijanje poimenovalnih in 

upovedovalnih zmoţnosti z opisovanjem. 

 

Čeprav v tem obdobju še ne gre za pravo pisanje, pa sistematično razvijamo orientacijo 

na listu in grafomotoriko. Vse grafomotorične vaje (risanje ravnih in krivih črt, kroţnic 

in pentelj, posnemanje vzorcev itd.), s katerimi v tem predpisalnem obdobju vadimo 

prvine črk in številk, izhajajo po navadi iz gibalnih vaj v prostoru, na sebi, iz dela z 
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različnimi materiali ali iz pripovedovane zgodbe in so sestavine posameznih iger, plesa 

in gibanja.  

 

Za začetno opismenjevanje je torej nujno, da pri otroku razvijemo orientacijo, 

grafomotoriko ter slušno in vidno zaznavanje (Sgerm, 2004). 

 

1.6 PISANJE V PRVEM RAZREDU 

 

Pisanje je kompliciran proces, ki zdruţuje optično zaznavanje, optično pomnjenje, 

povezovanje in usklajevanje pisalnih gibov z gibi govornih organov. Pri začetniku gre 

pri tem za šepetanje cele besede, črko za črko, pozneje pa ostane le napetost govornih 

organov. Gibalne predstave pisanja črk in besed se z aktiviranjem ţivčno-mišičnega 

sistema udejanjijo v pisalne gibe. Obenem potekajo tudi zveze s pomenom besed in 

povedi. 

Od kvalitete vseh teh povezav so odvisne individualne razlike pri pisanju. Nekateri 

otroci pišejo lepo in lahkotno brez velikega truda, drugi pa z veliko vaje le teţko 

oblikujejo lepše črke in zmanjšajo pritisk prstov. 

Individualne razlike so velike, kljub temu pa potekajo pri napredovanju vseh učencev 

enaki bistveni procesi (Sgerm 2004). 

 

1.7 PODROČJE JEZIKA V KURIKULU ZA VRTCE 

 

Kurikulum za vrtce kot nacionalni dokument, sprejet leta 1999, vsebuje koncept in 

sistem predšolske vzgoje pri nas. Dokument na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih 

vrtcev, na drugi pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo dopolnjuje, 

spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. V njem so prepoznavna osnovna načela 

in cilji predšolske vzgoje ter temeljno spoznanje, da otrok dojema svet celostno v 

interakciji z vrstniki in odraslimi. V ospredju predšolske vzgoje ni več le vsebina 

(program), pač pa tudi proces vzgoje, otrok se uči iz lastnih izkušenj in interakcij z 

okoljem (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Kurikulum za vrtce govori tudi o tem, da je predšolsko obdobje najpomembnejše za 

razvoj govora, ki odpira široke moţnosti za sodelovanja in komunikacije z odraslimi, 
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otroki, seznanjanje s pisnim jezikom ter spoznavanje nacionalne in svetovne 

knjiţevnosti – lastne in tuje kulture. Z aktivno udeleţbo v sporazumevalnem procesu 

ima otrok moţnost spoznavanja in učenja strategij sprejemanja in tvorjenja besedil v 

različnih govornih poloţajih in za različne potrebe. Osnovni cilj je zavedanje jezika kot 

temelja lastne identitete. Iz tega cilja izvirajo vsi drugi, kot so poslušanje, razumevanje 

in doţivljanje jezika ter razvijanje jezikovne zmoţnosti. Otrok ima priloţnost, da se 

zaveda slovenskega jezika kot drţavnega jezika, hkrati pa ve, da obstajajo tudi drugi 

jeziki (Grginič 2005). 

 

V kurikulu za vrtce je v načelu sodelovanja s starši zapisana pravica staršev do sprotne 

izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku, medtem ko morajo vrtci 

staršem zagotoviti stalno informiranje. To načelo omogoča pretok informacij, med 

drugim tudi o porajajoči se pismenosti (Grginič, 2006). 

 

1.7.1 Jezikovne dejavnosti v vrtcu 

 

Predšolski otroci so v vrtcu deleţni bogate jezikovne vzgoje. V kurikulu za vrtce so 

jezikovne dejavnosti usmerjene na več področij: 

1. govorna vzgoja, 

2. knjiţevna vzgoja, 

3. predopismenjevanje, 

4. knjiţna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja. 

Vse dejavnosti se v otrokovem vsakdanjiku odvijajo tesno povezane. 

Predopismenjevanje je torej le eno od področij jezikovnih dejavnosti v vrtcu (vključuje 

predpisalne in predbralne dejavnosti). Različne dejavnosti, ki jih vzgojiteljice 

pripravljajo, nudijo otroku spodbude za (Ločniškar, Osredkar, 2006):  

 vidno razločevanje in razčlenjevanje (otroci ločijo napisano in narisano, 

seznanjajo se s konceptom tiska, prepoznavajo vzorce ipd.), 

 slušno razločevanje in razčlenjevanje (prepoznavajo glasove, zvočnost 

umetnostnega jezika ipd.), 

 vidno-gibalne spretnosti (razvijajo orientacijo v prostoru in na papirju).  
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Govorna vzgoja  

 

Zdruţuje poslušanje in govorjenje, verbalno in neverbalno komunikacijo, razvijanje 

slovnične in pragmatične zmoţnosti.  

V jezikovni fazi, ki se začenja po prvem letu otrokove starosti, otrok sprejema besede in 

slovnična pravila za pregibanje in tvorjenje, srečuje se s pravili za tvorjenje izrekov in 

besedil in tako postopoma razvija slovnično zmoţnost. Ob učenju pravil, kdaj in kako 

reagirati s katerim od jezikovnih sredstev, se postopoma uči sporazumevati, kar pomeni, 

da začne razvijati tudi pragmatično zmoţnost. V zgodnjem otroštvu je torej ena od 

otrokovih osnovnih nalog, da razvije zmoţnost tvorjenja in razumevanja besedil v 

različnih govornih poloţajih in za različne potrebe. V vrtcu ta cilj uresničujejo z 

obiskom gledališča, razstave, knjiţnice, kjer imajo otroci moţnost sodelovati v različnih 

govornih poloţajih. Na razvoj otroškega govora in oblikovanje lastnega besedilnega 

sveta ima pomemben vpliv govor odraslih, izbira tem pogovora, premišljeno pa morajo 

biti izbrane tudi pravljice, zgodbe, pesmi, igre in filmi.  

V vrtcu naj bi spodbujali verbalno in neverbalno komunikacijo, zato so v komunikaciji 

pomembni očesni stik in gibi, obrazna mimika odraslega, za uresničevanje tega cilja pa 

so primerne tudi igre s prsti, pesmi, izštevanke, akcijske igre – bibarije in rajalni plesi. 

Moţnosti za neverbalno izraţanje dobijo otroci v igrah pantomime oz. posnemanju 

ţivali ali oseb in v naravni vlogi kot obliki simbolne igre. Za razvoj jezikovne 

zmoţnosti je simbolna igra še zlasti pomembna, saj učenje v skupini, ob privzemanju 

raznovrstnih vlog, otroku omogoča uporabo socialnega govora; dogovarjanje s soigralci 

o temi, vlogi pa vpliva na razvoj socialnih spretnosti, ki jih potrebuje za uspešno 

sporazumevanje z drugimi otroki. 

Otrok mora biti aktiven udeleţenec v komunikacijskem procesu, zato mu odrasli dajo 

moţnost, da tudi sam začenja pripoved, pogovor ali uvaja temo, ki ga zanima. Otroku z 

obliko dela (v skupini ali paru) omogočamo, da lahko v pogovoru menjava vlogi 

poslušalca in govorca. S. Kranjc (2001) opozarja, da ni treba zahtevati odgovorov v 

celih stavkih, ker ga s tem učimo neke vrste komunikacije, ki je ne bo več srečal v 

spontanih situacijah; pač pa naj bi odrasli s strukturo vprašanj dosegli, da bi otroci 

povedali več kot le besedo ali dve. Na razvoj govora, predvsem na besedišče in 

pomensko znanje, ima velik vpliv glasno branje otrokom, zato spodbujamo dejavnosti 

pri knjiţevni in knjiţni vzgoji. Razvijanje govorne zmoţnosti pa se tesno prepleta s 

predopismenjevalnimi dejavnostmi, namreč jezikovna sredstva in razvita pragmatična 
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zmoţnost pomagajo otroku pri razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti (Grginič 

2005). 

 

Književna vzgoja  

 

Je kot komunikacijski model, ki zdruţuje otrokovo literarnoestetsko doţivljanje in 

komunikacijo z literarnim besedilom, med vrstniki ter otrokom in odraslimi.  

Glede na oblike izvajanja in vrste dejavnosti je knjiţevna vzgoja zelo podobna 

druţinskemu branju, začenja pa se ţe z rojstvom otroka. Otrok se namreč ţe od prvih 

dni naprej zaznavno, gibalno (neverbalna komunikacija), čustveno, socialno, miselno in 

tudi govorno odziva na dogajanje v svojem okolju, zato je pomembno, kakšno je to 

okolje in kako se odzivajo ljudje. Tu mislimo predvsem na komunikacijo med otrokom 

in člani druţine, na pogovor, pripovedovanje zgodb, pri tem je nepogrešljiva neverbalna 

komunikacija (očesni stik, telesni dotik in mimika obraza). Zato je za knjiţevno vzgojo 

v vrtcu pomembno upoštevanje načela vertikalne kontinuitete oz. povezanosti med 

druţino in vrtcem. V vrtcu pri skupnem branju ustvarimo podobne razmere kot pri 

večernem druţinskem branju. Sodelovanje druţine in vrtca se razkriva tudi prek 

pravljičnih uric ali delavnic na popoldanskih srečanjih.  

Pri knjiţevni vzgoji naj bi bil eden temeljnih kriterijev pri izbiranju knjig za skupno 

branje kakovost besedila in ilustracij oz. fotografij; izbrali naj bi knjiţevna dela 

osrednjih avtorjev, imen, ki odstopajo od povprečja knjiţne produkcije za mladino. 

Drugi pomemben kriterij za izbiro knjig je raznolikost ţanrov/vrst in besedilnih svetov; 

vzgojiteljice naj bi izbirale med naslednjimi ţanri/vrstami: slikanico, ljudsko in avtorsko 

pravljico, poezijo in lutkovno igro. Raznolikost besedilnih svetov pomeni, da ne 

izbiramo le literature, ki je blizu otrokovemu izkušenjskemu svetu, pač pa naj bi otroci 

v knjigah spoznavali tudi tuj, neznan fantazijski svet in pogosto tudi svet, poln 

nesmiselnic, da bi lahko razvijali sposobnost domišljijskega sooblikovanja in 

doţivljanja literarnega sveta. 

V knjigah naj bi se otroci »srečevali« z literarnimi osebami, ki izraţajo različna 

razpoloţenjska stanja, kot so npr. veselje, ţalost, pa tudi stiska, bolečina in strah. 

I. Saksida pa omenja tudi različne stopnje zahtevnosti; otroci naj bi poleg starosti 

»primernih« knjig poslušali tudi »zahtevnejša dela, če ta omogočajo dovolj veliko 

stopnjo interakcije med bralčevo domišljijo in besedilom«. 
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Navsezadnje je treba upoštevati otrokov interes, njegovo izbiro knjige, saj ji bo le tako z 

veseljem prisluhnil. Pomembno je tudi, da otrokom pustimo dovolj časa, da poslušajo 

znano pravljico, kajti potrebujejo red in varnost, ki jim jo vedno znova nudi. Otrok 

vsebino uporabi tudi kot temo za simbolno igro, v igri se z eno in isto temo lahko 

ukvarja v neštetih ponavljanjih in različicah. 

V razvojnem obdobju malčka (od enega do treh let starosti) se knjiţevna vzgoja kaţe v 

gledanju slikanic, pa tudi ţe v pripovedovanju in branju zgodb; pojmujemo jo lahko kot 

eno od oblik igre. I. Toličič jo označuje kot dojemalno igro. Vzorec dejavnosti ob 

gledanju posamezne slike v knjigi se ponavlja v naslednjem zaporedju: 

– usmerjanje otrokove pozornosti (odrasli ali otrok sam usmerja pozornost k 

predmetu na sliki), 

– spraševanje, 

– poimenovanje (predmeta na sliki), 

– povratna informacija. 

V tem obdobju otrokovo spoznavanje poteka na treh ravneh razvoja: 1) predmete na 

slikah zna pravilno poimenovati, vendar jih v slikanici dojema izolirano (ločeno) od 

konteksta, 2) odrasli s sklicevanjem na znano iz otrokovega ţivljenja pomagajo otroku 

postaviti predmet v nov kontekst, otrok pa besedilo tudi sam dopolnjuje s 

pripovedovanjem iz svojega izkustvenega sveta in 3) na tej ravni prihaja do zdruţevanja 

kontekstov, otrok lahko ob pomoči odraslega slikovno zaporedje zdruţi v zgodbo in jo 

kot celoto vse bolje razume. 

V srednjih in starejših skupinah poteka interpretacija umetnostnega besedila v 

naslednjih fazah: 

– uvodna motivacija, 

– delo z besedilom (premor pred poslušanjem, poslušanje, premor, vprašanja za 

doţivljanje in razumevanje besedila) in 

– nove naloge. 

Najpomembnejši cilj, ki mu sledimo pri knjiţevni vzgoji, je otrokovo literarnoestetsko 

doţivljanje besedila – »otrok ob knjigi doţivlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje 

fizično in estetsko ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do literature. Poslušanje 

umetnostnega besedila ob kakovostnih ilustracijah omogoča otroku doţivetje lepega, 

doţivljanje umetniškosti, ki zdruţuje spoznavno, etično in estetsko funkcijo knjige. V 

besedilu zaznava zvočne in likovne posebnosti, prepozna rime in ritem pesmi, oblikuje 
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si domišljijsko-čutno predstavo o knjiţevnih osebah in dogajalnem prostoru ter ob 

slikah sledi zaporedju dogodkov« (Grginič 2005). 

 

Predopismenjevanje  

 

Je v povezavi z govorno vzgojo, ki zdruţuje predbranje in predpisanje kot spoznavanje 

simbolov pisnega jezika ter različnih vrst in funkcij tiska (besedil) in knjige kot vira 

informacij.  

Dejavnosti za razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti vključujejo različne vaje, 

večinoma so to didaktične igre za razvijanje grafičnega in fonološkega zavedanja, otrok 

se v obeh starostnih skupinah igra z glasovi, v drugem starostnem obdobju pa se začne 

igrati tudi s črkami. Predpisalne spretnosti (grafomotorične vaje) obsegajo vaje za 

koordinacijo (oči–roka) in vaje za zaznavanje prostorskih razmerij (najprej na lastnem 

telesu in nato v okolju). Sposobnost sledenja in razumevanja navodil je v 

opismenjevalnem procesu v šoli ključnega pomena, zato ţe v predšolskih ustanovah 

veliko pozornosti namenjajo razvijanju teh sposobnosti, najpogosteje z druţabnimi 

igrami, plesi in jezikovnimi igrami. 

Ţe v prvem starostnem obdobju otroci spoznavajo vlogo pisnega jezika – različne 

oblike in funkcije tiska in se seznanjajo s knjigami. V okolju poskušajo prepoznati 

okoljski tisk, pogoste napise, ki jih srečujejo na cesti, v trgovini, na televizijskih 

zaslonih in »berejo« knjige, ki so jih sami ustvarili. 

Razvijanje predpisalne spretnosti je v kurikulu povezano s področjem gibanja. Med 

pogostimi aktivnostmi pri razvijanju predpisalne spretnosti, ki poteka ţe pri mlajših 

otrocih, so: pretikanje, natikanje, potiskanje, zlaganje, sestavljanje, pobiranje drobnih 

predmetov, risanje in čečkanje kot oblika pisanja. Otroci jih izvajajo pri vsakodnevnem 

igranju. Prstne spretnosti razvijajo tudi na področju umetnosti, kjer npr. gnetejo, trgajo, 

nizajo in rišejo z različnimi pisali.  

Za razvijanje predbralnih spretnosti je pomembno grafično in glasovno zavedanje. Z 

različnimi glasovnimi in besednimi igrami, kot so igre z aliteracijami (enakimi 

začetnimi zlogi), rimami, ugankami, onomatopoijami, in z ritmičnim spremljanjem (npr. 

ploskanje, topotanje) ob izrekanju posameznih zlogov vzgojitelji pomagajo otrokom 

razviti glasovno zavedanje. V prvem starostnem obdobju so to igre poslušanja (oglašanj, 

zvokov, šumov …), gibalno-govorne igre, kot so bibarije, prstne igre, uganke o delih 

telesa, rajalni plesi in igre z izštevankami, ki otrokom omogočajo doţivljanje ritma 
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besed, glasbe in pesmi. Dejavnosti za razvijanje grafičnega zavedanja so opazovanje 

predmetov v prostoru, iskanje razlik in podobnosti med predmeti, ogledovanje slik, 

slikanic, potovanje po labirintu, otroci pa imajo moţnost prepoznati najvidnejše napise 

(npr. imena v garderobi), piktograme in vzorce. 

V drugem starostnem obdobju otroci še naprej spoznavajo koncept tiska ob 

vsakodnevnem stiku s tiskano besedo v knjigi in okoljskih napisih. V tem obdobju 

otroci v svojem razvoju prehajajo na intuitivno podstopnjo, zato se vse pogosteje 

udeleţujejo simbolne igre v skupinah, v igri imitirajo pismene dejavnosti odraslih. 

Vzgojitelji pa v raznolikih problemskih situacijah tudi načrtno spodbujajo otroke k 

iskanju novih moţnosti, v katerih bi lahko uporabili različne besedilne zvrsti. Tretja 

moţnost predopismenjevalnih dejavnosti so različne didaktične igre, kot so igre za 

razvijanje fonološkega in grafičnega zavedanja ter razvijanje grafomotorike (prstne in 

ročne spretnosti, zmoţnost vidno-gibalne usklajenosti) in sposobnosti zaznavanja 

prostora in orientacije v njem (Grginič 2005). 

 

Knjižna vzgoja  
 

 

Otrokom omogoča, da spoznajo knjigo kot vir informacij in jim daje dostop do 

najprimernejših virov za njihovo starost, na knjigo naj bi jih navajali ţe od 

najzgodnejših let. Ob seznanjanju s knjigami, tako leposlovnimi kot priročniki, in ob 

glasnem branju odraslih se seznanjajo z začetkom in smerjo branja, zavedajo se, da so 

simboli v knjigah črke, razlikujejo prvo in zadnjo stran knjige, ločijo slike (za gledanje), 

besede in besedilo (za branje) ter prepoznajo naslov na naslovnici. Mlajši otroci se s 

knjigami in drugimi oblikami tiska najprej le igrajo, »berejo« jih tako, da posnemajo 

odrasle pri branju. Ob vsakodnevnem stiku s knjigo naj bi otroci spoznavali tudi njene 

značilnosti, ki naj bi jih upoštevali: umetnostno besedilo je namenjeno doţivljanju 

estetskega ugodja, v njem prevladuje estetska funkcija, pragmatična je obrobna, medtem 

ko je v neumetnostnem pragmatična funkcija pomembnejša, estetska pa obrobna, v 

njem lahko poiščemo stvarne informacije, ki jih je mogoče preveriti.  

Med različnimi kotički v vrtcih so tudi knjiţni, ki jih poimenujejo tudi bralni ali 

pravljični oz. kotički za branje in pisanje, v njih so poleg polic s knjigami in revijami še 

mizica s pisalnim priborom, stolčki, preproga, sedeţna garnitura, kar omogoča otrokom 

domačnost in udobnost. V kotičku imajo moţnost, da sami ali z drugimi otroki 

odkrivajo in spoznavajo raznovrstne knjige, tudi tiste, ki jih poslušajo pri skupnem 
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branju, kotiček pa bogatijo tudi s svojimi izdelki, predvsem izdelanimi knjigami, 

slikanicami, leporeli in katalogi, ko pripravljajo gledališko predstavo, kotiček dopolnijo 

še z lutkami, gledališkim listom in vabilom. Ob tovrstnih dejavnostih se prepletata 

knjiţna in knjiţevna vzgoja, različne pisalne dejavnosti pa se povezujejo s 

predopismenjevanjem (Grginič 2005). 

 

1.8 VLOGA STARŠEV, VZGOJITELJEV IN UČITELJEV PRI 

ZAČETNEM OPISMENJEVANJU 

 

W. Teale (po Grginič, 2006) meni, da je najpomembnejša značilnost druţinske 

pismenosti ustvarjanje neodvisnih priloţnosti za otrokovo raziskovanje pisnega jezika in 

njegovo opazovanje drugih, ko uporabljajo pisni jezik; mlajši otroci in odrasli (ali 

starejši sorojenci) skupno sodelujejo v dnevnih dogodkih.  

Druţina v vsakodnevnih dejavnostih neposredno spodbuja otroka k odkrivanju in 

raziskovanju pismenosti. H. P. Leichter izpostavlja tri načine, kako druţina vpliva na 

otrokov razvoj pismenosti (po Grginič, 2006): 

1. medosebno sodelovanje obsega izkušnje s pisanjem in branjem, ki jih otrok pridobiva 

v druţinskem okolju skupaj s sorojenci, starši in drugimi druţinskimi člani. Priloţnosti 

za začetno opismenjevanje se tako pojavljajo v druţinskem okolju, kjer nastajajo 

zapiski, kot so seznami za nakupovanje, voščilnice ipd.  

2. fizično okolje obsega pripomočke za sporazumevanje (npr. telefon) in pisne vire, ki 

jih uporabljajo v druţini in imajo velik vpliv na otrokov razvoj pismenosti.  

3. čustvena in motivacijska klima se nanaša na odnose med druţinskimi člani, še zlasti 

odseva odnos staršev do pismenosti in njihova pričakovanja glede doseţkov otrok na 

področju pismenosti. Kot dejavnik se obravnavajo tudi pozitivne in negativne izkušnje 

staršev s pismenostjo ter ambicioznost druţinskih članov.  

 

Znane so številne oblike druţinskega branja, ki naj bi vplivale na razvoj otrokove 

jezikovne zmoţnosti, med njimi je razširjeno dialoško branje. V dialoškem branju so 

zamenjane vloge odraslih in otrok, namesto odraslih, ki berejo otrokom, se otroci učijo 

postati pripovedovalci zgodb. Odrasli prevzemajo vlogo aktivnega poslušalca, 

postavljajo vprašanja in dopolnjujejo zgodbo z informacijami. Ob otrokovih opisih 

slikovnega gradiva v knjigi jih opozarjajo na napačno sklepanje, njihovi odgovori se s 
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ponavljanjem in pohvalo izboljšujejo in bogatijo. V dialoškem branju se ob 

spreminjajočih vprašanjih odraslega bralca razvija otrokovo izraţanje in njegova 

jezikovna zmoţnost. Pri mlajših otrocih odrasli postavljajo vprašanja ob slikah na 

posamezni strani, kjer otrok opiše osebe, ţivali, predmete (npr. Kaj je to? Kako se 

oglaša koza?), pri štiri- in petletnih otrocih pa ţe lahko z vprašanji preverjajo otrokovo 

doţivljanje dogajanja v knjigi (Grginič, 2006). 

 

Iz raziskav je razvidno, da otroci, ki jim starši ali sorodniki redno berejo in so sami 

redni bralci, prav tako postanejo zgodnji bralci ter kaţejo naravno zanimanje za knjige. 

To seveda ni presenetljivo, skozi pogosto branje zgodb se namreč otroci seznanijo s 

knjiţnim jezikom in spoznajo funkcijo tiska. Zgodbe, ki jim jih starši berejo, so 

ponavadi zelo zanimive, kar spodbuja otrokov interes. Otroci, ki so pogosto v stiku s 

knjigami, razvijajo besedni zaklad in občutek za strukturo, kar zelo pripomore k učenju 

branja. Preprosta besedila v otroški literaturi, ki jih otrok večkrat posluša in jih »zna ţe 

na pamet«, mu dajejo moţnost zapomnitve vzorcev – ponavljajočih se besed in povedi. 

Otroške zgodbe spodbujajo domišljijo, ki otroku omogoča, da »potuje« stran od 

trenutnega okolja in tako razširja spekter svojih izkušenj. Pogovor ob branju, ki vsebuje 

vprašanja, dodatne informacije, lastne izkušnje staršev ipd., je izjemnega pomena za 

razvoj kompleksnosti otrokovega mišljenja (Prav tam). 

 

Raziskovalci so skušali ugotoviti, kakšne so izkušnje s pismenostjo v druţinah otrok, ki 

so se naučili brati in pisati pred vstopom v šolo. Večina dobrih mlajših bralcev je imela 

naslednje skupne značilnosti (Grginič, 2006):  

 vsi so imeli veliko stikov s pisano/tiskano besedo, 

 vsi so pogosto slišali kompleksno rabo jezika, pisano in govorjeno; 

 zgodaj so se naučili, da obstaja povezava med pisanimi in izgovorjenimi 

besedami (glasovi); 

 veliko pogosteje so videli starejše pri branju različne literature (leposlovja, revij, 

časopisov, informacij o delu);  

 vsem so odrasli brali veliko knjig; 

 starši so kupovali ali si izposojali knjige zase in otroke, knjiţnico ali knjigarno 

so pogosto obiskali skupaj z otrokom; 

 doma so hranili veliko zalogo knjig in pisanega materiala; 

 branje in pisanje sta bila na splošno ovrednotena kot pomembna aktivnost.  
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Zaradi pomena in vpliva, ki ga ima druţinska pismenost za razvoj šolske pismenosti, 

mora biti sodelovanje staršev sestavni del predšolskih in šolskih programov, 

komunikacija med domom in šolo pa mora potekati v obeh smereh (Grginič, 2006). 

 

Avtorica več knjig s področja pismenosti M. Grginič meni, da bi bilo treba v vrtcih 

nameniti več pozornosti spodbujanju porajajoče se pismenosti, kar bi lahko dosegli s 

sistematičnim spodbujanjem spontanega branja in pisanja, skupnega branja, 

sooblikovanjem bralno-pisalnih kotičkov, s spoznavanjem pomena tiska v igralnih 

situacijah in podobno, zato je v eni od svojih raziskav izdelala poseben program za 

spodbujanje druţinskega branja Otrok s starši ob knjigi. V raziskavo je bilo vključenih 

413 otrok, starih pribliţno 5 let, in njihovi starši. Otroci in starši so bili razdeljeni v dve 

skupini, in sicer je 209 otrok skupaj s starši mesečno obiskovalo posebej pripravljene 

delavnice, v katerih so ob pomoči strokovnjakov iz projektne skupine načrtovali 

dejavnosti, kot so druţinsko branje, skupni nakupi otrok in staršev v trgovini, obiski 

pošte, prepoznavanje okoljskega tiska v prometu, na stavbah, obisk knjiţnice itn. 

Primere posameznih dejavnosti so na delavnicah tudi prikazali, strokovnjaki pa so starše 

seznanjali s pomenom druţinske pismenosti za otrokov kasnejši razvoj zgodnje 

pismenosti in pismenosti. Po zaključku delavnic je avtorica vse otroke, tiste, katerih 

starši so obiskovali, in tiste, katerih starši niso obiskovali delavnic, ocenila s preizkusi 

razumevanja koncepta tiska, iskanja protipomenk, razlage pomena besed, fonološkega 

zavedanja, bralno-pisalnih spretnosti in grafičnega zavedanja. Otroci, katerih starši so 

obiskovali delavnice, so na vseh preizkusih, razen na preizkusu grafičnega zavedanja, 

dosegli statistično pomembno višje rezultate. Po mnenju avtorice rezultati njene 

raziskave kaţejo na nove moţnosti sodelovanja med vrtcem in druţino, ki imajo 

pozitivne učinke pri razvijanju otrokove zgodnje pismenosti (po Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

Otrok se tudi v vrtcu seznanja s konceptom tiska, ko mu vzgojiteljica bere, pripoveduje 

ali predvaja avdio- in videokasete z raznovrstnimi literarnimi besedili, primernimi 

njegovi starosti, in ga spodbuja k pripovedovanju zgodbic, igranju likov, izraţanju. 

Spodbuja ga tudi pri »branju« različnih priročnikov (leksikonov, slovarjev), revij, ki so 

primerne zanj, zemljevidov ipd. Pomembno je, da ima otrok moţnost spoznati, da je 

mogoče izgovorjene besede zapisati in jih nato znova prebrati (npr. otrokovo ime naj bo 

napisano na vseh stvareh, ki mu pripadajo) (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 
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Tudi rezultati slovenske raziskave so potrdili, da branje otroške literature predstavlja 

enega od pomembnih načinov spodbujanja govornega razvoja otrok tudi v vrtcu. 

Vzgojiteljica lahko z namenskim, rednim in pogostejšim branjem pri otrocih spodbuja 

razvojno višje ravni govora kot z branjem, ki je naključno, redko ali morda razumljeno 

le kot »zapolnitev« vmesnega časa med drugimi dejavnostmi.  

Novejši avtorji pa poudarjajo tudi pomen vključevanja informacijsko-tehnološke  

pismenosti v vrtčevske in šolske kurikule. S pomočjo ustreznih računalniških igric 

lahko vzgojiteljice v vrtcu na različne načine spodbujajo razvoj otrokovega govora in 

pismenosti, in sicer (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006): 

1. spodbujajo otroke k razlaganju o tem, kaj se dogaja; 

2. spodbujajo in vzdrţujejo pozorno poslušanje relevantnih komentarjev in vprašanj; 

3. spodbujajo uporabo govora za organiziranje in pojasnjevanje idej, čustev in 

dogodkov; 

4. spodbujajo otroke k uporabi izrazov, s katerimi opisujemo kraj nahajanja; 

5. z njihovo pomočjo prepoznavajo in raziskujejo, kako je mogoče spreminjati glasove, 

spodbujajo jih k prepevanju preprostih pesmic, k prepoznavanju ponavljajočih se glasov 

in ritmičnih vzorcev in omogočajo povezovanje glasbe in gibov; 

6. spodbujajo pa tudi otrokovo domišljijo in kreativnost.  

 

»Največ, kar lahko otroku podarite, sta knjiga in čas, ki ste ga preţiveli z njim ob 

branju« (Ločniškar, Osredkar, 2006). 
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2 CILJ  

 

 

 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti uspešnost programa dejavnosti porajajoče se 

pismenosti otrok, starih od 4 do 6 let. 

 

2.1 Hipoteze 

 

 Program dejavnosti pospeši razvoj pismenosti otrok v vrtcu. 

 Znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine je pri posameznem elementu 

pismenosti doseţen statistično pomemben napredek glede na čas.  

 Napredek eksperimentalne skupine glede na kontrolno skupino je pri 

posameznem elementu pismenosti statistično pomemben. 
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3 METODOLOGIJA  

 

 

3.1 Vzorec 

 

Neslučajnostni, priloţnostni vzorec zajema 36 predšolskih otrok, in sicer 17 dečkov in 

19 deklic, starih od 4 do 6 let iz Vrtca Galjevica, enota Orlova. Večina teh otrok je 

septembra leta 2010 odšla v prvi razred devetletke.  

 

3.2 Spremenljivke 

 

 Kriterijska: udeleţenec programa 

Vzorec je razdeljen na eksperimentalno in kontrolno skupino glede na udeleţbo v 

programu dejavnosti porajajoče se pismenosti.  

 F % 

Eksperimentalna skupina 18 50,0 

Kontrolna skupina 18 50,0 

Skupaj 36 100,0 

Tabela 1: Razdelitev vzorca glede na testno skupino 

 

 Kontrolne: 

 spol – predstavlja naravni spol otrok, 

 starost – predstavlja doseţeno starost v letih, 

 izobrazba staršev – predstavlja leta šolanja. 
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 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna  

skupina 

F AS SO F AS SO 

Starost otrok 
prvi test 18 4,861 0,314 18 5,204 0,393 

drugi test 18 5,278 0,314 18 5,621 0,393 

 F % F % 

Spol otrok 

moški 8 44,4 9 50,0 

ţenski 10 55,6 9 50,0 

Skupaj 18 100,0 18 100,0 

Izobrazba očeta 

Osnovna šola 1 5,6 1 5,6 

Dokončana poklicna ali srednja šola 11 61,1 11 61,1 

Višja ali visoka šola 5 27,8 6 33,3 

Brez izobrazbe 1 5,6 / / 

Skupaj 18 100,0 18 100,0 

Izobrazba 

matere 

Osnovna šola 1 5,6 1 5,6 

Dokončana poklicna ali srednja šola 4 22,2 10 55,6 

Višja ali visoka šola 13 72,2 7 38,9 

Skupaj 18 100,0 18 100,0 

Tabela 2: Podatki o vzorcu eksperimentalne in kontrolne skupine 

 

Eksperimentalna in kontrolna skupina sta izenačeni glede številčnosti in zelo podobni 

glede na spolno strukturo. Izobrazba očetov obeh skupin je zelo podobna. Oče enega 

testiranca iz eksperimentalne skupine ima samo osnovnošolsko izobrazbo, 11 jih ima 

dokončano poklicno ali srednjo šolo, preostali pa so dosegli še višjo izobrazbo. Izjema v 

eksperimentalni skupini je oče enega otroka, ki pa nima priznane nobene izobrazbe. 

Izobrazba mater eksperimentalne skupine je nekoliko višja kot izobrazba mater 

kontrolne skupine. Mati enega testiranca ima osnovnošolsko izobrazbo, 4 matere so 

dosegle srednješolsko izobrazbo, preostalih 13 pa ima končano višjo ali visoko šolo. 

V kontrolni skupini ima oče enega testiranca končano osnovnošolsko izobrazbo, 11 jih 

je doseglo srednješolsko izobrazbo, preostalih 6 pa višjo ali visoko izobrazbo. Podobno 

strukturo izobrazbe imajo tudi matere testirancev v kontrolni skupini – 1 ima končano 

osnovno šolo, 10 poklicno ali srednjo šolo in 7 višjo ali visoko šolo. 

Vsi otroci obiskujejo isti vrtec, v povprečju pa je eksperimentalna skupina malce mlajša 

kot pa kontrolna.  
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Glede na opisano lahko smatramo, da sta eksperimentalna in kontrolna skupina enaki 

glede na sestavo, glede na domače okolje in pogoje pa zelo podobni in ju lahko med 

seboj primerjamo glede doseţkov testiranja porajajoče se pismenosti.  

 

 Eksperimentalne:  

 pismenost – predstavlja vsoto naslednjih spremenljivk – nalog iz testa (priloga): 

– Koncept o tisku – predstavljajo tri naloge prvega sklopa testa; 

– Grafično zavedanje – predstavlja šest nalog drugega sklopa testa; 

– Fonološko zavedanje – predstavlja šest nalog tretjega sklopa testa; 

– Branje in pisanje – predstavlja štiri naloge četrtega sklopa testa;  

– Jezikovno razumevanje – predstavlja pet nalog petega sklopa testa. 

 

3.3 Instrumentarij 

 

Porajajoča se pismenost je bila testirana s testom Marije Grginič (2005). Test je v 

prilogi 1. 

To je preizkus za preverjanje predopismenjevalne zmoţnosti in vsebuje 5 sklopov 

nalog. V prvem sklopu se tri naloge navezujejo na koncept o tisku, v drugem delu je 

šest nalog grafičnega zavedanja, tretji sklop, v katerem je prav tako šest nalog, se 

nanaša na fonološko zavedanje, četrti del s štirimi nalogami se nanaša na besedno 

branje in pisanje ter peti del s petimi nalogami na jezikovno razumevanje. 

 

3.4 Način vrednotenja 

 

Test je sestavljen iz različnih sklopov nalog oziroma vprašanj. Za vsak pravilen odgovor 

na posamezno vprašanje v sklopu naloge se dodeli ena točka. Pri vsaki posamezni 

nalogi pa je mogoče doseči 4, 12 ali pa največ 25 točk. 

 

V prvem sklopu, kjer se tri vprašanja oziroma naloge navezujejo na koncept o tisku, je 

mogoče doseči skupno največ 12 točk, v drugem delu, kjer je šest nalog grafičnega 

zavedanja, lahko otrok doseţe največ 82 točk, v tretjem sklopu, v katerem se prav tako 

šest nalog nanaša na fonološko zavedanje, je mogočih skupno največ 24 točk, v četrtem 

delu s štirimi nalogami, ki se nanaša na besedno branje in pisanje, lahko doseţe otrok 



31 

 

največ 16 točk ter v zadnjem, petem delu lahko pri petih nalogah jezikovnega 

razumevanja doseţe največ 20 točk. V celotnem testu je torej mogoče doseči največ 154 

točk.  

 

Pri sklopu nalog grafičnega zavedanja sem naloge, kjer je bilo moţnih 25 oz. 12 točk še 

rekodirala na lestvico ocen od 0 do 4, tako da so bile vse naloge v sklopu primerljive. 

Pri nalogah Število zapisanih črk in Število poimenovanih črk sem točkovanje izvedla 

na naslednji način: 0 črk = 0 točk,  1–6 črk = 1 točka, 7–13 črk = 2 točki, 14–19 črk = 3 

točke in 20–25 črk = 4 točke. Pri nalogah s poimenovanjem velikih in malih tiskanih črk 

pa je bil kriterij za točkovanje naslednji: 0 črk = 0 točk, 1–3 črke = 1 točka, 4–6 črk = 2 

točki, 7–9 črk = 3 točke, 10–12 črk = 4 točke.  

3.5 Način izvedbe 

 

Obe skupini sta bili testirani s testom za preverjanje predopismenjevalne zmoţnosti pred 

začetkom izvajanja programa. Z eno skupino (eksperimentalno) je bil izveden program 

dejavnosti, ki lahko pospeši razvoj pismenosti. Ta program je obsegal naslednje 

dejavnosti, ki naj bi pripomogle k hitrejšemu razvoju pismenosti in so potekale po 

naslednjem vrstnem redu:  

– izvajanje gibalnih in grafomotoričnih vaj,  

– barvanje, risanje,  

– branje pravljic »Neţine črke« (V. Z. Glogovec, 2006) (2 tedna),  

– poslušanje pravljic iz zgoščenke »Deţela besed«, »Igrarije«,  

– projekt »Palček Bralček« (ves čas),  

– projekt »Naša mala knjiţnica« (ves čas),  

– spoznavanje abecede,  

– sestavljanje sestavljank »Abeceda« in »Vesela abeceda 1«,  

– spoznavanje in iskanje rim v besedah,  

– igranje iger, kjer ugibajo začetni in končni glas v besedi,  

– spoznavanje največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna (v času slovenskega 

kulturnega praznika, 2 tedna),  

– igra z lutkami in ustvarjanje lutkovne predstave (1 teden),  

– otroci sami pišejo in izdelujejo plakate (ves čas),  

– projekt »Pasavček« – prometna vzgoja (ves čas),  
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– reševanje učnih listov.  

Z drugo skupino (kontrolno) pa ta program ni bil izveden. Po koncu izvajanja programa, 

ki je trajal pribliţno 5 mesecev (od oktobra 2009 do aprila 2010), sta bili obe skupini 

ponovno testirani z istim testom.  

3.6 Statistična obravnava podatkov 

 

Podatki so najprej ponderirani (uravnoteţeni) glede na vsebinske sklope, nato pa je 

izračunana opisna statistika s povprečjem in standardnim odklonom. Po opisni statistiki 

je za preverjanje hipotez uporabljen test t za preverjanje statističnega pomena razlik 

med aritmetičnima sredinama dveh majhnih vzorcev. Hipoteze so sprejete na nivoju 5-

odstotnega tveganja. Dobljeni empirični podatki so obdelani s programom SPSS, 

prikazani s tabelami in z grafi ter interpretirani. 
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4 REZULTATI 

 

 

4.1 Globalni rezultati v izhodišču 

 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

M1 1 M1 1 

Koncept o 

tisku 
2,09 0,624 2,11 0,471 

Grafično 

zavedanje 
1,69 0,873 1,92 0,821 

Fonološko 

zavedanje 
2,16 0,956 2,21 1,344 

Besedno 

branje in 

pisanje 

0,47 0,882 0,93 0,894 

Jezikovno 

razumevanje 
3,27 0,499 3,24 0,649 

Pismenost 1,96 0,664 2,11 0,762 

Tabela 3: Primerjava povprečnih ocen prvega testiranja eksperimentalne in kontrolne 

skupine – po sklopih 

 

V globalnih rezultatih v izhodišču sem s prvim testiranjem eksperimentalne in kontrolne 

skupine pred izvajanjem programa, ki naj bi spodbudil razvoj pismenosti otrok v vrtcu, 

ugotovila, da sta obe skupini dosegli zelo podobne rezultate. 

Za malenkost boljše rezultate je pri prvem testiranju dosegla kontrolna skupina, kar pa 

lahko pripišemo dejstvu, da je ta skupina v povprečju štiri mesece in pol starejša od 

eksperimentalne.  

Rezultati prvega testiranja eksperimentalnih spremenljivk in glavne eksperimentalne 

spremenljivke – pismenost so prikazani v zgornji tabeli. 
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Slika 1: Otrok pri testiranju 

 

 

 
Slika 2: Deklica pripoveduje pravljico drugim otrokom 
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4.2 Globalni rezultati ob zaključku 

 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

M2 2 M2 2 

Koncept o 

tisku 
3,06 0,530 2,80 0,857 

Grafično 

zavedanje 
2,69 0,635 2,64 0,765 

Fonološko 

zavedanje 
3,19 0,684 2,63 1,312 

Besedno 

branje in 

pisanje 

2,04 1,098 1,72 1,385 

Jezikovno 

razumevanje 
3,68 0,308 3,52 0,364 

Pismenost 2,96 0,563 2,66 0,854 

Tabela 4: Primerjava povprečnih ocen drugega testiranja eksperimentalne in kontrolne 

skupine po sklopih 

 

V zgornji tabeli so prikazani rezultati eksperimentalne in kontrolne skupine za 

posamezne vsebinske sklope in mojo ključno eksperimentalno spremenljivko – 

pismenost, in sicer povprečne vrednosti za drugo testiranje. Drugo testiranje sem 

izvedla po izvajanju programa dejavnosti za spodbujanje razvoja porajajoče se 

pismenosti v eksperimentalni skupini, to je po petih mesecih po prvem testiranju.  

Povprečni rezultati drugega testiranja očitno pokaţejo na bistveno večje razlike med 

skupinama v primerjavi s prvim testiranjem.  

 

V spodnji tabeli in grafu je prikazan tudi povprečni napredek posamezne skupine glede 

na prvo in drugo testiranje. 
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 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

    

Koncept o 

tisku 
0,96 0,600 0,69 0,566 

Grafično 

zavedanje 
1,00 0,705 0,72 0,408 

Fonološko 

zavedanje 
1,07 0,511 0,42 0,589 

Besedno 

branje in 

pisanje 

1,54 0,969 0,79 0,837 

Jezikovno 

razumevanje 
0,41 0,414 0,31 0,361 

Pismenost 1,03 0,504 0,58 0,275 

Tabela 5: Napredek eksperimentalne in kontrolne skupine po sklopih 

 

 

Graf 1: Napredek eksperimentalne in kontrolne skupine po sklopih 
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4.2.1 Koncept o tisku 

 

 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

    

Znanje o 

knjigi 
0,83 0,514 0,39 0,916 

Piktogrami 0,39 0,698 0,11 1,023 

Prepoznava-

nje tiska 
1,65 1,222 1,56 1,247 

Koncept o 

tisku 
0,96 0,600 0,69 0,566 

Tabela 6: Naloge v sklopu koncept o tisku – primerjava napredka ES in KS 

 

V tabeli so prikazani rezultati napredkov obeh skupin, ki sta jih dosegli od prvega do 

drugega testiranja, iz katerih je viden večji napredek eksperimentalne skupine. 

 

Testiranci eksperimentalne skupine so najbolj napredovali pri nalogi Prepoznavanje 

tiska, prav tako so tudi otroci iz kontrolne skupine najbolj napredovali pri isti nalogi, 

vendar nekoliko manj kot otroci iz eksperimentalne skupine. Sledi naloga Znanje o 

knjigi, kjer je prav tako bolj napredovala eksperimentalna skupina, pri nalogi 

Piktogrami pa sta obe skupini najmanj napredovali, vendar je eksperimentalna skupina 

vseeno dosegla nekoliko večji napredek od kontrolne.  

 

V grafu je prikazana primerjava med rezultati nalog za eksperimentalno in kontrolno 

skupino. Rezultati prvega testiranja so dokaj primerljivi. Glede drugega testiranja pa je 

opazno, da so testiranci eksperimentalne skupine v drugo v povprečju dosegali boljše 

ocene pri posameznih nalogah oz. sem pri njih zabeleţila večji napredek med prvim in 

drugim testiranjem.  
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Graf 2: Naloge v sklopu koncept o tisku – primerjava ES in KS 

 

Za celovit pregled sklopa Koncept o tisku sem iz posameznih nalog izračunala skupne 

spremenljivke. Dobljeni rezultati so grafično predstavljeni spodaj. 

Iz grafa je razvidno, da je eksperimentalna skupina pri prvem testu dosegla niţje 

rezultate kot kontrolna, pri drugem testiranju pa so bili rezultati eksperimentalne 

skupine boljši kot pri kontrolni skupini. 
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Graf 3: Skupna povprečna ocena v sklopu koncept o tisku –  primerjava ES in KS 

 

Sklepam lahko, da sta obe skupini v drugem testu dosegli boljše rezultate zaradi 

dozorevanja po naravni poti, eksperimentalna skupina pa je verjetno dosegla nekoliko 
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boljše rezultate zaradi izvajanja programa dejavnosti kot tudi nekoliko višje izobrazbe 

mater ter tudi drugih dejavnikov iz okolja, ki pa jih s testom nisem preverjala.   

 

4.2.2 Grafično zavedanje 

 

 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

    

Število 

zapisanih črk 
1,00 1,029 0,61 0,608 

Število 

poimenovanih 
črk 

0,94 1,162 0,56 0,705 

Prepoznavanje 

črk – velike 

tiskane 

1,56 1,247 0,94 1,056 

Prepoznavanje 

črk – male 

tiskane 

0,83 1,098 1,00 1,138 

Poznavanje 
imena 

0,50 0,707 0,50 0,786 

Število 

vzorcev 
1,17 1,295 0,72 0,958 

Grafično 

zavedanje 
1,00 0,705 0,72 0,408 

Tabela 7: Naloge v sklopu grafično zavedanje – primerjava napredka ES in KS 

 

Otroci v eksperimentalni skupini so najbolj napredovali pri prepoznavanju velikih 

tiskanih črk. V napredku si pri eksperimentalni skupini naloge sledijo po naslednjem 

vrstnem redu: Število vzorcev, Število zapisanih črk, Število poimenovanih črk, 

Prepoznavanje malih tiskanih črk in Poznavanje imena, kjer so otroci najmanj 

napredovali.  

V kontrolni skupini je slika podobna, saj je bil prav tako največji napredek pri 

prepoznavanju velikih tiskanih črk, vendar pa je pri nalogi Prepoznavanje malih črk 

kontrolna skupina nekoliko bolj napredovala kot eksperimentalna skupina. 

Sicer pa je pri ostalih nalogah zaznati večji napredek pri eksperimentalni skupini.  

Čeprav je napredek v kontrolni skupini nekoliko slabši, so iz tabele razvidni bolj 

homogeni rezultati, medtem ko so v eksperimentalni skupini rezultati bolj razpršeni, 

raznoliki.  
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V grafu je prikazana neposredna primerjava med rezultati testirancev v eksperimentalni 

in kontrolni skupini, in sicer na nivoju primerljivih ocen od 0 do 4. Pri drugem testiranju 

in napredku je, kot ţe rečeno, opazen nekoliko večji napredek otrok v eksperimentalni 

skupini.  
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Graf 4: Naloge v sklopu Grafično zavedanje – primerjava ES in KS 

 

Za celovit pregled sklopa Grafično zavedanje, ki je predstavljen v spodnjem grafu, sem 

iz posameznih nalog izračunala skupne spremenljivke.  
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Graf 5: Skupna povprečna ocena v sklopu Grafično zavedanje – primerjava ES in KS 

 

 

Tudi tukaj lahko sklepam, da sta obe skupini v drugem testu dosegli boljše rezultate 

zaradi dozorevanja po naravni poti, eksperimentalna skupina pa je verjetno dosegla 

nekoliko boljše rezultate zaradi izvajanja programa dejavnosti kot tudi nekoliko višje 

izobrazbe mater ter še nekaterih drugih dejavnikov iz okolja, ki pa jih s testom nisem 

preverjala.   

 

4.2.3 Fonološko zavedanje 

 

 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

    

Začetki – pari 0,33 1,085 0,39 0,850 

Rime – pari 0,50 0,707 0,39 1,145 

Poimenovanje 
prvih glasov 

1,06 1,349 0,44 1,097 

Poimenovanje 

zadnjih glasov 
2,06 1,349 0,56 0,784 

Prepoznavanje 
prvih glasov 

1,22 1,517 0,28 0,752 

Glaskovajne 1,65 1,115 0,44 0,616 

Fonološko 

zavedanje 
1,07 0,511 0,42 0,589 

Tabela 8: Naloge v sklopu fonološko zavedanje – primerjava napredka ES in KS 

 

Otroci v eksperimentalni skupini so najbolj napredovali pri nalogi Poimenovanje 

zadnjih glasov, kjer je bil napredek za kar 2 oceni boljši. Sledijo si napredki pri nalogah 

Glaskovanje, Prepoznavanje prvih glasov, Poimenovanje prvih glasov, Rime – pari in 

Začetki – pari, kjer je napredek najmanjši.  
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V kontrolni skupini so otroci prav tako najbolj napredovali pri nalogi Poimenovanje 

zadnjih glasov, vendar pa je ocena napredka občutno manjša kot pri eksperimentalni 

skupini. Napredki pri nalogah glaskovanja, prepoznavanja prvih glasov in 

poimenovanja prvih glasov so prav tako precej manjši kot pri eksperimentalni skupini. 

Kontrolna skupina je nekoliko večji napredek od eksperimentalne skupine dosegla samo 

pri nalogi Začetki – pari.  

 

Pri nalogi Začetki – pari je pri obeh skupinah zaznati manjši napredek, ker sta skupini 

ţe pri prvem testiranju dosegli dokaj visoke ocene. Nasprotno pa je pri nalogi 

Poimenovanje zadnjih glasov, kjer sta skupini pri prvem testiranju dosegli slabše ocene 

in je zato pri drugem testiranju viden zelo velik napredek pri eksperimentalni skupini.  

V grafu je prikazana tudi neposredna primerjava med rezultati nalog v sklopu 

fonološkega zavedanja za eksperimentalno in kontrolno skupino. Kot ţe rečeno, je tudi 

iz grafa razvidno, da pri večini nalog lahko opazimo, da je med prvim in drugim 

testiranjem bolj napredovala eksperimentalna skupina, razen pri nalogah Začetki – pari 

in Rime – pari, kjer je bil napredek v obeh skupinah povsem primerljiv. 
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Graf 6: Naloge v sklopu Fonološko zavedanje – primerjava ES in KS 

 

Tako kot pri predhodnih dveh sklopih sem tudi tukaj iz posameznih nalog izračunala 

skupne spremenljivke, ki sem jih poimenovala Fonološko zavedanje. V spodnjem grafu 

predstavljam osnovne opisne statistike tako dobljenih spremenljivk.  
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Graf 7: Skupna povprečna ocena v sklopu fonološko zavedanje – primerjava ES in KS 

 

Tako kot pri prejšnjih dveh sklopih tudi tukaj lahko sklepam, da sta obe skupini v 

drugem testu dosegli boljše rezultate zaradi dozorevanja po naravni poti, 

eksperimentalna skupina pa je pri tem sklopu dosegla nekoliko boljše rezultate zaradi 

izvajanja programa dejavnosti kot tudi nekoliko višje izobrazbe mater ter še kakšnih 

drugih dejavnikov iz okolja, ki pa jih s testom nisem preverjala.   

 

4.2.4 Besedno branje in pisanje 

 

 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

    

Sličice in 
besede – pari 

1,83 1,425 0,39 0,608 

Branje besed – 

velike tiskane 
1,50 1,200 0,83 1,383 

Branje besed – 
male tiskane 

1,33 1,328 0,94 1,392 

Narek 1,41 1,176 1,00 1,283 

Besedno 

branje in 

pisanje 

1,54 0,969 0,79 0,837 

Tabela 9: Naloge v sklopu besedno branje in pisanje – primerjava napredka ES in KS 

 

V sklopu nalog besednega branja in pisanja so otroci eksperimentalne skupine dosegli 

največji napredek pri nalogi Sličice in besede – pari. Podobno velik napredek je bil tudi 

pri ostalih nalogah, ki si sledijo v naslednjem zaporedju: Branje besed – velike tiskane, 

Narek in Branje besed – male tiskane.  
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Otroci v kontrolni skupini pa so najbolj napredovali pri nareku. Najmanj je kontrolna 

skupina napredovala pri nalogi Sličice in besede – pari, kjer jo je eksperimentalna 

skupina precej prekosila. Pri ostalih dveh nalogah je bil napredek eksperimentalne 

skupine v primerjavi s kontrolno sicer večji, vendar ne tako izrazit kot pri ţe omenjenih.  

V grafu je prikazana primerjava rezultatov obeh testnih skupin za obe testiranji in 

napredek. V obeh skupinah je testiranim otrokom največ preglavic povzročala naloga 

branja z malimi tiskanimi črkami, so pa do drugega testiranja glede tega bolj 

napredovali otroci iz eksperimentalne skupine. Največja opazna razlika med skupinama 

je v doseţeni povprečni oceni naloge Sličice in besede – pari pri prvem testiranju, kjer 

so testiranci iz kontrolne skupine dosegli vidno boljši rezultat. Vendar pa so jih do 

drugega testiranja otroci iz eksperimentalne skupine dohiteli oz. celo za malenkost 

prehiteli, zato je pri tej skupini viden večji napredek. Pri branju velikih tiskanih besed in 

pisanju nareka opazimo podoben rezultat, po začetno boljših ocenah testirancev 

kontrolne skupine so po večjem napredku otroci iz eksperimentalne skupine v drugem 

testiranju dosegli boljši rezultat kot testiranci kontrolne skupine.  
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Graf 8: Naloge v sklopu Besedno branje in pisanje – primerjava ES in KS 
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Na koncu sem iz posameznih nalog zopet izračunala skupne spremenljivke in jih 

poimenovala Besedno branje in pisanje. Rezultate sem prikazala še v grafu spodaj. 
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Graf 9: Skupna povprečna ocena v sklopu besedno branje in pisanje – primerjava ES in 

KS 

 

Tako kot pri prejšnjih sklopih tudi tukaj lahko sklepam, da sta obe skupini v drugem 

testu dosegli boljše rezultate zaradi dozorevanja po naravni poti, eksperimentalna 

skupina pa je pri tem sklopu dosegla precej boljše rezultate od kontrolne skupine zarad i 

izvajanja programa dejavnosti kot tudi nekoliko višje izobrazbe mater ter še katerih 

drugih dejavnikov iz okolja, ki pa jih s testom nisem preverjala.   

 

4.2.5 Jezikovno razumevanje 

 

 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

    

Kaj sodi 

skupaj 
0,39 0,778 0,33 0,686 

Sličica, ki ne 
sodi v skupino 

0,28 0,461 0,39 0,778 

Poslušaj in 

izberi sličico 
0,00 0,000 0,28 0,575 

Protipomenke 0,72 1,447 0,47 0,874 

Razlaga besed 0,67 0,594 0,11 0,676 

Jezikovno 

razumevanje 
0,41 0,414 0,31 0,361 

Tabela 10: Naloge v sklopu jezikovno razumevanje – primerjava napredka ES in KS 

 

Najbolj je eksperimentalna skupina napredovala pri nalogi Protipomenke. Sledita ji 

Razlaga besed in Kaj sodi skupaj. Pri nalogah Sličica, ki ne sodi v skupino in Kaj sodi 
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skupaj so se testiranci zelo dobro odrezali pri obeh testiranjih, zato je tudi napredek 

majhen. Pri nalogi Poslušaj in izberi sličico so bili v obeh testiranjih uspešni prav vsi 

testiranci eksperimentalne skupine in tako znaša povprečna ocena za to nalogo 4. Torej 

napredka ni.  

Testiranci kontrolne skupine so najbolj napredovali pri nalogi Protipomenke, sledi ji 

naloga Sličica, ki ne sodi v skupino. Pri nalogah Poslušaj in izberi sličico in Kaj sodi 

skupaj je bil napredek majhen, saj so pri drugem testiranju vsi otroci dosegli najvišjo 

moţno oceno. Najniţji napredek pa so dosegli pri nalogi Razlaga besed.  

 

Neposredna primerjava med eksperimentalno in kontrolno skupino pokaţe zelo 

podobne oz. primerljive rezultate za prve tri naloge, to so Kaj sodi skupaj, Sličica, ki ne 

sodi v skupino in Poslušaj in izberi sličico. Pri vseh omenjenih nalogah so testiranci 

dosegli zelo visoke povprečne ocene, tako pri prvem kot pri drugem testiranju. Pri 

nalogah protipomenke in razlaga besed, kjer so testiranci imeli nekoliko niţje 

povprečne ocene, pa opazimo večji napredek tistih, ki so v eksperimentalni skupini. 
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Graf 10: Naloge v sklopu Jezikovno razumevanje – primerjava ES in KS 
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Tako kot pri predhodnih sklopih sem tudi tukaj iz posameznih nalog izračunala skupne 

spremenljivke, ki sem jih poimenovala Jezikovno razumevanje. Dobljene rezultate pa 

sem prikazala v spodnjem grafu.  
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Graf 11: Skupna povprečna ocena v sklopu Jezikovno razumevanje – primerjava ES in 

KS 

 

Tako kot pri prejšnjih sklopih tudi tukaj lahko sklepam, da sta obe skupini v drugem 

testu dosegli boljše rezultate zaradi dozorevanja po naravni poti, eksperimentalna 

skupina pa je tudi pri tem sklopu dosegla boljše rezultate od kontrolne skupine, verjetno 

zaradi izvajanja programa dejavnosti kot tudi nekoliko višje izobrazbe mater ter še 

katerih drugih dejavnikov iz okolja, ki pa jih s testom nisem preverjala.   

 

4.2.6 Pismenost 

 

V zadnjem koraku sem iz vseh skupnih ocen posameznih sklopov kot povprečje 

izračunala še mojo ključno eksperimentalno spremenljivko Pismenost. Tako kot pri 

posameznih sklopih sem tudi v tem primeru prikazala oceno povprečnega napredka.  

 

 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna 

skupina 

    

Pismenost 1,03 0,504 0,58 0,275 

Tabela 11: Pismenost – primerjava napredka ES in KS 
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Iz tabele je razvidno, da je na splošno torej v pismenosti eksperimentalna skupina za 

polovico ocene bolj napredovala od kontrolne skupine. Čeprav ima kontrolna skupina 

manjši napredek kot eksperimentalna, pa so otroci iz kontrolne skupine dosegali med 

seboj manj razpršene in raznolike rezultate kot otroci iz eksperimentalne skupine. Se 

pravi, da so nekateri posamezniki v eksperimentalni skupini bolj napredovali od drugih. 
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Graf 12: Pismenost – skupna povprečna ocena vseh sklopov –  primerjava ES in KS 

 

Tako kot pri vseh posameznih sklopih tudi pri pismenosti nasploh lahko sklepam, da sta 

obe skupini v drugem testu dosegli boljše rezultate zaradi dozorevanja po naravni poti, 

eksperimentalna skupina pa je v splošnem pogledu dosegla boljše rezultate od kontrolne 

skupine, verjetno zaradi izvajanja programa dejavnosti kot tudi nekoliko višje izobrazbe 

mater ter še katerih drugih dejavnikov iz okolja, ki pa jih s testom nisem preverjala.   

 

4.3 Preverjanje hipotez 

 

Za primerjavo razlik med prvo in drugo fazo testiranja ter med eksperimentalno in 

kontrolno skupino sem torej uporabila skupne povprečne ocene za celotne sklope, ki 

sem jih izračunala iz posameznih nalog in preverila zastavljene hipoteze. 

 

4.3.1 H1: Program dejavnosti pospeši razvoj pismenosti otrok v vrtcu. 

 

Iz zgornjih rezultatov je razvidno, da je v pismenosti na splošno bolj napredovala 

eksperimentalna skupina, zato sem razlike med prvim in drugim testiranjem znotraj 

eksperimentalne testne skupine preverila s t-testom za dva odvisna vzorca. In sicer sem 

testirala povprečja eksperimentalnih spremenljivk v eksperimentalni skupini glede na 
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čas testiranja (pred in po izvajanju programa dejavnosti, ki lahko pospeši razvoj 

pismenosti otrok v vrtcu). Odvisne spremenljivke so posamezni sklopi pismenosti in 

pismenost, neodvisna spremenljivka pa je čas testiranja. Enote sem torej primerjala 

glede na rezultat prvega in drugega testiranja.  

 

V spodnji tabeli so prikazani rezultati za mojo ključno eksperimentalno spremenljivko – 

pismenost, in sicer povprečne vrednosti za prvo testiranje, povprečne vrednosti za drugo 

testiranje, povprečna razlika med obema časovnima točkama (povprečni napredek) ter 

podatki o testni statistiki in njeni stopnji značilnosti. Kjer je stopnja značilnosti niţja ali 

enaka 0,05, lahko ovrţemo ničelno hipotezo in potrdimo osnovno hipotezo o razlikah 

povprečij glede na čas testiranja (pred in po izvajanju programa dejavnosti, ki lahko 

pospeši razvoj pismenosti otrok v vrtcu). V mojem primeru za skupno spremenljivko 

pismenost velja, da je pozitivna razlika med povprečno oceno drugega in prvega 

testiranja statistično značilna, kar pomeni, da lahko to sklepanje z zadostno verjetnostjo 

posplošimo na populacijo.  

 

Eksperimentalna skupina 

 
1. test 

M1            1 

2. test 

M2              2 
 t statistika signifikanca 

Pismenost 1,96 0,664 2,96 0,563 1,03 7,898 0,000 

Tabela 12: Primerjava povprečnih ocen pismenosti prvega in drugega testiranja – 

eksperimentalna skupina 

  

Rezultate primerjave testiranja znotraj eksperimentalne skupine sem prikazala še 

grafično, in sicer s pomočjo povprečnih ocen posameznih ocenjevanih sklopov. 

Razvidno je, da so testiranci v drugo pri vseh sklopih dosegli boljši rezultat kot pri 

prvem testiranju. Največji napredek so dosegli glede besednega branja in pisanja, so pa 

glede teh veščin testiranci vseeno še najmanj uspešni v primerjavi z ostalimi sklopi.  
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* Z zvezdico so označeni sklopi, kjer je razlika med primerjanima skupinama statistično značilna. 

Graf 13: Primerjava povprečnih ocen po sklopih – eksperimentalna skupina  

 

Kot ţe rečeno, je iz predhodnih poglavij in dobljenih rezultatov razvidno, da je v 

pismenosti bolj napredovala eksperimentalna skupina. Torej lahko sklepamo, da so bili 

boljši rezultati doseţeni zaradi izvajanja programa dejavnosti, ki lahko pospeši razvoj 

pismenosti, ki je bil s to skupino izvajan.  

4.3.2 H2: Znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine je pri posameznem 

elementu pismenosti dosežen statistično pomemben napredek glede na čas.  

 

Razlike med prvim in drugim testiranjem znotraj kontrolne in eksperimentalne testne 

skupine sem prav tako preverila s t-testom za dva odvisna vzorca. In sicer sem testirala 

povprečja eksperimentalnih spremenljivk v kontrolni in eksperimentalni skupini glede 

na čas testiranja. Odvisne spremenljivke so posamezni sklopi pismenosti in pismenost, 

neodvisna spremenljivka pa je čas testiranja. Enote sem torej primerjala glede na 

rezultat prvega in drugega testiranja.  

 

V spodnji tabeli so prikazani rezultati za posamezne vsebinske sklope in mojo ključno 

eksperimentalno spremenljivko – pismenost, in sicer povprečna razlika med obema 

časovnima točkama (povprečni napredek) ter podatki o testni statistiki in njeni stopnji 

značilnosti. Kjer je stopnja značilnosti niţja ali enaka 0,05, lahko ovrţemo ničelno 

hipotezo in potrdimo osnovno hipotezo o razlikah povprečij glede na čas testiranja.  
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 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

M1 M2  t stat. sign. M1 M2  t stat. sign. 

Koncept o 

tisku 
2,09 3,06 0,96 6,607 0,000 2,11 2,80 0,69 5,140 0,000 

Grafično 

zavedanje 
1,69 2,69 1,00 6,020 0,000 1,92 2,64 0,72 7,506 0,000 

Fonološko 

zavedanje 
2,16 3,19 1,07 8,631 0,000 2,21 2,63 0,42 3,000 0,008 

Besedno 

branje in 

pisanje 

0,47 2,04 1,54 6,569 0,000 0,93 1,72 0,79 4,013 0,001 

Jezikovno 

razumevanje 
3,27 3,68 0,41 4,210 0,001 3,24 3,52 0,31 3,490 0,003 

Pismenost 1,96 2,96 1,03 7,898 0,000 2,11 2,66 0,58 8,752 0,000 

Tabela 13: Primerjava napredka eksperimentalne in kontrolne skupine po sklopih glede 

na čas testiranja 

 

V mojem primeru za vse vsebinske sklope in tudi za skupno spremenljivko pismenost 

velja, da je pozitivna razlika med povprečno oceno drugega in prvega testiranja 

statistično značilna pri obeh skupinah, kar pa lahko pripišemo časovni razliki med 

obema testiranjema kot tudi dozorevanju ter obilici izkušenj, ki so jih bili deleţni vsi 

otroci. Zato lahko potrdimo hipotezo. 

 

4.3.3 H3: Napredek eksperimentalne skupine glede na kontrolno skupino je pri 

posameznem elementu pismenosti statistično pomemben. 

 

Razlike v rezultatih med testnima skupinama sem testirala s t-testom za dva neodvisna 

vzorca. In sicer sem testirala povprečja odvisnih spremenljivk v dveh skupinah glede na 

to, ali testiranec pripada eksperimentalni ali kontrolni skupini. Odvisne spremenljivke 

so posamezni sklopi pismenosti in skupna spremenljivka pismenost, neodvisna 

spremenljivka pa je tip testne skupine, torej ali testiranec pripada eksperimentalni ali 

kontrolni skupini. 

Na koncu sem testirala še razlike v povprečnem napredku, ki so ga testiranci obeh 

testnih skupin dosegli v času med prvim in drugim testiranjem. Kjer je stopnja 

značilnosti niţja ali enaka 0,05, lahko ovrţemo ničelno hipotezo in potrdimo osnovno 

hipotezo o razlikah v povprečnih ocenah med skupinama. V spodnji tabeli lahko 



53 

 

razberemo, da smo za dva vsebinska sklopa testiranja pismenosti potrdili razliko v 

napredku med eksperimentalno in kontrolno skupino, ki je statistično značilna, to sta 

fonološko zavedanje in besedno branje in pisanje. Prav tako pa lahko potrdimo 

domnevo o višjem napredku eksperimentalne skupine v pismenosti na sploh. 

 

  

ES KS 
t-statistika signifikanca 

    

Koncept o tisku 0,96 0,600 0,69 0,566 -1,397 0,172 

Grafično zavedanje 1,00 0,705 0,72 0,408 -1,447 0,157 

Fonološko zavedanje 1,07 0,511 0,42 0,589 -3,504 0,001 

Besedno branje in pisanje 1,54 0,969 0,79 0,837 -2,452 0,020 

Jezikovno razumevanje 0,41 0,414 0,31 0,361 -0,802 0,428 

Pismenost* 1,03 0,504 0,58 0,275 -3,148 0,004 

Tabela 14: Primerjava napredka eksperimentalne in kontrolne skupine po sklopih 

 

V spodnjem grafičnem prikazu so za vse raziskovane vsebinske sklope in pismenost 

nasploh razvidne še primerjave med povprečnim napredkom, ki so jih dosegli testiranci 

v eksperimentalni in kontrolni skupini. Pri vseh raziskovanih spremenljivkah opazimo 

večji napredek eksperimentalne skupine. Največji napredek, za nekoliko manj kot 1 

točko, je opazen pri besednem branju in pisanju (0,75 točke) in pri fonološkem 

zavedanju (0,65 točke). V povprečju so glede pismenosti testiranci eksperimentalne 

skupine v povprečju za 0,5 točke bolj napredovali kot testiranci kontrolne skupine.  
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Graf 14: Primerjava povprečnih ocen po sklopih – Napredek 

 



54 

 

4.3.4 Primerjava rezultatov s predhodno izvedeno raziskavo Marije Grginič 

 

V raziskavi Marije Grginič je sodelovalo 129 predšolskih otrok, starih povprečno pet 

let, ki so obiskovali vrtec.  

 

Moja raziskava je pokazala, da so otroci v eksperimentalni in kontrolni skupini dosegli 

najvišje povprečne ocene pri jezikovnem razumevanju, s srednje dobrimi doseţenimi 

povprečnimi ocenami sledita še koncept o tisku in fonološko zavedanje. Grafično 

zavedanje in besedno branje in pisanje sta otrokom povzročala največ preglavic, kar pa 

predvsem velja za slednje, torej branje in pisanje besed je področje, ki ga otroci v vrtcu 

še ne obvladajo.  

 

To se sklada z rezultati raziskave Marije Grginič, kjer so prav tako ugotovili, da imajo 

petletniki pred vstopom v šolo največje znanje glede jezikovnega razumevanja in 

koncepta o tisku, da še ne zmorejo brati in pisati v formalnem pomenu besede in da so 

še dokaj skromni pri poznavanju črk. Tudi glede ugotovitev fonološkega zavedanja 

lahko potegnemo vzporednice. V obeh raziskavah smo zabeleţili slabše rezultate pri 

glaskovanju in poimenovanju zadnjih glasov. 

 

Rezultati obeh raziskav so primerljivi, kar zame pomeni potrditev, da predšolski otroci 

na podlagi usmerjenega programa, ki podpira porajajočo se pismenost, statistično bolj 

napredujejo, kot bi napredovali po naravni poti dozorevanja in pridobivanja »slučajnih« 

izkušenj.  
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5 ZAKLJUČEK  
 

 

Cilj moje raziskave, s katero sem ugotavljala uspešnost programa dejavnosti porajajoče 

se pismenosti otrok, starih od 4 do 6 let, je bil doseţen. 

 

Moje hipoteze, ki sem jih ţelela preveriti skozi raziskovanje obravnavane problematike, 

so bile naslednje:  

 program dejavnosti pospeši razvoj pismenosti otrok v vrtcu;  

 znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine je pri posameznem elementu 

pismenosti doseţen statistično pomemben napredek glede na čas; 

 napredek eksperimentalne skupine glede na kontrolno skupino je pri 

posameznem elementu pismenosti statistično pomemben.  

 

V raziskavo je bilo vključenih 36 otrok, starih od 4 do 6 let, iz istega vrtca v Ljubljani, 

ki so bili razdeljeni v dve skupini, eksperimentalno in kontrolno. Obe skupini sta si bili 

zelo podobni po starosti, glede na spolno strukturo v skupini kot tudi glede izobrazbe 

staršev in okolja, v katerem ţivijo. Na začetku sta bili obe skupini testirani s testom M. 

Grginič, nato pa sem z eksperimentalno skupino izvedla program, ki naj bi pospešil 

razvoj pismenosti in na koncu zopet z istim testom testirala obe skupini. Podatke sem 

nato obdelala s programom SPSS, prikazala s tabelami in grafi ter rezultate 

interpretirala. 

 

Rezultati kaţejo, da so otroci, ki so v raziskavi sodelovali kot udeleţenci 

eksperimentalne skupine, v pismenosti v povprečju bolj napredovali kot testiranci 

kontrolne skupine. Zato lahko sklepam, da je na to vplival program dejavnosti, ki 

pospeši razvoj pismenosti in sem ga izvedla znotraj eksperimentalne skupine.  

Prav tako je bil znotraj obeh skupin pri posameznem elementu pismenosti doseţen 

statistično pomemben napredek glede na opazovano obdobje. 

Analiza posameznih nalog in analiza skupnih povprečnih rezultatov po sklopih 

pismenosti je pokazala, da so člani eksperimentalne skupine med prvim in drugim 

testiranjem v povprečju dosegli večji napredek kot člani kontrolne skupine. Razlike so 
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se izkazale za statistično značilne v sklopih fonološko zavedanje, besedno branje in 

pisanje ter v pismenosti nasploh.  

Moja raziskava je, kot ţe omenjeno, povsem primerljiva z rezultati raziskave gospe 

Marije Grginič, ki je raziskavo izvedla na precej večjem vzorcu, saj sva obe prišli do 

enakih rezultatov. 

 

Menim, da bi se lahko vzgojitelji v vrtcih bolj posluţevali dejavnosti, ki pripomorejo k 

boljši pismenosti oz. dajali večji poudarek na porajajočo se pismenost, saj otroci za te 

dejavnosti kaţejo zelo veliko zanimanje in temu primeren je bil tudi večji napredek 

eksperimentalne skupine.  

Mislim, da nam to »narekuje« tudi sodobni tempo ţivljenja, saj se v tem času ţe 

predšolski otroci seznanjajo tako z računalnikom, z njim povezanim internetom, 

najrazličnejšimi knjigami, revijami ter drugimi pripomočki, ki zahtevajo zgodnje 

poznavanje pismenosti. 

 

Otroke je potrebno čim bolje pripraviti na opismenjevanje, ki je sicer naloga osnovne 

šole. Vendar le pripravljeni otroci z veliko predopismenjevalnimi izkušnjami so garant 

za zmanjševanje motenj branja in pisanja ter posledično za zmanjševanje učnih teţav, ki 

so v osnovni šoli pogoste. 

 

Glede na moje rezultate in rezultate, ki jih je dobila ţe M. Grginič, bi bilo vsekakor 

smiselno, da se z predopismenjevanjem intenzivno začne tudi takoj z vstopom v šolo, 

torej v prvem razredu osnovne šole. 

 

Smiselno bi bilo tudi, da bi se enaka raziskava naredila z istimi otroci, predvsem tistimi, 

ki so bili v eksperimentalni skupini, tudi v prvem razredu osnovne šole, da bi videli, ali 

je tudi kasneje opaziti odsotnost bralno-pismenih teţav. Seveda bi bilo smiselno 

raziskavo izvesti na večjem vzorcu, kar bi verjetno v še večji meri pokazalo, da je 

zgodnje opismenjevanje še kako pomembno.  
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7 PRILOGE 
 

PRILOGA 1: PREIZKUS ZA PREVERJANJE PREDOPISMENJEVALNE ZMOŢNOSTI 

Vrtec: enota:                                   ________________ Skupina:                      Kraj:                          .                                             

Ime otroka:                                                                 Datum otr. rojstva: _________________                    

(in 1. črka priimka)                                                                 (dan, mesec, leto) 

Vprašalnik za otroke 

1. ____________________________________________  Kraj otrokovega prebivališča se 
imenuje______________________________. 

a) Mesto   b) Manjši kraj - vas 

(več kot 5000 prebivalcev).   (manj kot 5.000 prebivalcev). 

2. ____________________________________________  Izobrazba staršev: 

Oče:      a) osnovna šola           b) dokončana poklicna ali srednja šola          c) višja ali visoka 

šola 

Mati:    a) osnovna šola           b) dokončana poklicna ali srednja šola          c) višja ali visoka 

šola 

3. ____________________________________________ Število otrok v druţini je: 

a) 1            b) 2                           c) 3 ali več 
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DEL 1: KONCEPT O TISKU 

1.  POVEJ, KAJ VEŠ O KNJIGI. 

Kako imenujemo znake v knjigi? (Črke.) 

Pokaţi, kje začnemo brati. (Zgoraj levo.) 

Pokaţi naslov knjige. 

Povej, kdo piše knjige (zgodbe, pesmi). (Pesnik, pisatelj, avtor). 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 

2.  POIMENUJ PIKTOGRAME. (KAJ POMENIJO SLIČICE?) 

Sličice piktogramov: 

1. Ne priţigaj ognja. Nevarnost poţara.  2. Ne skači v vodo. 

3. Psom vstop prepovedan.   4. Vstop s sladoledom prepovedan. 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e)4 

3.  POVEJ, KAJ JE NAPISANO. (KAJ PIŠE?) 

Prom. znak 

 STOP mleko  lumpi               ŠOLA 

a) 0  b) 1  c) 2  d) 3  e) 4 

 

DEL 2: GRAFIČNO ZAVEDANJE 

1.  NA LIST NAPIŠI ČRKE, KI JIH POZNAŠ. 

______________________________________________________________________________________________ 

Odgovor: Število zapisanih črk je _________. 

2.  POIMENUJ ČRKE, KI SI JIH NAPISAL(A)? Po reševanju takoj pokrijte vse črke. 

Odgovor: Število poimenovanih črk je _________. 
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3.  POIMENUJ ČRKE NA KARTONČKIH. 

A  T E  H  I  L 

K  M  N  V C   O 

Odgovor: Število poimenovanih črk je__________. 

4.  POIMENUJ MALE TISKANE ČRKE NA KARTONČKIH. 

k    a     b     m     n     d     g     h     I     e     t     r 

Odgovor: Število poimenovanih črk je_________. 

 

 

 

5. ALI POZNAŠ SVOJE IME? 

1. Povej, kako ti je ime.    2. Napiši svoje ime. __________________ 

3. Poimenuj prvo črko svojega imena.  4. Med štirimi kartončki poišči svoje 

ime. 

a) 0                        b) 1                      c) 2                         d) 3               e) 4 

6. NADALJUJ S POSTAVLJANJEM. 

II 0     _________________________       _________________________ 

rumen krog     rumen kvadrat          ______________________              ______________________  

rumen kvadrat     rdeč kvadrat          ______________________              ______________________  

rumen trikotnik     moder kvadrat     ______________________              ______________________  

 

a) 0   b) 1   c) 2   d) 3  

 e) 4 
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DEL 3: FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

1. POSLUŠAJ IN POIŠČI SLIČICO, KI SE ENAKO ZAČENJA. (KAJ SE ENAKO ZAČENJA?) 

Npr.: LOPATA - LONEC. Otrok najprej poimenuje sličice (pomoč). 

Testator govori: 

sončnica sličica sonca 

kozarec sličica kokoši 

češnja sličica čevlja 

ţaga sličica ţabe 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 

2. POSLUŠAJ IN POIŠČI SLIČICO, KI SE RIMA. (KAJ SE ENAKO KONČUJE?) Npr.: mak - sličica raka. 

Otrok najprej poimenuje sličice (moţna pomoč). 

Testator govori: 

solata sličica lopate 

trava sličica krave _ 

rokavica sličica nogavice 

košara sličica omare 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 

3. POSLUŠAJ IN POIMENUJ PRVI GLAS V BESEDI. Npr.: AVTO - A.  

Testator govori: 

miza omara ura telefon 

 

a) 0  b) 1  c) 2  d) 3  e) 4 

 

 

  

4. POSLUŠAJ IN POIMENUJ ZADNJI GLAS V BESEDI. Npr.: MAMA - A. 

Testator govori: 

roka      šal      Peter      koš 

a) O b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 

5.  POIŠČI SLIČICO, KI IMA ENAK PRVI GLAS, KOT GA SLIŠIŠ. 

Npr, ţaba- sličica ţoge. Otrok najprej poimenuje sličice (moţna 

pomoč). Testator govori: 

Maja  telefon  solata  Ana 

sličica metle sličica torbe sličica sonca sličica avta 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 
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6.  GLASKUJ BESEDO, KI JO SLIŠIŠ Npr.: MAMA - M-A-M-A  

Testator govori: 

Muca  Tine  sonce  klavir 

m-u-c-a T-i-n-e  s-o-n-c-e  k-l-a-v-i-r 

a) 0  b) 1  c) 2  d) 3  e) 4 

 

DEL 4: BESEDNO BRANJE IN PISANJE 

1.  SLIČICAM POIŠČI BESEDO. Kartončki z napisi so pomešani. 

sličica hiše AVTO 

sličica muce ŢOGA 

sličica avta HIŠA 

sličica ţoge MUCA 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 

2.  BERI (kartončki z besedami). 

MAMA LETALO  ZAVESA  ŢOGICA 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e)4 

3.  BERI. 

mama  raca goba puding 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 

4.  NAPIŠI BESEDE. 

Testator govori: (mama/Marko/slon/ţirafa) 

 

 

 

a) 0  b) 1  c) 2  d) 3  e) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

DEL 5: JEZIKOVNO RAZUMEVANJE 

1.  KAJ SODI SKUPAJ? Otrok najprej poimenuje sličice, ki so pomešane (moţna pomoč).  

Npr, sličica punčke - sličica oblekice. 

sličica jabolka sličica zvezka 

sličica ptice sličica drevesa 

sličica ţlice sličica gnezda 

sličica svinčnika sličica kroţnika 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 

2.  KATERA SLIČICA NE SODI V SKUPINO? Pri reševanju otrok odstrani sličico. 

sličica sličica sličica sličica 

hruške jabolka avta grozdja 

 

sličica sličica sličica sličica 

omare stola češnje postelje 

 

sličica sličica sličica sličica 

muce gsa kokoši ţoge 

 

sličica sličica sličica sličica 

medvedka ţage kocke punčke 

 

  a) 0  b) 1  c) 2  d) 3  e) 4 

 

 

3.  POSLUŠAJ IN IZBERI SLIČICO. Npr. Teta pometa v kuhinji sličica metle Pri reševanju lahko otrok 

le                pokaţe sličico. Otrok najprej poimenuje sličice, ki so pomešane (moţna pomoč). 

Testator govori: 

Zvečer gledam risanko.   sličica televizorja 

V kopalnici si umivam zobe. sličica zobne krtačke 

Mama kuha juho.   sličica lonca 

Jure gleda slikanico.  sličica knjige 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 
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4. POSLUŠAJ IN POVEJ BESEDO Z NASPROTNIM POMENOM. 

Npr.: velik (očka) - majhen (?) 

Testator govori: 

ozek- (širok)  prvi-(zadnji) 

kratek - (dolg)   vesel-(ţalosten) 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 

5. POVEJ (OPIŠI), KAJ POMENIJO BESEDE. 

Testator govori: 

oblačno  tišina  zajtrk  mrak 

a) 0  b) 1  c) 2  d) 3  e) 4 

 


