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POVZETEK 

 

 

Na uspešnost razvoja branja in pisanja v šoli v veliki meri vplivajo različne 

predbralne in predpisalne spretnosti, pridobljene v predšolskem obdobju. Poleg 

staršev v družini postane ob vstopu otroka v vrtec tudi vzgojitelj tisti pomemben 

posameznik, ki lahko pripomore k dvigu razvoja predopismenjevalnih veščin. Iz 

tega razloga je pomembno, da dobi vzgojitelji bolj celovit vpogled v razvoj 

porajajoče se pismenosti v povezavi z različnimi področji otrokovega razvoja oz. 

postane ustrezno osveščen o pomenu razvoja predšolske pismenosti. Znotraj 

različnih vzgojnih ustanov obstaja nekaj dobrih praks, ki si prizadevajo dvigniti nivo 

predbralnih in predpisalnih spretnosti do čim bolj uspešnega razvoja branja in 

pisanja v šoli. Tudi Vrtec Lenart, ki se kot vzgojno-izobraževalna ustanova dobro 

zaveda pomena pismenosti, že nekaj časa v okviru Nacionalne strategije za razvoj 

pismenosti, ob upoštevanju kurikula, sistematično načrtuje in izvaja dejavnosti, ki 

vplivajo na razvoj pismenosti v predšolskem obdobju.  

Primer dobre prakse, pri katerem smo sodelovali, predstavljamo v pričujočem delu, 

kjer smo ugotavljali, kako izvajanje posameznih aktivnosti pri otrocih vpliva na 

razvoj posameznih spretnosti zgodnje pismenosti. Stanje otrokove pismenosti smo 

ocenjevali pred in po izvedbi akcijskega načrta, ki je predvideval izvajanje 

določenih učnih aktivnosti. Ugotovili smo, da otroci razvijejo bralne veščine 

nekoliko pred veščinami pisanja. Rezultati izvedenih testiranj otrok so pokazali tudi, 

da velika večina naših otrok do vstopa v osnovno šolo do zadovoljive mere razvije 

sposobnosti zgodnje pismenosti. 

 

 

 

 

Ključne besede: Pismenost, zgodnja pismenost, predšolska vzgoja, razvoj 

pismenosti, preverjanje zgodnje pismenosti. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The success of the development of reading and writing in school is largely 

influenced by different prereading and prewriting skills acquired in the preschool 

period. In addition to the parents, educator is also an important individual who can 

contribute to the development of prewriting and prereading skills. For this reason, it 

is important that educators receive more comprehensive insight into all areas of 

child’s development of literacy and become adequately informed about the 

importance of early childhood literacy development. Within the various educational 

institutions, there are some best practices that seek to raise the level of prereading 

and prewriting skills to maximize the development efficiency of reading and writing 

in school. Kindergarten Lenart, as an educational institution, is well aware of the 

importance of literacy. Under the National Strategy for the development of literacy, 

taking into account the curriculum, they systematically plan and implement 

activities that have an impact on the development of literacy in preschool. 

In this work we present an example of good practice in which we participated. Our 

aim was to determine how individual activities affect child’s development of specific 

early literacy skills. The state of children's literacy was assessed before and after 

implementation of the Action Plan, which consisted different learning activities 

aimed to development of specific prereading and prewriting skills. We found that 

children develop reading skills sooner than writing skills. Results of testing have 

also shown that the vast majority of our children develop early literacy skills to a 

satisfactory extent, before entering primary school. 

 

 

 

 

Keywords: Literacy, early literacy, preschool education, development of literacy, 

early literacy testing. 
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UVOD 

 

Otroci se že od rojstva v okolju srečujejo z različnimi vzorci, zato je potrebno z 

razvojem pismenosti začeti zelo zgodaj. Ker ne postanejo pismeni samo z 

opazovanjem pomembnih odraslih v okolju, je pomembno, da se tudi sami aktivno 

vključujejo v različne sporazumevalne dejavnosti oziroma postanejo »pismeno 

aktivni«. Za uspešno začetno opismenjevanje v šoli, so potrebni trdni temelji, ki jih 

vse do vstopa v šolo pomembno pripravljajo starši in skupaj z njimi vzgojitelji.  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo si tako na kratko razjasnili pojma 

pismenost in opismenjevanje, se seznanili z različnimi vrstami pismenosti, si 

pogledali, kako se pismenost poraja in kako se je opredeljevala skozi zgodovino. 

Spoznali smo globji pomen zgodnje pismenosti za uspešno opismenjevanje v šoli 

in posebej izpostavili otrokov govor, kot pomemben napovednik zgodnje 

pismenosti. Zanimali so nas tudi dejavniki začetnega opismenjevanja, tako notranji 

kot zunanji, kot tudi elementi porajajoče se pismenosti, ki izhajajo bodisi iz otroka 

ali iz njegovega neposrednega okolja.  

 

V zaključnem delu diplomskega dela smo se seznanili tudi z odločilno vlogo okolja, 

odraslega in vrtca v razvoju porajajoče se pismenosti ter si posebej si ogledali, 

kako se s spodbujanjem zgodnje pismenosti lotevamo v slovenskem prostoru in 

kako smo se spodbujanja zgodnjega opismenjevanja lotili v Vrtcu Lenart.  Pobliže 

smo si ogledali izbrane naloge in dejavnosti, ki naj bi v posameznih otrokovih 

starostnih obdobjih pomembno prispevale k razvoju porajajoče se pismenosti ter 

preverjali, kakšni so bili izsledki analiz rezultatov. 
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I TEORETIČNA IZHODIŠČA  

 

Kot pravi Bloom (1964) se v prvih štirih letih otrokovega življenja razvije že 50 % 

sposobnosti učenja, naslednjih 30 % pa še do osmega leta njegovega življenja 

(Dryden, Vos, 2001; po Čas idr., 2005). Torej je pomembno poudariti, da so že v 

predšolskem obdobju ustrezni pristopi k učenju izredno pomembni.  

 

Tudi Vigotski je pri opredelitvi razvojnih obdobij posebej izpostavil predšolsko 

obdobje. Menil je, da je prav obdobje zgodnjega otroštva obdobje hitro 

napredujočega razvoja spoznavnih zmožnosti in razvoja višjih psihičnih procesov. 

Otroci jezik uporabljajo za prehod iz zaznavnega sveta v predstavni svet. Ob tem 

razvijajo tudi pozornost, spomin, domišljijo, predstavljivost in začetne pojme. 

Prepleta se mišljenje in govor, pa tudi spoznavanje in čustva  (Marjanovič - Umek, 

2011). 

 

Kot meni Delors (1996; po Čas idr. 2005, str. 97): »prav v tem obdobju sleherni 

med nami pridobiva orodje za razvoj razuma in domišljije, sposobnosti za 

presojanje in čut odgovornosti, naučiti se biti radoveden.« Med orodje za razvoj 

razuma pa lahko vključimo vse tiste veščine, ki otroke tako ali drugače spodbujajo 

k osvajanju predopismenjevalnih spretnosti in sposobnosti. 

 

Zelo velik pomen se v zgodnjem obdobju pripisuje govoru. Tako menijo tudi Čas 

idr. (2005, str. 97), ki navajajo, da je »govor nujno prisoten na vseh področjih 

dejavnosti v vrtcu, hkrati pa pomembno vpliva na vsa področja otrokovega 

razvoja.«  

 

Spoznavno področje (mišljenje in govor) se ne razvija ločeno od ostalih področij, 

temveč se opira tudi na čustveni, socialni in gibalni razvoj otroka. Kot meni 

Marjanovič Umek (1990; po Čas idr., 2005) je razvoj  govora v zgodnjem obdobju 

nenavadno eksploziven. 
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Tudi S. Krajnc (Otrok v vrtcu, 2001) pravi, da se govor pri človeku razvija in 

nadgrajuje že od rojstva, hkrati pa se prepleta z vsemi področji otrokovega razvoja 

(Čas idr., 2005). 

 

Ker je razvoj otrokovih jezikovnih zmožnosti povezan z razvojem njegovega 

mišljenja, je smiselno zanj načrtno pripraviti ustrezne jezikovne spodbude in jih  

sistematično obravnavati (prav tam).  

 

Prvi in najodločilnejši vpliv na otrokov razvoj ima družina. Le-ta pa se v današnjem 

času spreminja, saj starši in otroci skupaj preživijo vedno manj časa. Tako 

pomembno vlogo odigra vrtec, ki dopolnjuje in pomaga staršem pri vzgoji otrok, 

poskrbi za kvalitetne in strokovne spodbude na vseh področjih, še posebno pa v 

govornem razvoju (Čas idr., 2005). 

 

Ker se otrok razvija celostno in povezuje z govornim razvojem, je nujno treba 

poskrbeti za ustrezne spodbude na vseh ravneh jezikovnih dejavnosti: govorni, 

književni, predopismenjevanju in knjižni vzgoji. 

 

Kurikulum za vrtce je v primerjavi z učnimi načrti zasnovan ohlapnejše. Nakazuje le 

splošne usmeritve za ustrezno ravnanje. Vrtec in vzgojiteljice so s svojo 

strokovnostjo in odgovornostjo pogosto v precepu, kako ravnati in kakšne 

spodbude izbrati, da bodo učinkovito vplivale na razvoj različnih posameznikov. 

Ker so cilji Kurikula široki, primeri dejavnosti v njem pa le možnosti, je znanju, 

izkušnjam in ustvarjalnosti vzgojiteljic prepuščeno, kakšne vsebine in dejavnosti 

bodo izbirale, da bodo  različno opremljenim otrokom, omogočile dovolj dražljajev 

za razvoj njihovih predbralnih in predpisalnih spretnosti.  

 

1 OPISMENJEVANJE IN PISMENOST  

 

1.1 OPISMENJEVANJE  
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Opismenjevanje je proces, ki se začne z otrokovim vstopom v šolo oziroma z 

njegovim formalnim učenjem pisanja in branja.   

 

Kot navaja Zrimšek (2003, str. 7) je opismenjevanje »proces, v katerem se 

posameznik usposobi za branje in pisanje najrazličnejših besedil, si z njimi v 

vsakdanjem življenju pomaga in jih zna uporabljati.« V tem procesu je potrebno 

izpostaviti začetno opismenjevanje (priprava na branje in pisanje, sistematično 

obravnavanje in utrjevanje črk, razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja). Gre 

za »pridobivanje funkcionalne pismenosti, tj. sposobnosti razumevanja in tvorjenja 

ter uporabljanja tistih jezikovnih oblik, ki jih delovanje v družbi zahteva in so 

pomembne za posameznika.« (po gradivih UNESCA; po Zrimšek, 2003, str. 11). 

Ta proces se začne že v predšolski dobi, sistematično se nadaljuje v osnovni šoli, 

ob zaključku le-te pa se z nacionalnim preizkusom preveri, ali so bili minimalni 

standardi znanja doseženi (Zrimšek, 2003).  

 

1.2 PISMENOST  

 

Ko govorimo o pismenosti v predšolskem obdobju, ne mislimo na učenje branja in 

pisanja, temveč imamo v mislih uvajanje otroka v svet pismenosti (Podobnik - 

Kožić, 2011). 

 

V slovarju Slovenskega knjižnega jezika (2008) je pismenost razložena kot znanje 

branja in pisanja. Pismen pa je tisti, ki zna pisati in brati.  

 

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (NSRP, 2006, str. 6) pismenost 

opredeljuje kot: »trajno razvijajočo se zmožnost posameznikov, da uporabljajo 

družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in 

uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. 

Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo 

uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in 
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družbenem življenju.« Pismenosti se pridobivajo in razvijajo vse življenje v različnih 

okoliščinah in na različnih področjih.  

 

Poleg temeljnih zmožnosti, kot so branje, pisanje in računanje se »danes poudarja 

tudi pomen drugih zmožnosti (npr. poslušanje) in novih pismenosti, kot so 

informacijska, digitalna, medijska pismenost in druge, ki so pomembne za uspešno 

delovanje v družbi.« (prav tam) 

 

1.3 PORAJANJE PISMENOSTI  

 

J. Mason (1980; po Grginič, 2005) navaja, da se porajanje črkovnega znanja 

začne, ko odrasli na pobudo otrok poimenujejo in pokažejo črke v pravljicah, 

abecednih knjigah in oznakah in ko se otroci preskušajo in vadijo v poimenovanju 

črk (npr. magnetnih črk na hladilniku) ter pisanju svojih lastnih imen. 

 

M. Clay (1966; v Razfar in Gutiérrez, 2003) je prva, in sicer leta 1960, uporabila 

izraz porajajoča se pismenost. Raziskovalci (npr. Clay, 1975; Sulzby, 1986) so 

porajajočo se pismenost opisovali kot »ravnanja, spretnosti in vedenja, ki so 

predhodniki branja in pisanja in so značilni za otroke v zgodnjem otroštvu, ko le-ti, 

ker še ne znajo brati in pisati, knjige in druge pisne materiale uporabljajo na 

nekonvencionalni način.« (Marjanovič - Umek, 2010, str. 30)  

 

Pečjak in Potočnik (2011, str. 61) izraz porajajoča se pismenost povezujeta z 

izrazom procesnost v razvoju pismenosti, saj gre za pismenost, ki vključuje »prve, 

porajajoče se zametke sposobnosti, ki pomagajo otroku pri poznejšem učenju 

branja in pisanja.« Pismenost se začne porajati v domačem okolju, kjer otrok 

pridobiva različne izkušnje s pismenostjo - opazuje starše pri vsakdanjih opravilih, 

posluša pravljice in druga besedila, ki mu jih starši berejo, ter ob tem opazuje tisk 

in slikovno gradivo (prav tam). 
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»Porajajoča se pismenost pomeni razvoj različnih sposobnosti in veščin, ki 

omogočajo opismenjevanje: dobro obvladanje jezika, oziroma dober besedni 

zaklad za učinkovito razumevanje in izražanje, glasovno zavedanje in razločevanje 

glasov v besedi, prepoznavanje in tvorbo rimanih besed, celostno dojemanje 

pisave kot sredstva prevajanja ustnega v pisni govor.« (Podobnik - Kožić, 2011, 

str. 84) 

 

M. Grginič (2005b) meni, da predšolsko pismenost, ki jo poimenujemo tudi 

porajajoča se pismenost, otroci pridobivajo spontano in samoiniciativno daljše 

časovno obdobje v času pred šolskim opismenjevanjem. Obsega predbralne in 

predpisalne spretnosti.  

 

V nekem časovnem zaporedju otrok najprej razvije:  

 koncept o tisku,  

 nato grafično, fonološko zavedanje,  

 zavedanje o glasovno-črkovni skladnosti in  

 besedno branje z dekodiranjem.  
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B. D. Jurišić pa porajajočo se pismenost razvršča v sledeče si stopnje in jih opisuje 

z naslednjimi kazalniki: 

 

Preglednica 1: Stopnje porajajoče se pismenosti 

 

STOPNJA 

 

KAZALNIK 

1. stopnja 

 

• Tisk iz okolja.  

• Poznavanje nekaterih napisov iz ožjega 

okolja (LEGO, POKEMON, KINDER ...).  

2. stopnja . Razumevanje govora in razumevanje, da 

tisk prinaša sporočilo.  

• Tisk iz širšega okolja (Mercator, ločevanje 

črk od drugih znakov).  

• Razumevanje govora.  

• Preprosta navodila.  

3. stopnja 

Razumevanje pravil tiska 

• Pojmovanje tiska (smer branja, začetek in 

konec zgodbe, naslov na kuverti, enaka 

beseda v besedilu).  

• Izgradnja temeljnih jezikovnih pravil in pravil 

tiska (ponavljanje stavkov, ponavljanje 

besed).  

4. stopnja 

Črkovno - glasovno 

vodilo 

• Spoznavanje s črkami (poimenovanje črk, 

beseda-slika (ista črka, različna črka, STOP).  

• Spoznavanje povezave med črko in glasom.  

• Jezikovno zavedanje - fonološko zavedanje 

/razdruževanje glasov, prvi glas, zlog, rime/.  

5. stopnja 

Začetno branje 

• Začetno branje z dekodiranjem /otrok 

prebere besede, krajše povedi z 

razumevanjem/.  

• Obvladovanje jezika in njegove glasovne 

strukture.  

• Jezikovno obvladovanje /fonološko 

zavedanje - težje - združevanje in 

razdruževanje - in razumevanje navodil/ . 
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Na porajajočo se pismenost pomembno vplivata spodbujanje govornega razvoja in 

razvijanje bralnega interesa (Pečjak, 2003). To sta torej dva izmed temeljev 

začetne pismenosti.  Iz različnih raziskav o temeljih pismenosti  (npr. Grginič, 2005; 

Jurišić, 2001; Pečjak, 2009; Piasta in Wagner, 2010) pa lahko izluščimo še 

naslednje:  

 slušno razumevanje (npr. Senechal s sod., 2001),  

 glasovno zavedanje (vsi raziskovalci),  

 zavedanje koncepta tiska/pisanja (npr. Grginič, 2005; Neuman, 2002),  

 poznavanje črk oz. glasovno-črkovni ključ (npr. Foorman, 1998; Pečjak, 

2009),  

 razvita poimenovalna zmožnost za hitro prepoznavanje besed (Brett, 

Rothlein in Hurley, 1996),  

 strategije razumevanja pri branju (Block in Presley, 2002),  

 tekoče branje (Hooks in Jones, 2002),  

 natančno pisanje (Reutzel, 2011).   

 

Vse bolj se poudarja, da je potrebno te temeljne elemente pismenosti poučevati 

jasno in učencem nuditi oporo pri razvijanju tako pomembnih »zidakov« (Piasta in 

Wagner, 2010). 

 

Avtorica Miller (1995; po Zrimšek, 2003) uporablja izraz pojavljajoča se pismenost 

(emergent literacy). Gre za ugotavljanje tega, kaj otroci v predšolski dobi že vedo o 

pismenosti in kako do tega pridejo. Te veščine se pojavljajo postopno, brez da bi 

otroke to učili. Otrok se že zelo zgodaj zaveda, če živi v »pismenem okolju«. 

Pojavljajočo pismenost Millerjeva zelo nazorno primerja z vrhom ledene gore. Vidni 

znaki pismenosti so v vrhu (npr. branje tiska v okolici, prepoznavanje in pisanje 

lastnega imena …), nevidni pa pod vrhom (pomembne usmerjene in neusmerjene 

dejavnosti v družini, vrtcu in okolju). 

  



9 
 

1.4 ZGODNJA PISMENOST  

 

Zgodnja ali porajajoča se pismenost označuje »razvoj spretnosti, znanja in stališč, 

ki so podlaga za branje in pisanje« (Papalia, Olds, Feldman, 2003; po Čas idr., 

2005). Pojavlja se spontano in neopazno ob dnevnih dogodkih (npr. gledanje 

slikanic s starši in vzgojitelji …). Ko otrok prepozna prve znane besede ali črke - 

pravimo, da se pismenost počasi poraja. 

 

Razvoj zgodnje pismenosti je proces, v katerem se med seboj prepletajo vse 

sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje). V razvoju 

omenjene pismenosti zasledimo različno poimenovane stopnje, med katerimi ni 

natančno določenih mejnikov (Pečjak in Potočnik, 2011). 

 

Enega bolj kompleksnih modelov razvoja zgodnje pismenosti so predstavile 

avtorice D. Barone, M. Mallette in S. Xu (2005; po Pečjak in Potočnik, 2011). Gre 

za preplet kar najtesneje povezanih dejavnosti branja, pisanja in splošnega 

poznavanja besed.  

 

Govorijo o treh stopnjah:  

 razvijajoča se pismenost  

(otrok se pretvarja, da bere in piše; otroci v tem obdobju spoznavajo 

pismenost na zelo globalen način; imajo razvit koncept knjige, branja in 

pravil o branju), 

 začetna pismenost  

(otroci razumejo abecedno načelo - vsaka črka ima svoj glas; sposobni so 

povezovati posamezne črke z glasovi, te pa v besedo; večinoma že imajo 

predstavo besede)  in  

 prehodna pismenost  

(prehod k razviti pismenosti, pismenosti značilni za odrasle; sposobnost 

tihega branja, tekočnost branja, porast razumevanja prebranega). 
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Preglednica 2: Kazalci razvoja zgodnje pismenosti  

Stopnja Branje Pisanje Poznavanje 

besed 

 
 

Porajajoča 
se 

pismenost 

Nima predstave 
besede. Pretvarja se, 
da bere. Zapomni si 
znane tekste. Ko ga 
vprašamo o tem, kaj 
je prebral, lahko 
navede sicer 
posamezne delčke, 
ne obnovi pa celotne 
vsebine.  

Pretvarja se, da piše. 
Prepozna razliko med 
sliko in pisavo oz. 
zapisom. 

Čečka besede. Za 
pisanje besed 
uporablja slučajno 
izbrane črke ali 
številke ali le 
začetne 
soglasnike. 

 
 

Začetna 
pismenost 

Ima predstavo 
besede. Bere besedo 
za besedo. Tudi pri 
tihem branju 
vokalizira (bere 
polglasno, šepetaje 
...). Če ga vprašamo, 
kaj je prebral, najbolj 
pogosto ponovi 
prebrano z istimi 
besedami. 

Piše črko za črko. Piše 
počasi, vendar druge 
osebe lahko preberejo, 
kaj je napisal. Ne piše 
veliko (teksta). 

Premakne se od 
uporabe začetnih 
in končnih 
soglasnikov in 
začne v enozložne 
besede vključevati 
tudi samoglasnike 
(npr. PEK). 

 
 
 

Prehodna 
pismenost 

Bere tiho. Bere 
tekoče; pogosteje kot 
besedo za besedo 
bere skupine besed. 
Če ga vprašamo, kaj 
je prebral, lahko 
dobesedno obnovi, 
povzame vsebino s 
svojimi besedami ali 
pove lasten odnos do 
prebranega. 

Piše lahko besedo za 
besedo in posamezne 
skupine besed. Piše 
hitreje in napiše več, 
oz. daljši tekst. V 
procesu pisanja se 
lahko usmeri na pomen 
povedi in ne le na zapis 
posameznih besed. 

Ima predstavo o 
natančni 
izgovorjavi in 
zapisu večine 
besed. Težave ima 
lahko z 
zapisovanjem 
daljših, manj 
znanih besed. 
Prepoznava, da se 
določene besede 
zapišejo drugače, 
kot se izgovorijo 
(npr. avto in ne 
auto).  
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Za vsako stopnjo pismenosti avtorice navajajo značilne kazalce razvitosti branja, 

pisanja in poznavanja besed pri otrocih, kar je lepo razvidno iz Preglednice 2 

(Pečjak in Potočnik, 2011).  

 

Učenje branja in pisanja je torej proces, ki se razvija že pred vstopom v šolo. Z 

šolanjem otroka nadaljujemo na točki razvoja pismenosti, ki jo je ta že dosegel 

(vendar intenzivno in bolj sistematično). Avtorice poudarjajo izredno raznolikost v 

razvoju pismenosti med otroki. Med posameznimi ravnmi pismenosti pa ni ostro 

začrtanih meja (prav tam).  

 

1.5 ZGODNJA PISMENOST SKOZI ZGODOVINO  

 

V preteklosti sta pojma pismenost in zgodnja pismenost slonela na razumevanju 

od individualnega k socialnemu. Raziskovanje teh dveh področij je namreč večji 

del dvajsetega stoletja temeljilo na behavioristični psihologiji, ki je razvoj 

pismenosti opredelila predvsem kot razvoj spretnosti pisanja in branja (razvoj 

veščin) (Skinner, 1957) in nato tudi na spoznavnih teorijah, zlasti Piagetevi teoriji 

(Piaget, 1962), v katerih je bil razvoj pismenosti zastavljen kot individualni in 

linearni spoznavni proces. Postavili so se okviri otrokove zrelosti za branje in 

pisanje in začetek opismenjevanja je bil umeščen na začetek formalnega 

izobraževanja. Šlo je za pomembno povezanost z biološkim razvojem: otroci so 

zreli za branje in pisanje, ko dosežejo določeno stopnjo socialnih, spoznavnih in 

grafomotoričnih zmožnosti ter spretnosti. To naj bi se zgodilo med šestim in 

sedmim letom otrokove kronološke starosti (Marjanovič Umek, 2010). Kot navajajo 

raziskovalci (npr. Karmiloff Smith, 1992; Watson, 1996) /…/ - otrok star približno 

sedem let je npr. grafomotorično toliko zrel, da se lahko nauči pisati simbole oz. 

črke (Marjanovič Umek, 2005). 

 

V zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja so bili premiki na področju pismenosti v 

veliki meri povezani z razvojem teorije Chomskega in prevodi temeljnih del 

Vigotskega.  
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Chomsky (1957; 1965) je v svojih temeljnih delih razložil, da se otroci določenih 

pravil (npr. za izražanje množine, preteklega časa in preostalih slovničnih oblik) 

učijo zelo hitro in se jih tudi naučijo v zgodnjem otroštvu (do približno petega leta 

starosti oziroma pred začetkom formalnega izobraževanja), ne da bi jih slovnična 

pravila načrtno poučevali (Marjanovič Umek, 2010). 

 

Vigotski (1935/1978) ugotavlja, da se dojenčki, malčki in otroci v zgodnjem otroštvu 

učijo vrsto spretnosti in pridobivajo različne izkušnje v interakciji z odraslimi oz. 

pomembnimi drugimi. Ali kot posebej poudarjajo Bruner, 1990; Tomasello, Kruger 

in Ratner, 1993: »ni dovolj le razložiti, kaj otrok lahko oz. zmore narediti, temveč je 

enako pomembno, kaj in kako otrok misli, ko dela, kakšno je njegovo razumevanje 

tega, kar dela oz. kako se razvija njegova teorija uma.« (Marjanovič - Umek, 2005)   

 

V opredelitvi pojma porajajoča se pismenost, ki so jo raziskovalci (npr. Carrington 

in Luke, 2003; po Marjanovič Umek, 2010, str.31) opazovali tudi s stališča učenja, 

so vse pogosteje »izpostavljali tudi dejavnike, kot so npr.  

- socialne interakcije med otroki in odraslimi,  

- kompetentni posamezniki, ki malčke in otroke poučujejo,  

- s simboli bogato okolje, ki ga odrasli zagotavljajo malčku in otroku.«  

 

1.6 VPLIV PREDŠOLSKE PISMENOSTI NA OPISMENJEVANJE V 

ŠOLI  

 

M. Grginič (2005b) navaja, da številne raziskave potrjujejo vpliv predšolske 

pismenosti na bralni in pisalni uspeh v šoli. Z iskanjem večjih možnosti za 

razvijanje preopismenjevalnih spretnosti v predšolskem obdobju bi vplivali na večji 

razvoj otrokove predšolske pismenosti in pozneje na učni uspeh v šoli. Znano je, 

da znanje črk, tiska in branja znakov ter tabel napoveduje oz. je predhodnik bolj 

izurjenega branja, znanega tudi kot branje s črkovno-glasovno analizo.  
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Whitehurst in Lonigan (2001; po Grginič, 2005b) sta ugotovila, da ima črkovno 

znanje in fonološko zavedanje, ki ga otroci prinesejo iz vrtca, neposreden in večji 

vpliv na bralni uspeh otrok v drugem razredu, kot ga ima učenje  branja v prvem 

razredu.  

 

M. Grginič (2005b) meni, da je zelo pomembno izpostaviti tudi spoznanje, da se 

zaostajanje v razvoju predopismenjevalnih spretnosti ob vstopu v šolo nadaljuje 

tudi pri formalnem učenju branja in pisanja v prvem in drugem razredu. Otrokom bi 

morali že pred vstopom v šolo omogočiti več pismenih dejavnosti (spretnost 

vidnega in slušnega razčlenjevanja besed na glasove ali črke, razločevanja črk in 

glasov, iskanje asociativne zveze med glasovi in črkami v govoru in tisku), 

prilagojenih razvojni stopnji ter pri tem še posebno skrb nameniti otrokom iz 

socialno šibkih družin (družinski projekti, delavnice za starše in otroke; Knaflič, 

2000).  

Kot ugotavlja Marjanovič - Umek (2011) je za otroka zelo pomembno, da ga ne 

pustimo tam, do koder je prišel sam.  

 

2 OTROKOV GOVORNI RAZVOJ IN ZGODNJE 

OPISMENJEVANJE  

 

L. Marjanovič - Umek (2010) meni, da ima govor v razvoju zgodnje in kasnejše 

pismenosti pomembno vlogo. Z razvojem zgodnje in kasnejše pismenosti se 

pomembno povezujejo zlasti otrokov besednjak, metajezikovno zavedanje, 

sporazumevalne zmožnosti, pripovedovanje, skladnost med fonemi in grafemi (npr. 

Olson idr., 2006; Astington in Pelletier, 1996; Whitehurst in Lonigan, 1998). 

 

V razvoju otroka, ki poteka po določenih zakonitostih, se tesno prepleta spoznavno 

področje (mišljenje, govor) s čustvenim, socialnim in gibalnim (Marjanovič - Umek, 

1990, str. 31).  
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L. Marjanovič - Umek (1990, str. 31) v Preglednici 3 prikazuje naslednje mejnike v 

govornem razvoju predšolskega otroka: 

 

Preglednica 3: Mejniki v govornem razvoju  predšolskega otroka 

                           

starost 

 

 

Vokalizacija in govor 

 

Razumevanje in 

odgovori 

 

 

1-2 leti 

Več nerazumljivega žargona 

(spakedran jezik, žlobudranje); 

napredek v artikulaciji; pri dveh letih 

že poimenuje veliko predmetov; veliko 

eholalije (ponavljanja). 

Pri dveh letih 

prepozna150-300 besed; 

pravilno odgovarja na 

številne ukaze, kot so 

»sedi«, »pridi«, »daj mi 

to«… 

 

 

2-3 leta 

Poskuša z novimi glasovi, vendar 

artikulacija zaostaja za besednjakom 

50-57 % besed je razumljivih; pogosto 

izpušča zadnji soglasnik; žlobudranje 

počasi upada. 

Pri treh letih razume 800-

1000 besed; odgovarja na 

različne ukaze, ki 

vsebujejo besede »na«, 

»pod«, »gor«… 

 

 

3-4 leta 

Razumljivost povedanega je blizu 100 

%; pogosto pomanjkljiva artikulacija l 

in r; uporablja 3-4besede v stavkih; 

malo jih pri 4 letih uporablja množino. 

Prepozna množino, spol, 

pridevnike, razume 

sestavljene stavke. 

 

 

4-6 let 

Sintaksa je ustrezna pri 6 letih; 

sestavi 5-6 besedne stavke; tekoč 

govor; lahko izraža časovne odnose; 

glas dobro modulira v konverzaciji. 

Razume 2500-3000 

besed; sledi navodilom, ki 

vsebujejo 3-4 aktivnosti; 

razume »če«, »zato« in 

»zakaj«. 

 

 

V več raziskavah (npr. Cutting, 1989; Hemphil in Snow, 1996; Marjanovič in 

Zupančič, 2003; po Marjanovič - Umek, 2005) so bili izpostavljeni nekateri ključni 

dejavniki govornega razvoja v obdobjih dojenčka, malčka in predšolskega otroka, 

ki se bodisi neposredno ali posredno povezujejo z zgodnjo pismenostjo: 

- zgodnja komunikacija med odraslo osebo in otrokom (predgovorni stopnja 

otrokovega razvoja; pogovarja se z gibi telesa, mimiko); 



15 
 

- pripovedovanje odraslih ali starejših vrstnikov, branje rim, pesmi, ugank, 

pravljic, zgodb (pomen ponavljanja); 

- skupno ali samostojno gledanje razvojni stopnji otroku primerne literature, 

oddaj na televiziji, filmov, lutkovnih igric (vloga ilustracij zlasti pri 

samostojnosti); 

- podoživljanje vsebin in igranje v simbolnih (domišljijskih) igrah; 

- ustvarjanje čim več različnih situacij, v katerih otroci morajo uporabljati 

govor v različnih situacijah in v različnih govornih položajih.  

 

L. Marjanovič - Umek (2005) navaja nekatere specifične govorne kompetentnosti 

otrok v zgodnjem otroštvu, ki olajšajo razvoj pismenosti na začetni stopnji šolanja 

in jih dokaj enotno izpostavljajo različni raziskovalci: 

- poimenovanje črk (npr. Wagner, Torgesen in Rashotte, 1994), 

- fonološko zavedanje (npr. Adams, 1990, Foy in Mann, 2003) in 

- razvoj besednjaka (npr. Adams, 1990, Walker idr., 1994). 

 

Nekoliko manj enotni pa so rezultati raziskav, ki iščejo odgovore na vprašanje, 

kako najuspešneje spodbujati razvoj zgoraj omenjenih in še nekaterih drugih 

specifičnih govornih kompetentnosti.  

 

Nekateri raziskovalci (M. A. Evans, D. Shaw in Bell, 2000; po Marjanovič - Umek, 

2005) izpostavljajo tudi proučevanje in učinek podpornih dejavnosti razvoju 

pismenosti v družinskem okolju. 

 

Witehurst in sodelavci (1994) ugotavljajo, da je skupno branje staršev in otrok zelo 

pomembno za razvoj otrokovega besednjaka, bolj formalno učenje črk (zaznavno 

razločevanje črk, poimenovanje črk, fonološko zavedanje), ki poteka v vrtcu, pa je 

pomembno za razvoj branja in pisanja (Marjanovič - Umek, 2005). 

  

V eni od slovenskih raziskav (Marjanovič - Umek idr., 2003, po Marjanovič - Umek, 

2005) so ugotavljali dva vidika kakovosti družinskega okolja v povezavi z otrokovim 
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govornim razvojem: materialne pogoje in dejavnosti v družini (npr. število knjig 

doma, obiskovanje otroške knjižnice, skupno gledanje otroških oddaj na televiziji). 

Rezultati kažejo, da sta oba vidika družinskega okolja pozitivno povezana z 

doseženo ravnjo otrokovega govora.   

 

Rezultati druge raziskave (Marjanovič - Umek, Podlesek in Fekonja, 2005, prav 

tam) kažejo, da je mamina izobrazba pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost 

družinskega okolja, družinsko okolje pa na dosežke otrok na različnih merah 

govornega razvoja. Raziskovalci, kot npr. Sameroff idr., (1993), ugotavljajo, še eno 

zanimivost, da mame z višjo izobrazbo nudijo otrokom bolj kakovostne socialne 

interakcije, povezane tako z razvojem otrokovega govora kot zgodnjo pismenostjo 

(Marjanovič - Umek, 2005).  

 

3 DEJAVNIKI ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA  

 

Zgodnje branje in pisanje kali iz vsakodnevnih dogodkov in se razlikuje od družine 

do družine. Razvoj branja in pisanja je torej nek spontan proces, skozi katerega 

gre otrok glede na individualne vzpodbude, seveda pa je napredek odvisen od 

mnogih dejavnikov (Miller, 1995; po Zrimšek, 2003). Za uspešno začetno 

opismenjevanje so pomembni številni dejavniki.  

 

M. Grginič (2005 a) navaja notranje in zunanje dejavnike.  

 

3.1 NOTRANJI DEJAVNIKI  

 

Notranje dejavnike opismenjevanja delimo na kognitivne in čustveno- motivacijske 

dejavnike. S tem ko otrok razume abecedno naravo našega jezika, začne odkrivati 

odnose med glasovi in črkami. 

 

3.1.1 KOGNITIVNI DEJAVNIKI  
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Pri začetnem opismenjevanju gre za zmožnost dekodiranja. Le-ta zajema 

zaznavanje (vidno in slušno zaznavanje, razčlenjevanje) in razumevanje. Na 

kognitivne dejavnike pomembno vplivajo predšolske izkušnje, ki se oblikujejo z 

odkrivanjem in prepoznavanjem napisov v okolju, objektih; pri slikovnem branju 

besed na znanih predmetih; pri prvih poskusih pisanja; med druženjem odraslih in 

otrok ob knjigi. Poudarja se potreba po prisotnosti odrasle osebe, ki otroka na tisk 

v okolju spontano in neopazno ob vsakodnevnih dogodkih opozarja, dokler otrok v 

nekem trenutku ne prepozna prvih znanih črk ali besed (Miller, 1996; po Grginič, 

2005a). 

Zaznavanje  
 

V skladu z zorenjem živčnega sistema, učenjem in izkušnjami otroka se razvijajo 

njegove zaznavne sposobnosti (Pečjak, 2000; po Grginič, 2005a). 

 

a) Vidno zaznavanje 

 

V predšolskem obdobju otrok stvari zaznava celostno, globalno in razpršeno. Del 

najprej vidi kot celoto. Šele v kasnejše obdobju razvije sposobnost zaznavanja 

podrobnosti. Za učinkovit proces opismenjevanja je zelo pomembna otrokova 

pozornost. Študije so pokazale, da imajo otroci s pomanjkanjem pozornosti, 

pogosto tudi težave pri branju, saj ne uspejo usmerjati svojo pozornost od 

sporočila do sporočila v nekem zaporedju. Poleg pozornosti pa je pomembna tudi 

sposobnost zaznavanja prostora. To zmožnost otroci najprej razvijajo na lastnem 

telesu, šele nato jo začno razvijati v prostoru (položaj predmetov, položaj telesa v 

prostoru (Grginič, 2005a). 

 

b) Vidno razločevanje 

 

To je zmožnost, pri kateri je otrok sposoben razločevati predmete, osebe, različne 

vzorce in znake v svoji okolici. Otroci v predšolskem obdobju še nimajo razvite 

sposobnosti razločevanja detajlov, zato zlasti mlajši otroci pri vidnem zaznavanju 
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potrebujejo neko taktilno izkušnjo (npr. predmet otipa). Procesi vidnega 

razločevanja so v veliki meri odvisni od procesov zorenja, zato urjenje vidnega 

razločevanja nima vpliva na hitrost prepoznavanja črk. »Sposobnost identifikacije 

je odvisna od razvite sposobnosti zaznavanja, razločevanja in pomnjenja.« 

(Grginič, 2005 a, str. 69) 

M. Adams (1990; po Grginič, 2005) je v svoji raziskavi ugotavljala, ali je potrebno 

učenje črk pred formalnim učenjem branja in pisanja. Iz zgodnjih študij J. Chall, 

Bonda in Dytra (1967) pa navaja, da učenje črk pred formalnim učenjem ne 

prinaša nekih posebnih prednosti pri učenju branja. »V abecednem pisnem 

sistemu dekodiranje (dešifriranje) vključuje prevajanje enot tiska (grafemov) v 

enote glasov (fonemov), pisanje pa je nasprotni proces: šifriranje enot glasov v 

enote tiska.« (Grginič 2005 a, str. 70) Osnovna stopnja pri tem pa je sposobnost 

razločevanja črk.  

H. W. Stevenson in R. S. Newman (1986) ter M. Adams (1990) pa navajajo, da je 

abecedno znanje pred vstopom v šolo le eden od kazalnikov bralnih dosežkov. 

 

c) Slušno zaznavanje 

 

Pri slušnem zaznavanju gre za sklop sposobnosti: prepoznavanje besed, ki se 

rimajo; določanje in raba prvih (zadnjih) glasov v besedi; razdelitev in štetje vseh 

glasov v izgovorjeni besedi itd. To so sposobnosti glasovnega zavedanja, ki so 

nujno potrebne za branje. Vzrok nepismenosti odraslih je prav pomanjkanje 

glasovnega zavedanja.  

 

Avtorji S. Stahl in B. A. Murray (1994) navajajo, da je sposobnost izločiti začetni in 

končni glas odločilnega pomena za branje. Otroci, ki v njihovih raziskavah niso 

uspešno rešili te naloge, niso dosegli predabecedne bralne faze (Grginič, 2005a).  

 

I. Lundberg, J. Frost, O. P. Peterson (1998) pa so izvedli raziskavo, kjer so 

proučevali fonološko zavedanje predšolskih otrok. Otroci, ki so v raziskavi 

sodelovali v programu, v katerega so vključili fonološko zavedanje, so se v šoli 
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lažje naučili brati in pisati. Vzgojitelji so za razvoj fonološkega zavedanja uporabili 

različne strategije: besedne igre in vaje, igre s petjem in lutke. Skratka, urjenje 

fonološkega zavedanja se je izkazalo kot uspešna metoda. Če pa učenje 

fonološkega zavedanja kombiniramo še s poučevanjem črk abecede je 

učinkovitost še veliko večja (Grginič, 2005a). 

 

Razumevanje  
 

Otroci že zelo zgodaj začnejo preizkušati pisni jezik, saj so hote ali nehote vpleteni 

v pisne aktivnosti družine oziroma bližnjega okolja. Otrok namreč začne starše 

spraševati o pisnem jeziku, opazovati napise, črke in znake ter v igri posnema 

odrasle pri branju in pisanju. S temi svojimi dejanji pokažejo razumevanje, da 

imata tisk in pisanje pomen, tudi ko sami še ne znajo pisati. 

 

Z branjem knjig odrasli pri otrocih spodbujajo bralne procese, s čimer se razvija 

tudi otrokovo splošno in jezikovno znanje, ki pa je potrebno za razumevanje 

besedila. Kljub temu da otroci sami še ne znajo brati, je razvoj miselnih bralnih 

procesov zelo pomemben za njihovo učenje branja v bodoče. »Predrazumevanje 

spremlja in usmerja proces dekodiranja, hkrati pa poteka proces miselnega 

predelovanja, kar vodi do bralnega razumevanja.« (Grginič, 2005a, str. 76) 

3.1.2 ČUSTVENO-MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI  

 

»Razvijanje pozitivnega odnosa in zaupanja do učenja branja in pisanja na začetni 

stopnji je ključnega pomena za nadaljnje učenje« Browne (1998; po Grginič 2005 

a, str. 78). Otrokom je potrebno pripraviti naloge, v katerih bodo uspešni, kar 

pomeni, da morajo biti prilagojene njihovim sposobnostim. 

 

Otroke, ki ne zaupajo v svoje sposobnosti in imajo nizko samospoštovanje, mora 

vzgojitelj ali učitelj znati motivirati, poskušati obnoviti njihovo samospoštovanje, 

ublažiti strahove, napetost itd. Ti otroci se morajo počutiti dragocene, verjeti 

morajo, da je to, kar mislijo in čutijo pomembno. Vase bodo začeli zaupati, če jih 
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bodo odrasli poslušali, jim bodo v oporo in jim dali priložnost za uspeh (Grginič, 

2005a). 

3.2 ZUNANJI DEJAVNIKI  

 

3.2.1 SOCIALNI DEJAVNIKI  

 

Tudi socialne okoliščine pomembno vplivajo na razvoj pismenosti. A. D. Pellegrini 

(2001; po Grginič, 2005a) meni, da je jezik opismenjevanja osnova za pismenost 

otroka v šoli. Otroci se ga učijo skozi različne socialne vloge in z vzpostavljanjem 

prijateljskih vezi.  

Biti pismen na enem področju ne pomeni nujno, da si pismen tudi na drugih 

področjih. Pismenost je namreč naučena in ni pridobljena, kot je pridobljen govor, 

zato je lahko vpliv okolja, v katerem se govor razvija, odločilnega pomena. Jezik, ki 

ga človek uporablja v pismenih dogodkih tako v šoli kot v okolju s tiskano besedo, 

imenujemo »pismeni jezik« (Grginič, 2005a). 

3.2.2 SOCIOLOŠKO-KULTUROLOŠKI DEJAVNIKI  

 

V družini in v družbi se otroci srečujejo s širokim spektrom oblik pismenosti. Branje 

in pisanje nista sposobnosti, ki bi ju morali obvladati v šoli, ampak gre za daljši 

proces, ki se začne že z otrokovim rojstvom in pri katerem je otrok aktiven 

udeleženec. Tako so branje, pisanje in govorne zmožnosti med seboj povezane. 

Ker se obvladovanje branja in pisanja razlikuje glede na socialne in kulturne 

okoliščine, obstajajo različni načini izvajanja vaj opismenjevanja (Grginič, 2005a). 

M. Grginič (2005a) opozarja na različne metode poučevanja. Le-te so lahko v 

družini neprimerne, kar dodatno otežuje otrokovo začetno opismenjevanje, zlasti 

če se ne  upošteva tudi njegovega predznanja. Sociološko-kulturološka teorija 

postavlja okoliščine in kulturne dogodke za osnovo učenja. Iz raziskav je razvidno, 
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da otroci že zelo zgodaj spoznavajo pismenost, preko udeležbe v socialnih in 

kulturnih dogodkih (Grginič,  2005a). 

 

4 ELEMENTI PORAJAJOČE SE PISMENOSTI   

 

O porajajoči se pismenosti obstajata dve vrsti študij: študije, ki proučujejo 

značilnosti otroka, tj. različne spretnosti, znanja in stališča na eni strani ter študije, 

ki proučujejo značilnosti okolja, ki spodbuja razvoj te pismenosti na drugi strani. 

Obema pa je skupen cilj pokazati, kako se elementi porajajoče se pismenosti 

razvijajo, kakšna je njihova medsebojna prepletenost in povezanost s kasnejšimi 

bralnimi dosežki (Pečjak, 2003). 

S. Pečjakova (2003) elemente porajajoče se pismenosti razdeli v dve veliki skupini 

in sicer na elemente, ki izhajajo primarno iz otroka in na elemente, pri katerih ima 

pomembno vlogo okolje. 

4.1 ELEMENTI, KI IZHAJAJO PRIMARNO IZ OTROKA  

 

V to skupino lahko uvrstimo naslednje sposobnosti in spretnosti otroka:  

- zapomnitev imen črk in povezovanje črk s pripadajočimi glasovi; 

- igra z zlogi in glasovi, 

- sposobnost zaznavanja in popravljanja slovničnih napak, 

- fonetično pisanje, 

- hitro poimenovanje določenega niza črk, številk ali barv, 

- želja po branju odrasle osebe. 

 

4.2 ELEMENTI, PRI KATERIH IMA POMEMBNO VLOGO 

OTROKOVO OKOLJE  

 

Sposobnosti in spretnosti, na katere ima močan vpliv okolje so: 
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- jezikovne sposobnosti - razumevanje pomena besed - pomensko znanje in 

- znanje o tem, kako iz besed tvorimo slovnično pravilne povedi  - 

skladenjsko znanje. 

Za tak otrokov razvoj je še posebej pomembna odrasla oseba, ki mu omogoča čim 

več pozitivnih izkušenj (branje, pripovedovanje, stik s tiskano knjigo), da bo tudi 

sam postal motiviran za »branje« (Pečjak, 2003). 

B. Jurišić (po Pečjak, 2003) je pri slovenskih predšolskih otrocih ugotavljala, da je 

za začetno opismenjevanje pomembnih naslednjih sedem elementov porajajoče 

se pismenosti (Preglednica 4):  

1. Zaznavanje in prepoznavanje tiska iz okolja 

2. Spoznavanje s črkami  

3. Razgovorno branje 

4. Razumevanje vloge tiska 

5. Razumevanje navodil  

6. Glasovno zavedanje 

7. Računalniško opismenjevanje 

 

Pomembno je upoštevati dejstvo, da so nekateri elementi porajajoče se pismenosti 

pomembnejši na začetni ravni pismenosti ter jih velja razvijati prej (npr. elementi 

pod zaporedno št. 1 in 2.), zlasti če sledijo razvojnim zakonitostim in določenemu 

vrstnemu redu, za preostale elemente (pod zaporedno št. 3., 4., 5., 6. in 7.) pa 

velja, da jim je potrebno posvetiti pozornost celotno predšolsko obdobje, seveda 

glede na zmožnosti otroka (Pečjak, 2003).  
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Preglednica 4: Elementi porajajoče se pismenosti 

                          
Zaznavanje in 
prepoznavanje tiska 

 prepoznava napise iz ožjega ali širšega okolja 
(npr. imena in logotipi trgovin, krajev, 
prometnih oznak ...), 

Spoznavanje s črkami  išče enake črke, 

 prepoznava črke med drugimi znaki, npr. 
slikami in številkami,  

 prepoznava črke iz svojega imena, 

 povezuje črke z glasovi, 

Razgovorno branje  posluša zgodbe, ki jih berejo odrasli in se 
pogovarja o slišanem, 

 opazuje slike in prepoznava zgodbe po 
naslovnici, 

 »bere« knjigo, 

Razumevanje vloge tiska  otrok čečka in se pretvarja, da piše, 

 piše z določenim namenom, 

 pozna smer pisanja in branja, 

 razume, da je tekst sestavljen iz besed in te iz 
črk, 

 pozna in razume izraze: črka, beseda, začetek 
besede ... 

 ve, da s tiskom pridobivamo nove informacije, 

Razumevanje navodil  otrok sledi preprostim navodilom z dvema 
informacijama, zahtevnejšim navodilom s 
štirimi informacijami, 

 sledi nasprotnim navodilom, 

Glasovno zavedanje  otrok ločuje besede v stavku, 

 prepoznava zloge - prvi in zadnji zlog, 

 prepoznava posamezne glasove v besedi - 
prvi, zadnji, srednji, 

 razstavlja besede na posamezne glasove in iz 
glasov tvori besede, 

Računalniško 

opismenjevanje 

 ve, da računalnik uporabljamo za pisanje in 
čemu služi miška, 

 prepoznava in poimenuje črke na tipkovnici, 

 natipka svoje ime, 

 

Če primerjamo izbor elementov porajajoče se pismenosti obeh avtoric, lahko 

ugotovimo, da so elementi porajajoče se pismenosti podobni. Jurišić izpostavlja le 

še računalniško opismenjevanje, ki v hitro razvijajoči se družbi postaja vse bolj 

aktualno, a za razvijanje veščin branja in pisanja vse bolj »nevarno«.   
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5 VLOGA VRTCA, ODRASLEGA IN OKOLJA V RAZVOJU 

PORAJAJOČE SE PISMENOSTI  

 

5.1 VLOGA VRTCA  

 

Vključenost otrok v vrtec ima pozitiven učinek na njihovo kasnejše opismenjevanje 

v šoli. To potrjujejo rezultati mednarodne raziskave bralne pismenosti PISA (2006), 

saj so otroci, ki so bili vključeni v vrtec tri leta ali več, dosegli pomembno višje 

rezultate (oz. rezultate blizu statistične pomembnosti) kot otroci, ki v vrtec niso bili 

vključeni oziroma so bili v vrtec vključeni manj let (Marjanovič Umek, 2010). 

 

Browne (1996; po Marjanovič - Umek, 2010) meni, da je uspešnost dela 

vzgojiteljice pri spodbujanju govornih zmožnosti otrok povezana z njenim 

razumevanjem pomena govora v otrokovem siceršnjem razvoju in učenju, 

poznavanjem in ustrezno izbiro pristopov ter načinov učenja, deležem časa, ki ga 

namenja govornim dejavnostim in ne nazadnje tudi z njenim lastnim govornim 

zgledom (Marjanovič Umek, 2010).   

 

Med različnimi dejavnostmi v vrtcu, ki so povezane z razvojem zgodnje pismenosti, 

so za otroke posebej zanimive dejavnosti z otroškimi knjigami, zlasti skupno branje 

z vzgojiteljico. Raziskovalci, ki se podrobneje ukvarjajo s skupnim branjem (npr. 

Anning, 2003; Silven, Ahtola in Niemi, 2003), poudarjajo, da gre za pozitivni učinek 

skupnega branja na otrokov govorni razvoj in razvoj zgodnje pismenosti le, če je 

skupno branje kakovostno in vključuje tudi npr. pogovor ob knjigi, postavljanje 

odprtih vprašanj, iskanje različnih oblik predstavitve literarnih vsebin (npr. simbolna 

igra, risanje) (Marjanovič - Umek, 2010). 

 

Izsledki velikega števila raziskav potrjujejo, da otroci z visoko govorno 

kompetentnostjo dosegajo visoke rezultate pri ocenjevanju kazalcev porajajoče se 
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pismenosti, porajajoča se pismenost pa je dober napovednik pismenosti v šolskem 

obdobju (Marjanovič - Umek, 2010). 

 

Ob vstopu otrok v šolo pa je vedno potrebno upoštevati možne razlike v razvoju in 

doseženi kompetentnosti med podobno ali enako starimi otroki, saj gre za otroke, 

ki prihajajo iz različnih okolij in ne nazadnje za otroke, ki so bili vključeni v vrtec 

daljši ali krajši čas ali pa v vrtec sploh niso bili vključeni (Marjanovič - Umek, 2010). 

 

V formalnem okolju oz. v pedagoškem procesu je potrebno nujno izpostaviti jezik, 

saj ima, kot pravi  Bernstein (1961; po Marjanovič Umek, 2011, str. 79) »ključno 

vlogo v otrokovem razvoju ter v vzgoji in izobrževanju.« V tem kontekstu se 

omenjata razširjen in omejen jezikovni kod (besednjak). Če vzgojitelj uporablja 

razširjen, otrok pa omejen jezikovni kod, sporazumevanje ni vzpostavljeno. In 

kadar otrok ne razume vzgojitelja, se posredovanih vsebin uči na pamet.     

 

5.2 VLOGA ODRASLEGA  

 

Vigotski (1978) je zlasti učenje in usvajanje višjih psihičnih funkcij (mišljenje in 

govor) povezal z več formalnega učenja, ki v veliki meri poteka v instituciji, v vrtcu 

in šoli. Če bi bilo otrokovo mišljenje zgolj rezultat otrokovih lastnih izkušenj in 

odkritij, se ne bi razvil toliko, kot se. Vzgojiteljice oz. kompetentnejše odrasle osebe 

otrokom ponujajo in predstavljajo materiale, izkušnje, ki so zanj prezahtevne in se 

jih ne more naučiti sam, brez namerne pomoči oz. vzgojiteljice. Kakovostno 

poučevanje je praviloma korak pred otrokovim aktualnim razvojem, ga spodbuja 

oz. vleče naprej do potencialnega razvoja, torej znotraj območja bližnjega razvoja - 

OBR (Marjanovič - Umek, 2005). 

 

Eden pomembnejših konstruktov, ki so nastali v sociokulturni tradiciji, je območje 

bližnjega razvoja (OBR). Kompetentni posamezniki so tisti, ki dajejo otroku 

podporo, da rešuje probleme na razvojno višji ravni, kot bi jih reševal, če bi bil 

prepuščen samemu sebi (Vygotsky, 1978). Gre za otrokovo opuščanje nekaterih 
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neuspešnih in ob pomoči odraslega privzemanje nekaterih novih strategij pri 

reševanju spoznavnih problemov in miselnih konfliktov (Siegler, 1998). Otrok tako 

doživlja uspeh, vzporedno pa mu raste tudi zaupanje vase (Marjanovič - Umek, 

2010). 

 

Bruner in sodelavci so za OBR uporabili metaforo - podporni zid (scaffolding) 

(Wood idr., 1976). Le-tega so opredelili, kot »da gre za procese, ki posameznika 

usposobijo, da rešuje miselne probleme, da se premika proti cilju, ki ga brez 

podpore ne bi dosegel.« (Marjanovič - Umek, 2011, str. 90) 

 

Podporo ali tudi zidarski oder, kot jo poimenuje npr. Holzman (2009) razumemo, da 

se ob podpori različnih strategij, ki jih potrebuje kompetentna odrasla oseba, otrok 

postopoma »dviguje« v razumevanju in reševanju miselnih problemov, vzporedno 

pa mu raste tudi samozaupanje (Marjanovič - Umek, 2010). 

 

Otroci v zgodnjem otroštvu potrebujejo kompetentne posameznike, ki jim v OBR-ju 

pomagajo, da v igri (praviloma simbolni) razvijajo nove predstave, pretvorbe, 

zamenjave in pojme ter pridobivajo nove izkušnje in znanja (Marjanovič - Umek, 

2011).  

 

J. Podobnik - Kožić (2011, str. 84) ravno tako meni, da se »vzgojitelj otroku 

pridružuje kot partner, ki se zanima za otrokove miselne in govorne odzive, ga v 

dejavnostih podpira, ga pozorno opazuje, posluša, se z njim pogovarja in igra, ob 

tem pa skrbi za vedno nove jezikovne izzive v OBR otroka.«  

 

5.3 VLOGA OKOLJA  

 

Igralnice in vrtce namerno in načrtno urejamo kot okolje, ki nudi spontane izzive za 

pridobivanje predopismenjevalnih izkušenj. 
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V oddelkih prvega starostnega obdobja v veliki meri odrasli oblikujejo okolje ter 

pripravljajo različne priložnosti za spodbujanje porajajoče se pismenosti, v skladu z  

zmožnostmi otrok pa k sodelovanju pri pripravi prostora poskušajo privabiti tudi 

otroke (Čas idr., 2005). 

 

V oddelkih drugega starostnega obdobja odrasli ustvarjajo predvsem možnosti za 

dejavnosti otrok in spodbujajo otroke k uporabi svojega znanja v novih situacijah. V 

pisalnih in knjižnih kotičkih, ki jih ustvarijo in oblikujejo otroci sami, imajo veliko 

možnosti, da se srečujejo z branjem in pisanjem. Otroci so aktivni udeleženci. 

Vedo, zakaj so kotički pomembni. Spreminjajo in bogatijo jih s svojimi izdelki, ki so 

lahko uporabljeni tudi kot didaktična sredstva pri poznejših usmerjenih dejavnostih 

(Čas idr., 2005).  

 

6 SPODBUJANJE ZGODNJE PISMENOSTI  

 

6.1 KURIKULUM ZA VRTCE  

 

Analiza Kurikuluma za vrtce (1999) in Priročnika h kurikulu za vrtce (2001) kaže, 

da sta otrokov govorni razvoj in zgodnje opismenjevanje vključena v posamezne 

dele nacionalnih dokumentov. Posebej velja izpostaviti načela kurikuluma, uvodno 

poglavje o otroku v vrtcu, med področji dejavnosti v vrtcu pa področje jezik. 

 

Med cilji na področju jezika avtorica L. Marjanovič - Umek (2005) posebej navaja 

cilje, kot so: 

- spodbujanje komunikacije, 

- raba govora v različnih govornih položajih, 

- spodbujanje govornega razvoja na vseh jezikovnih ravninah, 

- otrokovo samostojno pripovedovanje,  

- razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti in spretnosti.  
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M. Grginič (2005b) poudarja, da je za uvajanje pismenih dejavnosti v Kurikulumu 

za vrtce še posebno pomembno upoštevanje naslednjih načel: 

1. omogočanje pridobivanja nekaterih temeljnih izkušenj (npr. igralne kotičke 

vzgojitelj in otroki obogatijo s pismenimi predmeti z namenom, da jih lahko 

otroci uporabijo in preskusijo v simbolni igri ter ob tem spoznavajo funkcijo 

predmeta in njegove značilnosti); 

2. spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov 

(priprava čim bolj realnega pisnega okolja, spodbujanje otrok k razmišljanju 

o primernem besedilu za različne okoliščine, igra vlog, ip.) 

3. možnost izbiranja med različnimi dejavnostmi (branje, pisanje, risanje v 

manjših skupinah, vloga vrstnikov, razstava izdelkov). 

4. upoštevanje vertikalne povezanosti oz. kontinuitete med vrtcem in šolo z 

izmenjavo informacij med domom in vrtcem ter vrtcem in šolo.  

 

Posamezne dejavnosti so v priročniku kot primeri še bolj podrobno izdelani in 

posebej se zdijo pomembni poudarki, kot so: otrokovo seznanjanje s konceptom 

tiska, spodbujanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti pri otrocih (govorjenje, 

poslušanje, branje, pisanje) (Marjanovič - Umek, 2005). 

 

»Kurikulum za vrtce dopušča različne pristope in izvedbe dejavnosti. Odprtost 

kurikula vzgojitelju omogoča strokovno svobodo, življenjskost, ustvarjalnost, hkrati 

pa od njega zahteva, da cilje in dejavnosti načrtuje upoštevajoč razvojne 

značilnosti otrok v oddelku, posebne interese, iniciative in sposobnosti 

posameznega otroka. Še posebej pomembno je, da zna poskrbeti za spodbudno 

vzgojno učno okolje. Slednje otrokom omogoča, da pobude za dejavnosti izhajajo 

iz njih samih, da lahko sami izbirajo sredstva in se ob njih učijo čim bolj 

samostojno, z odkrivanjem in raziskovanjem.«  (Podobnik - Kožić, 2011) 
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6.2 NACIONALNA STRATEGIJA ZA RAZVOJ PISMENOSTI  

 

Izsledki mednarodnih raziskav, ki so pokazali nezadostno stopnjo pismenosti pri 

slovenskih osnovnošolskih učencih in odraslih, zahtevajo nujnost sistematičnega 

pristopa k razvijanju pismenosti s ciljem ozavestiti širšo množico prebivalstva o 

pomenu pismenosti in izboljšati ravni vseh vrst pismenosti. Na osnovi 

ugotovljenega nastane Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (NSRP) - 

strateški dokument, ki določa prioritete in cilje vzgojno-izobraževalne politike na 

področju pismenosti. Izhaja iz predpostavke, da je: “…slovenski jezik bistveni 

element naše kulturne identitete in hkrati temelj naše nacionalne identitete”. 

 

Tudi Vrtec Lenart se je načrtno vključil v aktivnosti porajajoče se pismenosti 

(projekt „Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do 

znanja“) z namenom razvijati družinsko in porajajočo se pismenost pri predšolskih 

otrocih za uspešen nadaljnji  razvoj pismenosti. Tako je sledil naslednjim 

specifičnim ciljem NSRP: 

1. Zagotavljati vsem otrokom v domačem okolju, vrtcih in drugih oblikah varstva 

spodbudne predbralne in predpisalne dejavnosti v skladu z njihovimi razvojnimi 

značilnostmi ob upoštevanju individualnih potreb, interesov in okolja, iz katerega 

izhajajo. Poudarek je na igrivem spoznavanju jezika, razvoju govora in interesa za 

branje ter razvoju pozitivnega odnosa do branja.    

2.  Navajati otroke na uporabo knjižnega in neknjižnega gradiva ter različnih 

medijev.   

3.  Osveščati starše, strokovne delavke in delavce v vrtcih in knjižnicah ter širšo 

javnost o pomenu razvoja otrokove pismenosti s poudarkom na družinskem branju.   

 

6.3 SPODBUJANJE ZGODNJE PISMENOSTI V VRTCU LENART  

 

Osnovna šola Lenart - enota vrtec deluje pod okriljem Zavoda Osnovne šole Lenart 

od leta 2005. Vrtec ni na isti lokaciji kot šola, kar pa delovanje vrtca ne ovira, je prej 

prednost. Z osnovno šolo je vrtec povezan organizacijsko in strokovno. Prednosti 
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tega v polni meri uporabljajo vsi iz vrtca kot tudi iz šole. V enoti vrtca poteka 

življenje v treh hišah, ki jih obdajajo velike travnate površine.  

 

Vrtec Lenart je eden redkih vrtcev, kjer vzgojiteljice delajo do 15. ure v vseh 

oddelkih vrtca. To pomeni, da so skupaj s pomočnico vzgojiteljice prisotne do ure, 

ko je število otrok najštevilnejše.  

 

Vsi v vrtcu dajemo prednost kakovosti naših storitev, zato smo zelo pozorni na 

odnose, komunikacijo in vrednote, kar širimo z lastnim zgledom. Velik pomen 

pripisujemo sodelovanju s starši.   

 

V želji, da bi krepili in nadgrajevali profesionalni razvoj strokovnih delavcev, se 

vključujemo v različna izobraževanja. Pri sodelovanju v projektih spodbujamo 

strokovne razprave in izmenjavo dobrih praks, kar lahko preverjamo z načinom 

postavljanja ustreznih kazalnikov. 

 

Kurikulum za vrtce s svojo odprtostjo vzgojitelju omogoča uporabo različnih poti za 

doseganje željenih ciljev, seveda z opiranjem na razvojne značilnosti otrok v 

oddelku, njihove posebne interese, spodbude in različne sposobnosti različnih 

posameznikov. 

 

Tim vzgojiteljic za samoevalvacijo je skupaj s strokovnimi delavci v okviru 

izpeljanih delavnic, strokovno razpravljal in razmišljal o kurikularnih in učnih 

dosežkih ter o stališčih in spretnostih, ki so nam pri delu z otroki pomembna. 

 

Z vključitvijo v slovenski projekt »Bralna pismenost« oz. »Opolnomočenje učencev 

z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja«, skupaj z OŠ Lenart, je 

tako več pozornosti namenil porajajoči se pismenosti z namenom v prihodnosti 

doseči višji nivo znanja in sposobnosti predšolskih otrok na tem področju. 
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Tim vzgojiteljic je na delovnem srečanju na osnovi predhodnih analiz, ki so dale 

določene uvide o tem, kaj je potrebno, izbral dejavnosti in cilje izbranega področja, 

ki ga je prepoznal kot problem/priložnost za izboljšavo v svojem oddelku. Izbral je 

torej dejavnosti in cilje za spremljanje napredka otrok. Določili so čas izvedbe, 

merila za spremljavo in vrednotenje napredka pri otrocih.  

 

Tim za samoevalvacijo pa je na osnovi tega pripravil »akcijski načrt« (delovni 

dokument, ki opisuje in povzema, kaj je treba storiti za udejanjanje in evalvacijo 

določene prioritete; služi kot smernica pri udejanjanju in pomaga spremljati 

napredek in uspešnost; mora biti obvladljiv in skladen).  

 

V šolskem letu 2011/2012 je v testiranju sodelovalo 240 otrok, ki so bili razporejeni 

v sedemnajst skupin prvega in drugega starostnega obdobja. Osem oddelkov je 

bilo prvega starostnega obdobja in devet oddelkov drugega starostnega obdobja. 

 

V šolskem letu 2012/2013 je bilo v vrtec vključenih približno 272 otrok, ki so bili 

razporejeni v sedemnajst skupin prvega in drugega starostnega obdobja. Osem 

oddelkov je bilo prvega starostnega obdobja in devet oddelkov drugega 

starostnega obdobja. 

 

V šolskem letu 2013/2014 je bilo v vrtec vključenih približno 280 otrok, ki so bili 

razporejeni v sedemnajst skupin prvega in drugega starostnega obdobja. Sedem 

oddelkov je bilo prvega starostnega obdobja in deset oddelkov drugega 

starostnega obdobja. 

 

Veliko smo razmišljali o izboru ustreznih nalog, kar ni bilo vedno najlažje. S 

skupnimi močmi smo jih opredelili za določeno področje in dejavnost. Večino 

izbranih dejavnosti smo izvajali približno polovico šolskega leta, nekatere smo 

spremljali krajše časovno obdobje, nekatere tudi dlje. V posamezni skupini smo 

dejavnosti in izvedbo prilagodili razvojnim značilnostim in sposobnostim otrok v 

oddelku. Izvedli smo pregled začetnega in končnega stanja v oddelku. Ob koncu 
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šolskega leta smo zapisali evalvacijo akcijskega načrta, po opravljeni evalvaciji pa 

so se dosežki predstavili staršem na roditeljskem sestanku. 

 

V empiričnem delu diplomskega dela si bomo natančneje ogledali izbrane naloge 

za razvijanje predopismenjevalnih veščin v šolskih letih 2011/12, 2012/13 in 

2013/14, posebej za prvo in drugo starostno obdobje in z analizo pridobili izsledke 

rezultatov.   
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II EMPIRIČNI DEL 

 

7 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Otroci iz vrtca v osnovno šolo prehajajo z različno razvitimi veščinami in 

sposobnostmi, ki so potrebne za pisanje oz. branje. Ker so le-te ključnega pomena 

za kasnejše opismenjevanje otrok, je pomembno, da se že v predšolskem obdobju 

posvetimo njihovemu sistematičnemu spremljanju in spodbujanju. Sposobnosti 

vidnega in slušnega zavedanja, kot tudi grafomotorike, so sposobnosti, ki jih otroci 

v največji možni meri preko igre lahko razvijejo že v vrtcu, saj je njihovo morebitno 

pomanjkljivost v razvoju v kasnejših obdobjih veliko težje nadoknaditi. 

Spremljanje in spodbujanje predopismenjevalnih zmožnosti predšolskega otroka 

zahteva kakovostno zastavljeno metodologijo zbiranja podatkov, analize, 

interpretacije ugotovitev in ustrezne implementacije na ugotovitvah temelječih 

pristopov k spodbujanju razvoja ključnih veščin. Tako moramo pred zbiranjem 

podatkov določiti, katere vhodne podatke potrebujemo za učinkovito analizo, ki jo 

nameravamo opraviti v skladu s prej določenimi metrikami, kako bomo te podatke 

pridobili in kako bomo v primeru določenih ugotovitev prilagodili metode dela. 

8 CILJ RAZISKAVE 

 

Glede na opredeljen problem smo postavili naslednje raziskovalne cilje: 

 

 Z raziskavo opredeliti primernost metod, ki smo jih proučevali v teoretičnem 

delu, kar pomeni ugotoviti, ali in v kolikšni meri obstoječe metode 

omogočajo pridobivanje relevantnih podatkov oz. ali in v kolikšni meri so 

metode za vzpodbujanje razvoja zgodnje pismenosti učinkovite. 

 Izpostaviti ključne metrike, ki najnazorneje izkazujejo stopnjo zgodnje 

pismenosti pri otrocih. 
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 Analizirati stanje razvitosti specifičnih spretnosti pri opazovani ciljni skupini 

ter analizirati potencialne dejavnike, ki vplivajo na to stanje. 

 Oblikovati predloge za morebitno prilagoditev metod spremljanja in 

vzpodbujanja zgodnje pismenosti. 

 

9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na osnovi predelanega gradiva in izkušenj smo si za raziskovanje postavili 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

 V kolikšni meri so posamezne, s pismenostjo povezane sposobnosti razvite 

pri otrocih glede na starostno skupino, v kateri se nahajajo? 

 Ali so otrokom ponujene naloge za ugotavljanje zgodnje pismenosti 

ustrezne glede na starost? 

 Ali so pri opazovanju zajete naloge na vseh področjih zgodnje pismenosti 

(poslušanje, govorjenje, branje, pisanje)? 

 Ali so opazovalne naloge na posameznih področjih zgodnje pismenosti 

zajete v enakem obsegu? 

 Pri katerih nalogah oz. na katerih področjih zgodnje pismenosti so otroci bolj 

uspešni? 

 Pri katerih nalogah oz. na katerih področjih zgodnje pismenosti so otroci 

manj uspešni? 

 Ali je opazna razlika med rezultati, pridobljenimi na začetku in rezultati, 

pridobljenimi na koncu opazovanja? 

 Kateri so vzroki razlik med opazovanima stanjema? 

 Kako izboljšati oz. zapolniti vrzeli na področju zgodnje pismenosti v različnih 

starostnih obdobjih otrok? 
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10 METODE DELA 

 

10.1  Udeleženci v raziskavi 

 

V vzorec raziskave je bilo zajeto večje število otrok, ki so v šolskih letih 2011/2012, 

2012/13 in 2013/14 obiskovali Vrtec Lenart. Raziskava je bila izvedena v prvem (1-

3,5 let) in drugem (3,5-6 let) starostnem obdobju. Ker smo raziskavo opravljali v 

okviru rednega akcijskega načrta, smo v vzorec v osnovi zajeli vse otroke, razen 

tistih, ki v času enega od testiranj niso bili prisotni. Vzorec vseh zajetih otrok je bil 

sestavljen iz homogenih skupin glede na starost posameznikov. 

 

V prvo skupino smo vključili otroke stare med 1 in 3,5 let, v drugo skupino pa smo 

zajeli otroke stare od 3,5 do 6 let. Natančnejše kriterije za klasifikacijo otrok v 

skupine prikazujemo v preglednici 6.  

 

 
 

Preglednica 5: Prikaz vzorca otrok ter izvajalcev testiranja 

 

Šolsko leto 

1. starostno 

obdobje 

2. starostno 

obdobje 

Št.otrok/ strokovnih 

delavcev 

skupaj 1-3,5 let 3,5-6 let 

2011/12 80 otrok (8) 160 otrok (9) 240 otrok (17 oddelkov) 

8 str. delavk 9 str. delavk 17+1 strokovnih delavk 

2012/13 

 

100 otrok (8) 172 otrok (9) 272 otrok (17 oddelkov) 

8 str. delavk 9 str. delavk 17+1 strokovnih delavk 

2013/14 

 

7 oddelkov 10 oddelkov 280 otrok (17 oddelkov) 

7 str. delavk 10 str. delavk 17+1 strokovnih delavk 
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10.2  Vzorec spremenljivk 

 

V šolskem letu smo vse otroke na podlagi istih ocenjevalnih kriterijev ocenjevali v 

razmaku približno šestih mesecev. V vmesnem obdobju pa smo jih vključevali v 

različne dejavnosti, namenjene razvoju različnih predopismenjevalnih veščin. V 

tem diplomskem delu predstavljamo rezultate ocenjevanj za šolska leta 2011/2012,  

2012/2013 in 2013/2014.  

 

a) Prvi sklop (2011/2012) ocenjevanja otrok iz prvega starostnega obdobja 

smo izvedli glede na naslednje kriterije (Priloga 1): 

 

 Otrok prepozna svojo fotografijo: Otrokom smo omogočili, da lahko vsak 

dan opazujejo fotografije (svojo in ostale) na več mestih (garderoba, 

osebnih predalih, ležalniki, v krogu, rojstni dnevi …). Samo ocenjevanje je 

potekalo tako, da smo otroku pokazali množico fotografij ter opazovali, ali bo 

med njimi zasledil svojo. 

 

 Otrok prepozna živali (mačka, pes, slon, pikapolonica, kača): Testator 

je poimenoval žival, otrok jo je pokazal na sliki. Tisti, ki so prepoznali 

najmanj tri živali (niso pa prepoznali vseh), so v grafu označeni z oznako 

delno. Otroci imajo vsakodnevno na razpolago fotografije živali v knjigah, 

revijah…Testatorji otrokom večkrat omogočajo, da si skupaj ogledajo 

različne fotografije živali.  

 

 Otrok poimenuje žival (mačka, pes, slon, pikapolonica, kača): Kriterij za 

ocenjevanje je bil podoben, kot pri živalih (otrok poimenuje najmanj tri). Za 

pravilno smo namreč upoštevali, tudi kadar je otrok poimenoval žival po 

njenem oglašanju. Tetsatorji otrokom omogočajo, da ob različnih 

priložnostih poimenujejo živali. Pri posnemanju oglašanja se trudijo, da 

same vedno uporabijo tudi poimenovanje živali. 
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 Otrok mečka papir: Mečkali so pisarniški papir, po navodilu strokovne 

delavke (brez, da se jim je mečkanje demonstriralo). Takšne dejavnosti se 

otrokom ponujajo ob različnih priložnostih, tako načrtno kot tudi povsem 

spontano. 

 

 Otrok trga papir: Otrokom smo za trganje ponudili pisarniški papir in jim 

dali navodilo, da trgajo. Rezultati so odraz tega, da otroci še nimajo dovolj 

razvitih prstnih spretnosti in koordinacije. Strokovne delavke otrokom 

vsakodnevno ponujajo različne dejavnosti za razvoj prstnih spretnosti in 

koordinacije (vstavljanje, nizanje, igra z drobnim materialom …).   

 

Posameznega otroka smo glede na vsak kriterij ocenili z »DA« (ko je otrok 

prepoznal vsaj pet živali) ali »NE« (ko otrok ni prepoznal vsaj treh živali), s tem, da 

smo pri prepoznavanju oz. poimenovanju živali otroka lahko ocenili tudi z 

»DELNO«, in sicer v primerih, ko je otrok navedel oz. prepoznal vsaj 3 živali). 

 

b) Drugi sklop (2012/2013) ocenjevanja otrok iz prvega starostnega obdobja je 

zajemal naslednje kriterije (Priloga 2): 

 

 Otrok samostojno sestavi zgodbo po ilustracijah in jo pripoveduje. 

Zaloga vrednosti glede na ta kriterij je vsebovala ocene: »DA«, »DELNO«, 

»SAMO SESTAVI«, »TUDI PRIPOVEDUJE« in »NE«. Vsaka strokovna 

delavka je izbrala eno izmed predlaganih knjig ter jo otrokom ob različnih 

priložnosti večkrat prebrala. Pripravila je tudi kopije ilustracij iz knjige, ki so 

jih imeli otroci na razpolago (opazovanje, skupno sestavljanje po vrstnem 

redu, individualno sestavljanje). Ob koncu je vsak otrok individualno 

poskusil sestaviti in po svojih zmožnostih pripovedovati zgodbo. 

Pripovedovanje otrok smo snemali. 
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 Otrok prepozna (Priloga 2 a) 

 

o črto 

o krog 

 

Otroci so opazovali, kje vse se v njihovem okolju pojavljajo črte in krogi, vse to so 

izražali z različnimi pisali in materiali, na različne površine in formate. Pri obeh 

kategorijah smo otroke ocenili bodisi z »DA« bodisi z »NE«. 

 

 Otrok v množici poišče  

 

o barvica 

o voščenka 

o flomaster 

o kreda 

o čopič 

 

Otrokom smo po mizi razporedili različna pisala in jim za vsako posamezno pisalo 

naročili, da nam jo pokažejo (vzamejo v roko). Tudi za te kategorije smo predvideli 

možna odgovora »DA« in »NE«. 

 

 

c) V tretjem sklopu (2013/2014) smo otroke iz prvega starostnega obdobja 

ocenjevali po naslednjih kriterijih (Priloga 3): 

 

 Otrok v množici petih knjig prepozna slikanico Moj očka (Lila Prap); 

Otrokom smo na mizo položili 5 knjig in z »DA« ocenili, če so 

prepoznali knjigo Moj očka, oz. z »NE«, če je niso prepoznali. 

 Otrok opiše lastnosti svojega očeta. 

 Iz koliko besed je sestavljena otrokova poved (ko opisuje svojega 

očeta)? 
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Pri zadnjih dveh nalogah smo merili, ali otrok opiše svojega očeta, in če, iz koliko 

besed je sestavljena njegova poved.  

 

a) Tudi ocenjevanje otrok iz drugega starostnega obdobja smo razdelili na tri 

sklope. V prvem sklopu (2011/2012) smo otroke ocenjevali glede na 

naslednje kriterije (Priloga 4): 

 

 Otrok reže po črti: Otrokom smo dali v roko škarje in jim naročili, da papir 

razrežejo po ravni črti. Njihov odziv smo ocenili z »DA« in »NE«, dopustili pa 

smo tudi možnost ocene »DELNO«, in sicer v primerih, ko je otrok papir 

rezal v ravni liniji, vendar je deloma rez odstopal od črte. 

 

 Otrok pravilno drži pisalo (pincetni prijem): Otrokom vsakodnevno 

omogočimo uporabo različnih pisal (barvice, flomastri, svinčniki …) ter jih ob 

opazovanju individualno opozorimo na pravilno držo. Omogočamo in 

ponujamo jim tudi različne dejavnosti za razvoj prstnih spretnosti (pobiranje 

drobnega materiala, igra z lego kockami, igra z magneti, igre z labirinti, 

slamicami …).   

 

 Otrok se orientira po listu: Orientacijo smo preverjali s tremi nalogami, in 

sicer nariši zgoraj na listu, potegni črto od zgoraj navzdol in nariši spodaj na 

listu. Za rezultat delno smo upoštevali, če je otrok opravil pravilno dve od 

treh nalog. Pri otrocih vsakodnevno spodbujamo razvoj orientacije na telesu, 

v prostoru in na listu z različnimi dejavnostmi. Za orientacijo na listu 

uporabljamo dejavnosti: risanje po navodilu, delovni listi, risanje črt, oblik, 

uporaba IKT … 

 

 Otrok prepozna zapis svojega imena: Test smo izvedli tako, da smo 

otroku ponudili list s petimi imeni (eno od njih je pripadalo otroku), ki so bila 

napisana z velikimi tiskanimi črkami. Nato smo z »DA« in »NE« ocenili, ali 

so zapis svojega imena prepoznali. Otrokom omogočamo, da se vsak dan 
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srečujejo z zapisom svojega imena na več mestih (garderoba, osebni 

predal, ležalniki, žrebanje pomočnikov, imena na izdelkih, individualne mape 

otrok…).      

 

 Otrok samostojno zapiše svoje ime: Otrokom smo naročili, naj zapišejo 

svoje ime ter njihov odziv ocenili bodisi z »DA« bodisi z »NE«. Otrokom 

ponujamo različne spodbudne aktivnosti: stavnica, preslikovanje zapisa 

svojega imena, opazovanje odraslega pri zapisovanju njihovih imen, 

uporaba svetlobne mize, ipd. 

 

b) V drugem sklopu (2012/2013) smo otroke druge starostne skupine preverjali 

glede na naslednje kriterije (Priloga 5): 

 

 Otrok samostojno pripoveduje/obnovi zgodbo ob slikanici: Otroci so 

med letom vedno imeli na voljo slikanico, poskrbeli pa smo tudi za to, da so 

z njo imeli dovolj stika. Ob preverjanju nas je v prvi vrsti zanimalo, če bodo 

uspeli samostojno obnoviti zgodbo in če, v kakšni meri. 

 

 Otrok prepozna in nariše (Priloga 5 a) 

 

o vodoravno črto 

o navpično črto  

o poševno črto 

o vijugasto črto 

o krog 

o lok 

 

Otrokom smo naročili, naj na listu z različnimi oblikami (priloga 4), pokažejo 

določeno obliko. Po daljšem premoru smo otrokom naročili, naj posamezne 

oblike sami narišejo. 
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 Otrok množici poišče: 

 

o barvico 

o voščenko 

o flomaster 

o kredo 

o čopič 

o svinčnik 

o oglje 

 

Otrokom smo po mizi razporedili različna pisala in jim za vsako posamezno pisalo 

naročili, da nam jo pokažejo (vzamejo v roko). Tudi za te kategorije smo predvideli 

možna odgovora »DA« in »NE«.  

 

c) V tretjem sklopu (2013/2014) smo otroke iz te starostne skupine ocenjevali 

glede na naslednje kriterije (Priloga 6): 

 

 otrok razume, da je beseda sestavljena iz črk, 

 iz koliko besed je sestavljena poved, ko otrok opisuje Kekca, 

 otrok samostojno nastopa pred skupino (poje, pripoveduje). 

 

Pri prvi in tretji nalogi smo otroke ocenili bodisi z »DA« bodisi z »NE«, pri drugi 

nalogi pa smo merili število besed, ki jih otrok uporabi v poved. 

 
 
 

10.3  METODE ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV  

 

Podatke za raziskavo smo zbrali s pomočjo opazovalnih listov z izbranimi nalogami 

za preverjanje prisotnosti različnih predbralnih in predpisalnih veščin. Za obdelavo 

le-teh smo pridobili soglasje Osnovne šole Lenart, pod okriljem katere deluje enota 

vrtec. V šolskem letu smo otroke ocenjevali s pomočjo ocenjevalnih listov, 
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prilagojenih za posamezno starostno obdobje. Otroke smo razdelili v dve osnovni 

starostni obdobji.  

 

Podatke za raziskavo smo zbirali s pomočjo opazovalnih listov z izbranimi 

nalogami, ki naj bi pripomogli k razvijanju predopismenjevalnih veščin otrok. V 

vsakem šolskem letu sta bila otrokom ponujena dva opazovalna lista, in sicer en 

opazovalni list posebej za prvo in en opazovalni list posebej za drugo starostno 

obdobje.   

 

Podatke iz izpolnjenih ocenjevalnih listov (natančen izgled ocenjevalnih listov 

prikazujemo v prilogah) smo najprej ročno vnesli v format, ki ga uporabljajo 

programi za urejanje podatkov. Med tem procesom smo tudi izločili vse 

ocenjevalne liste, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov niso bili v celoti 

izpolnjeni, prav tako pa smo iz vzorca izločili tiste otroke, pri katerih nismo uspeli 

izvesti vseh treh sklopov testiranja. 

 

Preden smo se lotili izdelave grafičnega prikaza dobljenih rezultatov, smo določene 

podatke še dodatno obdelali. Pri določenih kategorijah smo namreč podatke 

smiselno združili v večje celote (združili smo na primer prepoznavanje pisal, saj 

rezultatov ne prikazujemo za vsako pisalo posebej), pri drugih kategorijah pa smo 

na osnovi primarnih podatkov izračunali povprečne vrednosti (na primer povprečno 

število besed, ki jih otroci določene starostne kategorije uporabijo v povedi).  

 

Na koncu smo iz tako pripravljenih podatkov izdelali tudi grafikone, ki so prikazovali 

primerjavo rezultatov prvega in drugega testiranja. 
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11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate, ki smo jih pridobili z ocenjevanjem otrok, 

po prej opisani metodologiji. Pri vsakem ocenjevalnem kriteriju bomo za potrebe 

doseganja ciljev naše raziskave posebej izpostavili naslednja opažanja: 

 

 Kako so posamezne s pismenostjo povezane sposobnosti razvite pri otrocih 

glede na starost (starostno podskupino znotraj ene od dveh osnovnih 

skupin)? 

 

 Ali so otrokom ponujene naloge za ugotavljanje zgodnje pismenosti 

ustrezne glede na starost? V tem primeru bomo posamezno nalogo kot 

neustrezno označili, ko bomo zaznali bodisi 100 % otrok pri opravljanju 

naloge bodisi 100 % neuspešnost, saj lahko na podlagi tega rezultata 

smatramo, da je naloga bodisi preenostavna bodisi prezahtevna za otroke v 

nekem starostnem obdobju. 

 

 Ali je opazna razlika med rezultati pridobljenimi na začetku in rezultati 

pridobljenimi na koncu opazovanja? Na vsakem grafu bomo prikazali stanje 

obeh testov, kar bo med drugim nakazovalo na učinkovitost nalog za razvoj 

pismenosti, ki jih med letom dodeljujemo otrokom. 
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Slika 1: Otrok prepozna svojo fotografijo  

 

 

 

 

Kot vidimo iz slike 1, se pri otrocih sposobnost prepoznavanja lastne fotografije 

najbolje razvije med prvim in drugim letom starosti. V naši raziskavi smo namreč 

ugotovili, da vsi otroci stari 2 leti ali več, prepoznajo svojo fotografijo. Zaključimo 

lahko, da je testiranje otrok glede na ta kriterij primerno za otroke stare med enim 

in dvema letoma. 
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Slika 2: Otrok prepozna žival na sliki 

 

 

 

Podobno, kot smo ugotovili pri otrokovem prepoznavanju lastne fotografije, tudi pri 

prepoznavanju živali na sliki (slika 2), vsi otroci do 2,5 leti starosti razvijejo to 

zaznavno sposobnost. Tudi v tem primeru lahko rečemo, da je ta naloga za 

ugotavljanje zgodnje pismenosti primerna le za najmlajše otroke, tj. otroke do 2,5 

leti starosti. Iz grafa lahko prav tako razberemo, da se rezultati, ki smo jih dobili 

pred nekajmesečnim izvajanjem izobraževalnih aktivnosti in rezultati po tem 

obdobju, praktično ne razlikujejo, kar lahko nakazuje tudi na neučinkovite 

aktivnosti, ki jih smo jih izvajali v okviru akcijskega načrta.  
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Slika 3: Otrok poimenuje žival na sliki 

 

 

 

 

Ko smo otrokom naročili, da poimenujejo živali na sliki (bodisi besednobodisi z 

oponašanjem), smo ugotovili (slika 3), da se ta sposobnost do starosti 2,5 let hitro 

razvija. Relativno velike razlike med stopnjo razvitosti prvega in drugega testa 

nakazujejo, na učinkovitost izvedenih aktivnosti. Zanimiv je tudi rezultat, da noben 

od otrok starih eno leto, ni poimenoval živali na sliki, medtem ko so njihovi v 

povprečju pol leta starejši vrstniki, nalogo opravili v veliko večji meri. 
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Slika 4: Otrok mečka papir 

 

 

 

Čeprav iz slike 4 lahko vidimo, da obstaja določena razlika med odstotki otrok po 

starostnih skupinah, ki mečkajo papir, lahko vseeno rečemo, da ponujena naloga 

ne prinaša relevantnih rezultatov, ki bi nakazovali na splošno sposobnost zgodnje 

pismenosti, saj večina otrok, ne glede na starost, nalogo opravi. 
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Slika 5: Otrok trga papir 

 

 

 

Iz slike 5 lahko, podobno kot pri prejšnji nalogi, ugotovimo, da ta način testiranja, 

ne prinaša rezultatov, na podlagi katerih bi lahko ocenjevali stopnjo razvitosti 

spretnosti zgodnje pismenosti, saj večina otrok (razen najmlajših) nalogo opravi. 

 

Slika 6: Otrok prepozna krog oz. črto 
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Ko smo pri otrocih ugotavljali sposobnost prepoznavanja kroga oz. črte, smo, kot 

prikazuje slika 6, ugotovili, da so razlike med rezultati obeh testiranj zelo majhne. 

Del razlogov gre verjetno pripisati dejstvu, da otrok v vmesnem obdobju med 

obema testiranjema nismo posebej spodbujali k prepoznavanju omenjenih oblik.  

 

Pri rezultatih te naloge, moramo izpostaviti občuten skok v stopnji razvoja te 

veščine, ki smo ga zaznali pri otrocih starih 1,5 oz. 2 leti, saj je v tem življenjskem 

obdobju to zaznavno sposobnost razvila kar polovica vseh otrok. Iz dobljenih 

rezultatov lahko prav tako podamo ugotovitev, da najmlajši predstavniki te 

starostne skupine (1 leto) še niso sposobni prepoznati črte oz. kroga, medtem ko 

so tega najstarejši otroci v tej starostni skupini (3,5 let) sposobni vsi. 

 

Slika 7: Otrok poišče pravo pisalo 

 

 

 

Podatki dobljeni pri ocenjevanju otrok glede na sposobnost, da poiščejo pravo 

pisalo (slika 7), so skoraj identični podatkom, ki smo jih pridobili pri prejšnji nalogi. 

Ponovno smo ugotovili relativno majhne spremembe med obema testiranjema, ob 
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tem, da je zelo velika razlika v sposobnosti med otroki starimi 1,5 let ter pol leta 

starejšimi. 

 

Slika 8: Otrok prepozna slikanico 

 

 

 

Slika 8: Ko smo otrokom dali nalogo, da poiščejo določeno slikanico, so se 

relativno dobro odrezali že v zelo zgodnjih letih. Medtem ko je med otroki starimi 

med 1-2 leti slikanico prepoznalo dobre tri četrtine otrok, so vsi starejši otroci to 

nalogo opravili v 100 %. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je ta naloga 

primerna kvečjemu za ugotavljanje sposobnosti zgodnje pismenosti le za najmlajše 

otroke, stare med 1-2 leti. 
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Slika 9: Otrok opiše lastnosti svojega očeta 

 

 

 

Rezultati naloge, pri kateri so otroci morali opisovati lastnosti svojega očeta, 

nakazujejo na to (slika 9), da so naše aktivnosti veliko bolj učinkovite pri starejši 

skupini otrok, saj je razlika med obema testiranjema v primerjavi z mlajšo skupino 

občutna.  
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Slika 10: Iz povprečno koliko besed je sestavljena otrokova poved? 

 

 

 

 

Glede na to, da smo pri prejšnji nalogi merili tudi dejansko število besed, ki so jih 

otroci pri opisovanju svojih očetov uporabili v povedi, je smiselno, da predstavimo 

tudi te rezultate. Iz slike 10 lahko vidimo, da otroci z leti pri tvorbi povedi 

uporabljajo občutno več besed. 

 

Slika 11: Otrok reže po črti 
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Iz slike 11 lahko ugotovimo, da spretnost rezanja po črti praktično ne obstaja pri 

otrocih starih 3,5 let in manj. Razlike med obema testiranjema nakazujejo, da naše 

aktivnosti bistveno ne pripomorejo k razvoju otrokovih spretnosti na tem področju. 

Kot lahko vidimo, se skozi leta ta spretnostt po 4. letu starosti relativno 

enakomerno razvija. Med otroki, ki pripadajo najstarejši starostni podskupini naše 

raziskave, jih je okoli 90 % bilo sposobnih s škarjami rezati po črti. 

Slika 12: Otrok pravilno drži pisalo 

 

 

 

Ko smo otroke testirali, ali lahko držijo pisalo, smo med obema testiranjema pri 

otrocih starih do 4 let ugotovili manjši napredek. Iz slike12 lahko razberemo, da 

otroci po tem letu starosti v tem elementu, bolj kot ne, stagnirajo. To nedvomno 

nakazuje na to, da moramo v prihodnosti resno razmisliti o vključitvi primernih 

aktivnosti v akcijski načrt. Seveda pa je potrebno v obzir vzeti relevantnost 

podatkov, ki jih s to nalogo pridobimo, saj pravilna drža pisala, nujno še ne pomeni, 

da ima otrok splošno slabo razvite spretnosti zgodnje pismenosti. 
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Slika 13: Otrok se orientira na listu 

 

 

 

Kot lahko razberemo iz slike13, je orientacija otrok na ploskvi (listu) v starostni 

skupini otrok starih od 3-4 let relativno enakomerno razvita, saj ima približno 

polovica otrok razvito to sposobnost, ki jo z leti načeloma vsi otroci razvijejo do 6 

leta starosti. Vidimo sicer lahko, da so rezultati obeh testiranj zelo nekonsistentni, v 

določenih primerih so rezultati drugega testa celo slabši kot rezultati prvega. V 

nobenem primeru, pa mislimo, da temu ni potrebno posvečati posebne pozornosti, 

saj so se do 6. leta starosti vsi otroci bili sposobni orientirati na listu. 
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Slika 14: Otrok prepozna zapis svojega imena 

 

 

 

Pri prepoznavanju zapisa svojega imena so najmlajši predstavniki starostne 

podskupine nalogo uspešno opravili v približno slabi polovici primerov. Kot lahko 

vidimo iz grafičnega prikaza (slika14) se je ta sposobnost pri otrocih nato relativno 

počasi razvijala. Glede na primerjavo rezultatov obeh testiranj ter dejstvu, da je 

najstarejša zajeta starostna podskupina nalogo opravila v 95 %, lahko rečemo, da 

bi se dalo aktivnosti na tem področju prilagoditi do mere, da bi vsi otroci do vstopa 

v prvi razred osnovne šole bili sposobni prepoznati zapis svojega imena. 
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Slika 15: Otrok samostojno zapiše svoje ime 

 

 

 

Če sposobnost zapisa svojega imena primerjamo s sposobnostjo prepoznavanja, 

lahko iz slike15 razberemo, da otroci spretnost zapisa svojega imena razvijejo 

nekoliko kasneje. Medtem ko noben od otrok starih 3 leta ni bil sposoben zapisati 

svojega imena, so dve leti starejši otroci to veščino imeli razvito že v 80 % 

primerov. Če primerjamo rezultate med obema testiranjema, lahko ugotovimo 

relativno veliko razliko med otroki starimi 4 oz. 4,5 let,. V vmesnem obdobju so 

občutno napredovali, kar deloma nakazuje tudi na kvalitetno izobraževalno delo, 

vsaj ko govorimo o otrocih v tej starostni podskupini. 
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Slika 16: Otrok samostojno pripoveduje zgodbo 

 

 

 

Glede na dobljene rezultate lahko iz slike16 ugotovimo, da otroci začnejo razvijati 

sposobnost samostojnega pripovedovanja zgodbe že pred starostjo treh let, saj je 

najmlajša starostna podskupina to sposobnost imela razvito v 32 %. Kot vidimo, so 

rezultati starejših starostnih skupin na približno enakem nivoju. Glede na siceršnje 

zaznano pozitivno gibanje v zgodnjih letih lahko to razložimo samo tako, da dobra 

četrtina posameznikov te sposobnosti bodisi nikoli ne razvije bodisi jo razvije v 

kasnejših starostnih obdobjih. 
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Slika 17: Otrok prepozna in nariše obliko 

 

 

 

Pri nalogah prepoznavanja oz. risanja oblike, lahko v prvi vrsti iz slike 17  

ugotovimo, da relativno majhen delež najmlajših otrok nalogo uspešno opravi. 

Čeprav se ta spretnost na videz enakomerno razvija, pa bi lahko bilo dejstvo, da 

zgolj dobra polovica otrok pred vstopom v šolo uspešno prepozna oz. nariše obliko 

na prvi pogled zaskrbljujoče. Razlog za slednje je namreč v tem, da so se otroci 

vseh starostnih skupin pri različnih oblikah, zelo različno odrezali. Tako so denimo 

vse proučevane starostne skupine v praktično 100 % primerov prepoznale in 

narisale krog, medtem ko so jim določene druge oblike (na primer navpična črta) 

povzročale precejšnje težave. Ker smo pri analizi sposobnosti zaznavanja oblik 

rezultate za vse oblike pri združevanju enakomerno obtežili, smo pri tem 

preverjanju dobili nekoliko slabše rezultate. 

 

 

 

 

 

 

15 
19 

39 

32 

50 

62 

51 

12 

28 

37 

44 

60 60 58 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

3 LETA 3,5 LET 4 LETA 4,5 LET 5 LET 5,5 LET 6 LET 

Otrok prepozna in nariše obliko (%) 

Prepozna in nariše pred Prepozna in nariše  po 



59 
 

Slika 18: Otrok prepozna pisalo 

 

 

 

Prepoznavanje pisala je naloga, ki smo jo dali tudi mlajši skupini otrok, ki so se, 

vsaj ko govorimo o starejših podskupinah, pri tej nalogi dobro odrezali (slika18), saj 

so v celoti opravili nalogo. Zato ni presenečenje, da je tudi velika večina 

posameznikov iz starejše starostne skupine to nalogo bila sposobna opraviti. 

Ravno zaradi slednjega lahko trdimo, da ta naloga ni primerna za to starostno 

skupino. 
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Slika 19: Otrok razume, da je beseda sestavljena iz črk 

 

 

 

Ko smo ugotavljali, ali otroci razumejo, da je beseda sestavljena iz črk, smo dobili 

zanimive rezultate. Rezultati na sliki19 namreč kažejo na občuten in konstantni 

napredek pri vseh opazovanih starostnih podskupinah, s tem, da se tudi rezultati 

izhodiščnega testiranja glede na starost bistveno ne razlikujejo. Iz tega lahko 

sklepamo, da smo v primerjavi s prejšnjimi leti v tem pogledu občutno izboljšali 

kvaliteto našega učnega procesa, saj bi v nasprotnem primeru pri izhodiščnih 

rezultatih morali opaziti naraščajoč trend. 

 

  

59 56 

73 

88 85 

95 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

3-4 leta 4-5 let 5-6 let 

Otrok razume, da je beseda sestavljena iz črk (%) 

otrok razume pred otrok razume po 



61 
 

Slika 20: Iz koliko besed je sestavljena otrokova poved? 

 

 

 

Prav nasprotno pa lahko ugotovimo pri analizi podatkov iz naslednje naloge, saj na 

sliki 20 vidimo, da je med obema testiranjema zaznan minimalen napredek, prav 

tako pa ni zaznati občutnega pozitivnega trenda rasti števila besed, ki jih otroci 

uporabijo v povedi. To lahko deloma nakazuje na dejstvo, da naše aktivnosti za 

razvoj veščine sestavljanja povedi niso primerne, deloma pa lahko to razumemo, 

kot dejstvo, da narava same naloge ne dopušča boljših rezultatov.  
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Slika 21: Otrok samostojno nastopa pred skupino 

 

 

 

Ko smo otroke ocenjevali glede na to, ali so sposobni samostojno nastopati pred 

skupino, smo, kot kaže slika 21, ugotovili, da se rezultati bistveno ne razlikujejo 

glede na starostno podskupino, prav tako pa večina otrok nalogo uspešno opravi. 

Glede na to, da gre za relativno pomembno veščino in glede na dejstvo, da dobrih 

5 % te veščine nima razvite, bi bilo v prihodnosti smiselno iskati metode, ki bi to 

veščino v zadovoljivi meri pomagalo razviti tudi tem otrokom. 
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12 RAZPRAVA 

 

Skozi raziskavo smo ugotovili, da se posamezne sposobnosti in spretnosti zgodnje 

pismenosti po razvitosti glede na starostno podskupino, kateri otroci pripadajo, zelo 

razlikujejo glede na sposobnost, ki jo analiziramo. Tako smo denimo pri 

opazovanju določenih veščin ugotovili, da so pri različnih starostnih skupinah 

razvite v približno enaki meri, medtem ko smo pri analizi drugih veščin ugotovili, da 

se nivo razvitosti skozi leta zelo spreminja. Seveda ni presenetljivo dejstvo, da smo 

pri opazovanju tistih veščin, pri katerih je bila ugotovljena nesorazmerna stopnja 

razvitosti glede na starost otrok, zaznali izključno pozitivni trend razvoja. Razlogi za 

razlike v razvitosti posameznih spretnosti se v prvi vrsti pojavljajo, ker se okolje v 

katerem otroci živijo in preživljajo prosti čas, razlikuje od posameznika do 

posameznika. Razvoj spretnosti povezanih s pismenosti je namreč odvisen od 

aktivnosti s katerimi se otrok ukvarja v prostem času, angažiranosti staršev pri 

vzgoji, družbe v kateri otrok funkcionira, ipd. 

 

Z analizo rezultatov smo ugotovili, da določene naloge za preverjanje stopnje 

zgodnje pismenosti niso primerne, saj so jih bodisi opravili vsi otroci, bodisi jih v 

glavnem niso bili sposobni opraviti. Med take naloge denimo spadajo 

prepoznavanje pisala pri starejših starostnih skupinah, trganje in mečkanje papirja 

ter prepoznavanje lastne fotografije, ki jo z izjemo otrok mlajših od 1,5 leta, opravijo 

vsi otroci. Vse ostale naloge so, vsaj z vidika primernosti glede na starost, prinesle 

podatke, ki jih lahko uporabljamo pri nadaljnji analizi. 

 

Če vse naloge umestimo v vse štiri sporazumevalne dejavnosti (govorjenje, 

poslušanje, branje, pisanje), lahko ugotovimo, da v našem primeru nismo vključili 

nalog, ki bi se nanašale izključno na otrokove sposobnosti poslušanja. Te smo 

deloma testirali le skozi nalogo, pri kateri so otroci morali na podlagi predvajanega 

filma, kasneje samostojno opisovati glavnega junaka. Večina nalog v naši 

raziskavi, je bila namenjena preizkušanju otrokovih bralnih sposobnosti. Po 



64 
 

zastopanosti omenjenih sporazumevalnih dejavnosti je na drugem mestu pisanje,  

manj nalog pa je bilo namenjenih tudi preizkusu govornih sposobnosti otrok. 

 

Če vse štiri sporazumevalne dejavnosti primerjamo glede na to, kako dobro so se 

otroci odrezali, lahko ugotovimo, da otroci bralne oz. zaznavne sposobnosti 

razvijejo hitreje kot sposobnosti pisanja, kar je nenazadnje tudi pričakovano. 

Razvoj sposobnosti pripovedovanja glede na starost otrok po naših rezultatih bolj 

sovpada z razvojem sposobnosti, pomembnih za pisanje in branje. Predvidevamo, 

da bi na drugi strani sposobnosti poslušanja, če bi jih v našo raziskavo vključili, bolj 

sovpadala z razvojem bralnih sposobnosti. 

 

Ko smo primerjali podatke z ocenjevanjem otrok pred in po izvedbi 

nekajmesečnega akcijskega načrta, smo ugotovili, da smo bili pri izbiri in izvajanju 

nalog različnih predopismenjevalnih veščin različno uspešni. Čeprav so bila 

ugotovljena podpodročja, kjer bi lahko bili uspešnejši, lahko glede na dejstvo, da so 

otroci iz zadnje, najstarejše starostne skupine, v veliki večini sposobni uspešno 

opraviti vse naloge, trdimo, da je naš obstoječi izobraževalni proces učinkovit. 
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SKLEP 

 

»Srkajoči um« je pojem, ki zelo slikovito označuje predšolskega otroka, saj je  

otrok ravno v času od rojstva do vstopa v šolo najbolj dovzeten za različne izkušnje 

in znanja, ki jih pridobiva bodisi z zgledom pomembnega posameznika bodisi iz 

neposrednega okolja, v katerem se nahaja. Z vsestranskim razvojem otroka se 

poraja tudi jezik, razvijanje otrokovih sporazumevalnih dejavnosti (poslušanje, 

branje, govor in pisanje) pa je v predšolskem obdobju ena izmed temeljnih nalog 

vzgoje. Sprva ima pomembno vlogo v življenju otroka družina, z vstopom v vrtec 

pa postane pomemben tudi vzgojitelj. Le-ta otroku vsakodnevno  pripravlja različne 

izzive in ga motivira za pridobivanje novih življenjsko pomembnih izkušenj, tako 

gibalnih, socialnih, govornih kot tudi predopismenjevalnih. Vzgojitelj, ki se zaveda 

pomena pismenosti, bo otroku sam dober govorni zgled, hkrati pa bo okolje 

venomer bogatil z različnimi oblikami tiska in si s spodbujanjem otroka prizadeval 

dvigati njegovo željo po znanju in pridobivanju tistih sposobnosti in spretnosti, 

pomembnih za njegov nadaljni razvoj.  

 

V naši raziskavi smo pozornost posvetili rezultatom, pridobljenih z opazovanjem 

otrok na področju prisotnosti predbralnih in predpisalnih veščin. Ugotovili smo, da 

se posamezne veščine porajajoče se pismenosti, po razvitosti glede na starostno 

skupino, kateri otroci pripadajo, zelo razlikujejo glede na sposobnost, ki jo 

analiziramo. Prav tako smo ugotovili, da posamezne naloge za preverjanje 

prisotnosti predopismenjevalnih veščin niso primerne, saj so bile prelahke ali 

pretežke. Naloge tudi niso zajemale vseh štirih jezikovnih dejavnosti v enakem 

razmerju. V večji meri so se preverjale spretnosti »branja«, sposobnosti poslušanja 

so bile bolj ali manj izvzete. Predvidevamo, da je k takšni izbiri nalog botrovala 

večja potreba po razvijanju spretnosti »branja«. Po drugem opazovanju oz. 

preverjanju so bili otroci različno uspešni. Ni nujno, da so v vmesnem času veščino 

razvili do tolikšne mere, da bi ob ponovnem preverjanju dosegli boljše rezultate. V 

zadnjem starostnem obdobju so otroci vendarle razvili spretnosti do tolikšne mere, 

da smo bili z rezultati zadovoljni. Poudariti je potrebno, da so lahko razlike med 
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otroki znotraj iste starostne skupine velike, kar je v veliki meri odvisno tudi od 

zakonitosti otrokovega razvoja. Upoštevati je bilo potrebno tudi otrokovo trenutno 

razpoloženje. Ob veščem urjenju spretnosti v daljšem časovnem obdobju pa so 

končni rezultati vendarle bili spodbudni in zadovoljivi.  

 

Pri izbiri dejavnosti moramo upoštevati dejstvo, da morajo biti naloge prilagojene 

razvojni stopnji predšolskega otroka oziroma izbiramo vedno takšne, ki jih otrok 

zmore, hkrati pa poskušamo otroku ponuditi tudi raznolike dejavnosti oziroma take, 

ki otroka pritegnejo. Dejavnosti je smiselno izvajati v obliki didaktične igre, torej igre 

s ciljem. Ob tem se moramo zavedati, da imajo enako stari otroci različno razvite 

posamezne elemente porajajoče se pismenosti in da se nekatere od veščin 

razvijejo prej kot ostale, nekatere pa so tudi temelj za razvoj drugih.  

 

K razvijanju predopismenjevalnih veščin otroka pa lahko zagotovo v veliki meri 

doprinesemo s še intenzivnejšo vključitvijo likovnega in glasbenega ter seveda 

gibalnega področja, saj vsa ta področja dajejo pomembno dodatno vrednost 

celostnemu razvoju otroka in mu tako omogočajo še boljšo in hitrejšo pismenost.  

 

Najbolj pomembno dejstvo pa je, da se bo otrok razvijal, če mu bomo to le dovolili. 

Pripravimo mu različno obogatene izbirne kotičke ali t.i. centre dejavnosti, kjer mu 

lahko omogočimo razvijanje različnih veščin (npr. poslušanje z razumevanjem, 

branje, pisanje, slušno zaznavanje, grafomotorika, vidno zaznavanje ipd.) ter ga z 

lastno aktivnostjo spodbujamo k samostojnemu raziskovanju.  
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Priloga 1: Opazovalni list 2011/2012, prvo starostno obdobje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Priloga 2: Opazovali list 2012/2013, prvo starostno obdobje  

 

 

 

 

  



 
 

Priloga 2a: List za prepoznavanje črte in kroga 

 

 

 

 

 

  



 
 

Priloga 3: Opazovalni list 2013/2014, prvo starostno obdobje 

 

 

OPAZOVALNI LIST BRALNE PISMENOSTI 

 

IME in PRIIMEK: __________________________ 

 

 

STAROST: ___ LET  ___ MESECEV 

 

 

1. Otrok v množici petih knjig prepozna knjigo Moj očka (Lila Prap), Kekec 

(Josip Vandot). 

 

2.  

DA NE 

  

 

3. Otrok opiše lastnosti svojega očeta oz. Kekca (DA=VEČ KOT TRI, DELNO= 

MANJ KOT TRI). 

 

DA NE DELNO  

   

 

4. Iz koliko besed je sestavljena otrokova poved (ko opisujejo svojega očeta, 

Kekca)? 

Npr.: Razmisli, preden odgovoriš … 

 

 



 
 

Priloga 4: Opazovalni list 2011/2012, drugo starostno obdobje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Priloga 5: Opazovalni list 2012/2013, drugo starostno obdobje 

 

 

  



 
 

Priloga 5a: List z oblikami   

 

 

 



 
 

Priloga 6: Opazovalni list 2013/2014, drugo starostno obdobje 

 

 

OPAZOVALNI LIST BRALNE PISMENOSTI 

 

 

IME in PRIIMEK: __________________________ 

 

 

STAROST: ___ LET  ___ MESECEV 

 

1. Otrok razume, da je beseda sestavljena iz črk. 

 

DA NE 

  

 

2. Iz koliko besed je sestavljena poved? 

Razmisli, preden odgovoriš. Kako bi opisal Kekca?  

 

 

3. Samostojno nastopa pred skupino (poje, pripoveduje …). 

 

DA NE 

  

 

 

 

 



 
 

Priloga 7: Starostni kriteriji za klasifikacijo otrok v dve starostni skupini 

 

Od 11 mesecev do 1 leto 4 mesece 1 LETO 

Od 1 leto 5 mesecev do 1 leto 10 

mesecev 

1,5 LET 

Od 1leto 11 mesecev do 2 leti 4 

mesecev 

2 LETI 

Od 2 leti 5 mesecev do 2 leto 10 

mesecev 

2,5 LET 

Od 2 leti 11 mesecev do 3 leti 4 

mesecev 

3 LETA 

Od 3 let 5 mesecev do 3 leta 10 

mesecev 

3,5 LET 

Od 3 let 11 mesecev do 4 leta 4 

mesecev 

4 LETA 

Od 4 let 5 mesecev do 4 leta 10 

mesecev 

4,5 LET 

Od 4 let 11 mesecev do 5 let 4 

mesecev 

5 LET 

Od 5 let 5 mesecev do 5 let 10 

mesecev 

5,5 LET 

Od 5 let 11 mesecev  NAPREJ 

 

6 LET 

 

 


