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POVZETEK 

Učni načrt za slovenščino v OŠ (2011) med drugim vsebuje tudi cilj: »Učenec 
individualizirano, postopno in sistematično razvija zmožnost branja in pisanja 
besedil.« To je cilj, ki ga razvijamo v prvem triletju osnovnega izobraževanja, nato pa 
to pridobljeno spretnost branja in pisanja nadgrajujemo in uporabljamo celo življenje.  

Dobro razvita pismenost je osnova dobrega učnega uspeha in ni pomembna le 
zaradi šolskih ocen učencev, ampak vpliva tudi na njihovo vedenje ter jim omogoča 
nadaljnje izobraževanje (Hanuš, 2010). Pismenost je torej veščina, ki je pomembna 
za vse učence, tudi za učence priseljence, ki se s slovenščino prvič srečajo ob 
vstopu v osnovno šolo.  

Slovenci smo se zaradi svoje lege že v preteklosti srečevali s preseljevanjem iz 
drugih kulturnih območij. Bolj odmevno preseljevanje je bilo po letu 1990, ko so se v 
Slovenijo preseljevali predvsem prebivalci republik bivše skupne države Jugoslavije. 
S tem pa se tok preseljevanja ni ustavil, saj smo prav v zadnjem letu priča še 
močnejšemu, globalnemu toku migracij (Novak, 2012). 

Vključevanje učencev, katerih materni jezik ni slovenščina, v slovenski vzgojno-
izobraževalni sistem mora potekati načrtno in celostno, vključiti moramo tako 
strokovne delavce šole, učitelje, učence priseljence in njihove starše kot tudi širše 
okolje, v katerega se priseljenci na novo vključujejo. Pri vključevanju ima zelo 
pomembno vlogo učitelj, ki dela z učenci priseljenci, njegov odnos in kako poučuje 
slovenščino kot drugi jezik oz. jezik okolja.  

Z magistrskim delom želim učiteljem, študentom in drugim, ki se ukvarjajo oz. se še 
bodo ukvarjali s poučevanjem slovenščine učencev priseljencev, pokazati enega 
izmed možnih individualiziranih didaktičnih pristopov za poučevanje začetnega 
opismenjevanja v slovenščini kot drugem jeziku.  

Predmet raziskovanja je bil oblikovanje in preizkus individualiziranega didaktičnega 
pristopa v slovenskem jeziku za učenca priseljenca z albanskim prvim jezikom, ki ga 
lahko prilagodimo in uporabimo tudi za druge učence priseljence. S pomočjo 
začetnega in končnega preverjanja znanja, ki sem ju izdelala sama, sem preverila 
učinkovitost tega pristopa.  

V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljeno začetno opismenjevanje in 
učenje le-tega, sodobni pouk opismenjevanja, smernice za poučevanje branja in 
pisanja v slovenščini kot drugem jeziku ter načini vključevanja učencev priseljencev v 
slovenski sistem vzgoje in izobraževanja.  

V raziskovalnem delu magistrskega dela sem opravila študijo primera. Uporabila sem 
kvalitativni raziskovalni pristop in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 
raziskovanja.  

Za študijo primera sem si izbrala učenca, ki obiskuje 1. razred osnovne šole, ima 
status priseljenca ter prihaja iz države Kosovo. Z načrtovanim individualnim delom 
sem pri učencu želela razviti predopismenjevalne zmožnosti, vplivati na razvoj branja 
in pisanja preprostih besed s velikimi tiskanimi črkami ter izboljšati poimenovalno 
zmožnost v slovenščini.  
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Ugotovila sem, da je deseturno individualno delo z učencem pozitivno vplivalo na vse 
prej omenjene zmožnosti v slovenskem jeziku. Največji napredek je bil opazen pri 
branju in pisanju preprostih besed ter pri poimenovalni zmožnosti v slovenščini. 
Učenec je pri individualnem delu razvil tudi zaupanje v svoje znanje, postal je 
samozavestnejši in samostojnejši. Dokaz o napredku so predvsem njegove izjave in 
končno preverjanje znanja. 

 

KLJUČNE BESEDE: začetno opismenjevanje, individualizirani didaktični pristop, 
učenec priseljenec, pomoč učencu, slovenščina kot drugi jezik  
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ABSTRACT 

The school curriculum for the Slovenian language in the primary school (2011) 
among others includes also the learning objective: »Learner individualized, 
progressively and systematically develop the ability to read and write texts«. This is a 
goal, which we are developing in the first three years of the primary school education, 
but we will upgrade and use the ability of reading our whole life. Well-developed 
literacy is the base of the success in the school, which is not important only for the 
grades but it influences also their behavior and the future education (Hanuš, 2010). 
Therefore, literacy is a skill, which is important for all the pupils, also for the 
immigrants, who will have their first interaction with the Slovenian language when 
they will enter the primary school.  

Slovenians have been meeting with the immigration already in the past because of 
our geographical location. The stronger wave of it has come after the year 1990, 
when there has been many people moving to our country from the former Yugoslavia. 
After that, the flow has only grew stronger, in fact, in the past year we are witnessing 
a very strong global migration (Novak, 2012). 

Integration of the pupils, whose mother tongue is not Slovenian, to the educational 
system has to be done systematically and comprehensively. It needs to include the 
social workers of the school, teachers, the immigrant pupils, their parents and the 
environment in which they are going to be living in. The teachers have a very 
important role in the process of integration. Their attitude towards them needs to be 
well selected, just like the way they are teaching the second language of the children, 
or the so-called language of the environment.   

With my master's thesis, I would like to show to the teachers, students and others 
who will be working in the field of teaching the Slovenian language to the immigrants, 
one individualized didactical approach for how to start teaching the literacy of 
Slovene language as the second language of a child.  

The subject of my research was a formation and a tryout of an individualized 
didactical approach in Slovenian language for an Albanian immigrant. It can be 
modified and used also for immigrants from other countries. I have made a test for 
the beginning and the ending of my research, to see how effective will be my 
approach.  

In the theoretical part of my thesis, I have explained the early literacy and how to 
teach it. I wrote about guidelines for reading and writing in Slovenian as a second 
language and the ways to integrate immigrants into the Slovenian school system.  

In the part with the research I have made a case study. I have used the qualitative 
research approach and causal experimental method of teaching exploration. 

For my case study, I have chosen the pupil in the first grade of primary school, who 
has the status of the immigrant from Kosovo. With a planned individual work, I have 
been trying to develop pre-literacy abilities, influence his reading progress, writing 
simple words with capital letters and improve his naming skills in Slovenian language.  

I have discovered that my ten-hour individual work has influenced positively all the 
previously mentioned abilities in Slovenian language. The biggest progress has been 
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noticed with the reading and writing skills of simple texts and for the naming abilities 
in Slovenian language. Thanks to the individual work, this pupil has developed also 
trust into his knowledge and he became more confident and more independent. We 
can prove his progress with his statements and with the final test of his knowledge.   

KEY WORDS: early literacy, individual didactical approach, pupil immigrant, helping 
pupils, Slovene as a second language 
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UVOD 

Opismenjevanje je proces, ki se prične z rojstvom in nadaljuje s pomočjo družine, 
okolja, vrtca in šole v vseh razvojnih obdobjih vse do zrelosti oz. odraslosti. Lahko bi 
rekli, da je to proces, ki poteka vse življenje, se pravzaprav nikoli ne konča in je stvar 
celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema in kulture družbe ter ni odvisno le od 
razrednega učitelja (Resman in Medveš (ur.), 2005). 

Branje in pisanje gresta z roko v roki in sta torej neprecenljivega pomena. Sta 
veščini, ki nam, poleg govorjenja in poslušanja, omogočata preživetje v novodobnem 
svetu. A. Zorman (2013) ugotavlja, da čeprav učenju branja in pisanja na ravni 
osnovne pismenosti namenimo relativno malo časa, nas to zaznamuje za celo 
življenje.  

Žal pa smo v sodobnem svetu začeli opažati trend upadanja pismenosti in to ravno v 
času, ko je za osebno uspešnost in tudi za gospodarsko uspešnost družbe 
pismenost zelo pomembna (Grosman, 2005). Procesu opismenjevanja, ki se začenja 
že pred formalnim začetkom šolanja in traja do funkcionalne pismenosti človeka, je 
potrebno nameniti posebno pozornost in ga skrbno načrtovati (Pečjak, 2009). 

Pozorni moramo biti na izbiro primerne metode in postopka opismenjevanja, 
uravnoteženo moramo razvijati vse štiri sporazumevalne spretnosti, tj. poslušanje, 
govorjenje, branje in pisanje, ter se zavedati, da postopek opismenjevanja ni hkraten 
za vse učence. Pred začetkom opismenjevanja, mora učitelj pri otrocih razviti 
glasovno zavedanje, ki ima ključen pomen predvsem za učence s težavami pri 
začetnem opismenjevanju. Glede na učenčevo predznanje na tem področju učitelj 
oblikuje individualni načrt opismenjevanja. Individualizirano in načrtno začetno 
opismenjevanje pa je ključnega pomena tudi za učence priseljence, katerih 
slovenščina ni materni jezik, in se s slovenskim jezikom pogosto prvič srečajo šele ob 
vstopu v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.  

Učenci priseljenci še vedno prepogosto predstavljajo problem, tako za učitelje in šolo 
kot tudi za celotno družbo. Zaradi pomanjkljive zakonske podlage, neoblikovane 
strategije za vključevanje učencev priseljencev, pomanjkanja ustreznega učnega 
gradiva in pomanjkanja usposobljenih učiteljev za poučevanje slovenščine kot 
drugega jezika je vključevanje učencev priseljencev v slovenski vzgojno-
izobraževalni sistem večkrat neustrezno. Učence priseljence velikokrat obravnavamo 
kot učence s posebnimi potrebami in jim prilagajamo oz. znižujejo standarde znanja, 
čeprav bi morali, zaradi neznanja jezika, prilagoditi metode in načine dela ter učno 
gradivo. 

Pri načrtovanju dodatnih ur slovenščine (35 ur), ki jih določi ministrstvo za šolstvo in 
šport nam je v pomoč Priročnik za izvajanje programa Uspešno vključevanje otrok 
priseljencev (UVOP) (Jelen Madruša, 2015), v katerem so zbrane smernice in ideje, 
kako poučevati učence priseljence. Veliko pa je odvisno predvsem od posameznih 
učiteljev, njihovega odnosa do učencev in samoiniciative pri poučevanju učencev 
priseljencev.  

Učenci priseljenci ne smejo predstavljati bremena in strahu za učitelja, temveč jih 
moramo dojemati kot nekaj pozitivnega in kot bogatenje našega kulturnega prostora. 
Pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni sistem, torej med druge učence, moramo 
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izhajati iz človeškosti in ne razlik, ki nas razdvajajo. Učitelj mora učence priseljence 
sprejeti kot izziv, ki ga bo notranje obogatil in še dodatno izobrazil.  

V empiričnem delu magistrskega dela sem sprejela izziv in oblikovala ter preizkusila 
individualiziran didaktični pristop za učenca priseljenca za začetno opismenjevanje v 
slovenščini kot drugem jeziku. Na področju začetnega opismenjevanja učencev 
priseljencev obstaja malo gradiva, zato sem želela z magistrskim delom ponuditi 
vsem, ki se ukvarjajo s poučevanjem učencev priseljencev, enega izmed možnih 
načinov dela z njimi. Z individualnim delom sem želela pozitivno vplivati na razvoj 
učenčevih predopismenjevalnih zmožnosti, na napredek pri branju in pisanju in na 
njegovo poimenovalno zmožnost.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju 

Špela Godeša — Magistrsko delo 

3 
 

I TEORETIČNI DEL 

1  PISMENOST 

1.1  Definicije pismenosti 

Pismenost je pojem, ki ga uporabljamo v različnih pomenih in ga je nemogoče 
opredeliti le z eno samo definicijo. Poznamo namreč različne vrste pismenosti, npr. 
akademska, kulturna, družinska, politična ..., v zadnjem času pa tudi vse bolj 
popularno informacijsko pismenost (Pečjak, 2010).  

Pojem pismenost je v širšem smislu opredeljen kot zapleteno, sestavljeno ter 
povezano dejanje in proces, ki ne obsega le branja in pisanja, pač pa tudi govorjenje 
in poslušanje, torej vse štiri temeljne sporazumevalne zmožnosti (Cencič, 2000). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pa pismenost v ožjem smislu opredeljuje kot 
»znanje branja in pisanja, eksp. znanje, poznavanje česa: politična, prometna 
pismenost« (SSKJ, 2008). Pismen je torej tisti, ki zna brati in pisati. 

S. Pečjak navaja različne definicije pismenosti. 
1. V prvi sklop definicij sodijo definicije, ki pri pismenosti poudarjajo spretnost branja 
(raziskavi IEA, 1991 in PISA, 2006). V raziskavi PISA iz leta 2006 je bralna 
pismenost opredeljena kot »razumevanje, uporaba in razmišljanje o pisnem besedilu, 
da dosežemo postavljeni cilj, razvoj posameznikovega znanja in aktivno sodelovanje 
v družbi« (PISA, 2007: 77). Branje je torej primarna dejavnost za doseganje 
pismenosti, ostale dejavnosti pa so sekundarnega pomena. Pismenost se tako 
pogosto uporablja kot sinonim za bralno pismenost. 

2. V drugo skupino definicij spadajo tiste, ki definirajo pismenost kot osnovno ali 
primarno spretnost branja in pisanja, ki omogočajo primerjavo v času in prostoru; 
torej gre pri pismenosti za branje in pisanje, ki ju usmerjajo vprašanja kaj, kako, kdaj 
in zakaj brati in pisati (Graff, 1987; Lankshear, 1987; Gray, 1956 v Pečjak, 2010). 

3. Tretjo skupino definicij pa predstavljajo tiste, ki razširjajo spretnosti pismenosti. Te 
definicije poleg branja in pisanja vključujejo še npr. računanje (UNESCO, 1978 v 
Pečjak, 2010). 

S. Pečjak (2010) povzema ugotovitve in zaključi, da pismenost pojmujemo kot 
kompeksno sposobnost, ki vključuje številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja 
in tudi računanja. Pri tem je poudarjen različen razvoj pismenosti glede na starost, 
spol, izobrazbo in tudi socialni kontekst. Pismenost je torej pojem, ki je kulturno, 
socialno in zgodovinsko-geografsko determiniran. Temelj vseh pismenosti pa je 
bralna pismenost (Pečjak, 2010). 

Za učenca pravimo, da je pismen, kadar je sposoben razumeti poslušana/brana 
umetnostna in neumetnostna besedila ter kadar je sposoben sam tvoriti razumljiva 
umetnostna ali neumetnostna besedila v govorni/pisni obliki. Ta definicija izhaja iz 
povezave med vsemi štirimi komunikacijskimi sposobnostmi (Pečjak in Gradišar, 
2012). 
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1.2  Osnovna pismenost 

Pojem osnovna pismenost danes razumemo kot obvladovanje pisanja in branja črk, 
besed in krajših besedil (Zorman, 2013). 

A. Zorman (2013) pravi, da dobra osnovna pismenost omogoča razvoj funkcionalne 
pismenosti in s tem učenje in razvoj na različnih področjih človekovega delovanja. 
Nasprotno pa posameznik, ki ima težave pri branju in pisanju zaostaja za svojimi 
vrstniki in to vodi v izgubo motivacije za branje in na splošno tudi za učenje (Zorman, 
2013). 

1.3  Funkcionalna pismenost 

V drugi polovici prejšnjega stoletja je pojmovanje pismenosti dobilo širši pomen in se 
iz zgolj osnovne pismenosti postopoma razširilo na uporabo tega znanja kot 
funkcionalno znanje (Zorman, 2013). 

Funkcionalna pismenost pomeni sposobnost razumevanja, tvorjenja in uporabljanja 
tistih jezikovnih oblik, ki jih potrebujemo za delovanje v družbi in so pomembne za 
posameznika (po gradivih UNESCA v Zrimšek, 2003). 

 Funkcionalna pismenost posamezniku omogoča delovanje oziroma 
»funkcioniranje« v družbi. Funkcionalno nepismena oseba pa ima težave že pri 
uporabi zemljevida in voznega reda, pri prepoznavanju bistvenih podatkov v krajšem 
besedilu in ne nazadnje tudi pri samem tvorjenju krajšega besedila (Bešter Turk, 
2003 v Zorman, 2013). 

1.4  Porajajoča se pismenost 

Kognitivni dejavniki imajo pri začetnem branju in pisanju pomembno vlogo. V 
predšolskem obdobju prihaja do porajajoče se pismenosti. Ta izraz uporablja 
avtorica Linda Miller (1995) in ga včasih zamenjuje tudi z izrazom »bralna 
pripravljenost« (Miller, 1995 v Zrimšek, 2003). Pri tem gre za opredelitev tega, kar 
otroci v predšolski dobi o pismenosti že vedo (prav tam), oz. znanja in spretnosti, ki 
jih otroci pridobivajo spontano in neformalno pred vstopom v šolo (Grginič, 2010). 
Enostavneje povedano, porajajoča se pismenost pomeni, da otrok v vsakodnevnih 
dogodkih in doživetjih že prepozna nekatere črke, napise in znake, opazuje starše, ki 
pišejo in berejo itd. (prav tam).  
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2  OPISMENJEVANJE 

2.1  Opredelitev opismenjevanja 

Pojem opismenjevanje ločuje med dve temeljnima obdobjema; med obdobjem 
učenja branja in pisanja oz. razvijanja osnovne pismenosti in obdobjem učenja z 
branjem oz. razvijanjem funkcionalne pismenosti (Zorman, 2013). 

S. Pečjak (1999) loči med obdobjem opismenjevanja v ožjem pomenu in obdobjem 
opismenjevanja v širšem pomenu besede. V prvem obdobju otrok razvija različne 
predbralne in predpisalne spretnosti, sposobnosti, veščine in znanja ter usvaja in 
avtomatizira tehniko branja in pisanja. V obdobju opismenjevanja v širšem pomenu 
besede pa otrok razvija tekoče branje z razumevanjem različnih gradiv, sposobnost 
učenja s pomočjo branja in sposobnost vodenega, samostojnega in ustvarjalnega 
pisanja v različnih sporazumevalnih položajih (Pečjak, 1999). 

Tudi N. Zrimšek (2003) navaja, da je opismenjevanje proces, pri katerem se 
posameznik usposobi za branje in pisanje najrazličnejših besedil in si z njimi v 
vsakdanjem življenju pomaga ter jih zna uporabljati.  

M. Grosman (2007: 6) navaja, da se sistematično opismenjevanje ne sme končati v 
prvem triletju ali ob koncu osnovne šole, marveč ga je treba načrtno razvijati za 
različne potrebe, različne načine branja, razne vrste besedil in za razna predmetna 
področja pri vseh predmetih in skozi vsa šolska obdobja. Pri tem je treba upoštevati 
vsakokratne potrebe učencev in si prizadevati doseči cilj, da bi ob koncu šolanja vsi 
učenci dosegli stopnjo razvite in uporabne pismenosti za pošolsko samostojno in 
vseživljenjsko učenje, za nove oblike pisanja in branja, ki se porajajo s tehnološkim 
razvojem, in za nova predmetna področja, ki jih odpirajo procesi vključevanja v 
globalno organiziran svet (prav tam). 

2.2  Opismenjevanje v učnem načrtu za slovenščino (2011) 

V posodobljenem učnem načrtu za slovenščino je v uvodnem poglavju napisano, da 
»slovenščina kot materni/prvi jezik za večino učencev in kot drugi/jezik okolja za 
pripadnike manjšin ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. Učenci se pri 
njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem 
jeziku, razvijajo zavest o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot 
državnem in uradnem jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji in o njeni razvitosti 
na vse področjih javnega in zasebnega življenja.« (Program osnovna šola, 2011: 4)  

»Cilj predmeta se uresničuje z jezikovnim in književnim poukom v sklopu štirih 
sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, branja, govorjenja in pisanja. Namen 
jezikovnega pouka je razviti sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) 
jeziku, to je praktično in ustvarjalno obvladanje vseh štirih sporazumevalnih 
dejavnosti pa tudi jezikovnosistemskih temeljev.« (prav tam) 

Posodobljeni učni načrt poudarja prilagajanje spoznavnim zmožnostim oziroma 
razvojni stopnji učencev. Predmet se s cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev tesno 
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povezuje z drugimi predmeti. To velja tudi za t. i. »začetno opismenjevanje, ki traja 
celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, v 1. in 2. razredu kot sistematično 
usvajanje tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa kot njeno utrjevanje in 
izboljševanje; učenci v tem obdobju poleg vstopanja v svet branja in pisanja 
opravljajo tudi druge dejavnosti, na primer sodelujejo v pogovorih, kritično sprejemajo 
oziroma interpretirajo govorjena in zapisana besedila, se (po)ustvarjalno odzivajo 
nanje, govorno nastopajo, pišejo krajša besedila ter sistematično razvijajo svojo 
poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, pravopisno, slogovno, metajezikovno 
zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja.« (prav tam) 

V učnem načrtu so v sklopu »Individualizirano, postopno in sistematično razvijanje 
zmožnosti branja in pisanja besedil« navedeni naslednji operativni cilji: 

INDIVIDUALIZIRANO, POSTOPNO IN SISTEMATIČNO RAZVIJANJE 
ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA BESEDIL 

Učenci: 

 sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti: 
- vidno razločevanje, 
- slušno razločevanje in razčlenjevanje, 
- orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in 

pisala ipd.; 

 sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja: 
- pišejo besede in preproste enostavčne povedi z velikimi in malimi 

tiskanimi črkami, 
- glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila, 

napisana s tiskanimi črkami, 
- pišejo besede in preproste enostavčne povedi s pisanimi črkami, 
- glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila, 

napisana s pisanimi črkami; 
 

 sistematično razvijajo branje z razumevanjem in pisanjem preprostih besedil: 
- šepetajoče oziroma tiho berejo svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni 

in recepcijski zmožnosti ustrezna besedila določene vrste, 
- ustno določajo okoliščine nastanka besedila in sporočevalčevega 

namena, 
- ustno povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko 

povezanost, 
- ustno obnavljajo besedila, 
- ustno vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost besedila in 

utemeljujejo svoje mnenje, 
- ustno izražajo svoja občutja med branjem, 
- razvijajo pozitiven odnos do branja, 
- ustno vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko 

izboljšali, 
- za vajo pišejo vezana besedila (npr. narek, prepis, nadaljevanje 

prebranega besedila), 
- pišejo polvezana besedila (npr. pripoved ob neurejenem nizu slik, 

besedilo določene vrste ob prebranem zgledu), 
- ustno izražajo svoja občutja med pisanjem, 
- ustno vrednotijo svoje in tuje besedilo, predlagajo popravke/izboljšave in 
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utemeljujejo svoje mnenje, 
- ustno vrednotijo svojo pisno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko 

izboljšali. 
 

(Program osnovna šola, 2011: 9, 10) 

 

2.3  Sodobni pristopi k učenju branja in pisanja 

Pristopi k učenju branja in pisanja so se z leti močno spremenili in posodobili. Premiki 
v razumevanju vsebine, postopkov in dolžine začetnega opismenjevanja temeljijo na 
dveh dejavnikih: 

1. spremenilo se je pojmovanje pismenosti, ki se je iz protipomenke nepismenosti 
razvilo v vseživljenjski proces učenja. Pismenost posamezniku omogoča življenje in 
delovanje v sodobnem svetu. Pri tem mora začetno opismenjevanje temeljiti na 
uravnoteženem razvoju vseh štirih sporazumevalnih spretnosti, kar predvideva 
komunikacijski model začetnega opismenjevanja; 

2. spremenilo se je razumevanje razvoja osnovne pismenosti, ki vključuje razvoj 
delnih spretnosti branja in pisanja v predbralnem in predpisalnem obdobju  
(porajajoča se pismenost, priprava na branje) ter zgodnjem obdobju opismenjevanja 
(vzpostavljanje asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami) kot celovite 
spretnosti branja in pisanja (Zorman, 2013). 

2.4  Komunikacijski model opismenjevanja 

Začetno opismenjevanje v sodobnem času ni več opredeljeno zgolj kot učenje oz. 
poučevanje branja in pisanja (Ropič, 1996) pač pa kot uravnotežen razvoj vseh štirih 
sporazumevalnih spretnosti, tj. poslušanja, govorjenja, branja in pisanja (Zorman, 
2013). Cilj komunikacijskega modela učenja jezika je usposobiti učenca za učinkovito 
jezikovno komunikacijo z okoljem (Pečjak in Gradišar, 2012).  

V komunikacijskem modelu opismenjevanja torej učenci razvijajo sporazumevalno 
zmožnost, tj. razvijajo »zmožnost kritičnega sprejemanja govorjenih in zapisanih 
besedil raznih vrst ter tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih 
govorjenih in zapisanih besedil raznih vrst« (Bešter Turk, 2003: 75). 

Pri oblikovanju celostnega pouka moramo izhajati iz naslednjih izhodišč in načel 
(Pečjak, 2009): 

1. V pouk opismenjevanja je potrebno vključevati vsebine, ki so otroku izkustveno 
blizu in s katerimi se dnevno srečuje. Razvoj pismenosti naj poteka v realnih 
življenjskih situacijah ob realnih življenjskih aktivnostih. 

2. Pouk opismenjevanja obravnavamo celostno glede na druge jezikovne dejavnosti 
(poslušanje, govorjenje, branje in pisanje), saj vse služijo komunikaciji posameznika 
z drugimi ljudmi oz. okoljem. Omenjene štiri jezikovne dejavnosti predstavljajo enoten 
jezikovni sistem. 
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3. Pouk opismenjevanja mora spodbujati učence k branju in pisanju tako umetnostnih 
kot neumetnostnih besedil. Jezikovni pouk moramo povezovati z življenjem. Pri tem 
nam je lahko v pomoč tudi ustrezno učno okolje oz. prostor, ki učence spodbuja k 
pismenosti. 

Avtorice D. Golli, M. Grginič in A. Kozinc so že leta 1996 omenjale sodoben 
komunikacijski pouk opismenjevanja in še nekaj načel, po katerih naj bi oblikovali 
omenjen pouk. Trdile so: 
- da je opismenjevanje naraven proces;  
- povezuje naj se prosto in sistematično opismenjevanje;  
- učitelj in učenec se morata zavedati prvotnosti govorjenega besedila ter 

strukturnega razlikovanja med ustnim in pisnim sporazumevanjem;  
- pouk je potrebno individualizirati in pri tem upoštevati različno predznanje 

učencev;  
- besede za učenje branja in pisanja naj bodo pravopisno kontrolirane, težje 

besede naj se uvajajo postopoma, pravopisna pravila pa se uvajajo implicitno 
(Golli idr., 1996). 
 

Glavna dejavnika pri oblikovanju pouka sta učitelj in učenec. Sodobni pouk vidi 
učitelja kot spodbujevalca, ki postopoma vodi učenca k temu, da poskuša razumeti 
učne vsebine. Osrednja ideja takega pouka je, da učitelj v učnem procesu pomaga 
učencem odkriti spoznanja, do katerih ne morejo priti sami. Učitelj naj bi učencu z 
vsebino in z oblikami sodelovalnega ter problemskega učenja kazal poti in načine 
odkrivanja novega znanja v prihodnje (Pečjak, 2000). 

2.5  Temeljne sporazumevalne dejavnosti 

Danes vemo, da pripravljenost za branje in pisanje ni opredeljena kot točka v razvoju 
otroka, ko je otrok pripravljen za učenje omenjenih spretnosti. Zgodnja pismenost 
namreč obsega obdobje že od dojenčkovih socialnih interakcij z odraslimi in vrstniki 
ter njihovega zgodnjega govornega razvoja. L. Marjanovič Umek (2007) povzema 
nekatere avtorje, ki pa namesto izraza zgodnja pismenost uporabljajo termin celostni 
jezik. To je pravzaprav komunikacijski proces, v katerem so govor, poslušanje, branje 
in pisanje medsebojno prepleteni. Pri tem poudarjajo, da ima na zgodnjo pismenost 
velik vpliv »bogato« jezikovno okolje (starši in vzgojitelji, ki uporabljajo ustrezen 
govor; starši, ki veliko berejo in pišejo; veliko pisnega gradiva v domačem in 
vrtčevskem okolju) (Marjanovič Umek, 2007). 

Tudi učni načrt za slovenščino (2011) opredeljuje štiri sporazumevalne dejavnosti, v 
okviru katerih se izpolnjujejo cilji predmeta. Govorjenje in pisanje spadata med 
produktivne dejavnosti oz. dejavnosti tvorjenja sporočil, poslušanje in branje pa med 
receptivne dejavnosti oz. dejavnosti sprejemanja sporočil (Pečjak, 2009). 

Podobno določa tudi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011), in sicer da morajo 
učenci razviti sposobnost tvorjenja in sprejemanja sporočil v slovenskem jeziku, saj 
so za uspešno delovanje v družbi komunikacijske sposobnosti zelo pomembne.  

Razvijanje temeljnih sporazumevalnih dejavnosti opredeljuje tudi komunikacijski 
model začetnega opismenjevanja. Jezik je najprej namenjen rabi oz. 
sporazumevanju, kasneje pa govorimo o jeziku kot sistemu. Jezikovni razvoj in 
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razvijanje jezikovnih sposobnosti učencev naj bi torej potekal s pomočjo temeljnih 
komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, nato pa naj bi se učenec pričel spoznavati 
s strukturo jezika (Pečjak, 2009). 

Pomembno je poudariti, da razvijanje posamične komunikacijske dejavnosti ni 
mogoče, ker so vse dejavnosti med seboj prepletene, povezati pa jih moramo tudi z 
vsebinami iz učnega načrta za slovenščino (prav tam). 

2.5.1  Poslušanje 

Poslušanje je najpogostejša jezikovna dejavnost človeka in hkrati tudi temelj razvoja 
jezika. Poslušanje je prva jezikovna dejavnost, saj otrok najprej posluša, šele nato 
spregovori (Plut Pregelj, 2012). 

Poslušanje je za učence v osnovni šoli eden od pomembnih načinov pridobivanja 
znanja. Naloge poslušanja so izjemno pomembne prav v prvih letih šolanja, ko 
učenci še ne znajo dobro brati in je njihovo pasivno besedišče veliko večje kot 
aktivno. Učenci v prvih letih šolanja namreč razumejo veliko več, kot pa so sposobni 
povedati (Pečjak, 2009). 

Še ne dolgo nazaj je veljalo prepričanje, da poslušanja ni potrebno posebej vaditi, ker 
poslušamo vsak dan po več ur. Danes velja, da je potrebno poslušanje ozaveščati in 
si zavestno prizadevati za usvojitev kakovostnega poslušalskega vedenja, npr. z vajo 
(Plut Pregelj, 2012). 

Poznamo več vrst poslušanja: monološko in dialoško poslušanje, razlikujoče 
poslušanje, poslušanje z razumevanjem, priložnostno poslušanje, razbremenjujoče 
poslušanje, doživljajsko poslušanje (prav tam). 

V vrtcu in v prvem triletju osnovne šole bi morali posvetiti posebno pozornost razvoju 
razlikujočega poslušanja. To poslušanje predstavlja temelj vsem drugim vrstam 
poslušanja, obenem pa sposobnosti slušnega razlikovanja odločilno vplivajo na 
učenje jezika (predvsem govora in branja) (Plut Pregelj, 2012). 

V učnem procesu pa je najpogostejša in temeljna oblika poslušanja, poslušanje z 
razumevanjem. Brez tega si učenec ne more pridobiti znanja, ki temelji na 
razumevanju in je temelj vsake šole (prav tam). 

V osnovni šoli bi morali učenčevo poslušanje razvijati na naslednjih področjih 
(Pečjak, 2009): 

- Usvajanje osnovnih pravil uspešne govorno-poslušalske komunikacije oz. 
spretnost socialnega poslušanja. Učence je potrebno opozoriti, da je za učinkovito 
govorno-poslušalsko komunikacijo potreben očesni stik, poslušalec se mora umiriti 
in pozornost usmeriti na govorca ter si poskušati zapomniti, kaj je rekel govorec, in 
se primerno odzvati na to. 

- Razvoj sposobnosti glasovnega (fonološkega) zavedanja. Pri tem gre za razvoj 
slušnega zavedanja dolžine besed in zavedanja števila besed v povedi; slušnega 
razločevanja glasov; slušnega razčlenjevanja besed na zloge in glasove; iskanje in 
tvorjenje rim. 
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- Razumevanje govornih oz. slišanih vsebin. Pod to spada sledenje navodilom; 
ugotavljanje zaporedja v slišanem/govornem sporočilu; ugotavljanje vodilne misli v 
slišanem/govornem sporočilu; zapomnitev podatkov iz slišanega/govornega 
sporočila; globlje razumevanje slišanega/govornega sporočila. 

Razvijanje zmožnosti poslušanja enogovornih neumetnostnih besedil je opredeljeno 
tudi v učnem načrtu iz leta 2011.  
Učenci: 
- pozorno poslušajo krajše enogovorno neumetnostno besedilo določene vrste, 

objavljeno v raznih medijih; 
- določajo okoliščine nastanka besedila in sporočevalčevega namena; 
- povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost; 
- obnavljajo besedilo; 
- vrednotijo zanimivost, resničnost, razumljivost in uporabnost besedila ter 

utemeljujejo svoje mnenje; 
- izražajo svoja občutja med poslušanjem; 
- vrednotijo svojo zmožnost poslušanja enogovornih neumetnostnih besedil in 

načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali. (Program osnovna šola, 2011: 9). 
 

V učnem načrtu za slovenščino (2011) pa je opredeljeno tudi, da učenci sistematično 
razvijajo slušno razločevanje in razčlenjevanje.  

2.5.2  Govorjenje 

Govor ima zelo pomembno vlogo v razvoju človeka, saj se s pomočjo govora oblikuje 
kot posameznik, govor pa mu služi tudi kot sredstvo za vzpostavljanje komunikacije s 
svetom. Pri tem ločimo govor in jezik. Govor je individualen in se nanaša na 
posameznika, jezik pa uporablja več posameznikov za medsebojno sporazumevanje 
ter izražanje misli, stališč, občutij, hotenj in izkušenj (Pečjak, 2009). 

V govornem razvoju osnovo prestavljata dva procesa; proces zaznavanja glasov in 
proces izgovarjave glasov. Proces zaznavanja in razločevanja glasov je pogoj, da 
pride do izgovarjave glasov. Zaznavanje glasov teče od rojstva dalje in zajema 
zaznavanje lokacije zvoka, zaznavanje in ločevanje človeških glasov od drugih in 
ženskih glasov od moških. Proces izgovarjave glasov pa se prične v prvem letu 
otrokove starosti z jokom, gruljenjem, bebljanjem in ob koncu prvega leta tudi z 
izgovarjavo prvih besed (Pečjak, 2009). 

Okoli drugega leta otrokove starosti lahko govorimo o pravi strukturi otrokovega 
govora, saj otrok takrat že postavlja posamezne besede v ustrezna skladenjska 
razmerja. Razvijejo se vprašalne povedi, nikalne povedi in zložene povedi (prav tam). 

Govor pri učencih razvijamo predvsem z igro. S. Pečjak (2009) navaja preproste 
govorne igre, pri katerih razvijamo, spoznavamo in utrjujemo določene pojme 
(razumevanje prostorskih pojmov in besed, ki določajo odnose), ter govorne igre 
glede na način razvijanja teme (pripovedovanje, opisovanje in razlaganje).  

Tudi novi učni načrt iz leta 2011 določa razvijanje učenčevega govora.  
Učenci:  
- razvijajo zmožnost pogovarjanja in pri tem sodelujejo v igri vlog; 
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- razvijajo zmožnost govornega nastopanja z vnaprej napovedano temo in 
besedilno vrsto; 

- razvijajo poimenovalno zmožnost in pri tem razlagajo dane besede, poimenujejo 
bitja/ predmete v svoji okolici/ na sliki s knjižnimi besedami (Program osnovna 
šola, 2011: 8, 9). 

2.5.3  Branje 

Do bralne pismenosti vodijo tri hierarhično organizirane stopnje. Prva stopnja je 
avtomatizirana bralna tehnika, sledi ji stopnja branja z razumevanjem, najvišja pa je 
stopnja fleksibilnega branja. Kljub hierarhični organiziranosti stopenj lahko relativno 
sočasno razvijamo vse tri sposobnosti. Učenec usvaja bralno tehniko ob hkratnem 
razumevanju prebranega in z različnim bralnim gradivom (Pečjak, 2009). 

S. Pečjak (2009) pravi, da učitelj lahko razvija bralne spretnosti in zmožnosti 
učencev, če pozna naravo razvoja bralnih sposobnosti. Pri tem mu je v pomoč model 
razvoja zgodnjih bralnih zmožnosti U. Frith (1986, 1996). Razvoj zgodnje pismenosti 
pojasnjuje skozi tri stopnje: 

1. logografska ali slikovna stopnja: otrok prepoznava besede glede na grafične 
poteze. Skupino črk prepozna kot sliko, celoto. Gre za prepoznavanje besed iz 
vsakdanjega življenja. Celotna beseda predstavlja znak za izgovorjeno besedo. 

2. alfabetska ali abecedna stopnja: otrok razume in vzpostavi zvezo med črko in 
glasom, kar mu omogoča branje z dekodiranjem. Vsaki črki določi pripadajoči glas. 
Ta stopnja vključuje tri procese:  
- analiziranje besed na njihove sestavne dele (črke in glasove); 
- odkrivanje in oblikovanje pravil za ugotavljanje tega, kako se črke ujemajo z 

glasovi (asociativna zveza črka – glas); 
- spajanje glasov v besedo (slušna analiza). 

Z urjenjem lahko otrok črkovno strategijo izboljša in začne hitreje (avtomatizirano) 
dekodirati posamezne črke in s tem hitreje brati. S tem pa pride na višjo in 
učinkovitejšo stopnjo branja. 

3. ortografska ali pravopisna stopnja: v tej fazi otrok besede ne razstavlja več na 
njene elemente – črke, pač pa hkrati zazna dele besed ali celotno zapisano besedo. 
Gre torej za kombinacijo logografske strategije in glasovnega razčlenjevanja. Hitro in 
brez težav lahko bere cele besede, ko pa pride do težje besede, uporabi strategijo 
razčlenitve besede na glasove (Pečjak, 2009).  

2.5.4  Pisanje 

Pisanje se v komunikacijskem modelu razvije kot zadnja sporazumevalna dejavnost. 
Pisanje je obratna dejavnost od branja. Otrok mora glasovni znak pretvoriti v 
dogovorjeno vidno podobo. Pri tem ne gre le za mehanično preoblikovanje ene 
simbolne oblike v drugo, pač pa gre tudi za procese ustvarjalnosti, črkovanja, 
poznavanja in upoštevanja slovničnih pravil, možnost izbiranja ustreznih besed itd. 
Posebno pozorni pa moramo biti na globalno strukturo besedila, ki je pri drugačna pri 
zapisanem kot pri govorjenem besedilu (Pečjak, 2009). 
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D. Golli (1991) pravi, da je pisanje kompliciran proces, ki združuje optično 
zaznavanje, optično pomnjenje, povezovanje in usklajevanje pisalnih gibov z gibi 
govorilnih organov. Od kvalitete vseh te procesov so odvisne individualne razlike pri 
pisanju. Nekateri otroci pišejo lepo in lahkotno, brez velikega truda, drugi pa tudi z 
veliko vaje težko oblikujejo lepše črke in zmanjšajo pritisk prstov (Golli, 1991). 

S. Pečjak (2009) ugotavlja, da mora učitelj poznati razvoj zmožnosti pisanja pri 
predšolskem otroku, ker tako razume na kateri razvojni stopnji je otrok in kje 
nadaljevati z razvojem njegovih pisnih zmožnosti. Učitelj si pri tem lahko pomaga z 
modeli različnih avtorjev. Natančen razvoj otrokovih zgodnjih pisnih zmožnosti je 
prikazan v modelu španskih avtoric E. Ferreiro in A. Teberosky (1982). Avtorici sta pri 
oblikovanju modela izhajali iz otroka in tega, kaj reče in naredi pri pisanju. Oblikovali 
sta pet stopenj (Pečjak, 2009). 

Razvojne stopnje pisanja (Ferreiro in Teberosky, 1982 v Pečjak, 2009): 

1. stopnja: otroci počasi razločujejo med risbo in zapisom. Spoznajo, da črke niso 
povezane z obliko predmeta, ki ga zapisujejo. Dolžino besed povezujejo z velikostjo 
predmeta, ki ga zapisujejo. 

2. stopnja: otroci se začnejo zavedati, da za različne predmete obstajajo različne 
pisane oblike. Uporabljati začnejo konvencionalne znake pisnega jezika (pišejo 
verige črk, številk in jih »berejo« kot zgodbe). 

3. stopnja: otroku predstavlja besedo vsaka črka, s črkami poimenuje predmete, 
živali, osebe (glasovna hipoteza). Pričnejo analizirati celotno besedo na njene 
sestavne dele, iščejo skladnost med glasom in znakom; postopno usvojijo vedenje, 
da ima vsak glas svoj znak oz. črko (abecedni princip). 

4. stopnja: otroci usklajujejo glasovno in abecedno predpostavko. 

5. stopnja: otroci ob pomoči odraslega zgradijo notranjo strukturo znanja o odnosih 

črka - glas; odkrivati začnejo sistem pravilnega zapisovanja in razumeti notranjo 

naravo abecednega sistema pisanja.  

S. Pečjak (2009) še opozarja, da je hitrost napredovanja iz stopnje v stopnjo 
individualna, da so razlike med stopnjami včasih nejasne in da stopnje otrok dosega 
z učenjem, ne le z zorenjem. Pri tem imamo veliko vlogo odrasli, ki naj bi otroku 
omogočili, da se srečuje s tiskanim gradivom, pri tem spoznava določena pravila 
pisanja (od leve proti desni, od zgoraj navzdol) in se v pisanju preizkuša tudi sam 
(Pečjak, 2009). 

2.6  Razlike med branjem in pisanjem 

Branje je receptivna dejavnost (sprejemanje sporočila), pisanje pa produktivna 
dejavnost (tvorjenje sporočila), obema pa je skupni vidni prenosnik. Pri začetnem 
opismenjevanju ne učimo branja in pisanja ločeno, temveč ta procesa potekata 

istočasno. Učenec s pisanjem utrjuje povezavo glas - črka, besede v mislih 

razčlenjuje na glasove in istočasno za seboj tudi bere. Odnos med branjem in 
pisanjem je torej soodvisen in neločljiv drug od drugega (Zrimšek, 2003). 
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Pri pisanju gre za pretvarjanje besedil oziroma manjših enot iz slušne v vidno obliko. 
Bralec in pisec nista v neposrednem stiku, ker zapisano besedilo ne nastaja pred 
bralcem. Nasprotno pa sta govorec in poslušalec v neposrednem stiku, ker govorjeno 
besedilo nastaja pred poslušalcem. Pisec mora pred pisanjem dobro razmisliti, o 
čem, čemu in komu bo pisal, ker svojega sporočila ne more sproti prilagajati 
bralčevemu odzivu, ker ga ne vidi. Lahko pa svoje besedilo večkrat spremeni, ker 
napisano besedilo ni minljivo tako kot govorjeno (Križaj Ortar idr., 1999). 

Pri branju pa gre za sprejemanje besedil, poslanih po vidnem prenosniku. Bralec 
pretvarja besedilo v svoje misli. Pri branju pogosto pride do motenj in bralec besedilo 
razume drugače, kot je bilo mišljeno. Bralec mora biti pri branju zbran, motiviran, 
pisec pa mora upoštevati naslovnika in njegovo predznanje, jezik, izkušnje. Velika 
prednost branja je v tem, da besedilo lahko preberemo večkrat, kaj podčrtamo in si 
naredimo izpiske, ker besedilo ne izginja (prav tam). 

N. Zrimšek citira S. Pečjak, ki definira branje kot visoko organizirano kompleksno 
dejavnost. Branje ni spretnost, ki se jo naučimo in potem znamo brati. Pri tem gre za 
več dimenzij. Obvladati moramo tehniko branja, prebrano moramo razumeti in biti 
sposobni fleksibilnega branja (Zrimšek, 2003). 

N. Zrimšek torej zaključi, da o branju in pisanju ne moremo govoriti o dveh ločenih 
sporazumevalnih dejavnostih, pač pa jih moramo obravnavati skupno. Zaradi tega 
dejstva začetno opismenjevanje zahteva celostni pristop. 

 

3  ZAČETNO OPISMENJEVANJE 

3.1  Opredelitev začetnega opismenjevanja 

Temeljna faza v procesu opismenjevanja je začetno opismenjevanje, ki traja 
celotno vzgojno-izobraževalno obdobje in obsega pripravo na branje in pisanje 
(predopismenjevalne sposobnosti), sistematično obravnavo posameznih črk in 
njihovo utrjevanje (velike in male tiskane črke, male in velike pisane črke)  ter 
kasneje razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja. V devetletni osnovni šoli je 
začetno opismenjevanje opredeljeno kot faza procesa za pridobivanje funkcionalne 
pismenosti (Zrimšek, 2003; Bešter Turk, 2003). 

Učenci v tem obdobju poleg »vstopanja v svet branja in pisanja« opravljajo tudi druge 
dejavnosti, npr. sodelujejo v pogovorih, kritično sprejemajo oziroma interpretirajo 
govorjena in zapisana besedila, se (po)ustvarjalno odzivajo nanje, govorno 
nastopajo, pišejo krajša besedila ter sistematično razvijajo svojo poimenovalno, 
skladenjsko, pravorečno, pravopisno, slogovno, metajezikovno zmožnost in 
zmožnost nebesednega sporazumevanja (Program osnovna šola 2011: 4).  

V didaktiki začetnega opismenjevanja zasledimo dva najpogostejša pristopa, tj. 
fonetični in celostni pristop. Fonetični pristop temelji na abecednem principu in je 
eden izmed najpogosteje preučevanih stvari pri začetnem opismenjevanju. 
Razprave, kateri pristop izbrati, imajo že dolgo zgodovino. Danes se avtorji strinjajo, 

da je abecedni princip (vzpostavitev asociativne zveze črka - glas) ključni element 
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začetnega učenja branja in pisanja. Za učenje te povezave pa lahko izberemo 
različne metode in postopke opismenjevanja (Pečjak, 2010). 

3.2  Dejavniki začetnega opismenjevanja 

M. Grginič (2009) pravi, da so za začetno opismenjevanje pomembni številni 
dejavniki. Med notranjimi so opredeljeni kognitivni in čustveno-motivacijski, med 
zunanjimi pa socialni in sociološko-kulturološki dejavniki.  

3.2.1  Notranji dejavniki 

3.2.1.1  Kognitivni dejavniki 

Pri začetnem učenju branja in pisanja imajo kognitivni dejavniki pomembno vlogo. 
Nanje vplivajo v veliki meri predšolske izkušnje, ki jih otrok spontano pridobiva v stiku 
s tiskano besedo pred formalnim učenjem branja in pisanja. Otrok ob vsakodnevnih 
dogodkih prepozna prve črke, napise in znake. Pridobi si zavest o tisku in pisanju, o 
obstoju glasov v govoru, glasove povezujejo s črkami, pojavlja se že 
celostno/globalno branje (Grginič, 2010). 

Med kognitivnimi dejavniki je zelo pomembna stopnja mentalne/miselne starosti 
otroka, ki jo lahko izrazimo tudi kot inteligentnost otroka. Bolj kot je otrok inteligenten, 
hitreje lahko pričnemo z opismenjevanjem in krajši čas je potreben, da se proces 
opismenjevanja konča (Pečjak, 2009).  

Pri začetnem opismenjevanju nas s psihološkega vidika zanimajo predvsem otrokove 
zmožnosti za učenje branja in pisanja, torej zmožnost dekodiranja. Zmožnost 
dekodiranja zajema vidno in slušno zaznavanje ter nekatere miselne procese, 
pozornost, razumevanje in zapomnitev. Otrok pa mora pridobiti in razviti tudi 
nekatere veščine, kot so govorjenje, poslušanje, predbranje in predpisanje. Pri tem 
dajemo otrokom dovolj časa in priložnosti, da ustvarijo trdne temelje za formalno 
učenje branja in pisanja (Grginič, 2009). 

ZAZNAVANJE 

Zaznavne sposobnosti se najintenzivneje razvijajo v predšolskem obdobju, v skladu z 
zorenjem živčnega sistema, učenjem in izkušnjami, ki jih otrok pridobiva v okolju. K 
zaznavnim sposobnostim prištevamo vidno zaznavanje (prepoznavanje znakov, 
piktogramov, znanih besed) in slušno zaznavanje, ki vključuje slušno razločevanje in 
razčlenjevanje (Grginič, 2009). 

Vidno zaznavanje 

Otrok v predšolskem obdobju zaznava globalno in celostno, torej prepozna splošni 
videz in obliko. Kasneje razvije in poveča natančnost zaznavanja. Otrok prične 
zaznavati podrobnosti. V razvoju zaznavne zmožnosti ločimo vidno zaznavanje, 
vidno razločevanje in vidno identifikacijo. Vidno zaznavanje vadimo tako, da je to 
sestavni del didaktičnih iger in usmerjenih nalog (Grginič, 2009). N. Zrimšek (2003) 
navaja, da mnoge raziskave dokazujejo, da urjenje predšolskih otrok v vidnem 
razločevanju nima pomembnega vpliva na hitrost prepoznavanja črk in besed. Otrok 
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se mora naučiti, da imajo črke stalno obliko in da so črke pravzaprav simboli za 
glasove v besedah. Nekateri avtorji uvrščajo zaznavanje podrobnosti na področje 
grafomotorike (Zrimšek, 2003). 

Slušno zaznavanje 

Pod fonološko oziroma glasovno zavedanje uvrščamo prepoznavanje besed, ki se 
rimajo, določanje in raba prvih in zadnjih glasov v besedah, štetje glasov, določanje 
zlogov v besedi ... Razvoj poteka od fonološke zavesti o večjih delih, kot so besede, 
zlogi, rime, k fonološki zavesti o manjših delih, kot so glasovi. Za otroka je temeljno 
spoznanje, da v govoru obstajajo glasovi in da so besede sestavljene iz glasov. Za 
branje pa je zelo pomembno, da je otrok sposoben izločiti tako začetni kot končni 
glas (Grginič, 2010).   

M. J. Adams (1991) pravi, da so nujno potrebne ločene vaje glasovnega zavedanja. 
Pri teh vajah otrok ugotovi obstoj in naravo glasov. Nekatere študije pa so pokazale, 
da je učinkovitost branja veliko večja, če učenje fonološkega zavedanja kombiniramo 
s poučevanjem črk abecede. Za otroka so izolirani glasovi namreč zelo abstraktni, pri 
učenju skupaj s črkami, pa dobijo konkretno obliko (Adams, 1991 v Grginič, 2010). 

RAZUMEVANJE 

Po četrtem letu otrokove starosti je otrokov razvoj vedno bolj usmerjen od 
zaznavanja k splošnemu miselnemu razvoju. Odrasli z branjem knjig otrokom 
spodbujamo bralne procese, s katerimi otroci razvijajo splošno in jezikovno znanje za 
razumevanje besedila in shranjevanje pomena besedila v spominu, kar jim kasneje 
omogoča lastno razlago. Ko je otrok soočen z določenim besedilom, se prične priklic 
iz dolgotrajnega spomina, ki je potreben za razumevanje besedila. To omogoča 
predrazumevanje, ki je vključeno v sam bralni proces. Vse to pa kasneje vodi do 
bralnega razumevanja (Grginič, 2009).  

M. Grginič (2009) pravi, da bralni proces brez miselnega predelovanja ostaja na ravni 
mehaničnega branja. Razvijanje miselnih bralnih procesov je zelo pomembno za 
nadaljnje učenje branja, čeprav otroci še ne berejo sami. Med miselnimi procesi je za 
učinkovito opismenjevanje najbolj pomembna pozornost. Ta omogoča otroku 
selektivno usmerjanje miselne energije. Dejavnosti branja in pisanja namreč 
zahtevata, da otrok svojo pozornost nadzoruje, usmerja in sistematično premika od 
sporočila k drugemu sporočilu (Grginič, 2009). 

3.2.1.2  Čustveno-motivacijski dejavniki 

Motivacija je za uspešno opismenjevanje ključnega pomena. Predvsem je 
pomembno, kakšne naloge daje učitelj učencem. Le-te morajo biti usklajene s 
sposobnostmi posameznega učenca, ker učenec ob pravilno rešeni nalogi doživlja 
navdušenje in spodbudo za nadaljnje učenje. Pomembno je tudi, da otrokom 
ponudimo več priložnosti za sodelovalno učenje z učitelji ali vrstniki, ker pričakujemo, 
da bodo v takih učnih aktivnostih naredili več, kot bi lahko sami, notranje so bolj 
motivirani. V veliki meri pa k uspešnemu opismenjevanju prispevata tudi organizacija 
razrednega okolja ter tisk v obliki napisov, ki bi moral biti vključen v otrokove 
dejavnosti in postati sestavni del njegove izkušnje. S tem pismenost osmislimo, za 
otroke pa postane koristno, ker tako lažje premagujejo začetne težave pri učenju 
branja in pisanja (Grginič, 2005).  
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3.2.2  Zunanji dejavniki 

M. Grginič (2005) navaja, da so najpomembnejši zunanji dejavniki, ki vplivajo na 
razvoj pismenosti, socialni in družbeno-kulturni. Socialni procesi vplivajo na jezikovne 
in kognitivne procese, družbeno-kulturne okoliščine, v katerih otroci odraščajo, pa 
imajo veliko vlogo pri otrokovem razvijanju jezika in šolske pismenosti. Razvoj 
pismenosti in njegovo zaporedje se razlikujeta glede na družbeno-kulturne 
okoliščine. B. Bernstein (1971 v Pečjak 1993) je poudaril, da se pojavljajo velike 
razlike pri posameznih slojih, ki pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj jezika ter 
branja pri otroku, in širše na šolsko uspešnost otroka. Prav tako so vse študije, ki se 
ukvarjajo z odnosom med bralno storilnostjo otrok in njihovim socialno-kulturnim 
okoljem, pokazale, da sta nizek socialno-ekonomski status (SES) in velikost družine 
povezana tako s slabimi dosežki otrok pri branju kot tudi z nizko inteligentnostjo 
(Pečjak, 1993).  

M. Grginič (2005) navaja, da so socialne okoliščine, v katerih se razvija otrokova 
pismenost, pomemben dejavnik, ki podpira razvoj pismenosti pri mlajših otrocih. 
Otrokove socializacijske izkušnje doma in v vrstniških skupinah vplivajo na učenje 
pismenega jezika.  

3.3  Metode začetnega opismenjevanja 

»Metoda opismenjevanja označuje pot, način spoznavanja posameznih črk in njim 
pripadajočih glasov.« (Pečjak, 2010: 66) 

Skoraj vsi naši avtorji (Golli, Grginič, Pečjak, Ropič ...), ki se ukvarjajo oz. so se 
ukvarjali z začetnim opismenjevanjem, se opredeljujejo za kombinacijo in integracijo 
metod in upoštevajo, da pri opismenjevanju igra glavno vlogo analitično-sintetična 
metoda, ker je bistvena za pridobitev sposobnosti pisanja in branja (Golli, 1996). 
Naučiti otroka brati in pisati je eno najtežjih nalog v učiteljevem poučevanju. Učitelj 
mora poznati metode branja in pisanja, didaktiko, psihologijo otroka ter pedagogiko.  
Sodobni čas zahteva od učitelja kombinirane metode glede na značilnosti razreda in  
posameznega učenca (Žalik, 2007). 

3.3.1  Sintetična metoda 

Pri tej metodi izhodišče predstavlja črka, ki ji pripišemo ustrezen glas. Ta metoda 
zahteva veliko stopnjo abstrakcije, saj viden oz. konkreten simbol (črko) pretvorimo v 
abstrakten simbol (glas). Znane so različice te metode (Pečjak, 2010). 

1. Črkovalna metoda: je najstarejša in danes opuščena metoda. Pri tej metodi so se 
učenci naučili imena vseh črk v abecedi skupaj s spremnim e (a, be, ce, če, de ...), ki 
ga pa pri branju niso potrebovali. 

2. Glaskovalna metoda: pri tej metodi so se učenci najprej naučili vse glasove 
abecede (a, b, c, č, d ...), kar jim je omogočalo lažjo vezavo črk v zloge oz. besede. V 
pomoč so nam podporne različice te metode: 

- metoda naravnih glasov (učitelj posnema glasove naravnih pojavov - ŠŠŠŠ piha 

veter); 
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- interakcijska metoda (učitelj posnema naravne glasove, ki jih proizvede žival ali 

človek - KIKIRIKIII kikirika petelin); 

- fonomimična metoda (izgovor naravnega glasu spremljajo gibi, ki naj bi pripomogli 
k hitrejši zapomnitvi); 

- fonografska metoda (učitej poveže obliko črke z obrisom predmeta, ki je zvezi z 
glasom). 

3. Zlogovna metoda: pri tej metodi učenci že od samega začetka spoznavajo zloge 

kot nerazčlenjene celote, ki jih nato povezujejo v različne besede (NA, CE - NACE) 

(Pečjak, 2010). 

3.3.2  Analitična metoda 

Analitične metode izhajajo iz celote - iz besedila, povedi ali pa besede. Z analizo 

celote pa učenec pride do posameznih delov - glasov/črk. Učitelj pokaže sliko in pod 

sliko napiše ime osebe, ali živali, ali predmeta. V dani besedi se skriva nova črka in 
glas, ki ga istočasno pridobiva, nova črka lahko tudi barvno izstopa. Učenci nato 
pišejo besedo. Nato berejo podobne besede z novo črko (in glasom). Ta metoda je 
težja, za nekatere lahko tudi neuspešna (Pečjak, 2010). 

Opuščeni različici analitične metode: 
- Metoda besedila: pri tej metodi je učenec »kar bral« daljše besedilo z učiteljevo 

pomočjo in ob večkratnem ponovljenem vlečenju istih glasov v besedah spoznaval 
zvezo med glasovi in ustreznimi črkami. 

- Rostoharjeva metoda: zanjo je značilen niz besed, katerim postopoma dodajamo 
in odvzemamo črke, kot nekakšno »besedno vreteno«. 

Tudi danes se pri začetnem opismenjevanju uporablja analitična metoda. Učenci ob 
začetku sistematičnega spoznavanja posameznih črk spoznavajo najprej besede, v 
katerih se pojavlja  posamezna črka (npr. A), nato pa še to črko. Analitična metoda 
obsega vidno analizo (na črke) in slušno analizo (na glasove). Slušna analiza je 
lahko ločena od vidne analize. Otrok glaskuje besedo, ki jo sliši in je nima napisane.  

D. Golli (1977 v Pečjak 2010: 68) je poudarjala, da naj se vidna analiza pri šolskem 
začetniku vedno kombinira vsaj s polglasno slušno analizo. Danes metodiki 
začetnega opismenjevanja priporočajo kombinirano vidno in slušno analizo, obvezno 
je glaskovanje (prav tam). 

3.3.3  Analitično-sintetična metoda 

Pri nas se danes pri opismenjevanju najpogosteje uporablja kombinacija obeh 
metod, tj. analitično-sintetična metoda. Ta poudarja, da je pri delu nujna kombinacija 
analize in sinteze. Pri tej metodi mora učenec analitično spoznane črke/glasove 
sintetizirati v besedo. Ta dva postopka se med seboj prepletata. Izhodišče je vedno 
glas, tudi če začnemo s celo povedjo ali besedo. Po slušni analizi besede in po 
ugotovitvi želenega glasu iščejo učenci ta glas še v drugih besedah (na začetku, na 
koncu, na sredini). Novi glas lahko obravnavajo še po fonetični, interjekcijski in 
fonografski metodi ali naravnih glasov. Nato učenci spoznavajo še črko za ta glas 
(Ropič, 1996; Pečjak, 2010). 



Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju 

Špela Godeša — Magistrsko delo 

18 
 

3.3.4  Celostna/globalna metoda 

Pri tej metodi se predmet ali dogodek v zavesti veže z besedo ali povedjo, pri čemer 
se beseda/poved ne analizira na posamezne glasove/črke, ampak se s ponavljanjem 
zapisana beseda utrjuje v zavesti kot celota. Globalne metode delimo v tri skupine, 
glede na celote, ki jih učenci berejo, tj. besede, povedi in daljša besedila (Pečjak, 
2010). 

Učenci dobijo posamezne povedi in jih toliko časa berejo, da se jim celotne besede 
vtisnejo v zavest kot celota. Nato učenci pri pisanju prikličejo vizualno podobo celotne 
besede in jo zapišejo. Ob večkratnem ponavljanju pa učenci postopoma analizirajo 
besede tudi na posamezne črke (prav tam). 

Analitična in globalna metoda imata enako izhodišče (besedo, poved, besedilo). 
Razlika med njima je v tem, da pri analitični metodi učenec ob pomoči učitelja 
analizira prebrano na posamezne črke/glasove, pri globalni metodi pa naredi analizo 
učenec sam ali pa tudi ne (Pečjak, 2010).  

3.3.5  Izbira primernejše metode 

Naštete metode imajo svoje prednosti in pomanjkljivosti, zato jih je potrebno 
kombinirati in preudarno uporabljati pri individualizaciji, le tako se je lahko približati 
učencu. Pri učencu se uporabi tista metoda, po kateri se bo učenec najlažje naučil 
brati in pisati (Žalik, 2007). Oblike in metode dela pri začetnem opismenjevanju 
morajo biti prilagojene otrokovemu znanju in starosti. Biti morajo raznovrstne, 
dinamične, privlačne, življenjske, take, ki motivirajo za delo (Miller, 1996 v Bezjak, 
2000). 

Stahl, Duffy-Hester in Stahl (1998 v Pečjak, 2010) navajajo, da mora dober pouk 
učenja branja in pisanja, ne glede na uporabljeno metodo, vključevati naslednje 
elemente: 
- razvijati mora fonološko zavedanje;  
- zagotoviti mora popolno povezanost glasov s črkami (črke in glasove obravnavati 

skupaj);  
- ne sme učiti pravil, pri takem pouku niso potrebni delovni listi, pouk ne sme 

prevladovati nad igro in ne sme biti dolgočasen;  
- zahteva dovolj urjenja v branju besed;  
- vodi k avtomatizirani prepoznavi besed. 

S. Pečjak (2010) navaja, da je izbira metode opismenjevanja le eden od dejavnikov 
bralne uspešnosti učencev. Pomembni so predvsem tisti dejavniki, ki izvirajo iz 
samega učenca, tj. intelektualne sposobnosti učenca, motivacijski dejavniki pri 
učencu in učitelju, odnos učitelja do metode, učbenika, učencev. 

3.4  Postopki začetnega opismenjevanja 

»Postopek opismenjevanja pove, v kakšnem vrstnem redu in s kakšnim tempom 
učitelj obravnava črke.« (Pečjak, 2010: 68) 

Poznamo tri osnovne postopke pri opismenjevanju (po Pečjak, 2010): 
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1. Monografski postopek: učitelj posamezne črke/glasove obravnava drugo za 

drugo, običajno v naprej določenem vrstnem redu - od lažjih k težjim in od pogosteje 

rabljenih črk do manj pogosto rabljenih (npr. O, A, M, E, I, T, N, V, L, K, J, R, U, C, Č, 
S, Š, G, D, Z, P, B, Ž, H, F). 

2. Postopek skupine črk: učitelj izbere določeno skupino  črk (npr. tri, pet ...). 
Učenci jih nato spoznajo in utrjujejo naenkrat. 

3. Kompleksni postopek: pri tem postopku učitelj učencem pokaže vse črke 
naenkrat, vsak učenec pa se jih uči po lastni izbiri brez vnaprej predpisanega 
vrstnega reda. V pomoč pri učenju je črkovno-slikovna stavnica, pri kateri je ob vsaki 
črki tudi določena slika (npr. črka Č ob češnji). 

3.5  Kdaj pričeti opismenjevati 

S. Pečjak pravi, da se otrok z različnimi bralnimi in pisnimi vzorci srečuje doma in v 
okolju že v predšolskem obdobju. Ko se sreča s formalnim procesom 
opismenjevanja, v razvoju pismenosti ni na točki nič. Do neke mere je že pripravljen 
na branje in pisanje. Pripravljenost zajema razvitost nekaterih splošnih in specifičnih 
sposobnosti, ki so potrebne za uspešen pričetek usvajanja branja in pisanja (Pečjak, 
2009). 

N. Zrimšek (2003) navaja naslednje sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne za 
uspešen pričetek usvajanja branja in pisanja: 
- sposobnost vidnega razločevanja; 
- zavedanje pojmov beseda, zlog, črka, zavedanje dolžine besed, števila besed; 
- sposobnost slušnega razločevanja in razčlenjevanja (zlogovanje, glaskovanje); 
- razvitost orientacije na telesu, v prostoru in na listu; 
- pravilnost in sproščenost drže telesa in pisala; 
- otrokova govorna razvitost; 
- sposobnost dojemanja narave pisanja; 
- čustvena in socialna zrelost, interes itd. 

Znano je torej, da otrok v šolo ne vstopa kot nepopisan list papirja, zato moramo 
vsakršno znanje pismenosti ob vstopu v šolo uporabiti otroku v prid. Zelo pomembno 
je, da izkušenj in zgrajenega znanja ne spregledamo. Otrok verjame, da je njegov 
aktivni način učenja koristen, ter nadaljuje reševanje problemov in je ob tem 
samozavesten (Potočnik, 2008).  

D. Golli idr. (1996)  opozarjajo na velike razlike v bralnih in pisalnih izkušnjah otrok ob 
vstopu v šolo. Na to mora šola odgovoriti z individualizacijo pouka in z zagotovilom 
staršem, da bo otrok tudi brez predznanja napredoval. Zato je v sistematičnem 
opismenjevanju nujna kombinacija različnih metod. Sodobne metode opismenjevanja 
nam omogočajo dinamično in prilagodljivo opismenjevanje za individualne razlike 
učencev. 

Začetek opismenjevanja torej ni hkraten za vse učence. N. Potočnik (2008) v svojem 
prispevku opisuje pot k individualnemu načrtu opismenjevanja za učenca. V začetku 
šolskega leta mora učitelj ugotoviti, kako dobro je pri otroku razvita porajajoča se 
pismenost. Opravi preizkus glasovnega zavedanja, preveri otrokovo grafomotoriko, 
orientacijo in vidno zaznavanje. Na podlagi trenutnega stanja obvladovanja veščin 
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določimo etapne cilje, ki jih bomo lahko preverjali. Otrokom s slabše razvitimi 
predopismenjevalnimi sposobnostmi nudimo dejavnosti za njihov razvoj. Otroke, ki 
imajo razvite predopismenjevalne sposobnosti, začnemo opismenjevati, torej učiti 
brati in pisati. Otrokom, ki ob vstopu v šolo že berejo in pišejo ter imajo 
predopismenjevalne sposobnosti skoraj popolnoma razvite, v individualnem načrtu. 
predvidimo različne bralne in pisalne naloge. 

V posodobljenem UN za slovenščino (2011) so za začetno opismenjevanje 
predvidena tri leta, učenec torej razvije t. i. začetno pismenost do konca 1. triletja pri 
tem pa je upoštevana individualizacija pouka. Cilji v UN so navedeni po triletjih in ne 
po razredih, zato se učitelj pri uresničevanju le-teh in pri hitrosti obravnave prilagaja 
zmožnostim svojih konkretnih učencev. To na področju branja in pisanja pomeni, da 
se pričnejo učenci sistematično opismenjevati šele, ko že imajo razvite v UN 
navedene predopismenjevalne zmožnosti. 

3.6  Razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti 

Razvoj branja in pisanja vsakega otroka poteka individualno. To pomeni, da gre vsak 
otrok skozi stopnje razvoja s svojim tempom. Razvoj branja je posledica različnih 
kognitivnih zmožnosti posameznih otrok in pa tudi vplivov dejavnikov okolja, torej 
sociološki in jezikovni kontekst in izpostavljenost neformalnemu učenju doma 
(Grginič, 2010). 

Pred vstopom v šolo, torej na predbralni stopnji, večina otrok že poimenuje večino 
črk, zna zapisati svoje ime, poišče rime, prvi in zadnji glas v besedi ... Nekateri otroci 
znajo poimenovati oz. »prebrati« znake na cesti, napise na embalaži, v reklamah. 
Večina otrok se že pri treh let pretvarja, da bere; pravilno držijo knjigo, jo listajo, 
nakazujejo branje besed s prstom in obnavljajo pripoved po spominu in slikah. To se 
razvija predvsem pri družinskem branju (prebiranje knjig z odraslimi, učenje otroških 
pesmi in izštevank) in je tesno povezano z bralnim uspehom na prvi stopnji, ko se 
prične formalno učenje branja in pisanja v šolah (Grginič, 2010). 

Pri nekateri otrocih je mogoče opaziti tudi zgodnje pisalne poskuse. Otroci domiselno 
črkujejo in posameznim glasovom v govorjeni besedi prirejajo črke, pri tem izpuščajo 
črke ali pa zapišejo tiste, ki se jih spomnijo oziroma jih poznajo. V predšolski dobi 
otroke črke zanimajo, vendar so pozorni bolj na besede, predvsem tiste, ki imajo 
zanje pomen (prav tam). 

Predopismenjevalne sposobnosti in spretnosti so torej: 

- metajezikovno zavedanje (zgradba jezika, glasovno/slušni procesi ‒ slušno 
razločevanje in razčlenjevanje, rimanje);  

- vidni procesi (vidno zaznavanje in razločevanje); 
- gibalne sposobnosti za pisanje:  
- grafomotorika, pravilna drža telesa in pisala, smer pisanja, 
- orientacija na telesu, v prostoru in na papirju (Program osnovna šola, 2011: 9−10). 
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3.6.1  Metajezikovno zavedanje 

Temelj za učinkovito opismenjevanje, tj. učenje branja in pisanja, pri katerem učenec 
zaznava črke in njim pripadajoče glasove ter jih povezuje v besede, predstavljajo 
dobro razvite sposobnosti metajezikovnega zavedanja (Pečjak, 1999, Grginič, 2010).  

Metajezikovno zavedanje je sposobnost mišljenja o jeziku in se po navadi pojavi pri 
5- do 7-letnih otrocih, nato se ta sposobnost razvija z zorenjem (razvojem) otroka pa 
tudi z učenjem (Pečjak, 1999). Metajezikovno zavedanje vključuje dva osnovna 
dejavnika:  
- zavedanje sestave jezika, 
- glasovno/slušne procese. 

3.6.1.1  Sestava jezika 

Zavedanje o sestavi jezika vključuje zavedanje o naravi besed in zavedanje o 
različnih ravneh jezika. Pri pomenski (semantični) ravni zna otrok dopolniti nepopolno 
poved z manjkajočo besedo, tako da poved postane smiselna. Pri skladenjski 
(sintaktični) ravni zna otrok tvoriti poved tako, da je skladenjsko ustrezna. Besedo 
postavi v ustrezno obliko: ustrezen sklon, osebo, čas ... K razvijanju zavedanja 
sestave jezika sodijo naslednje vaje: igre za uzaveščanje pojmov »beseda, zlog, 
glas«, zavedanje dolžine besed, zavedanje števila besed, dopolnjevanje povedi, 
tvorjenje povedi (Pečjak, 1999). 

3.6.1.2  Glasovno/slušni procesi 

Glasovno zavedanje je razumevanje različnih načinov členjenja vezane govorice na 
manjše dele in manipuliranje z njimi. Vezano govorico lahko členimo na več načinov; 
povedi na besede, besede pa na zloge, začetke, konce in glasove (Zorman, 2013). 

Glasovno zavedanje je opredeljeno kot sposobnost slušne zaznave in 
prepoznavanje glasov, ki sestavljajo glasovno verigo, ter sposobnost manipuliranja z 
njimi. Glasovno zavedanje vključuje prepoznavanje glasov v glasovni verigi in njihovo 
manipuliranje (opuščanje, dodajanje ali nadomeščanje glasov) ter členjenje glasovne 
verige na glasove in združevanje glasov v besede (prav tam). 

Glasovno zavedanje je močan napovednik uspešnega začetka učenja branja, tj. 
razvoja sposobnosti dekodiranja, pisanja in tudi eden najboljših napovedovalcev 
poznejše bralne uspešnosti učenca (Marjanovič Umek idr., 2012). Glasovno 
zavedanje pa je močno povezano tudi s pričetkom formalnega opismenjevanja. M. 
Gril (2012: 132) pravi: »v praksi naj bi bilo opismenjevanje individualizirano – če otrok 
ne sliši vseh glasov v besedi, če glasovno zavedanje ni razvito, potem ga ne bi začeli 
učiti črk.«  

Učitelj mora torej pred začetkom opismenjevanja pri otrocih razviti glasovno 
zavedanje. Če učitelj z opismenjevanjem prične, preden učenec doseže to stopnjo, 
lahko povzroči veliko škode pri začetnem branju (Pečjak, 2009). Tudi A. Zorman 
(2013) meni podobno in doda, da ima razvijanje glasovnega zavedanja ključen 
pomen predvsem za učence s težavami pri začetnem opismenjevanju. Pri njih je 
potrebno glasovno zavedanje razvijati ob drugačnih dejavnostih kot pri učencih, ki 
težav nimajo.  
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Pri dekodiranju gre preprosto za uporabo zveze črka — glas in za sposobnost 

sintetiziranja posameznih glasov v besedo. Zato pomenijo dobro razvite sposobnosti 
fonološkega zavedanja (predvsem sposobnost glaskovanja in sintetiziranja) temeljni 
potencial za uspešen začetek branja in tudi pisanja (Zorman, 2013). 

N. Zrimšek (2003) povzema S. Pečjak (1999), ki glasovno zavedanje deli na 
glasovno razločevanje in glasovno razčlenjevanje. Glasovno razločevanje je 
sposobnost ločevanja posameznih glasov med seboj in je zelo pomembno za 
dekodiranje v fazi začetnega opismenjevanja. Glasovno razločevanje je pogoj za 
razvoj glasovnega razčlenjevanja, ki pa se razvije nekoliko kasneje kot vidno 
razločevanje.  

Pod slušno razločevanje spadajo naloge, kjer ugotavljamo dolžino besed (katera 
beseda v paru je daljša) in število besed v povedi. Pri slušnem razčlenjevanju pa 
besede členimo na zloge (zlogovanje) in glasove (glaskovanje). Pri slednjem 
določamo število glasov, prvi in zadnji glas ter iščemo določene glasove v besedi 
(Pečjak, 2009). 

S. Pečjak (2010) povzema avtorja S. Walpole in McKenna (2004), ki posebej 
poudarjata, da nekateri otroci ne razvijejo sposobnosti fonološkega zavedanja brez 
neposrednega poučevanja, zato bi se morali učitelji zavedati naslednjih dejstev: 
- pouk fonološkega zavedanja mora postati sestavni del pouka branja; 
- pouk fonološkega zavedanja je predpogoj učinkovitega pouka glasoslovja (tj. 

direktnega učenja glasov v povezavi s črkami); 
- primanjkljaji na tem področju nepreklicno vodijo k poznejšemu bralnemu 

neuspehu; 
- takšen pouk lahko učinkovito izvajamo z mlajšimi učenci. 

Bell in McCallum (2008) (v Pečjak, 2010) navajata šest podvrst fonološkega 
zavedanja: 
- izolacija glasu (prepoznavanje posameznega glasu v besedi, prvi in zadnji glas); 
- prepoznavanje več glasov (prepoznavanje skupnega glasu v različnih besedah); 
- razvrščanje glasov (med tremi besedami izločitev tiste, ki ne spada mednje); 
- povezovanje glasov (učenec slišane glasove poveže v besedo); 
- razčlenjevanje besede (učenec slišano besedo razčleni na posamezne glasove, 

pomaga si s ploskanjem); 
- odstranjevanje glasu (učenec pove besedo brez glasu, ki ga mora odstraniti). 

A. Zorman (2013) povzema različne avtorje, ki so raziskovali glasovno zavedanje in 
zaključi, da je glasovno zavedanje enoten pojav, ki pa vključuje različne ravni in 
razsežnosti. Med te ravni spadajo (po Chard in Dickson, 1999 v Zorman, 2013):  
- rime in aliteracija;  
- členjenje povedi na besede;  
- členjenje besed na zloge in njihovo spajanje v nove besede; 
- členjenje besed na začetke in konce ter spajanje začetkov in koncev v besede; 
- členjenje, spajanje in manipuliranje z glasovi v besedi.  

Pri tem rime in aliteracija spadajo med manj zahtevne dejavnosti, členjenje, spajanje 
in manipulacija z glasovi pa med zahtevnejše dejavnosti oziroma je ta raven najvišja 
stopnja glasovnega zavedanja (prav tam).  



Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju 

Špela Godeša — Magistrsko delo 

23 
 

Stopnje razvoja fonološkega zavedanja navajata tudi S. Walpole in McKenna (2004) 
(v Pečjak, 2010): 
1. prepoznavanje določenega glasu v seriji besed, 
2. prepoznavanje rime, 
3. razčlenjevanje povedi na posamezne besede, 
4. zlogovanje in sestavljanje zlogov v besede, 
5. tvorjenje rime, 
6. razčlenjevanje besed, 
7. razčlenjevanje besed na glasove (glaskovanje) in sestavljanje posameznih glasov 

v besede. 

Glasovno zavedanje se razvija v določenem zaporedju in po določenih zakonitostih. 
Pri otroku se tako razvija skladno z njegovo starostjo ter miselnim razvojem in ima 
osrednjo vlogo pri učenju branja in pisanja v abecednem sistemu pisave (Zorman, 
2013). 

3.6.1.3  Vaje za razvijanje glasovnega zavedanja  

Obstajajo različni načini oz. dejavnosti za razvoj sposobnosti fonološkega zavedanja. 
Od bolj posrednih (branje otrokom, pisanje otrok, jezikovne izkušnje otrok na 
splošno), do bolj neposrednih, direktno povezanih s fonološkim zavedanjem 
(Marjanovič Umek idr., 2012). 

Vaje za neposredno razvijanje sposobnosti fonološkega zavedanja: 
- razvoj sposobnosti fonološkega zavedanja ob poslušanju učitelja: učenec posluša 

posamezne besede, ki jih izgovarja učitelj, ter skladno z njegovimi navodili 
manipulira z glasovi (išče prvi, zadnji glas, odstranjuje/dodaja glasove); 

- urjenje učencev v sposobnosti fonološkega zavedanja ob slikovnem gradivu: 
učenec najprej poimenuje narisane stvari na sliki (rastline, živali, predmeti ...), nato 
pa v skladu z učiteljevimi navodili manipulira z glasovi (išče rime, glasove ...) (prav 
tam). 

Novi učni načrt iz leta 2011 za slovenščino v osnovni šoli na področju glasovnega 
zavedanja opredeljuje naslednji cilj: učenci sistematično razvijajo 
predopismenjevalne zmožnosti, tj. slušno razločevanje in razčlenjevanje.  

Novi učni načrt za slovenščino dopušča veliko avtonomnost učitelja in možnost, da 
učenci individualizirano, postopno in sistematično razvijajo zmožnost branja in 
pisanja besedil. Učitelj prilagodi dejavnosti vsakemu učencu posebej in za razvoj 
zmožnosti branja in pisanja ima na voljo celotno prvo triletje. 

M. Križaj Ortar idr. (2000) predlagajo različne naloge, ki spodbujajo razločujoče in 
razčlenjujoče poslušanje. Za razločujoče poslušanje navajajo naloge poslušanja 
posameznih zvokov in glasov, ugotavljanje njihovega izvira ter gibalno, ritmično, 
glasovno in likovno izražanje slišanih zvokov in glasov; ponavljanje slišanega glasu, 
opazovanje mesta in načina tvorjenja; glasno poimenovanje bitij/stvari na sličicah ter 
določanje prvega/zadnjega zloga in kasneje glasu. Razčlenjujoče poslušanje pa 
urimo z glasnim poimenovanjem bitij/stvari na sličicah, temu sledi zlogovanje, 
določanje števila zlogov ter ugotavljanje razlik v slušni podobi besed v parih sličic 
(dolžina besed in število besed, glasov). 

Tudi S. Pečjak (2009) predlaga podobne vaje za urjenje poslušanja. Poleg že 
omenjenih vaj navaja še vaje za razumevanje govornih/slišanih vsebin, npr. sledenje 
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navodilom, ugotavljanje zaporedja sličic v slišanem/govornem besedilu in 
ugotavljanje bistva iz slišanega/govorjenega sporočila. 

Poleg izbora vaj moramo biti pozorni tudi na izbor besed, ki se pojavljajo v vajah. Na 
začetku izbiramo enostavne dvozložne besede, ki so sestavljene iz dveh soglasnikov 
in dveh samoglasnikov (TETA, MAMA). Sledijo dvozložne besede, sestavljene iz 
dveh samoglasnikov in enega soglasnika (ANA, ATA). Nato uporabimo enozložne 
besede iz dveh soglasnikov in enega samoglasnika (KOŠ, SIR), izogibamo pa se 
besed tipa PES, RIŽ in BEL, tj. besed, ki imajo med soglasnikoma polglasnik, in 
besed, pri katerih končni soglasnik izgovarjamo drugače, kot ga pišemo. Sledijo 
dvozložne besede, sestavljene iz treh soglasnikov in dveh samoglasnikov (VOLAN, 
BAZEN), pri tem pa se izogibamo besedam, ki imajo v zadnjem zlogu polglasnik 
(ROBEC), in besed, pri katerih končni soglasnik izgovarjamo drugače, kot ga pišemo 
(GOLOB). Nato obravnavamo trizložne besede brez soglasniških sklopov (BANANA), 
pri katerih se izogibamo besedam kot v prejšnji točki. Nazadnje pa obravnavamo 
besede, ki imajo znotraj soglasniški sklop (DREVO, USTA), vendar pri tem izločimo 
besede, pri katerih se soglasniški sklop izgovarja drugače, kot piše (Križaj Ortar idr., 
2000).  

3.6.2  Vidni procesi 

Proces opismenjevanja je odvisen od učinkovitosti vidnega zaznavanja. Pri branju in 
pisanju gre za zaznavanje črk. Če ima otrok težave z vidnim zaznavanjem, se težje 
opismeni. Otrokom v vrtcu in prvem triletju se sposobnost natančnega vidnega 
zaznavanja razvija z različnimi zaznavnimi igrami ali igrami za oči (z igrami za oči 
otrok sledi določeni liniji, tako da sledi besedam pri branju in pisanju). Na ta način 
urimo tudi njegov vidni spomin, to pa mu pomaga kasneje pri sistematičnem 
opismenjevanju (Pečjak, 1999). 

Pri vidnem razločevanju gre za sposobnost vidnega razločevanja črk in daljših vidnih 
enot (zlogov, besed). Branje in pisanje zahtevata najprej razločevanje in nato še 
identifikacijo/prepoznavanje črk oziroma daljših črkovnih vzorcev. Razločevanje 
(diskriminacija) posameznih črk po navadi ne predstavlja težave za bralce začetnike. 
Večina napak v razločevanju se pojavi pri črkah z določenimi skupnimi značilnostmi 
(npr. M/N, E/F, P/R...) in z drugačno orientacijo (npr. b/d, p/g, g/d, j/t ...) (Pečjak, 
1999). Potrebne so tudi vaje za vidno razločevanje narisanih predmetov/likov (po 
obliki), besed (npr. po dolžini) in črk (po obliki) (Bešter Turk, 2003). 

Posamezne elemente jezikovnega zavedanja in vidnega zaznavanja razvijamo 
sistematično v prvem in drugem razredu pa tudi v tretjem, če imajo učenci težave z 
vidnim oziroma slušnim razločevanjem in razčlenjevanjem (Grginič, 2010). 

3.6.3  Gibalne sposobnosti za pisanje 

Pri učenju branja in predvsem pisanja je pomembno, da se otrok zaveda, da besedila 
pišemo od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Seveda pa je pomembno tudi, da 
učenec izuri poteze posameznih črk. Za vse to je potrebna dobra gibalna sposobnost 
za pisanje, v katero štejemo grafomotoriko in orientacijo (Zrimšek, 2003). 
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3.6.3.1  Grafomotorika 

Ko otrok zazna grafični simbol, ga po navadi želi posnemati, za to pa je potrebna 
motorična, vidna in miselna usklajenost. N. Zrimšek (2003) povzema T. Žerdin 
(1996), ki govori o treh fazah pisanja; predkaligrafska faza, kaligrafska faza in faza 
individualizacije rokopisa. Predkaligrafska faza nastopi v predšolskem obdobju in 
zajema predvsem prerisovanje in posnemanje oblik (čečkanje, risanje, "pisanje"). 
Kaligrafska faza se prične z vstopom v šolo oziroma s formalnim učenjem črk in 
pisanja. O zadnji stopnji, torej fazi individualizacije rokopisa govorimo med devetim in 
desetim letom otrokove starosti, ko otrokova pisava dobiva individualne značilnosti. 
Pri zadnji fazi lahko govorimo tudi o disgrafiji, to je motnji pri motorični izvedbi 
pisanja, ko rokopis postane neberljiv in grši (Žerdin, 1996 v Zrimšek, 2003). 

Vsaka drobna motorika rok, torej striženje, barvanje, sestavljanje kock, izdelovanje 
drobnih predmetov ..., vpliva na razvoj grafomotorike. Upoštevati moramo, da otrok 

dela vse z določenim namenom in da se pri tem izboljšuje koordinacija oko - roka. 

Otrok, ki ima dobro razvito grafomotoriko, v času, ko se prične formalno 
opismenjevanje, napreduje hitreje (Zrimšek, 2003). 

Vse to pa ni mogoče brez določene stopnje zrelosti živčno-mišičnega sistema. 
Pokončno držo in hoteno gibanje nam namreč omogoča mišični tonus, ki pa 
dozoreva v navpični in vodoravni smeri. Dozorevanje prstov rok, ki so pomembni za 
pisanje, se zaključi povsem na koncu, zatorej otrok pred šestim letom še ni sposoben 
za pisanje. 

V procesu opismenjevanja je razvoj grafomotorike ključnega pomena. Razvijamo jo s 
sistematičnimi gibalno-grafičnimi vajami, kot so vaje različnih potez; vodoravne in 
navpične črte, kroženje, potujoče kroženje, loki, vijuge, ravne poševne črte, zanke, 
sledenje in povezovanje (Zrimšek, 2003). 

T. Žerdin (1996) omenja dva pogoja za pravilno izvajanje grafičnih potez. To sta 
pravilna drža telesa in pisala. Pri drži telesa smo pozorni na to, da učenec sedi 
vzravnano, glavo drži pokonci, stopala se popolnoma dotikajo tal in kolena so 
upognjena pod pravim kotom. Pri tem moramo paziti na višino mize in pravilno 
postavitev stola, ki je postavljen nekaj centimetrov od roba mize. Razdalja med očmi 
in pisalno površino naj bi bila med 25 in 35 centimetri. Svetloba mora padati na 
pisalno površino (zvezek, list), ta pa je postavljena vzporedno z robom mize. Izjema 
je pri otrocih, ki pišejo z levo roko, pri njih dovolimo premik pisalne površine v desno 
(Žerdin, 1996 v Zrimšek, 2003). 

Pomembna je tudi drža pisala, v kateri se otrok uri postopoma. Roka, v kateri držimo 
pisalo, se v zapestju ne premika. Pisalo držimo s palcem in kazalcem nad ošiljenim 
delom in ga naslonimo ob notranji rob sredinca, vrhnji del pisala pa naslonimo v 
pregib med palcem in kazalcem. Spodnji del roke je naslonjen na spodnjo blazinico 
dlani in delno na mezinec (Zrimšek, 2003). 

3.6.3.2  Orientacija 

Tudi orientacijo razvijamo postopoma. Najprej vadimo orientacijo na telesu, nato v 
prostoru in nazadnje na papirju. Orientacijo na telesu vadimo s pomočjo igre. Pri 
orientaciji v prostoru otrok hodi po učilnici in se pri tem dotakne vrat, omare, nato zidu 
levo/desno od vrat ter pove, kaj je pred, nad, pod omaro. Orientacijo na papirju pa 
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izvajamo na večjem formatu papirja, na katerem so strani papirja označene s simboli 
oziroma sličicami, ki so vedno enake, npr. desno stran bo vedno označevala slika 
metulja. Tako bo učenec vedno povezal simbol metulja z desno stranjo. Z orientacijo 
se hkrati razvija tudi poimenovalna in upovedovalna zmožnost (Zrimšek, 2003). 

3.6.4  Sistematično začetno opismenjevanje 

Za sistematično začetno opismenjevanje je priporočljiva kombinacija frontalnega 
poučevanja z različnimi oblikami individualnega in skupinskega dela (Program 
Osnovna šola, 2011).  

Pri sistematičnem opismenjevanju imajo prednost črke, ki jih otrok uporablja tudi pri 
svojem spontanem predšolskem pisanju in jih vidi v okolici. To so velike in male 
tiskane črke. Glede na otrokove grafomotorične sposobnosti začnemo z velikimi 
tiskanimi črkami (Golli, 1996). Sledijo male tiskane, male pisane in nazadnje velike 
pisane črke. Največ časa posvetimo učenju velikih tiskanih črk.  Za opismenjevanje v 
razredu uporabimo zeleno tablo. Črk ne obravnavamo po abecedi, pač pa sledimo 
dvema kriterijema. Prvi kriterij je, kako pogosto se določena črka pojavlja v besedah, 
drugi kriterij pa je enostavnost oziroma težavnost zapisa črke. Učence najprej 
naučimo zapisa enostavnejših črk. Glede na upoštevanje teh dveh kriterijev učence 
najprej naučimo pisati naslednje črke: A, I, N, M, E, T. Ko se učenci naučijo napisati 
teh nekaj črk, lahko že tvorijo oziroma zapišejo nekaj enostavnih besed (npr. MAMA, 
ATA, NINA, TETA, META ...). Posamezno črko zapisujemo s potezami, ki jih delamo 
od zgoraj navzdol. Učenje pisanja malih tiskanih črk izpeljemo iz velikih tiskanih črk 
tako, da le-te zapisujemo v manjši prostor med črtami v zvezku. Male pisane črke pa 
izpeljemo iz malih tiskanih črk z dodajanjem vijug (zapiski z vaj pri predmetu 
didaktika slovenskega jezika, 2011). 

Pogoj za učenje začetnega branja in pisanja je razumevanje konceptov in 
mehanizmov pisave, v kateri se otrok opismenjuje. Slovenska pisava spada v 
abecedni sistem pisave, pri katerem je bistveno razumevanje, da grafični znaki 
ponazarjajo glasove in da posamezne glasove ponazarjamo s posameznimi pisnimi 
ustreznicami (Zorman, 2013), ali kot pravi M. Križaj Ortar (2000), je naša pisava 
gajica, različica latinice in je glasovna/črkovna, kar pomeni, da s črkami 
zaznamujemo glasove in da skoraj vsakemu glasu ustreza določena ena črka. 

Naša abeceda ima 25 črk (grafemov), glasnikov (fonemov) pa 29. Nepopolno 
zapisujemo predvsem samoglasnike. Za njihovo zapisovanje imamo samo pet črk, 
medtem ko je v knjižnem jeziku osem samoglasnikov. Ni posebnih črk za široki e, 
polglasnik in široki o; njihov izgovor lahko zaznamujemo s posebnimi razlikovalnimi 
znamenji nad črkami, vendar ta znamenja zapisujemo črkam samo v znanstvene 
namene, v vsakdanjih besedilih pa le izjemoma (Žagar,1996). 

Za razvoj branja in pisanja v abecednem sistemu pisave je temeljno poznavanje 
glasovne strategije, ki je osnovana na fonemskem zavedanju. Avtomatizirano 
glasovno (abecedno) branje je pogoj za razvoj učinkovitega branja (Zorman, 2013). 
Pomembno je razvijanje določenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Mednje spada 
sposobnost členjenja besed na glasove, sposobnost hitrega pretvarjanja glasov v 
pisne ustreznice in pisnih ustreznic v glasove, sposobnost spajanja glasov v besede 
in sposobnost manipuliranja z glasovi (glasovno zavedanje). Prav slednje je na 
področju raziskovanja branja pridobilo največ pozornosti (prav tam). 
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4  DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA  

4.1  Opredelitev pojma diferenciacija in individualizacija  

Individualizacija in diferenciacija se navadno omenjata združeno in med njima ni 
izrazite meje, vendar ju ne moremo poenotiti (Strmčnik, 1993). 

Strmčnik (1993) učno diferenciacijo definira kot »organizacijski ukrep«, s katerim šola 
usmerja posameznike v občasne ali stalne, homogene ali heterogene učne skupine z 
namenom, da bi jim pouk in učenje čim bolj prilagodila. Pravi, da je ključnega 
pomena, da usmerjanje posameznikov v učne skupine glede na določene razlike 
poteka demokratično in humano. 

Diferenciranje pouka pomeni spreminjanje učnega tempa, ravni zahtevnosti in načina 
poučevanja tako, da jih prilagajamo individualnim potrebam učencev, njihovim učnim 
slogom in interesom (Heacox, 2009). 

D. Heacox (2009) ugotavlja, da z diferenciacijo pouka učenje približamo vsem 
učencem tako, da jih vključimo v dejavnosti, pri katerih se lahko oprejo na svoja 
močna področja in nagnjenja. Avtorica navaja naslednje cilje takšnega pouka: 

- oblikovanje smiselnih nalog, ki bodo spodbujale učence za delo; 
- načrtovanje učnih dejavnosti v skladu s potrebami učencev; 
- prilagajanje obsega vsebin ter raznolika uporaba oblik in metod dela; 
- upoštevanje učencev, njihov interes za delo in učne potrebe; 
- priprava spodbudnega učnega okolja za uspešno dosego ciljev; 
- uskladitev ciljev in standardov znanja z zmožnostmi posameznega učenca 

(Heacox, 2009). 

Diferenciacija pouka je prilagajanje poučevanja na ravni vsebine, procesa in izdelka. 
Pri takšnem pouku učitelj prevzame dvojno vlogo, postane usmerjevalec in 
sodelavec. Pri diferenciaciji je pomembno, da poznamo učence, ki jih poučujemo, in 
njihove učne potrebe (prav tam).  

Individualizacija se od diferenciacije loči v tem, da individualizacija upošteva učne in 
druge posebnosti vsakega učenca in s tem predstavlja najdoslednejšo obliko 
diferenciacije. Za individualizacijo je potrebna najprej diferenciacija pouka, zato lahko 
diferenciacijo opredelimo kot širši pojem od individualizacije. Za individualizacijo je 
torej značilno, da se pouk in delo v razredu posameznim učencem še bolj prilagodita 
individualno, ne več zgolj skupinsko (diferenciacija). Individualizacija zahteva od šole 
in učiteljev, da učenje čim bolj prilagodijo individualnim učenčevim zmožnostim, 
posebnostim in potrebam in da hkrati odkrivajo, spoštujejo in razvijajo razlike, ki jih 
zaznajo pri posameznih učencih (Strmčnik, 1993). 
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4.2  Oblike diferenciacije in individualizacije 

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2013, 40. člen) so v 
sklopu o organizaciji pouka opredeljene oblike diferenciacije, ki se izvajajo v osnovni 
šoli. 

1. Notranja diferenciacija in individualizacija 

Izvaja se v vseh razredih osnovne šole. Pouk in druge oblike dela se organizirajo in 
prilagodijo glede na zmožnosti posameznih učencev. Poteka znotraj razreda, pri tem 
pa učenci niso razdeljeni v posebne skupine (prav tam). Kljub temu da učenci delajo 
v heterogenih učnih skupinah, se upoštevajo individualne zmožnosti in potrebe 
učencev, ki se zadovoljujejo s pomočjo individualizirane učne pomoči in drugih učnih 
ukrepov (Strmčnik, 1993).  

2. Fleksibilna diferenciacija in individualizacija 

Izvaja se v homogenih učnih skupinah kot nivojski pouk pri slovenščini, matematiki in 
tujem jeziku. Učenci so porazdeljeni v tri skupine glede na učno uspešnost. Namen 
fleksibilne diferenciacije je utrjevanje in ponavljanje oziroma poglabljanje in 
razširjanje učne snovi. Izvajanje te oblike diferenciacije ni obvezno. Izvaja se lahko le  
pri določenem ali pri vseh predmetih v 4., 5., 6. in 7. razredu (Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2013, 40. člen). Strmčnik (1993) pojasnjuje, da 
ta oblika združuje notranjo diferenciacijo in individualizacijo z nekaterimi sestavinami 
zunanje diferenciacije. Zanjo je značilna večja fleksibilnost ciljev in vsebin, 
prepletanje različnih (heterogenih in homogenih, večjih in manjših) skupin ter delno 
organizacijsko, prostorsko in časovno ločevanje učencev določenega razreda.  

3. Zunanja diferenciacija  

Izvaja se v 8. in 9. razredu osnovne šole pri pouku slovenščine, matematike in tujega 
jezika. Pouk se lahko organizirana različne načine: z razporeditvijo učencev v učne 
skupine; s sočasnim poučevanjem dveh učiteljev; kot nivojski pouk ali kot 
kombinacija različnih oblik diferenciacije (Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o osnovni šoli, 2013, 40. člen). Strmčnik (1993) navaja, da je bistvo zunanje 
diferenciacije to, da so učenci določenega razreda ves čas razdeljeni v različne učne 
skupine glede na njihove učne zmožnosti. 

4.3  Diferenciacija in individualizacija v učnem načrtu za  

slovenščino (2011) 

V učnem načrtu za slovenščino iz leta 2011 sta predvideni diferenciacija in 
individualizacija. Pouk slovenščine naj bi učencem prilagajali tako v fazah 
načrtovanja, organizacije in izvedbe kot tudi pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 
Izvaja se notranja, fleksibilna ali delna zunanja diferenciacija v obstoječih izvedbenih 
oblikah. Pri izvajanju diferenciacije in individualizacije moramo biti še posebej pozorni 
na specifične skupine in posameznike: 
- nadarjeni učenci, 
- učenci z učnimi težavami, 
- učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
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- učenci priseljenci oz. otroci tujcev (Program osnovna šola, 2011: 107). 
 
 

5  ZAČETNO OPISMENJEVANJE V SLOVENŠČINI KOT 

DRUGEM JEZIKU 

Metode, postopki, pristopi in smernice, ki naj bi jim učitelj sledil pri poučevanju 
začetnega branja in pisanja, predstavljeni v prejšnjih poglavjih magistrskega dela, so 
namenjena predvsem učencem, katerih materni jezik je slovenščina. Vse pogosteje 
pa so v razrede vključeni tudi učenci priseljenci oz. otroci tujcev, tj. učenci, katerih 
prvi/materni jezik ni slovenščina. Za te učence je slovenščina drugi jezik/jezik okolja.   

S stališča posameznika je prvi/materni jezik tisti, ki se ga človek začne učiti kot 
prvega. Po navadi je to materinščina oz. jezik staršev. Drugi jezik oz. jezik okolja je 
tisti, ki se ga nekdo začne učiti v okolju, v katerem se ta jezik uporablja kot primarno 
sredstvo sporazumevanja, npr. v šolstvu, državni upravi, poslovnem svetu (Pirih 
Svetina, 2005).  

Učenci priseljenci se torej naravno srečujejo z vsaj dvema jezikoma, s prvim 
(materinščina oz. jezikom svojih staršev) in drugim (jezikom novega okolja). Prvi jezik 
jim omogoča ohranjanje njihove identitete in pomeni tudi možnost za celostno 
delovanje v njihovi matični skupnosti in domovini, znanje drugega jezika pa 
priseljencem omogoča vključitev v vse družbene sfere nove države (Knez, 2012).  

Učenci, katerih prvi jezik ni slovenščina in jezik okolja šele usvajajo, so v podrejenem 
položaju in potrebujejo nekaj let, da postanejo enakovredni vrstnikom večinskega 
naroda. Otroci naj bi površinsko raven drugega jezika usvojili po približno dveh letih, 
vendar ta raven za spremljanje pouka ni dovolj. Površinsko obvladovanje jezika sicer 
okolico navduši, vendar otrok s takšnim jezikovnim znanjem niti ne razume dobro 
šolske snovi niti se ne more primerno izraziti (Knaflič, 1991). Pozorni moramo biti tudi 
na to, da je napredek na začetku največji (Knaflič, 2010). 

Thomas in Collier (1997 v Smyth, 2001) sta ugotovila, da so najuspešnejši programi 
za učence priseljence s šibkim znanjem drugega jezika tisti, ki omogočajo ohranjanje 
prvega jezika skupaj z učenjem drugega jezika. Medtem ko sta za najslabše označila 
programe, ki se osredotočajo le na drugi jezik (prav tam). Drugi jezik se usvaja na 
različne načine, pri različnih starostih, z različnimi nameni in do različnih stopenj 
znanja (Klein, 1986).  

Za učenje drugega jezika je pomembna motivacija, pripravljenost za učenje, 
jezikovna sposobnost ali nadarjenosti in dostop do jezika (Klein, 1986). N. Pirih 
Svetina (2005) dodaja še biološko-fizične lastnosti (starost, spol, telesno stanje), 
psihološke lastnosti (kognitivne sposobnosti, jezikovna nadarjenost, osebnostne 
lastnosti, motivacija za učenje) ter socialne dejavnike. Pomemben je tudi čas 
izpostavljenosti drugemu jeziku, saj daljša izpostavljenost povečuje možnosti za 
uspešnejše usvajanje jezika (Knaflič, 2010).  

Učni načrt za slovenščino (2011) določa, da moramo učitelji za učence priseljence 
prilagoditi pouk slovenščine. Posebno moramo biti pozorni na vsakega učenca 
posebej in njegove značilnosti:  
- od kod prihaja; 
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- kateri je njegov prvi jezik in kako transparentna je njegova pisava; 
- do katere stopnje pismenosti je prišel v maternem jeziku; 
- kakšno je njegovo znanje slovenščine. 

Na podlagi teh ugotovitev o učencu oblikujemo individualni načrt za vsakega učenca. 
A. Zorman (2013) ugotavlja, da je razvoj osnovne pismenosti v drugem jeziku 
pogojen z branjem povezanimi sposobnostmi, zmožnostmi in vedenji v prvem jeziku. 
Individualni načrt poučevanja slovenščine se torej razlikuje za učence, ki že znajo 
brati in pisati v maternem jeziku, in za učence, ki se v maternem jeziku še niso pričeli 
formalno opismenjevati. 

Pri dvojezičnem opismenjevanju se v otroku razvijejo drugačne miselne strukture kot 
v otroku, ki se opismenjuje izključno v enem jeziku (Zorman, 2013). A. Zorman 
(2013) povzema Durgunogla (2002), ki pojasnjuje, da se pri dvojezičnem začetnem 
opismenjevanju v otroku razvijata dve vrsti predstavitve pisave kot sredstva za 
ponazarjanje govora. Prva vključuje določene koncepte, vezane na branje, in bralne 
strategije, ki so skupne vsem jezikom oz. v vseh jezikih delujejo enako. Te sestavine 
se prenašajo iz prvega jezika na vse ostale. Druga vrsta predstavitve pa je vezana na 
koncepte, ki so specifični za posamezen jezik (npr. asociativne zveze med glasovi in 
njihovimi pisnimi ustreznicami). 

Na drugo vrsto predstavitve pisave ima velik vpliv transparentnost pisave, tj. stopnja 
ujemanja med glasovi in pisnimi ustreznicami. Vsaka pisava ima drugačno ujemanje 
in je zato bolj ali manj transparentna. Slovenska pisava je poleg italijanske, španske, 
nemške ipd. bolj transparentna pisava. Pri slovenski pisavi je ujemanje med glasovi 
in pisnimi ustreznicami skoraj popolno. To pomeni, da imajo skoraj vsi glasovi le eno 
pisno ustreznico in skoraj vse črke ponazarjajo samo en glas. Angleška, francoska, 
danska ipd. pisave pa so manj transparentne, pri njih je stopnja ujemanja med 
glasovi in pisanimi ustreznicami razmeroma nizka (Zorman, 2013). 

Transparentnost pisave vpliva tudi na razvoj učenja branja in pisanja, in sicer tako na 
hitrost kot tudi na natančnost tega učenja. Otroci, ki se opismenjujejo v 
transparentnih pisavah, razvijajo eno strategijo branja (glasovno branje), zaradi česar 
je razvoj osnovne pismenosti lahko hitrejši, stopnja napake pa relativno nizka. V manj 
transparentnih pisavah pa otroci pri opismenjevanju razvijejo več strategij 
dekodiranja (glasovno, podzlogovno, leksikalno), kar upočasnjuje razvoj pismenosti 
in povečuje stopnjo napake (prav tam). Kljub temu dejstvu A. Zorman pravi, da se 
razlike v hitrosti in natančnosti glasovnega dekodiranja v transparentnih in 
netransparentnih pisavah z leti zabrišejo. Na to kažejo tudi raziskave, v katerih so 
nemško in angleško govoreči otroci v starosti 12 let dosegali primerljive rezultate.  

Pri poučevanju slovenščine pri učencih priseljencih moramo upoštevati dejstvo, kako 
dobro ima posamezen učenec razvite jezikovne sposobnosti v prvem jeziku oz. do 
katere stopnje pismenosti je prišel v prvem jeziku. Posameznik z dobro razvitimi 
bralnimi sposobnostmi v prvem jeziku bo torej te sposobnosti prenašal na vse ostale 
jezike, v katerih se bo opismenjeval. Na osnovi tega spoznanja je bila oblikovana 
metodologija odkrivanja učencev s težavami pri učenju branja in pisanja v drugem 
jeziku, ki predvideva merjenje bralnih sposobnosti, spretnosti, delnih spretnosti in 
znanj v prvem jeziku, ki so dober napovedovalec uspešnosti bralnega razvoja v 
drugem jeziku. Zgodnje odkrivanje rizičnih otrok je pomembno predvsem z vidika 
pomoči otrokom s specifičnimi težavami pri začetnem branju in pisanju in otrokom s 
splošnimi učnimi težavami (Zorman, 2013). 
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A. Zorman (2013: 110) pravi, da »[p]ri otrocih, ki sledijo normalnemu razvoju, slabši 
rezultati v bralnem razvoju v drugem in/ali tujem jeziku izvirajo iz slabše razvite 
sporazumevalne zmožnosti v tem jeziku in ne iz kognitivnega primanjkljaja v otroku, 
kar bi lahko sklepali na podlagi rezultatov branja.« 

5.1  Pozitivni transfer 

Pozitivni transfer pri opismenjevanju v drugem/tujem jeziku so dobro razvite bralne 
sposobnosti, ki jih je posameznik razvil v prvem jeziku in jih prenaša na vse ostale 
jezike. Pri tem ima najpomembnejšo vlogo glasovno zavedanje (Zorman, 2013). 

Glasovno zavedanje v drugem jeziku je povezano z glasovnim zavedanjem v prvem 
jeziku. Pri tem pa se postavljata vprašanji:  
- Ali je glasovno zavedanje lastno jeziku ali gre za sposobnost, ki ni vezana na jezik 

in jo lahko prenašamo na druge jezike? 
- Ali je postopek razvijanja glasovnega zavedanja v prvem jeziku uporaben tudi za 

razvijanje glasovnega zavedanja v drugem jeziku? (prav tam) 

A. Zorman (2013) povzema nekatere opravljene raziskave glasovnega zavedanja v 
drugem jeziku in pravi, da je sposobnost glasovnega zavedanja metakognitivna 
sposobnost, ki jo otrok, kljub jezikovnim in kulturnim razlikam, lahko prenese na 
kateri koli jezik, ko doseže določeno raven v razvoju glasovnega zavedanja v 
določenem jeziku. Višja stopnja glasovnega zavedanja v enem jeziku pogojuje boljše 
glasovno zavedanje v ostalih jezikih, ki se jih otrok uči in obratno. L. Magajna (1995 v 
Zorman, 2013) je preučevala sposobnost glasovnega procesiranja jezika enojezičnih 
slovenskih in dvojezičnih slovensko-italijanskih otrok in ugotovila, da otroci dosegajo 
enake rezultate na testiranju, ne glede na specifično jezikovno izkušnjo, iz katere 
izhajajo (enojezičnost, dvojezičnost).  

Rezultati raziskovanja glasovnega zavedanja v drugem/tujem jeziku potrjujejo 
spoznanja o glasovnem zavedanju v prvem jeziku, kar kaže na to, da je povezava 
med glasovnim zavedanjem ter učenjem branja in pisanja močna in lahko prestopa 
meje jezikovnih in kulturnih razlik (Zorman, 2013).  To je še eden izmed razlogov, 
zakaj je potrebno pri učencih razviti glasovno zavedanje še predno pričnemo s 
formalnim učenjem branja in pisanja. 

5.2  Negativni transfer 

Pri opismenjevanju v drugem/tujem jeziku, ki poteka zaporedno, se pojavijo področja 
napačnega prevzemanja pri branju in pisanju v drugem/tujem jeziku.  
To so: 
- glasovno razločevanje in izgovarjava: zaznavo govora drugega jezika pri 

starejših otrocih in odraslih v veliki meri določajo značilnosti glasovnega sistema in 
govora prvega jezika. Ob prvih stikih z drugim jezikom slušno zaznavo in 
izgovarjavo glasov, ki so različni glede na prvi jezik, prilagajamo obstoječemu 
usvojenemu glasovnemu sistemu; 

- poznavanje asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami: napake pri 
zapisovanju v drugem jeziku lahko pripisujemo neustrezni slušni zaznavi, 
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nepoznavanju ali slabem poznavanju pravopisnih pravil drugega jezika in 
prenašanju znanj iz prvega na drugi jezik; 

- pravopisne konvencije drugega jezika: raba velike začetnice, ločil, naglasnih 
znamenj, opuščanja ipd. (Zorman, 2013) 

 

6  SMERNICE ZA POUČEVANJE BRANJA IN PISANJA V 

DRUGEM JEZIKU 

Učenje slovenskega jezika za učence priseljence lahko organiziramo v sklopu 
dodatne učne pomoči, tečajev slovenščine, dopolnilnega ali dodatnega pouka 
(Bešter in Medvešek, 2010). Obseg ur za posameznika določi ministrstvo za šolstvo 
in šport, medtem ko o načinu izvedbe odloča šola. Pri poučevanju slovenščine kot 
drugega jezika se srečujemo s pomanjkanjem ustreznega učnega gradiva in 
pomanjkanjem usposobljenih učiteljev za tovrstno poučevanje (prav tam). 

Pri načrtovanju in izvedbi poučevanja branja in pisanja v drugem jeziku sta ključnega 
pomena dva dejavnika: 
- ugotavljanje razlik v transparentnosti pisave prvega in drugega jezika; 
- prepoznavanje področij pozitivnega in negativnega transfera iz prvega na drugi 

jezik (Zorman, 2013). 

Učencem, ki so se opismenili v pisavi z visoko stopnjo ujemanja med glasovi in 
pisnimi ustreznicami (transparentna pisava) in se seznanjajo z netransparentno 
pisavo, bo ta proces olajšan, če jih seznanimo z različnimi strategijami, ki jih pri 
branju in pisanju uporabljajo rojeni govorci tega jezika. Nasprotno pa je bistvenega 
pomena, da so učenci, ki so se opismenili v netransparentni pisavi in se seznanjajo s 
transparentno pisavo, deležni programa glasovnega zavedanja in sistematičnega 
programa vzpostavljanja asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami (prav 
tam). 

Pri zaporednem začetnem opismenjevanju v drugem jeziku je otrok že razvil 
posamezna znanja, spretnosti, sposobnosti in veščine, ko se je učil brati in pisati v 
prvem jeziku. Pri opismenjevanju v drugem jeziku nato svoje znanje nadgrajuje z 
novim. Glasovno znanje prvega jezika mu omogoča, da glasove, ki so v obeh jezikih 
enaki, le prevzema (pozitivni transfer), izgovarjavo glasov, ki so v drugem jeziku 
različni glede na prvi jezik, pa prireja obstoječemu glasovnemu sistemu (negativni 
transfer). Nasprotno pa usvajanje glasov drugega jezika nima negativnega vpliva na 
glasovno znanje prvega jezika (prav tam). 

Največkrat se v slovenske šole vpišejo mlajši učenci priseljenci, pri katerih 
opismenjevanje v drugem jeziku (slovenščini) poteka, še preden so otroci 
opismenjeni v maternem jeziku. Prvi jezik jim pri opismenjevanju tako ni v oporo, 
jezikovni primanjkljaji pa vplivajo na učno uspešnost (Hanuš, 2010). 
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6.1  Podobnosti in razlike med učenjem prvega in drugega jezika 

Pri različnih učencih poteka učenje drugega jezika različno hitro. Podobnosti in 
razlike med materinščino in drugim jezikom vplivajo na usvajanje drugega jezika. 
Podobnosti med jezikoma lahko olajšajo razumevanje jezika, obenem pa 
predstavljajo tudi oviro, ker omogočajo lažje zamenjave med jezikoma (Knaflič, 
2010). Pri velikem številu priseljencev je pri uporabi drugega jezika opaziti tipične 
prvine prvega jezika, predvsem na ravni fonetike (tuji »naglas«) (Žitnik Serafin, 
2008). 

Pri usvajanju prvega in drugega jezika poznamo socialne, kognitivne in afektivne 
razlike in podobnosti (Pirih Svetina, 2005). 

Socialne razlike in podobnosti  

Usvajanje prvega jezika:  Usvajanje drugega jezika:  

- poteka od zgodnjega otroštva, dostop 
do jezika je neomejen; 

- poteka kadarkoli, vedno za prvim 
jezikom, dostop ni vedno neomejen; 

- usvajanje poteka z neposrednim in  
     nezavednim stikom s ciljnim jezikom, 

okolica otroke spodbuja; 

- podpora okolice je manjša, učeči se 
so pri rabi izpostavljeni popravljanju;  

 

- otroci niso pod pritiskom, ko usvajajo 
prvi jezik; 

- odrasli in otroci so pod pritiskom, tako 
v razredu kot v okolju, v katerem 
poskušajo uporabljati drugi jezik; 

- usvajanje prvega jezika je povezano s 
socializacijo in pridobivanjem 
družbene identitete. 

 

- usvajanje drugega jezika je pogosto 
povezano s spreminjanjem družbene 
identitete, lahko gre tudi za izgubo ali 
redukcijo prejšnje. 

 
Kognitivne razlike in podobnosti  

Usvajanje prvega jezika: Usvajanje drugega jezika: 

- jezikovni razvoj poteka hkrati s 
kognitivnim; 

- kognitivni razvoj se pogosto odvija 
pred usvajanjem drugega jezika; 

- pred tem jezikom ni usvojen še noben 
drug jezik; 

 

- pri učenju drugega jezika si 
pomagamo z znanjem prvega jezika 
ali s prej usvojenimi jeziki;  

- usvajanje je neizogibno in uspešno, 
pogosto ga perfektno obvladamo. 

 

- usvajanje ni neizogibno in ni nujno 
uspešno, redko je popolnoma 
uspešno, obvladanje se lahko zaključi 
na katerikoli stopnji. 

 
Afektivne razlike in podobnosti  

Usvajanje prvega jezika: Usvajanje drugega jezika: 

- vloga motivacije, osebnostnih lastnosti 
in stališč je zanemarljiva, ker je 
usvajanje nezavedno in neizogibno. 

- motivacija, osebnostne lastnosti in 
stališča so pomembni dejavniki v 
procesu usvajanja in vplivajo na 
njegovo uspešnost. 
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6.2  Razvijanje glasovnega znanja 

A. Zorman pravi, da je posameznik ob prvih stikih z drugim jezikom osredotočen 
predvsem na čim natančnejšo slušno zaznavo glasovne snovi, ki jo sprejema iz 
okolice. To je oteženo zaradi pomanjkljivega besednega zaklada in razlik med 
glasovnim sistemom, ki ga posameznik pozna, in glasovnim sistemom jezika, ki se 
ga uči kot drugega. Zato je na začetku učenja drugega jezika v ospredju razvijanje 
slušnih spretnosti. V tem obdobju učenci razvijajo občutljivost za melodijo in 
intonacijo drugega jezika, urijo se v slušni zaznavi in izgovarjavi besed ter skušajo 
razbrati njihov pomen (Zorman, 2013). 

Prilagajanje na izgovarjavo drugega jezika je razmeroma hitra tako pri odraslih kot pri 
otrocih, vendar le pod pogojem, da je posameznik v neposrednem stiku z govorjenim 
jezikom drugega jezika in ne posredno, npr. preko medijev. Učenje drugega jezika je 
tako pogojeno s prisotnostjo živega sogovorca v pristni sporazumevalni situaciji, v 
kateri so prisotne sobesedilne informacije, ki usmerjajo otrokovo pozornost v točno 
določen predmet ali pojem, o katerem govori sogovorec. Pri tem se veča otrokova 
motivacija za interakcijo in omogoča učenje (prav tam). 

6.3  Razvijanje glasovnega zavedanja 

Pri razvijanju glasovnega zavedanja v drugem jeziku bo v primeru jezikov z različno 
fonološko strukturo otrok že usvojeno znanje nadgradil z novim znanjem in s tem 
izboljšal svojo sposobnost metaglasovnega procesiranja tudi prvega jezika 
(D´Angiulli, Siegel in Serra, 2001 v Zorman, 2013). 

6.4  Učenje asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami  

Pri učenju branja in pisanja v drugem jeziku povzemamo asociativne zveze med 
glasovi in pisnimi ustreznicami, ki jih otrok že pozna iz materinščine. Poudarek pa 

dajemo povezavam glas - črka, ki so v drugem jeziku različne glede na prvi jezik. Ob 

tem pozornost otrok usmerjamo k opazovanju specifičnih značilnosti pisave drugega 

jezika in k temu, da se asociativne zveze glas - črka v drugem jeziku razlikuje od 

asociativnih zvez v materinščini. Pri tem se posvečamo predvsem: 
- pisnim ustreznicam glasov, ki so različni glede na materinščino; 
- črkam, ki so različne glede na materinščino;  
- črkam, ki jih otrokov prvi jezik pozna, vendar za ponazarjanje drugih glasov 

drugega jezika (Zorman, 2013). 

Pri učenju branja in pisanja v drugem jeziku začenjamo z besedami, ki so sestavljene 
iz glasov in pisnih ustreznic, ki so enake prvemu jeziku. Sledijo besede, pri katerih so 

asociativne zveze glas - črka v drugem jeziku drugačne kot v materinščini. Vsekakor 

pa velja načelo postopnosti uvajanja besed, enako kot pri opismenjevanju v enem 
jeziku (materinščini), torej pričnemo s preprostimi dvozložnimi besedami (prav tam). 
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6.5  Učenje pisanja črk, ki so različne glede na materinščino 

Pri pisanju v drugem jeziku se pogosto pojavljajo črke, ki jih prvi jezik ne pozna. Pred 
začetkom zaporednega opismenjevanja v drugem jeziku je otrok že usvojil elemente 
in postopke zapisovanja črk, kar mu omogoča, da hitreje usvoji nove črke. Pri tem si 
lahko pomagamo s podobnimi oz. enakimi dejavnostmi kot pri učenju zapisovanja črk 
v maternem jeziku (Zorman, 2013). 

Pisanje po klopi: Učenci vlečejo poteze nove črke s prstom po klopi, po zraku, po 
sošolčevem hrbtu. Črko oblikujejo z vrvico in zamaški steklenic, jo zapisujejo v pesek 
ipd. 

Zapisovanje črke: Ob opazovanju potez nove črke učenci s prstom vlečejo po novi 
črki, pri čemer sledijo puščicam, ki nakazujejo smer zapisa, nato črko zapisujejo s 
svinčnikom.  

Pobarvaj s pisanjem: Učenci vadijo zapis črke s prepisovanjem besed, ki to črko 
vsebuje, s čimer »pobarvajo« sliko, npr. zmaja. 

6.6  Sistematično učenje branja in pisanja v drugem jeziku  

Učenje branja in pisanja v drugem jeziku je v določenih pogledih podobno učenju 
branja in pisanja v materinščini, zato pri učencih, ki se v materinščini še niso 
opismenili, vendar se z vstopom v šolo srečajo z jezikom okolja (drugi jezik), 
postopamo po postopkih in korakih, ki so bili opisani v začetnih poglavjih. V 
določenih pogledih pa se učenje branja in pisanja v drugem jeziku razlikuje od 
opismenjevanja v materinščini. Pomembno je, da prvi napisi, s katerimi se srečuje 
otrok priseljenec, sovpadajo z načinom zapisovanja v prvem jeziku (Zorman, 2013). 

Ob vstopu v šolo otrok v materinščini pozna že nekaj tisoč besed, katerim se uči 
prirejati pisno in govorno obliko. V drugem jeziku pa ob začetku učenja pozna 
bistveno manjše število besed, branje in pisanje pa je dodatno omejeno še z 
razlikami v glasovnem sestavu, črkah abecede in v asociativnih zvezah med glasovi 
in pisnimi ustreznicami obeh jezikov (prav tam). 

Učenje branja in pisanja je povezano predvsem s sistematičnim razvijanjem slušne 
zaznave, izgovarjave in učenjem branja ter zapisovanja neznanih besed. 
Nesistematično in neeksplicitno učenje branja in pisanja v drugem jeziku pa pri 
učencih pušča vrzeli, ki se z leti, pri slabših učencih, še večajo. Otrok operira zgolj z 
besedami, ki jih je uskladiščil v dolgoročni spomin, večino besed bere in/ali piše 
narobe, jih ne razume, težko sledi pouku in dosega slabe rezultate, zaradi česar se 
posledično zmanjšuje tudi interes za učenje jezika (prav tam).  
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7  UČENCI PRISELJENCI IN NJIHOVO VKLJUČEVANJE V 

SLOVENSKI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

 
Slovenci smo se zaradi svoje lege že v preteklosti srečevali s preseljevanjem iz 
drugih kulturnih območij. Bolj odmevno preseljevanje je bilo po letu 1990, ko so se v 
Slovenijo preseljevali predvsem prebivalci republik bivše skupne države Jugoslavije. 
S tem pa se tok preseljevanja ni ustavil, saj smo prav v zadnjem letu priča še 
močnejšemu, globalnemu toku migracij. Selitev določene skupine ljudi v novo državo 
prinese spremembe tako za priseljence kot tudi za avtohtono prebivalstvo določene 
države. Priseljenci se morajo navaditi na novo okolje, ob enem pa moramo tudi mi 
sprejeti vplive njihove kulture. Politike priseljevanja se lotevamo veliko bolj načrtno. 
Oblikujemo celovite pristope na različnih področjih, pri čemer imata vzgoja in 
izobraževanje najpomembnejšo vlogo  (Novak idr., 2009). 

Pri pripravi postopkov vključevanja učencev priseljencev je pomembno, da izhajamo 
iz splošnih človekovih in otrokovih pravic. Ustava Republike Slovenije priseljencem v 
Sloveniji zagotavlja vse pravice v skladu z mednarodnimi pogodbami. Pri tem so 
izvzete tiste pravice, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo državljani Slovenije. 
Priseljenci imajo pravico do izražanja pripadnosti svojemu narodu ali narodni 
skupnosti, do gojenja in izražanja svoje kulture ter uporabe svojega jezika in pisave 
(Novak idr., 2012). 

7.1  Opredelitev pojma učenec priseljenec 

Resolucija o migracijski politiki RS (2002) opredeljuje pojem migranta takole: »za 
priseljenca/priseljenko se šteje vsakdo po preteku enega leta od prijave prebivališča 
v Republiki Sloveniji«. Pojem priseljenec pa je v Strategiji vključevanja otrok, učencev 
in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) 
razumljen širše in se tako v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem vključujejo tudi 
otroci, ki v Sloveniji bivajo manj kot eno leto, in otroci, ki že imajo slovensko 
državljanstvo, vendar zaradi različnih vzrokov še niso povsem vključeni v slovensko 
okolje. Posameznik brez slovenskega državljanstva pa ima v prvem letu bivanja v 
Republiki Sloveniji status tujca ali pa je prosilec za azil oziroma begunec. 

L. Cahunek (2015) pojasnjuje razliko med priseljenci prve in druge generacije, in 
sicer za priseljence prve generacije označi tiste, ki so po rojstvu v izvorni državi 
emigrirali v drugo državo, medtem ko njihove potomce (rojene v državi, v katero so 
priseljenci prve generacije migrirali) imenujemo priseljenci druge generacije. 

Pri poimenovanju učencev, ki nimajo slovenskega državljanstva in se vključujejo v 
slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, se uporabljajo različni izrazi: otroci tujcev, 
otroci tujci, otroci priseljencev, otroci priseljenci, otroci z migrantskim ozadjem, otroci 
migranti, migrantski otroci, otroci s priseljenskim ozadjem, otroci (etičnih) manjšin 
(prim. Komac, 2007; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 2011). 

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) migrante deli v več skupin: 
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1. skupina: nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo: to so osebe, ki so 
rojene v Republiki Sloveniji in živijo tu od rojstva dalje (druga in tretja generacija 
priseljencev), oziroma osebe, ki niso rojene v Sloveniji in so pridobile slovensko 
državljanstvo. 

2. skupina: osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva in tako predstavljajo t. i. 
»tipične« migrante. Ta skupina se deli še na podskupini, in sicer na migrante s 
pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in migrante z 
dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.  

3. skupina: (specifična kategorija) prisilni migranti, ki jih predstavljajo osebe z 
začasno zaščito, prosilci za azil in begunci. Začasno zaščito v Republiki Sloveniji 
ureja Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, dobijo pa jo osebe, ki se ne morejo 
varno in trajno vrniti v državo ali regijo izvora zaradi vojne in njej podobnih razmer, 
oboroženih spopadov, okupacije ali množičnih kršitev človekovih pravic, zaradi česar 
je ogroženo njihovo življenje ali telo, ali so žrtve sistematičnega ali splošnega kršenja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prosilci za azil so osebe, ki so vložile 
prošnjo za azil. Te osebe imajo pravico do začasnega prebivanja v Republiki 
Sloveniji od trenutka vložitve do sprejema pravnomočne odločbe. Begunci pa so 
osebe, ki jim je priznana pravica do azila v Republiki Sloveniji. Pravnomočna 
odločba, s katero je bil prosilcu za azil priznan status begunca, velja kot dovoljenje za 
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. 

4. skupina: migranti s posebnim statusom - to so državljani držav članic Evropske 

unije. 

5. skupina: otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom 
ali njega), ki so se vrnili v domovino. 

Glede na to, v katero skupino spadajo otroci priseljenci, lahko sklepamo, kakšno je 
njihovo znanje slovenščine, to pa nam v nadaljevanju pomaga pri oblikovanju in 
načrtovanju učnih ur slovenščine in ostalega pouka za učence priseljence (Barle 
Lakota idr., 2007). Pri prvi skupini predvidevamo, da otroci vsaj delno že obvladajo 
slovenščino, še posebej, če so bili pred šolo vključeni v vrtec. Pri takih govorcih se 
pogosto pojavi vmesni jezik, ki ima značilnosti tako prvega kot drugega jezika (prav 
tam).  

Otroci druge, tretje in četrte skupine slovenskega jezika večinoma ne obvladajo oz. 
se z njim prvič srečajo v vrtcu ali šoli. Pri otrocih migrantov, ki so pridobili dovoljenje 
za stalno prebivanje (tudi oseb s statusom begunca), predvidevamo, da bodo v 
Sloveniji tudi ostali, usoda otrok migrantov, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje 
(tudi oseb z začasno zaščito in prosilcev za azil), pa je bolj negotova. Po navadi 
imajo otroci oseb z začasno zaščito, prosilcev za azil in beguncev zaradi razmer v 
svojih državah manj šolskih izkušenj, so slabše socializirani ali pa so bili priča 
grozljivim dogodkom, zato je treba pouk za te otroke še posebej skrbno načrtovati. 
Pri peti skupini je lahko slovenščina prvi jezik otrok, možno pa je tudi, da se ti v 
izseljenstvu in zdomstvu slovenščine niso naučili oziroma je ne obvladajo v tolikšni 
meri, da bi se lahko nemoteno vključili v slovensko šolsko okolje, torej mora biti pri 
teh otrocih kljub slovenskemu poreklu poleg integracijskih vsebin načrtovan tudi pouk 
slovenščine kot drugega jezika (prav tam). 
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7.2  Pravice učencev priseljencev 

Po določilih šolske zakonodaje imajo otroci tujih državljanov, ki bivajo v Republiki 
Sloveniji, pravico do vključevanja v osnovno šolo pod enakimi pogoji kot otroci 
slovenskih državljanov (Barle Lakota idr., 2007). 

Integracija otrok migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem poteka 
predvsem v obliki dodatnega pouka slovenščine, ki je v zakonodaji različno 
opredeljen, dejanska praksa pa ni vedno usklajena z zakoni. Otrokom migrantom, za 
katere se ugotovi, da slovenskega jezika še ne znajo oz. ga ne znajo dovolj, se 
praviloma odobri do največ ena ura dodatnega pouka slovenščine na teden, kar 
pomeni do največ 35 ur na leto. Obseg ur za posameznega otroka glede na 
okoliščine določi ministrstvo za šolstvo in šport, način izpeljave pouka pa izberejo 
šole same. Posebnih določil, kdo naj izvaja tak pouk in v kakšni obliki, ni (prav tam). 

Milan Rogelj, ravnatelj OŠ Jakoba Aljaža Kranj, pravi, da na izzive integracije 
pogosto ni odgovora v zakonodaji in je treba ravnati čustveno in razumsko. Na ravni 
čustev in razuma se vedno najde odgovor, ki bo v korist otroka, in vsaka odločitev, ki 
je v korist otroka, je dobra odločitev (Rečnik, 2016). 

V Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (Novak idr., 2012) so 
navedeni tudi temeljni cilji, po katerih se ravnamo pri izobraževanju otrok 
priseljencev:  
- zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstitucijo; 

- vzgajanje za medsebojno strpnost;  
- razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov;  
- spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; 
- spoštovanje otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin; 
- razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za 

življenje v demokratični družbi.  

7.3  Ključni problemi pri vključevanju učencev priseljencev 

V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se vsako leto vključujejo otroci priseljencev, 
beguncev, prosilcev za azil in oseb z začasno zaščito. Izkazalo se je, da ti učenci 
priseljenci težje sledijo pouku in drugemu dogajanju v šoli oziroma se slabše 
vključujejo v širše socialno okolje (Barle Lakota idr., 2007). 

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) opredeljuje dejavnike, ki vplivajo na slabšo 
vključitev učencev priseljencev: 

a) pomanjkljive zakonske podlage, ki bi omogočale uspešnejše načrtovanje 
integracijskih postopkov otrok migrantov v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja; 

b) neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok migrantov v 
sistem vzgoje in izobraževanja: 
– nejasno razdelani podporni mehanizmi za učinkovito vključevanje otrok migrantov;  
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– neopredeljene normativne in strokovne podlage za prilagoditve na ravni programa 
(cilji, standardi znanja) in na ravni ocenjevanja znanja;  

– neopredeljen čas, ki naj bo predviden kot obdobje prilagajanja slovenskemu 
vzgojno-izobraževalnemu sistemu in okolju, ter status, ki naj ga ima otrok v tem 
obdobju; 

– neizdelane strategije in neoblikovana navodila za delo celotnega vzgojiteljskega in 
učiteljskega zbora z otroki migranti ter pomanjkanje metodičnih in didaktičnih znanj 
za delo s to ciljno skupino; 

c) pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za 
kakovostno trajno sodelovanje s starši migranti: 
– ni ustreznih priporočil, smernic za delo s starši migranti; 
– ni ustreznih izobraževanj in gradiv s primeri dela s starši migranti; 
– preskromno poznavanje ključnih prvin jezika in kulture migrantov, s pomočjo 

katerih bi se izognili morebitnim nesporazumom oz. bi lažje navezali stik s starši 
in jih vzpodbudili k sodelovanju; 

– preskromno znanje in spretnosti pedagoških delavcev za spodbujanje 
medkulturne komunikacije med starši slovenskih otrok in starši migranti; 

– ni ustrezne finančne podpore za pomoč pri sporazumevanju s starši migranti 
(pomanjkanje finančnih sredstev za prevajalca, za pripravo dvojezičnih vabil, 
navodil, sporočil …); 

č) pomanjkljivo znanje slovenščine (neznanje jezika) otrok migrantov, na kar 
vplivajo naslednja dejstva: 
– število ur, namenjenih poučevanju slovenščine kot drugega jezika, ni jasno 

opredeljeno in v večini primerov ni zadostno;  
– za poučevanje slovenščine kot J2 ni ustreznih učnih načrtov in učnega gradiva; 
– profil učitelja, ki v šoli izvaja pouk slovenščine kot J2, ni določen, zato so učitelji 

večinoma brez ustreznih znanj, velikokrat tudi brez ustrezne izobrazbe (učitelji 
drugih predmetov, socialni delavec, pedagog itd.);  

– izobraževanja, na katerih bi učitelji pridobili metodično-didaktična znanja za 
poučevanje slovenščine kot drugega jezika, niso sistemsko urejena. Prav tako ni 
ustreznega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vrtca za delo s 
predšolskimi otroki, ki ne znajo slovensko; 

– tudi učitelji drugih predmetov, ki poučujejo otroke migrantov, v okviru svojega 
študija ali drugih izobraževanj ne pridobijo ustreznih znanj in komunikacijskih 
spretnosti, s katerimi bi takim otrokom olajšali spremljanje svojega predmeta; 

d) neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov 
in neenako vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega 
okolja: 
– neizdelane strategije za integracijo otrok migrantov v slovensko kulturno okolje 

ob hkratnem upoštevanju in ohranjanju njihovega jezika in kulture porekla; 
– nepoznavanje oz. nezainteresiranost pedagoških delavcev za spoznavanje 

ključnih prvin jezika in kulture okolja, iz katerega prihajajo migranti (izražanje 
zanimanja za drug jezik in kulturo pomembno vpliva na samopodobo otroka 
migranta in njegovo motivacijo za učenje, z novimi vsebinami pa se obogati tudi 
vedenje slovenskih otrok); 

– nezadostno poznavanje primernih načinov spodbujanja medkulturne 
komunikacije med otroki v skupini, razredu (vsak otrok naj ima možnost 
predstaviti prvine kulture svojega porekla); 
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e) nezadostna vključenost otrok migrantov in njihovih staršev v šolsko in širše 
slovensko okolje: 
– nepoznavanje sociokulturnega življenja v Sloveniji;  
– nizka stopnja integrativne pripravljenosti slovenske skupnosti (Barle Lakota idr., 

2007: 5, 6). 

7.4  Načela za delo z učenci priseljenci 

Pri načrtovanju dela z učenci priseljenci v skladu z njihovimi pravicami je ključnega 
pomena, da sledimo načelom in ciljem, opredeljenim v  Smernicah za vključevanje 
otrok priseljencev v vrtce in šole (Novak idr., 2012). 

Načelo odprtosti, avtonomnost in strokovna odgovornost vzgojno-
izobraževalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem 

Vsaka šola avtonomno odloča o organizaciji in načinu dela z učenci priseljenci, 
vendar mora biti to v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Avtonomnost in odgovornost 
strokovnih delavcev temelji na pojmovanju drugačnosti kot vrednote ter znanju in 
veščinah medkulturnega učenja in poučevanja. Vsak vzgojno-izobraževalni zavod, ki 
vključuje otroke priseljence, v letnem delovnem načrtu predvidi konkretne ukrepe, s 
katerimi učenci priseljenci dosegajo standarde znanja in s katerimi jim je zagotovljena 
pravica do ohranjanja lastne kulturne identitete (prav tam). 

Načelo enakih možnosti z upoštevanjem različnosti med otroki (spoštovanje 
otrokove izvorne kulture) in razvijanjem večkulturnosti in raznojezičnosti 

Pri doseganju tega načela je pomembno, da šola aktivno sodeluje s starši učencev 
priseljencev. Šola mora razvijati medkulturno vzgojo in izobraževanje, pri tem pa ne 
sme pozabiti na uporabo maternega jezika pri učencih priseljencih. Šola mora aktivno 
spodbujati razvoj sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku. Strokovni delavci 
šole imajo pogosto težave z razumevanjem maternega jezika učencev priseljencev, 
zato spuščajo standarde znanja za učence priseljence. Da do tega ne bi prihajalo, je 
pomembno, da učitelji z uporabo raznih slikovnih in didaktičnih pripomočkov sproti 
preverjajo razumevanje naučenega. Osrednjo pozornost je potrebno nameniti 
izgradnji in utrjevanju štirih stebrov znanja: učiti se, da bi vedeli; učiti se, da bi znali 
delati; učiti se, da bi znali živeti skupaj; učiti se biti. Zaradi razlik, ki se pojavljajo v 
razredu, je pomembno, da učence navajamo na zavedanje in sprejemanje vrednot, 
kot so enakost, demokracija, svoboda, prijateljstvo (prav tam). 

Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja 

Šola razvija ustrezne oblike in metode dela, s katerimi učencem priseljencem 
omogoča uspešno vključevanje v šolo in doseganje predpisanih standardov znanja. 
Vsaka šola za vsakega učenca priseljenca izdela individualni načrt aktivnosti, ki 
vsebuje načrt notranje individualizacije in diferenciacije, program dopolnilnega in 
dodatnega pouka, načrt spremljanja doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev ter 
druge ukrepe. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati učne in druge potrebe ter 
specifiko učencev, ki pripadajo drugim kulturam. Pomembno je tudi, da šole razvijajo 
mreže učne pomoči med učenci (prav tam). 

Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih 
načinov izražanja – učenje jezika  
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Učitelji in ostali strokovni delavci morajo spodbujati učenje in rabo jezika učnega 
okolja in hkrati tudi maternega jezika učenca priseljenca v različnih funkcijah in pri 
različnih  dejavnostih (prav tam). 

Načelo sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo 

V izobraževalni proces je potrebno občasno vključiti poleg družinskih članov otrok 
tudi člane širše skupnosti, ki imajo dobre izkušnje in lahko pripomorejo k hitrejšemu 
in učinkovitejšemu vključevanju učencev priseljencev. Nevladne in mladinske 
organizacije dopolnijo delo učiteljev in strokovnih delavcev tako, da ponudijo in 
izvedejo raznovrstne dejavnosti (učna pomoč, pomoč pri učenju slovenščine, nudenje 
prostorov za delo, možnost aktivnega preživljanja prostega časa ...). Takšne 
organizacije uspešno sodelujejo tudi s starši, kar pozitivno vpliva na rezultate, ki jih 
dosegajo učenci priseljenci (prav tam). 

7.5  Metode dela in načini prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela 

z učencem priseljencem 

Šole, ki vključujejo učence priseljence, in učitelji, ki delajo s temi učenci, so zaradi 
ključnih problemov pri vključevanju učencev priseljencev, velikokrat prepuščeni sami 
sebi in svoji iniciativnosti pri načrtovanju dela s temi učenci. Zaradi povečanega 
števila učencev priseljencev je nosilka in organizatorka vključevanja učencev 
priseljencev na Osnovno šolo Koper, Mojca Jelen Madruša, izdala Priročnik za 
izvajanje programa Uspešno vključevanje otrok priseljencev (UVOP) (2015). 

M. Jelen Madruša (2015) je zbrala in uredila prispevke različnih avtorjev, ki delajo z 
učenci priseljenci. V priročniku so tako na enem mestu zbrane metode dela, ideje za 
poučevanje učencev priseljencev, učno gradivo in didaktične igre, prilagojene za 
učence priseljence. Kot pravi avtorica, so v priročniku ob strokovnih prispevkih 
zapisane in ponujene nekatere aktivnosti in dejavnosti, ki jih strokovni delavci lahko 
izvajajo ob delu z učenci priseljenci, njihovimi starši in ostalimi, ki soustvarjajo 
dinamiko šolskega prostora in dela v njej, na kar pomembno vplivata tudi podpora in 
sodelovanje tako vseh zaposlenih kot otrok in staršev iz nepriseljenih družin (prav 
tam). 

Priročnik je tako namenjen strokovnim delavcem, ki so pri svojem delu v stiku z otroki 
priseljencev in njihovimi družinami, zato vključuje tako strokovna besedila kot 
napotke za konkretno izvedbo dejavnosti, priporočila in usmeritve za izvajanje 
vsebin, ki bodo pripomogle k boljšemu socialnemu in jezikovnemu vključevanju otrok 
priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni 
sistem. Obenem pa priročnik še vedno dopušča učiteljem avtonomijo pri idejah, 
načrtovanju in izvajanju dejavnosti tako za otroke kot njihove starše. Prednost 
priročnika je seveda tudi to, da je objavljen v elektronski obliki in dostopen na spletni 
strani www.medkulturnost.si (Jelen Madruša, 2015).  

Na začetku priročnika je predstavljen model »vključevanja otrok priseljencev«, ki je 
bil v času projekta preizkušen; gre za nadgradnjo t. i. modela pripravljalnice. Ena od 
pomembnih novosti je ta, da otroku v začetni fazi vključevanja v šolski sistem 
ponudimo učenje slovenščine v obsegu večjega števila ur in da tovrstna intenzivna 
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oblika učenja jezika poteka v času pouka v manjših skupinah, ki jih oblikujemo glede 
na starost in otrokovo predznanje oz. poznavanje jezika (prav tam).  

Christensen in Stanat (2007) omenjata pet različnih programov v smislu dvojezične 
podpore, ki naj bi jo izvajali s priseljenimi učenci: 

1. program: Ni specifične podpore pri učenju jezika: učenci so umeščeni v razrede, v 
katerih se srečajo z jezikom okolja. 

2. program: Sistematična podpora pri učenju jezika: učenci so umeščeni v redne 
oddelke, vendar neko obdobje (v učnem jeziku, tj. jeziku države gostiteljice) 
prejemajo še dodatno pomoč pri obvladovanju jezika. 

3. program: Podpora s pripravljalno fazo: pred prehodom v redni oddelek se učenci 
udeležijo pripravljalne faze. 

4. program: Prehodna dvojezična podpora: učenci najprej dobijo podporo v svojem 
maternem jeziku. Postopoma prehajajo v učenje v učnem jeziku države gostiteljice. 

5. program: Vzdrževanje dvojezičnosti: učenci so večinoma poučevani v njihovem 
maternem jeziku. Takšen program si prizadeva razviti dvojezičnost pri učencih – 
obvladanje maternega in drugega jezika. 

I. Čančar (2014) ugotavlja, da v Sloveniji pripravljalne faze formalno še ne poznamo, 
torej so učenci priseljenci umeščeni v 1. program podpore – neka podpora v obsegu 
do 35 ur učenja slovenščine obstaja, vendar ta ni sistematična in ne poteka v 
maternem jeziku učenca. V zadnjem času se (neformalno) nekatere vrste programov 
pomoči pojavljajo na posameznih šolah, na katerih je odstotek priseljenskih učencev 
višji. Na OŠ Koper, Lucija, Sečovlje, Livada, Izola in Cirila Kosmača Piran so leta 
2010 izvedli »pripravljalnico«, ki sta jo sestavljali »uvajalnica« in »nadaljevalnica« 
Pripravljalnica se začne izvajati pred začetkom šolskega leta; namenjena je pomoči 
pri kulturnem in jezikovnem vključevanju v novo okolje (Čančar, 2014). 

V zadnjem letu smo v slovenske osnovne šole vpisali tudi veliko učencev priseljencev 
iz Afganistana in Sirije, ki govorijo jezik farsi. Pri njih je jezikovna ovira še večja kot 
pri učencih priseljencih iz nekdanje Jugoslavije. Ravnateljica OŠ Tabor Logatec Miša 
Stržinar tako ugotavlja, da je sodelovanje prevajalca nujno, predvsem v začetnem 
obdobju vključevanja učencev priseljencev. Enako ugotavlja tudi M. A. Vižintin in 
predlaga fleksibilno mrežo, ki bi potovala po šolah in ponujala vsaj občasno podporo, 
ker se tako otroci kot učitelji zaradi jezikovnih ovir pogosto znajdejo v stiski (Rečnik, 
2016). 

Za reševanje begunske krize in vpisovanje učencev priseljencev v šole so pristojna 
kar tri ministrstva (ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, ministrstvo za notranje zadeve), vendar točno določene 
zakonske podlage še vedno nimamo, zato si šole pomagajo same. Angažma je dosti 
širši od uradnih postopkov, v takih okoliščinah se aktivira celotna socialna mreža 
velikega dela strokovnih delavcev posamezne šole. Šole vključijo na primer partnerja 
sodelavca, ki govori arabsko. Na šoli imamo kontakte številnih ljudi, ki so pripravljeni 
pomagati pri prevajanju (Rečnik, 2016). 
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7.5.1  Priprava na vključitev 

Učencem priseljencem, ki se na novo vključijo v vzgojno-izobraževalni sistem, je 
potrebno zagotoviti prijetno okolje. Pomembno je, da vključimo vse zaposlene in da 
že predhodno seznanimo in pripravimo razred za prihod novega učenca. V 
Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole je podanih nekaj 
predlogov, kako zagotovimo optimalnejši sprejem za učenca priseljenca:  
- pripravimo zemljevid sveta, na katerem označimo države, iz katerih prihajajo 

učenci;  
- na vidnih mestih razstavimo zapise pozdravov v slovenskem jeziku in jezikih 

priseljenih otrok;  
- s sliko opremimo besedne oznake prostorov in posameznih predmetov na šoli itd.  

Zaradi povečanega števila prihoda beguncev v našo državo in s tem povečanega 
števila vpisa učencev priseljencev v naše šole je ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport na svoji spletni strani objavilo koristne informacije o vključevanju 
priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja 
(http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazeva
nja/). Informacije so namenjene predvsem učiteljem, vodstvu šol in staršem in so 
razdeljene na sklope (postopek vključevanja, splošno, uporabno, za učitelje, za 
vodstvo šole, za starše).  

V procesu vključitve učenca priseljenca morajo biti vsi strokovni delavci šole 
seznanjeni s svojo vlogo in morajo poskrbeti, da so učenci in njihovi starši ob prihodu 
sprejeti in informirani. Strokovni delavci morajo biti pravočasno informirani o novem 
učencu in predhodno seznanjeni s temeljnimi kulturnimi in družbenimi posebnostmi 
države učencev, ki se vključujejo v šolo. Ko učenca vključujemo v razredno skupnost, 
pripravimo razne socialne igre vključevanja in spoznavanja; na spletu in z drugimi viri 
seznanimo sošolce z značilnostmi in posebnostmi države učenca priseljenca; učencu 
omogočimo, da se predstavi in tako naveže prvi stik s sošolci itd. (Novak idr., 2012). 

Na Osnovni šoli Koper vsako šolsko leto v vzgojno-izobraževalni sistem na novo 
vpišejo od 8 do 15 učencev priseljencev. Že pred pričetkom novega šolskega leta 
(zadnji teden avgusta) izvedejo uvajalnico, le-ta je namenjena sprejemu in uvajanju 
otrok priseljencev  in tudi njihovih staršev v šolski prostor, novo okolje. Uvajalnica 
obsega  20-urni program (5-dnevni tečaj) in v njem je učencem dana možnosti, da v 
maternem jeziku predstavijo državo, iz katere prihajajo, »prebijejo« komunikacijsko 
zavoro v novem socialnem okolju in si ob različnih dejavnostih in igrah pridobijo 
občutek varnosti in sprejetosti. Uvajalnica se izvaja na šoli, ki jo kasneje obiskuje 
učenec priseljenec. Glede na število otrok, njihovo starost in poznavanje slovenščine 
izvajalci oblikujejo učne skupine. Mlajši učenci se učijo jezika z igro, didaktičnimi 
pripomočki in učnim gradivom, ki ga je izdelala OŠ Koper. Nekaj dejavnosti se odvija 
tudi v okolju, torej v mestu Koper. Starejši učenci spoznavajo komunikacijske vzorce 
za osnovno sporazumevanje v slovenščini in tudi italijanščini (jeziku okolja). Usvajajo 
besedišče ob učnem gradivu ter izbranih umetnostnih in neumetnostnih besedilih. V 
uvajalnici sodelujejo tudi otroci in starši, ki poznajo jezik otrok priseljencev, kot 
pomočniki in prevajalci. Pomožni jezik sporazumevanja je angleščina. Udeleženci na 
koncu dobijo potrdilo o udeležbi (Jelen Madruša, 2015). 

http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja/
http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja/
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7.5.2  Vključevanje učencev priseljencev  

Vodstvo šole preveri pravne možnosti za vključitev, ki jih omogoča slovenska šolska 
zakonodaja in v skladu s predpisi zbere vse podatke o učencu priseljencu 
(predznanje, posebnosti itd.). V skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju 
izobraževanja mora šola ugotoviti primerljivost znanja in uvrstiti učenca v ustrezen 
razred. Učencem priseljencem, ki nimajo ustreznega znanja slovenščine, šola 
omogoči izpopolnjevanje v znanju slovenščine. Ukrepe za izboljšanje jezikovne 
zmožnosti izvaja šola tudi v nadaljevanju izobraževanja ter v skladu z zakoni 
prilagodi ocenjevanje znanja (Novak idr., 2012). 

Na Osnovni šoli Koper poteka med šolskim letom nadaljevalnica za učence 
priseljence. Učenec priseljenec je vključen v redni oddelek. V njem poteka 
kombinacija individualnega dela in dela v skupini. Učitelji prilagodijo metode in oblike 
izvajanja učnega procesa, skrbno izberejo cilje in vsebine pri posameznem 
predmetnem področju. Učenec priseljenec ima prilagoditev tudi pri ocenjevanju 
znanja. Ocenjuje se njegov osebni napredek v doseganju ciljev, standardov znanja v 
učnih načrtih. Učenca priseljenca ocenijo na načine (izbrane metode ocenjevanja), ki 
mu  omogočajo izkazovanje  znanja, spretnosti, vedenj, veščin  (učenčevi ustni in 
pisni odgovori, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi 
učencev in druge dejavnosti ...) (Jelen Madruša, 2015).  

7.5.3  Obseg, oblike in načini prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela 

7.5.3.1  Individualni načrt aktivnosti  

Oddelčni učiteljski zbor mora, v sodelovanju s starši, za vsakega učenca priseljenca 
ob vstopu v vzgojno-izobraževalni sistem, oblikovati individualni načrt aktivnosti (INA) 
oziroma individualni program (Vižintin, 2013). Individualni program za posameznega 
učenca je dostopen v elektronski obliki, tako da imajo v pogled vanj vsi učitelji, ki 
delajo z učencem. Individualni program je fleksibilen in mora vsebovati osnovne 
podatke o učencu, podatke o osebi, ki je prva vzpostavila stik z njim, podatke o 
dosedanjem šolanju, predznanju in dosežkih učenca. Poleg tega vsebuje podatke o 
stopnji znanja slovenskega jezika, v njem so predstavljena še močna ter šibka 
področja učenca ter zapisani podatki o socialni vključenosti in o sodelovanju s starši 
(Kralj, 2010). Učitelj v skladu s standardi znanja načrtuje cilje in jih beleži v 
individualni načrt aktivnosti. Temu sledijo še zapisi o spremljanju dosežkov, oblike 
pomoči in prilagoditve za vsakega posameznega učitelja, ki z učencem dela. Na 
koncu vsebuje še evalvacijo izvedbe individualnega programa, v kateri je 
predstavljena uspešnost realizacije ciljev in predvidenih prilagoditev ter predlogi 
izboljšav za nadaljnje delo (prav tam). 

7.5.3.2  Možnost prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja  

V INA je skrbno načrtovano tudi prilagojeno preverjanje in ocenjevanje znanja z 
vidika razumevanja učnega jezika in nove snovi (Novak idr., 2012). 15. člen 
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 
šoli (2013) določa, da se za učenca priseljenca iz druge države lahko v dogovoru s 
starši med šolskim letom prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen 
ter drugo. Prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom se učencu priseljencu iz druge 
države upoštevajo največ dve šolski leti po vključitvi v osnovno šolo v Republiki 
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Sloveniji. 28. člen istega pravilnika (2013) določa tudi, da je učenec priseljenec iz 
druge države lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem je prvič vključen v 
osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjen iz posameznih predmetov in vseeno 
napreduje v naslednji razred. O tem odloči učiteljski zbor. 

Za uspešno uresničevanje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja je 
potrebno načrtovati delo v skladu z individualnim programom (Vižintin, 2013). M. A. 
Vižintin (2013) pravi, da je podatkov o tem, kako učitelji na posameznih šolah 
uresničujejo ta zakon, zelo malo in ugotavlja, da je možnost dveletnega prilagajanja 
zaenkrat še slabo razvita. Gombač idr. (2011) so izvedli raziskavo, kako učitelji v 
nekaterih osnovnih šolah razumejo sistem prilagojenega preverjanja in ocenjevanja 
znanja. Na eni izmed šol imajo učenci priseljenci poseben status, t. i. »status tujca«. 
Učitelji so povedali, da je pravilnik o dveletnem prilagajanju sicer nekaj pozitivnega, 
vendar je preveč splošno zastavljen in ga vsak razume po svoje. Težave namreč 
nastanejo, če dve leti preveč znižujemo standarde znanja in pričakovanja, kar lahko v 
nadaljnjih letih negativno vpliva na uspešnost učenca (prav tam). Nekateri učitelji 
navajajo, da dveletno prilagajanje pomeni, da ima učenec priseljenec napovedano 
spraševanje, lahko dobi manj ocen in je ocenjen po delih. Poleg tega ima podaljšan 
čas pisnega ocenjevanja, pri čemer učitelj preveri razumevanje navodil. 
Uresničevanje pravilnika dosegajo tako, da učence vprašajo osnove, jim pripravijo 
prilagojene učne liste, omogočijo dodatno razlago in po potrebi tudi dopolnilni pouk 
(prav tam).  

Poleg načrtovanja INA in upoštevanja možnosti dveletnega prilagajanja je 
pomembno tudi, da šole spodbujajo vključitev učenca priseljenca v različne 
dejavnosti in s tem vplivajo na boljšo socialno sprejetost in razvoj sporazumevalne 
zmožnosti. V skrbi za pozitivno in hitro vključitev v novo okolje spodbujajo tudi 
medvrstniško in medgeneracijsko pomoč ter mentorstvo (Novak idr., 2012). 

7.5.4  Slovenščina kot učni jezik  

P. Roter (2007) v eni izmed svojih raziskav o vključevanju priseljencev v slovensko 
družbo ugotavlja, da večina priseljencev ocenjuje znanje slovenskega jezika kot 
najpomembnejši dejavnik za vključitev v slovensko družbo. Zato je toliko 
pomembneje, da otroke priseljencev načrtno vključimo v šolo in oblikujemo postopek 
za njihovo učinkovito integracijo. Šola mora učencu glede na njegovo individualno 
jezikovno zmožnost in jezikovne potrebe omogočiti prilagojene oblike učenja in 
poglabljanja znanja slovenščine. Glede na potrebe učenca je šola dolžna tudi v 
nadaljnjih letih omogočiti individualno ali skupinsko pomoč pri učenju slovenščine. 
Učenje in umestitev slovenščine je potrebno začeti izvajati že pred vključitvijo učenca 
v šolo, med vključitvijo in tudi po njej. Pred vstopom v šolo je dobro, da se učenca 
vključi v intenzivni tečaj slovenščine, ob vstopu in med vključevanjem pa je 
pomembno, da mu pripravimo ustrezno učno gradivo, pripomočke in ponazorila; da v 
pouk vključimo obiske knjižnice; da omogočimo skupno branje v šoli, izvedemo 
predstavitve (da učenec javno spregovori – opis osebe, knjige ali slikanice) itd. 
(Novak idr., 2012). 
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7.5.5  Skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev 

Učenci priseljenci imajo pravico do izražanja pripadnosti svojemu narodu ali narodni 
skupnosti, do gojenja in izražanja svoje kulture ter uporabe svojega jezika in pisave 
(Novak idr., 2012). M. A. Vižintin ugotavlja, da je pri učencih priseljencih proces 
usvajanja prvega/maternega jezika prekinjen, zato je pri njih ohranjanje maternega 
jezika še toliko pomembneje. Kvalitetno postavljeni temelji v maternem jeziku so 
pogoj za lažje učenje drugih jezikov, poznavanje lastne kulture pa omogoča 
spoznavanje novih kultur, ne da bi se ob tem počutili ogrožene (Vižintin, 2013). 
Ohranjanje materinščine priporoča tudi Evropsko poročilo o izobraževanju in 
integraciji otrok priseljencev: »Kljub visoki vrednosti večjezičnosti je med učenjem 
jezikov treba spodbujati učenje prvega jezika.« (Heckmann, 2008, str. 77).  

Milan Rogelj, ravnatelj OŠ Jakoba Aljaža Kranj, pravi, da bo otrok spoštoval 
slovenski jezik in kulturo, če bomo mi spoštovali njega. Učencem priseljencem je 
potrebno dati možnost, da se izkažejo, da se počutijo varne, da bodo morda kdaj 
pokazali tudi kakšno svojo travmo in da jih bomo znali razumeti. Ob takem odnosu je 
vključitev v družbo in šolo veliko uspešnejša (Rečnik, 2016). 

Za kakovostno ohranjanje maternega jezika učencev priseljencev se spletno 
povezujemo s šolami iz krajev, iz katerih učenci prihajajo; skrbimo, da je v šolski 
knjižnici omogočena dostopnost do literature in gradiv v jeziku učenca priseljenca in 
učencem omogočimo opravljanje bralne značke v maternem jeziku (Novak idr., 
2012). 

L. Cahunek (2015) se sprašuje, kdo je pravzaprav pristojen za organizacijo 
poučevanja materinščine. Ali so to otroci in starši priseljenci, ki naj bi iz slovenske 
zakonodaje sami izluščili svoje pravice? Ali je to dolžnost šole, katere cilj naj bi bil 
čim boljša integracija otrok priseljencev? M. A. Vižintin (2009) pravi, da naj bi bili 
pobudniki društva, ministrstvo, pristojno za šolstvo, že integrirani priseljenci.  

Kako točno bodo šole poskrbele za učenje oz. ohranjanje maternega jezika učencev 
priseljencev, torej ni določeno. M. A. Vižintin (2009) navaja primer nekaterih 
slovenskih osnovnih šol, ki so k sodelovanju povabili učitelje albanščine in 
makedonščine. Učitelj makedonščine in dve učiteljici albanščine so svoj materni jezik 
in kulturo poučevali na šestih slovenskih osnovnih šolah od osmih, ki so otrokom 
priseljencem omogočile učenje maternega jezika in kulture. To kaže predvsem na to, 
da je veliko odvisno od osebne angažiranosti posameznikov. 

Učiteljice in učitelji, ki poučujejo materni jezik in kulturo učencev priseljencev na 
osnovnih šolah, so tudi sami priseljenci, ki so v Slovenijo prišli z željo po boljšem, 
mirnejšem življenju (Vižintin, 2009). Izkušnje človeka z migrantskim ozadjem lahko 
odločilno pripomorejo k učinkovitejšemu vključevanju novih priseljencev. Priporočljivo 
je, da organizacija, ki dela s priseljenci, zaposli človeka, ki ima podobne izkušnje 
(Heckmann, 2008). 

7.5.6  Razvijanje večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti 

K sprejetosti učencev priseljencev občutno pripomorejo medkulturne šolske ure in 
prireditve. Pogosto predstavljajo priseljenci na šolah le svojo kulinariko ali folkloro, s 
čimer se utrjujejo že zasidrani stereotipi in predsodki – redkeje pa se govori pri učnih 
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urah o kulturnih, gospodarskih, znanstvenih in drugih dosežkih, ki so jih doprinesli k 
razvoju človeštva pripadniki priseljenskih skupnosti (Vižintin, 2015). Avtorica pravi, da 
bi se morali pri učnih urah in medkulturnih šolskih prireditvah pogosteje predstavljati 
izobraženi in družbeno aktivni priseljenci, ki s svojim znanjem, z izkušnjami in idejami 
konkretno prispevajo k podobi in h gospodarskemu razvoju današnje Slovenije (prav 
tam). 

Učitelji največkrat vedo premalo o npr. kosovski in albanski kulturi ter jeziku, zato je 
dobro, da se šole povežejo z albanskimi društvi, z aktivnimi in izobraženimi albansko 
in slovensko govorečimi ljudmi v lokalnem okolju in jih prosijo, da pomagajo pripraviti 
dvojezične medkulturne ure, na katerih bodo predstavili kosovsko in albansko kulturo 
ter albanski jezik (Vižintin, 2015) 

M. Novak idr. (2012) navajajo, da moramo v okviru sprejemanja učencev priseljencev 
v novo okolje skrbeti za spodbujanje vseh učencev k medkulturni komunikaciji 
(projektni dnevi, izmenjave med šolami, sodelovanje z nevladnimi organizacijami, 
prireditve), da se tako tudi ostali učenci čim bolj vživijo v položaj priseljenega sošolca 
ter da mu pomagajo pri učenju in navajanju na novo okolje. Z izbiro ustreznih metod 
in oblik dela skrbimo za odpravljanje stereotipov in predsodkov in s tem spodbujamo 
oblikovanje vrednot medkulturne vzgoje. Temeljni cilji strokovnih delavcev pri 
razvijanju medkulturnosti so: navajati učence na sprejemanje drugačnosti; razvijati 
zanimanje za druge kulture in s tem navajati učence na kakovostno sobivanje (Novak 
idr., 2012). 

7.5.7  Sodelovanje s starši 

Za učinkovito sodelovanje s starši je pomembno, da šola spoštuje njihovo zasebnost, 
kulturo, jezik in vrednote ter da pri komunikaciji z njimi s povratnimi informacijami 
sproti preverja razumljivost in sledenje njihovim sporočilom. Šola pomaga staršem pri 
izpolnjevanju vpisnih dokumentov, tako da jim omogoči prevajalca in jih seznani z 
njihovimi pravicami in dolžnostmi. Staršem predstavi slovenski šolski sistem in jim 
omogoči, da se vključijo v življenje in delo šole. Hkrati jim ponudi tudi možnost učenja 
slovenščine v okviru za to pristojnih institucij. Za uspešno sodelovanje šola organizira 
različne oblike povezovanja z drugimi starši, omogoči vključitev v različne dejavnosti, 
spodbuja družinsko branje in sodeluje pri prevajanju (Novak idr., 2012). 

Šole bi morale organizirati program za starše, v katerem bi bilo vključeno 
opismenjevanje tudi zanje. Znanje slovenskega jezika je namreč pomembno za 
pomoč otroku pri delu za šolo (Hanuš, 2010). 

7.5.8  Kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 

Šola je pri sprejemanju in delu z učenci priseljenci dolžna zagotoviti stalno 
izobraževanje strokovnih delavcev (razrednih učiteljev, predmetnih učiteljev, socialnih 
delavcev itd.) in jim s seminarji in delavnicami omogočiti strokovno usposobljenost za 
kvalitetno delo (Novak idr., 2012). 
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7.6  Vloga učitelja pri vključevanju učencev priseljencev 

Pri vključevanju priseljenih učencev v šolo imajo predvsem učitelji velikokrat težave. 
Ker učenci priseljenci ne poznajo jezika, nove kulture in se znajdejo v povsem novem 
okolju in položaju, se to odraža tudi pri učnem uspehu. Pri uspešnejšem  vključevanju 
priseljenih učencev v šolo imata veliko vlogo senzibilen učitelj in formalna ureditev 
šolskega sistema. Sistemska ureditev v Sloveniji ima več pomanjkljivosti, zato je 
veliko odvisno od iniciative posameznih učiteljev (Čančar, 2014). 

V šolah dodatne ure slovenščine izvajajo učitelji in pedagogi, ki pa žal niso 
usposobljeni za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika (prav tam). I. 
Čančar (2014) opozarja, da učitelji niso ustrezno izobraženi tudi na področju 
interkulturne pedagogike in povzema številne raziskave, v katerih je bilo ugotovljeno, 
da učitelji s svojimi stališči izražajo slabše poznavanje načel interkulturne 
pedagogike, zahtevajo asimilacijo in zavračajo kulturno heterogenost v razredih. 

Kljub zakonskemu določilu o izvajanju pouka materinščine in kulture za učence 
priseljence, nekateri avtorji še vedno ugotavljajo, da je veliko učiteljev mnenja, da naj 
se učenci priseljenci čim prej prilagodijo obstoječemu bolj ali manj nespremenljivemu 
sistemu delovanja, torej se kulturno in jezikovno asimilirajo (Millaku, 2014). Millaku 
(2014) povzema ugotovitve raziskave avtoric M. Peček in I. Lesar (2006), v kateri je 
bilo ugotovljeno, da več kot 10 odstotkov slovenskih učiteljev ne bi bilo pripravljenih 
sprejeti otroke priseljence iz nekdanje Jugoslavije ali pa se niso mogli odločiti. To je 
tudi eden izmed razlogov, da so učenci priseljenci v evropskem vzgojno-
izobraževalnem procesu v slabšem položaju glede izbire šole in časa obiskovanja 
šole ter so manj uspešni od večinskega prebivalstva (Heckmann, 2008). 

Ftičar (2006) trdi, da bi morali učitelji vedeti, kaj je večkulturnost in večkulturna 
pedagogika, oz. bi morali to znanje pridobiti že med študijem. Žal pa avtor zanemari 
vlogo sistema, ki učiteljem ne ponudi ne izobraževanja v sklopu študija ne podpore 
pri vključevanju učenca, pa čeprav sistem poziva k inkluziji. 

Tudi M. A. Vižintin (2009, 2013) opozarja na neustrezno strokovno usposobljenost 
učiteljev, ki poučujejo učence priseljence. Profesorji slovenskega jezika, razredni 
učitelji ter drugi pedagoški delavci med svojim rednim dodiplomskim izobraževanjem 
namreč ne dobijo dovolj znanja ali izkušenj za poučevanje slovenščine kot drugega 
jezika, zato to zahteva od njih dodatno izobraževanje (Vižintin, 2013). 

B. Hanuš (2010) pravi, da imajo učitelji pogosto občutek, da so učenci priseljenci 
popolnoma nezainteresirani za šolsko delo. Slovenščina ni njihov materni jezik, zato 
velikokrat učitelja sploh ne razumejo in ne upajo povedati, da česa ne razumejo, 
učitelji pa to razumejo kot nezainteresiranost. Vendar raziskava A. Miketič (2009) 
kaže na to, da so učenci priseljenci bolj storilnostno naravnani kot nepriseljeni učenci 
in je težava pravzaprav v učiteljih in njihovemu razumevanju učencev priseljencev in 
odnosu do njih (Hanuš, 2010).  

Učitelji oz. odrasli imajo veliko predsodkov in zadržkov do sprejemanja 
drugačnega/tujega, na srečo so otroci drugačni. Otroci so zelo pristni v vseh pogledih 
in s sprejemanjem in vključevanjem učencev priseljencev v svoje okolje nimajo težav. 
Zanje jezikovne in kulturne razlike niso ovira. Tudi odrasli bi se lahko držali načela, 
da se vsi ljudje smejimo v istem jeziku ali pa kot pravi Milan Rogelj, ravnatelj OŠ 
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Jakoba Aljaža Kranj: »Če imamo problem, ga imamo v glavah odraslih. Doseči 
moramo spremembe v glavi.« (Rečnik, 2016) 

7.7  Učno gradivo, namenjeno učencem priseljencem 

M. A. Vižintin je leta 2009 opozarjala na to, da v Sloveniji še ne obstaja učno gradivo, 
namenjeno učencem priseljencem. Tudi A. Miketič (2009) izpostavlja, da ni primerno, 
da se učenci priseljenci izobražujejo v istem šolskem sistemu, z istimi učbeniki in 
standardi znanja kot učenci, katerih materni jezik je slovenščina.  

Leta 2013 je izšel učbenik Na poti k učenju slovenščine - učno gradivo za učence, ki 

jim slovenščina ni materni jezik, leta 2015 pa še Priročnik za izvajanje programa 
Uspešno vključevanje otrok priseljencev. V slednjem je avtorica Barbara Upale 
pripravila didaktično gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega jezika v prvi 
triadi. 

Obe omenjeni gradivi sta sicer primerni za poučevanje slovenščine kot drugega 
jezika, ocenjujem pa, da nista primerni za začetno opismenjevanje v slovenščini kot 
drugem jeziku. Didaktično gradivo je namenjeno starejšim učencem priseljencem oz. 
tistim, ki so se že opismenili v maternem jeziku. Zelo pozitivno je, da so se v Sloveniji 
našli strokovnjaki in izdali nekaj gradiv, ki so v pomoč tako učiteljem kot tudi učencem 
priseljencem in njihovim staršem pri poučevanju in učenju slovenščine kot drugega 
jezika. Zelo malo pa je poudarka na začetnem opismenjevanju učencev priseljencev 
v slovenščini in pripravi gradiva zanje.  

B. Hanuš (2010) poudarja, da je potrebno pri učencih priseljencih najprej bogatiti 
besedni zaklad v slovenskem jeziku. V šolskem letu 2009/10 je v reviji Cicido 
pripravljala Medvedkov slovar, ob katerem učenci zaznavajo prvi glas v besedi, se 
sami spomnijo še novih besed in tako urijo glasovno zavedanje, ki je temelj 
začetnega opismenjevanja.  

Avtorica navaja še nekatera dela, ki jih uporablja pri delu z učenci, katerih materni 
jezik ni slovenščina, tj. Moj slovar (Hanuš, Šimenc Mihalič in Šubic, 2000), Kukujev 
slikovni slovar (Bucik, 2008). Pomembno je, da je gradivo bogato ilustrirano, ker ob 
tem lahko razvijajmo različne cilje: iskanje sopomenk, protipomenk, zaznavanje 
zvena besed, rime, prvega in zadnjega glasu, dolžino besed, določanje zlogov v 
besedi ... (Hanuš, 2010). 

Leta 2009 je B. Hanuš izdala tudi zbirko slikanic Zgodbe o Jakobu in muci Mici. 
Zgodbi v slovenščini sledijo, v isti knjigi, prevodi v italijanščini, nemščini in 
madžarščini, v drugi knjigi pa prevodi v hrvaščini, makedonščini in romščini. Zgodbe 
so preproste, imajo lahko razumljivo besedišče, kratke povedi in nazorne ilustracije 
(prav tam). 

Učiteljem pa je lahko pri poučevanju učencev priseljencev v pomoč tudi magistrsko 
delo A. Štimpfel (2015), v katerem je opisan didaktični pristop za pouk književnosti. 
Individualiziran didaktični pristop za poučevanje književnosti je sicer pripravljen za 
učenca tretjega razreda, vendar ga lahko prilagodimo in razširimo tudi za mlajše ali 
starejše učence priseljence. 
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8  ZAKONODAJNA IZHODIŠČA VKLJUČEVANJA UČENCEV 

PRISELJENCEV 

8.1  Zakon o osnovni šoli  

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-I, 2013) v 8. členu 
predvideva organizacijo pouka slovenskega jezika in kulture za otroke, ki prebivajo v 
Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik. V istem členu je še 
zapisano, da se za te učence, v sodelovanju z državami izvora, organizira tudi pouk 
njihovega maternega jezika in kulture.  

10. člen istega dokumenta podrobneje opredeljuje tuje državljane in njihovo 
izobraževanje: »[o]troci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in 
prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega 
izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.« 

8.2  Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je zapisano, da se 
za učence priseljence organizira pouk maternega jezika in dodani pouk slovenščine.  
Dodano je še, da zakonsko nista določena ne obseg in ne oblika takega dodatnega 
pouka slovenskega in njihovega maternega jezika. 

Zakonodajna določila se v praksi tako uresničujejo na zelo različne načine. Vse je 
pravzaprav odvisno od posameznih šol, njihovih ravnateljev in učiteljev. Na nekaterih 
šolah so učitelji in ravnatelji o priseljenskih temah bolj ozaveščeni in angažirani za 
izvedbo dodatnega pouka kot drugod. Na ravni sistema pa ni enotne rešitve, ki bi 
natančno opredeljevala, kako naj bi se poučevanje otrok priseljencev izvajalo (Krek in 
Metljak, 2011). 

Predvsem bi bilo potrebno natančno opredeliti, kdo so lahko izvajalci dodatnega 
pouka in kakšna naj bo njihova strokovna usposobljenost, obseg dodatnega pouka 
ter njegovo obliko in vsebine. Za učence priseljence bi bilo smiselno učenje 
slovenščine v strnjenem uvodnem tečaju, ker to povečuje možnost za uspešno in 
hitrejše vključevanje in napredovanje. Med predlaganimi rešitvami je omenjeno tudi 
obiskovanje rednega pouka skupaj s sošolci, katerih materni jezik je slovenščina 
(prav tam). 

Dobro razvita jezikovna zmožnost v maternem jeziku je podlaga za razvoj jezikovne 
zmožnosti v tujih jezikih. Zaradi tega dejstva je pomembno, da učencem priseljencem 
omogočimo tudi učenje njihovega maternega jezika in kulture. V Beli knjigi o vzgoji in 
izobraževanju (2011) je zapisano, da se pouk maternega jezika in kulture za učence 
priseljence organizira v obsegu ene ure na teden za skupino učencev. 
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8.3  Ustava Republike Slovenije 

V Ustavi Republike Slovenije je v 11. členu zapisano, da je uradni jezik v Sloveniji 
slovenščina, z izjemo dvojezičnih območij, na katerih sta uradna jezika poleg 
slovenščine tudi italijanščina ali madžarščina. Poleg tega pa 61. in 62. člen 
državljanom, ki jim slovenščina ni materni jezik, priznavata pravico do svobodnega 
izražanja narodne pripadnosti, gojenja lastne kulture in uporabe svojega jezika ter 
pisave. Priseljenci, tujci in drugi imajo tako po zakonu pravico, da pred državnimi in 
drugimi javnimi organi v skladu z zakonom uporabljajo svoj jezik in pisavo (Ustava 
Republike Slovenije, 2013). 
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II EMPIRIČNI DEL 

9  RAZISKAVA 

9.1  Opredelitev raziskovalnega problema 

Branje in pisanje so skupaj s poslušanjem in govorjenjem temeljne sporazumevalne 
dejavnosti v našem življenju in nam omogočajo preživetje v družbi. Pri tem ima veliko 
vlogo začetno opismenjevanje, ki je opredeljeno kot ena izmed faz procesa 
pridobivanja funkcionalne pismenosti (Zrimšek, 2003).  

Začetno opismenjevanje je potrebno skrbno načrtovati za vsakega učenca posebej. 
Posebno pozornost pa moramo nameniti tudi učencem, katerih materni jezik ni 
slovenščina. Zanje je potrebno načrtovati individualni načrt aktivnosti (INA) oziroma 
individualni program (Vižintin, 2013). 

O tem, kako v slovenščini opismenjevati učence priseljence, imamo nekaj smernic in 
zakonskih določil, a ni natančne opredelitve, zato si v praksi vsak učitelj pomaga po 
svoje. V empiričnem delu magistrskega dela sem oblikovala in preizkusila 
individualizirani didaktični pristop za začetno opismenjevanje učenca priseljenca pri 
dodatnih urah slovenščine. Predmet mojega raziskovanja je bilo tudi načrtovanje 
začetnega preverjanja učenčevega predznanja, beleženje sprotnega dela in 
učenčevega napredka v znanju ter analiza učenčevega znanja po tem pristopu.  

9.2  Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

CILJI RAZISKAVE 

Zastavila sem si naslednja cilja: 

 izdelati in preizkusiti individualizirani didaktični pristop za delo z učencem 
priseljencem (učenec, čigar materni jezik ni slovenščina) pri dodatnih urah 
slovenščine za začetno opismenjevanje;  

 izdelati in preizkusiti posebej načrtovano začetno in njemu podobno končno 
preverjanje znanja, s katerima bom preverila učenčev napredek v znanju 
slovenščine. 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Z raziskavo želim ugotoviti: 

1. Ali bo učenec priseljenec po intenzivnem individualnem delu razvil 
predopismenjevalne zmožnosti (vidno razločevanje; slušno razločevanje in 
razčlenjevanje; orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju; pravilno držo telesa 
in pisala)?  
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2. Ali se bo pri učencu priseljencu po intenzivnem individualnem delu pokazal 
napredek pri pisanju besed ter preprostih povedih (s tiskanimi črkami)?  

3. Ali se bo pri učencu priseljencu po intenzivnem individualnem delu pokazal 
napredek pri branju besed ter preprostih povedih (napisanih s tiskanimi črkami)?  

4. Ali bo učenec priseljenec po intenzivnem individualnem delu pokazal napredek 
tudi pri poimenovalni zmožnosti v slovenskem jeziku?  

9.3  Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop  

V raziskovalnem delu magistrske naloge sem uporabila kvalitativni raziskovalni 
pristop (študija primera) in kavzalno neeksperimentalno metodo. Izdelala in 
preizkusila sem individualizirani didaktični pristop za delo z učencem priseljencem pri 
dodatnih urah slovenščine (jezikovni pouk) na področju začetnega opismenjevanja.  

Za svojo raziskavo sem uporabila tehniko študija primera, za katero je značilno, da 
sistematično zbiramo podatke o točno določeni osebi ali skupini ljudi, jih nato 
organiziramo in analiziramo ter zapišemo končno poročilo, v katerem predstavimo 
izbrani primer (Sagadin, 1991).  

9.3.1  Preučevana oseba 

V raziskavo sem vključila učenca priseljenca, ki obiskuje 1. razred devetletne 
osnovne šole na obrobju Ljubljane. Vzorec je neslučajnostni in izbran namensko, 
glede na potrebe raziskave. Učenec, čigar materni jezik je albanščina, prihaja iz 
države Kosovo in ima v šoli težave z razumevanjem slovenskega jezika in zato 
potrebuje dodatno učno pomoč. Njegova učiteljica mi je povedala, da je učenec učno 
šibkejši, težave ima predvsem pri jeziku in na splošno pri sledenju pouka, saj ne 
razume vseh besed v slovenščini.  

9.3.2  Opis postopka zbiranja podatkov  

Za zbiranje podatkov sem uporabila tehniko analize dokumentov (učenčevi izdelki) v 
kombinaciji s tehniko opazovanja z udeležbo. Sistematično sem zbrala podatke o tem 
učencu, podatke sem uredila in analizirala ter o tem napisala končno poročilo.  

Najprej sem načrtovala in izdelala preverjanje znanja (gl. prilogo 1), s katerim sem, 
na prvem srečanju, ugotovila, kakšno je učenčevo predznanje. Pri začetnem 
preverjanju znanja sem preverjala učenčeve zmožnosti, ki so pomembne pri 
začetnem opismenjevanju. Nato sem načrtovala in preizkusila deseturni 
individualizirani didaktični pristop, namenjen poučevanju začetnega opismenjevanja 
pri slovenščini za učenca priseljenca. Pri tem sem pisala sprotne priprave za 
vzgojno-izobraževalno delo in v skladu s cilji iz učnega načrta za slovenščino 
načrtovala dejavnosti. Izvedbo vsake sprotne učne priprave sem analizirala in 
zapisala ugotovitve. Zapisovala sem si tudi zanimive učenčeve komentarje med 
učnimi urami in analizirala njegove izdelke. Učne ure so potekale enkrat tedensko, 
torej deset srečanj v mesecu aprilu, maju in juniju. Na zadnjem srečanju je učenec 
reševal končno preverjanje znanja, ki je podobno začetnemu (gl. prilogo 11). S 
primerjanjem začetnega in končnega preverjanja znanja sem pridobila podatke o 
učenčevem napredku in ustreznosti individualiziranega didaktičnega pristopa. 
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9.3.3  Postopki obdelave podatkov  

Pred pričetkom raziskave sem izdelala začetno preverjanje znanja, ki ga je učenec 
rešil na prvem srečanju. Pri analizi rešenega začetnega preverjanja znanja sem 
ugotovila, na katerih področjih, pomembnih pri začetnem opismenjevanju, ima 
učenec težave in potrebuje pomoč, dodatno razlago in vaje ter nato načrtovala 
individualizirani didaktični pristop  

Z opazovanjem, s sprotnim beleženjem poteka dela, z analizo dela in učenčevih 
izdelkov ter s primerjavo začetnega in končnega preverjanja znanja sem pridobila 
podatke o učenčevem znanju slovenščine ter oblikovala ugotovitve.  
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10 INDIVIDUALNI NAČRT AKTIVNOSTI ANALIZIRANEGA 

UČENCA 

10.1  Kratek opis analiziranega učenca (Nik) 

Snov za empirični del magistrske naloge sem pridobila s pomočjo analiziranja dela z 
učencem, ki ne prihaja iz slovensko govorečega območja. Za lažje pisanje bom 
učenca poimenovala z izmišljenim imenom Nik. 

O Niku imam malo podatkov, vse, kar sem izvedela, mi je povedala njegova 
učiteljica, ki dela z njim pri dodatnih urah slovenščine za tujce. Njegov materni jezik je 
albanščina. Njegova družina se je iz države Kosovo preselila v Slovenijo pred 
približno petimi leti. Nik je v  času analiziranja obiskoval prvi razred devetletne 
mestne osnovne šole (zunaj Ljubljane), njegova starejša sestra pa tretji razred. Oba 
imata v šoli težave z razumevanjem slovenščine, ker doma govorijo v svojem 
maternem jeziku. Nik redno in vestno obiskuje pouk, tudi na individualna srečanja z 
menoj je prišel vedno pravočasno in ob dogovorjenih dnevih.  

Že pred prvim samostojnim srečanjem z izbranim učencem sem se udeležila dveh 
srečanj oziroma dveh ur slovenščine za tujce; tam sem spoznala vse učence, ki 
obiskujejo dodatne ure slovenščine. Na obeh srečanjih sem delala z njimi in se jim 
predstavila, zato me je izbrani učenec že poznal. Ko sem Niku in njegovi mami 
povedala, da bom sedaj nekajkrat z njim delala jaz, sem naletela na pozitiven odziv. 
Mama je z veseljem podpisala soglasje. Mama je žal zelo slabo razumela in govorila 
slovensko, zato se mi zdi, da je podpisala soglasje predvsem zaradi mojega 
pozitivnega pristopa in zaupanja do učiteljice, ki običajno vodi dodatne ure 
slovenščine za tujce. Niku pa sem povedala, da bom pri naslednjih srečanjih zanj 
pripravila posebne naloge. 

Učenec je na dodatnih ura slovenščine dobro sodeloval. Bil je motiviran za delo in 
nikoli mi ni rekel, da česa ne bo naredil. Izjema je bila pri branju zlogov in besed. 
Večkrat mi je rekel, da še ne zna brati. V takšnih primerih sem ga morala spodbuditi. 
Po navadi sem mu rekla, da je te zloge in besede enkrat že prebral, da pozna črke in 
to sem mu nato tudi dokazala. Ko je pravilno prebral zlog/besedo, je sledila pohvala. 
Morda pravilno prebrana beseda tu in tam res še ni pravo branje, vendar je 
pomembno, da učenca pohvalimo za trud, vztrajnost in napredek. To je pomembna 
motivacija za nadaljnje učenje. Učenec Nik je potreboval veliko spodbude, saj je imel 
zaradi svojega statusa (učenec priseljenec) malo samozavesti in slabo samopodobo 
(»jaz tega ne znam, to je pretežko zame ...«). 

Njegovo nezaupanje vase se je odražalo tudi pri njegovem govoru. Njegov govor je 
bil pravzaprav v večini primerov »mrtvi govor« (Žerdin, 2003: 45). Na moja vprašanja 
je odgovarjal z »da«, »ne« in »ne vem«. Učenec je stvari razumel, njegovo besedno 
sporočanje pa je bilo močno okrnjeno. Bolj se je »razgovoril« na zadnjih srečanjih, na 
katerih je na mojo pobudo povedal tudi nekaj »celih« povedi. Njegov »mrtvi govor« ni 
bil le posledica nezaupanja vase, v veliki meri je bil posledica tega, da je slovenščina 
njegov drugi jezik.  



Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju 

Špela Godeša — Magistrsko delo 

56 
 

Kako je potekal njegov govor, je zapisano v sprotnih analizah posameznih učnih ur. 
Odgovori učenca so zapisani v dobesednih navedkih in ležeči pisavi, ker je učenec 
odgovarjal neknjižno pogovorno. S tem pravzaprav ni nič narobe, saj tudi učni načrt 
za slovenščino, v razdelku individualizacija in diferenciacija za učence, katerim 
slovenščina ni materni jezik, predvideva izbiro ustrezne socialne zvrsti jezika glede 
na razvojno stopnjo učenca. 

10.2  Albanski jezik in vzgojno-izobraževalni sistem na Kosovu 

Albanski jezik se močno razlikuje od jezika priseljencev iz drugih republik nekdanje 
Jugoslavije, torej tudi slovenščine. Albanščina predstavlja enklavo med sosednjimi 
jeziki; je indoevropski jezik, vendar nima nikakršnih stičnih točk ne s sosednjimi in ne 
z drugimi jeziki (Cahunek, 2015). L. Cahunek (2015) povzema avtorja Berishaja 
(2004), ki pravi, da so Albanci v primerjavi z drugimi etničnimi skupinami s področja 
nekdanje Jugoslavije edini z »neslovanskim izvorom«. Ko Albanci enkrat usvojijo 
slovenski jezik, veliko komunicirajo v njem. Slovenski jezik je tudi pogoj socializacije 
in integracije v novo družbo.  

L. Cahunek (2015) je v svoji raziskavi opisala vzgojno-izobraževalni sistem na 
Kosovu. Osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje na Kosovu, v katerega so 
vključeni otroci od 6. do 18. leta, delijo na tri stopnje: na osnovno šolo (1.–5. razreda) 
in nižjo srednjo šolo (6.–9. razreda), ki sta obvezni, ter na višjo srednjo šolo (10.–
12./13. razreda).  

Kosovo se sicer že dolgo poskuša približati evropskim in svetovnim standardom 
šolstva, vendar imajo pri tem veliko problemov: neučinkovitost šolskih stavb, slabo 
pohištvo in druga oprema, zastarelo ogrevanje, ki v nekaterih učilnicah še vedno 
deluje na drva, slabi higienski minimumi, slabo razvejana mreža šolstva, zaradi 
katere številni otroci s podeželja prehodijo dolge razdalje, da se lahko izobražujejo, in 
številne druge stvari (prav tam).  

10.3  Učni načrt za slovenščino 

Ker je načrtovanje in izvedba mojega dela z učencem Nikom potekala v skladu z 
učnim načrtom za slovenščino (Program osnovna šola, 2011), v tem poglavju 

magistrskega dela navajam nekaj odlomkov iz učnega načrta - predvsem tistih, ki 

zadevajo delo z učencem priseljencem.  

10.3.1  Opredelitev predmeta slovenščina 

Slovenščina kot materni/prvi jezik za večino učencev in kot drugi jezik/jezik okolja za 
pripadnike manjšin je ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli (Program 
osnovna šola, 2011: 4). 

Za učence priseljence je slovenščina drugi jezik oziroma jezik okolja. Za te učence je 
pomembno, da slovenski jezik usvojijo kar se da hitro in dobro. Slovenščina je učni 
predmet in učni jezik v šolah in je tudi uradni in uradovalni jezik. Dobro poznavanje in 
uporaba jezika jim pomaga pri vključevanju v slovensko družbo (prav tam). 
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Cilji predmeta se uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom v okviru štirih 
sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, branja, govorjenja in pisanja. Namen 
jezikovnega pouka je razviti sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) 
jeziku, to je praktično in ustvarjalno obvladovanje vseh štirih sporazumevalnih 
dejavnosti (prav tam).  

Udejanjanje ciljev pouka slovenščine se prilagaja razvojni stopnji učencev. Zato tako 
imenovano začetno opismenjevanje traja celo prvo triletje. V 1. in 2. razredu se 
sistematično usvajajo tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa se te tehnike utrjujejo 
in izboljšujejo (prav tam). 

10.3.2  Splošni in operativni cilji 

Učenec: 
- razvija sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku; 
- individualizirano, postopno in sistematično razvija zmožnost branja in 

pisanja besedil: 

 sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti, tj. vidno 
razločevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje, orientacijo na 
telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala; 

 sistematično razvija tehniko branja in pisanja, tj. piše besede z velikimi 
tiskanimi črkami, glasno bere besede in enostavčne povedi , napisane z 
velikimi tiskanimi črkami; 

- razvija jezikovno in slogovno zmožnost: 

 razvija poimenovalno zmožnost, tj. razlaga dane besede, poimenuje 
bitja/predmete v svoji okolici/na sliki s knjižnimi besedami (Program 
osnovna šola, 2011: 5-10). 

10.3.3  Didaktična priporočila 

Pri načrtovanju pouka slovenščine naj učitelj upošteva dejstvo, da se učenčeva 
sporazumevalna zmožnost razvija v medsebojni povezanosti z razvojem mišljenja in 
znanja. Pomembno je, da učitelj pri izbiri didaktičnih metod in oblik upošteva tudi 
individualne značilnosti učenca. Individualizacija pouka je pomembna in smiselna, saj 
so cilji in vsebine jezikovnega pouka opredeljeni za celotno triletje, pri tem lahko 
učitelj usvajanje predpisanih vsebin in ciljev prilagodi značilnostim, zmožnostim in 
hotenjem posameznega učenca (Program osnovna šola, 2011: 72). 

To je pomembno predvsem pri poučevanju branja in pisanja, saj je cilj omogočiti 
vsem učencem, da spoznajo in dosežejo višjo raven t. i. »kritične pismenosti«. 
Učenci naj v svet branja in pisanja vstopajo postopoma, sistematično in 
individualizirano. Glede na učenčevo predznanje naj učitelj za vsakega učenca izdela 
individualni načrt razvijanja zmožnosti branja in pisanja. Učenec mora najprej 
sistematično razviti predopismenjevalne zmožnosti in šele nato preiti na naslednjo 
stopnjo, torej sistematično razvijati tehniko branja in pisanja (prav tam).  

10.3.4  Minimalni standardi znanja  

Učenec ima skladno s cilji iz učnega načrta razvito zmožnost branja in pisanja 
neumetnostnih besedil (Program osnovna šola, 2011: 56).  
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Pri branju pomeni, da usvoji tehniko branja s tiskanimi črkami (do zaključka 2. 
razreda) in tekoče bere svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni in recepcijski 
zmožnosti ustrezna besedila s tiskanimi in pisanimi črkami (ob zaključku 3. razreda). 
Svoje razumevanje prebranega besedila dokaže tako, da določi okoliščine nastanka 
besedila, določi sporočevalčev namen, določi temo besedila in povzame bistvene 
podatke ter obnovi besedilo (prav tam). 

Pri pisanju pa pomeni, da ob zaključku 2. razreda piše s tiskanimi črkami kratka 
preprosta besedila, ob zaključku 3. razreda pa piše s pisanimi črkami daljša besedila 
tistih vrst, ki so predpisana z učnim načrtom - tvori ustrezna, razumljiva, jezikovno 
pravilna in zaokrožena besedila ter njegova pisava je čitljiva (prav tam). 

10.3.5  Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Poučevanje je tesno povezano tudi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Učitelj 
preverja in ocenjuje tisto, kar je učenec usvajal v procesu poučevanja. Učitelj vrednoti 
učenčev napredek in ga seznanja s tem, kako napreduje k zastavljenim ciljem 
(Program osnovna šola, 2011: 80). 

Učenec razvija svoje zmožnosti ves čas izobraževanja, zato tudi učitelj spremlja 
napredek v daljšem časovnem obdobju. Pri tem učitelju pomaga predvsem opisno 
ocenjevanje, ki je sestavljeno iz opisnih komentarjev, ki se nadgrajujejo in so 
pomembni za načrtovanje nadaljnjega dela (prav tam). 

Učenci priseljenci imajo možnost, do dve šolski leti, prilagojenega ocenjevanja znanja 
(prav tam). 

10.3.6  Individualizacija in diferenciacija pouka 

Učenci, katerim slovenščina ni materni jezik 

Učitelj se mora zavedati, da je učenje socialna aktivnost. Učitelj mora s svojim 
odnosom in organizacijo pouka vsem učencem omogočiti aktivno udeležbo v procesu 
pridobivanja znanja. Osrednjo vlogo ima pri tem učni jezik, ki ga učitelj prilagaja glede 
na razvojno stopnjo učencev. Pri tem mora upoštevati etično in socialno raznolikost v 
razredu (Program osnovna šola, 2011: 83). 

Učencem, katerim slovenščina ni materni jezik, se pri pridobivanju sporazumevalnih 
in kognitivnih zmožnosti v učnem jeziku nudi ustrezna pomoč v skladu z individualnim 
načrtom integracije učenca, ki ga ob sprejemu v šolo oblikuje učiteljski zbor oddelka 
oziroma tim strokovnih delavcev šole (prav tam). 

10.4  Načrtovanje in opis preverjanja znanja 

Pri načrtovanju dela z učencem priseljencem in pri izbiri učnega gradiva za delo, sem 
izhajala iz dejstva, da je pomembno, da ima gradivo bogate ilustracije. Pri delu z 
učencem priseljencem sem uporabila že obstoječe gradivo, nekaj učnih listov in 
didaktičnih pripomočkov pa sem naredila tudi sama. V empiričnem delu magistrskega 
dela je torej predstavljen in opisan potek dela z učencem priseljencem in učno 
gradivo, ki sem ga uporabila na srečanjih.   
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Ker učenec Nik še ni poznal vseh črk, sem mu navodila pri posameznih nalogah 
prebrala jaz. S preverjanjem znanja (gl. Prilogo 1) sem preverila naslednje učenčeve 
zmožnosti (pri vsaki sem si zapisala svoj načrt): 

1. SLUH:  
- Najprej bom preverila, ali učenec dobro sliši. Povedala bom besedo ŠOLA v 

normalni glasnosti, nato pa še besedo SONCE, tako da si bom usta delno 
prekrila z roko. Učenec bo moral besedi ponoviti za mano. 
 

2. VID:  
- S prvo nalogo v začetnem preverjanju znanja bom preverila, ali učenec dobro 

vidi, saj so zlogi zapisani v različnih velikostih pisave. 
 

3. GLASOVNO ZAVEDANJE:  
- 2., 3., 4., 5. in 6. naloga so namenjene preverjanju slušne zaznave. Preverila 

bom, ali razločuje različno dolge besede, zna poiskati rime, zna zlogovati, ali 
sliši prvi in zadnji glas v besedi. 

- Če učenec ne bo poznal izraza zlog, 3. naloge ne bo reševal. Za določanje 
zlogov sem zapisala številke. Če mu bo to delalo težave, mu bom dovolila, da si 
nariše x. 
 

4. VIDNA ZAZNAVA: 
- Pri 7. in 8. nalogi bom preverila, kako učenec vidno zaznava določene zloge v 

besedah oz. krajše besede v besedi. 
 

5. GLASKOVANJE: 
- Po rešeni 8. nalogi ga bom prosila, da naj glaskuje naslednje besede 

(glaskovanje bom snemala): MAMI, BANANA,  BALON, ANA, MIŠ, KOST. 
 

6. ORIENTACIJA V BESEDILU: 
- Pred branjem povedi (9. naloga) bom učenca prosila, da naj s prstom pokaže 

začetek in konec prve povedi ter smer branja.  
 

7. BRANJE: 
- Učenca bom prosila, da naj poskuša glasno prebrati povedi (9. naloga). Pri 

branju ga bom snemala. Če branje ne bo šlo, bom povedi prebrala jaz. 
- Nato mu bom prebrala trditve (10. naloga), ki se navezujejo na razumevanje 

besedila. 
- Pri branju bom preverjala, ali učenec besede prebere vezano, ali pa jih 

črkuje/glaskuje/zloguje; ali ima težave pri branju povedi. Preverjala bom tudi 
razumevanje prebranega, ali bo znal odgovoriti na moji vprašanji in ali bo znal 
določiti pravilne in napačne zapisane trditve. 
 

8. POIMENOVALNA ZMOŽNOST: 
- Pri 11. nalogi bom preverila poimenovalno zmožnost učenca. To je zelo 

pomembno (tudi pri končnih ugotovitvah), zato bom to zmožnost preverjala že 
pri prvih nalogah, saj je za reševanje nalog potrebno sličice najprej poimenovati. 
 

9. PISANJE: 
- Pisanje bom preverila pri 11. in 12. nalogi. Pri 11. nalogi bom preverila zapis 

krajših besed (pravilen zapis besed, pravilen zapis črk v besedi, pravilno 
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poimenovanje sličic), pri 12. nalogi pa zapis povedi (smiselnost besedila/povedi, 
pravilen besedni red v povedih, pravilen zapis povedi; število povedi, število 
besed v povedih; ali katero napako odpravi sam med pisanjem).  

- Pri pisanju bom opazovala učenčevo držo pisala in učenčevo sedenje (pincetni 
prijem, ali sta obe roki na mizi, kako je obrnjen list, kje so noge, kako se sklanja 
nad listom, ali piše »z nosom«, kako hitro piše). Opazovala bom tudi, kje 
(zgoraj, levo ...) bo učenec pričel pisati.  

- Ker učence verjetno še ne pozna vseh črk abecede, bom pri 11. in 12. nalogi 
preverjala le poimenovalno zmožnost učenca. Držo pisala in učenčevo sedenje 
za mizo pa bom opazovala tudi pri prejšnjih nalogah, ko bo moral obkroževati in 
povezovati pravilne rešitve. 
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11 UČNE PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVANO DELO 

IN ANALIZA POTEKA DELA 

Z učencem Nikom sem se srečala desetkrat. V nadaljevanju predstavljam teh deset 
srečanj tako, da pri vsakem navajam UP in analizo te ure. 

11. 1  Prvo srečanje 

11.1.1  Sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo  

Študentka: Špela Godeša 

Šola: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Razred: 1. 

Zaporedna številka ure: 1. Datum: 2. 4. 2014 

Učni predmet: slovenščina 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: začetno preverjanje znanja 

Učne oblike: individualno delo z učencem 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom 

Operativni učni cilji: 

 Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti:  
- vidno razločevanje; 
- slušno razločevanje in razčlenjevanje; 
- orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala. 

 Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 
- piše besede in preproste enostavčne povedi z velikimi tiskanimi črkami; 
- glasno bere besede in enostavčne povedi, napisane s tiskanimi črkami. 

 Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 
- poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

Prostor: učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učila: učni list (gl. Prilogo 1) 

Učni pripomočki: / 

Literatura: 

 Učni načrt: Slovenščina. Osnovna šola (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 

Potek učne ure 

UVODNI DEL 

Učencu se na začetku predstavim in mu povem, da bova vsak teden skupaj reševala 
zanimive naloge in tako poglabljala znanje pri slovenščini. Povem mu, da bo danes 
nekaj nalog rešil samostojno. Poudarim, da te naloge ne bodo za oceno in da mu pri 
reševanju ne morem pomagati, ker bi rada preverila, koliko že zna. 

OSREDNJI DEL 

Učenec samostojno rešuje začetno preverjanje znanja. Pri vsaki nalogi mu 
preberem navodila in ga spodbudim k reševanju. 



Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju 

Špela Godeša — Magistrsko delo 

62 
 

ZAKLJUČNI DEL 

Po končanem reševanju začetnega preverjanja znanja, učencu ustno zastavim še 
nekaj vprašanj: 

- Kakšne so se ti zdele naloge? Zanimive?  
- Ali je bilo preverjanje težko? 
- Katera naloga je bila najtežja? 

11.1.2  Sprotna analiza izvedene 1. učne ure 

Učencu je bilo na začetku malo nerodno, vendar je začetna trema kmalu popustila. 
Spomnil se je tudi mojega imena, čeprav sem bila pri njihovi uri slovenščine le 
dvakrat. Nato sem mu predstavila potek prvega srečanja. Povedala sem mu, da bova 
rešila nekaj nalog. Pri vsaki nalogi mu bom prebrala navodila. Povedala sem mu še, 
da naloge vsebujejo zelo zanimive sličice. Učenec Nik je bil motiviran za delo, vendar 
sem ga morala vseeno pri vsaki nalogi znova spodbujati (»le tako naprej, kar 
pogumno, saj ni za oceno  ...«) in motivirati, saj bi drugače že zelo kmalu odnehal. 
Če bi Nik reševal preverjanje brez moje pomoči in spodbude, bi verjetno rešil le prvih 
nekaj nalog. Od Nika sem tako dobila znanje, ki bi ga morda v razredu spregledali oz. 
bi se skrilo za njegovo sramežljivost in negotovost. Naj še omenim, da sva 
preverjanje reševala skoraj celo šolsko uro. Menim, da je tako izkoriščeni čas, za 
učence, ki imajo težave, zelo pomemben in bi dodatne ure slovenščine morale 
potekati večkrat na teden, ne le enkrat, in sicer individualno. 

Na vprašanja, ki sem mu jih zastavila ustno v zaključnem delu, je učenec odgovoril v 
kratkih, enostavčnih povedih. Povedal mi je, da so se mu naloge zdele zanimive in 
tudi malo težke. Najtežje so bile tiste naloge, v katerih je moral sam zapisati besede 
in povedi. 

Preverjanje znanja, ki ga je reševal Nik, sem predhodno skrbno načrtovala (gl. 
poglavje 10.4). Test je bil sestavljen iz dvanajstih nalog, pri katerih sem preverjala 
vidno in slušno zaznavanje, ki sta pogoj za začetek opismenjevanja učencev. Ker Nik 
še ni poznal vseh črk, sem naloge prilagodila na tiste črke, ki jih je že poznal. 
Zanimala me je tudi njegova poimenovalna zmožnost v slovenščini. 

11.1.3  Analiza rešenega začetnega preverjanja znanja  

Najprej sem preverila, ali učenec dobro sliši. Ugotovila sem, da Nik dobro sliši, saj je 
za menoj pravilno ponovil obe besedi, tisto, ki sem jo izgovorila na glas, in tisto, ki 
sem jo povedala tiho. 

Nika sem prosila, da naj si pripravi pisalo, s katerim bo reševal učni list. Izbral si je 
rdečo barvico. Njegovi izbiri nisem oporekala, naj pa omenim, da si je pri vseh najinih 
srečanjih izbral isto barvico. Pri nekaj srečanjih sem v navodilih za reševanje 
določene naloge zapisala, da mora rešitev obkrožiti/pobarvati z zeleno barvo. Njegov 
odziv: »Z zeleno? Zakaj pa ne z rdečo?« Sprva sem mislila, da je to edina barva, ki jo 
pozna, vendar ko sem ga vprašala, kakšne barve so določene barvice, mi je vse 
barve pravilno naštel. Očitno je rdeča pač njegova najljubša barva. 

Prve naloge Nik ni rešil (gl. prilogo 2). Ni prebral napisanih zlogov, čeprav so bili 
sestavljeni iz črk, ki so jih pri pouku že obravnavali. S prvo nalogo sem hotela 
preveriti, ali učenec dobro vidi, in čeprav je ni rešil, lahko trdim, da učenec dobro vidi 
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in je težava v tem, da še ne pozna dobro črk oziroma, da zapisa še ne poveže z 
glasom. Pri tej nalogi sem ga tudi vprašala, ali se zna podpisati. Dobila sem odgovor: 
»Podpisat se pa še ne znam.« A vseeno se je podpisal in to pravilno ter tudi črkoval 
svoje ime. 

Drugo nalogo je Nik rešil deloma pravilno. Vse sličice je poimenoval pravilno, le 
nosoroga ni prepoznal. Letalo je poimenoval avion, vendar je vseeno pravilno 
ugotovil, da sta besedi dinozaver in letalo daljši kot besedi lev in miš. Zmotil pa se je 
pri paru slon in nosorog; tu je obkrožil sliko slona namesto nosoroga. Nalogo sva 
reševala tako, da je učenec najprej poimenoval vse sličice, nato pa sem mu ponovno 
pri vsakem paru glasno izgovorila besedi in Nik je povedal, katera beseda je daljša. 
Poenostavila sem mu tudi navodila; katero besedo dlje govorim oz. izgovarjam. 

Tretjo nalogo je Nik rešil v celoti pravilno. Pri reševanju si je pomagal s ploskanjem. 
Na takšno pomoč se je spomnil sam. Sličice je najprej poimenoval, nato pa ugotovil, 
koliko zlogov ima posamezna beseda. Prvo besedo sva skupaj ploskala, ostale je 
rešil brez moje pomoči.  

Pri četrti nalogi je imel Nik kar veliko težav. Pravilno je poimenoval vse sličice razen 
preste, sličico z gosjo pa je poimenoval raca. Pri poimenovanju sem mu pomagala. 

Nato sem mu povedala primer rime (balon - bombon; Ana - banana) in mu pustila, 

da nalogo reši sam. Žal je pravilno povezal le en par rime (lopata - vrata). 

Predvidevam, da je tudi pri tem primeru šlo le za naključje in ne znanje. 

Pri peti nalogi je mravljo poimenoval pajek, vendar sem ga popravila, ostale sličice pa 
je poimenoval pravilno. Besedi mavrica in ostalim besedam je določil prvi glas in 
pravilno povezal sličice z besedami, ki se začnejo na glas M, z besedo mavrica. 

Pri šesti nalogi je učenec Nik pravilno poimenoval vse sličice razen prstana, zato sem 
mu rešitev povedala jaz. Namen naloge je bilo določiti zadnji glas v besedi. Pri tej 
nalogi je imel že več težav. Težko je določil zadnji glas v besedah. Velikokrat sem mu 
morala izgovoriti posamezne besede in poudariti zadnji glas. Kljub temu je pravilno 
povezal sličice mikrofona, slona in prstana s sličico bombona, saj se vse besede 
končajo z glasom N. Pozabil pa je povezati še balon in telefon. 

Pri sedmi nalogi je Nik pravilno obkrožil vse zapise BO v danih besedah. Obkrožil pa 
je tudi zapis OB v prvi besedi. Ko je nalogo rešil, sem ga opozorila, da naj jo ponovno 
pregleda. Sam je popravil oz. prečrtal zapis OB, saj je bil napačen. 

Preden je pričel reševati osmo nalogo, mi je Nik rekel, da je ta naloga težka. Mislila 
sem, da bodo zato vse rešitve napačne, vendar ni bilo tako. Nik je namreč osmo 
nalogo rešil v celoti pravilno. 

Deveto in deseto nalogo sva rešila skupaj. Jaz sem prebrala povedi v deveti nalogi in 
nato še trditve v deseti nalogi, Nik pa je nato povedal, katere trditve so pravilne in 
katere napačne. Pravilno je pobarval vsa okenca pri trditvah. Zastavila sem mu tudi 
podvprašanji: Kaj pije Nik? S čim se igra Domen? Odgovoril mi je, da Nik pije 
limonado, Domen pa se igra s kockami. 

Pri enajsti nalogi je Nik le ustno poimenoval, kaj je na sličicah. Ni prepoznal malin in 
jagodo je zamenjal za češnjo. Vse ostalo je ustno poimenoval pravilno. Nato sem 
želela, da bi besede tudi zapisal. Čeprav sem ga spodbujala, besed ni želel zapisati 
oz. jih ni znal.  
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Pri dvanajsti nalogi sem ga prosila,da naj mi ustno pove, kaj vidi na sliki. Povedal mi 
je dve povedi: »Ena punca se gunca. Je en fant in ena kanta.«  

Na podlagi analize rešitev začetnega preverjanja sem ugotovila, da učenec dobro 
sliši in vidi, zna razločevati različno dolge besede, zna zlogovati besede, zna določiti 
prvi glas v besedah in vidno zaznava določene zloge v besedah. Učenec pozna kar 
nekaj slovenskih besed, vendar vseeno premalo, da bi lahko ustno tvoril daljše 
besedilo, njegova poimenovalna zmožnost je šibka. Učenec je razumel vse povedi, ki 
sem mu jih prebrala. Ugotovila sem, da učenec še ne zna določiti zadnjega glasa v 
besedi, ne zna poiskati rime, ne zna glaskovati, brati zlogov in povezati glasu z 
zapisom črke. Vse to so pogoji za branje in pisanje. S pomočjo teh ugotovitev sem 
načrtovala nadaljnja srečanja in naloge, s katerimi sva izpopolnjevala znanje. 

11.2  Drugo srečanje 

11.2.1  Sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo 

Študentka: Špela Godeša 

Šola: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Razred: 1. 

Zaporedna številka ure: 2. Datum: 9. 4. 2014 

Učni predmet: slovenščina 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: glaskovanje, prvi in zadnji glas 

Učne oblike: individualno delo z učencem 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom 

Operativni učni cilji: 

 Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti:  
- vidno razločevanje; 
- slušno razločevanje in razčlenjevanje; 
- orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala. 

 Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 
- piše besede in preproste enostavčne povedi z velikimi tiskanimi črkami; 
- glasno bere besede in enostavčne povedi, napisane s tiskanimi črkami. 

 Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 
- poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

 Učenec govorno nastopa (ustno tvori besedilo) ob slikovnem gradivu. 

Prostor: učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učila: učni list (gl. prilogo 3) 

Učni pripomočki: / 

Literatura: 

 Učni načrt: Slovenščina. Osnovna šola (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 

Viri: 

 Učbenik: Porenta, A., Šalehar, M. (2003). Svet besed, učbenik za pouk 
slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS (str. 37, 52). 
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Potek učne ure 

UVODNI DEL 

Učenca najprej pozdravim in ga prosim, da naj mi prebere zloge na lističih. Zlogi 
(MA, AM, MI, MO, ME, EM) so napisani na majhnih lističih (vsak zlog na svojem, v 
pisavi Arial in velikosti 36). Pri branju mu pomagam. Zapisani zlog najprej glaskujem 
jaz, nato prosim učenca, da ponovi za mano (MMMMA; MMMMI, MMMMO). 

OSREDNJI DEL 

Z učencem rešujeva prvo nalogo na učnem listu. Učenca prosim, da naj poimenuje 
črke, ki so zapisane v stolpcu. Vprašam ga, kaj prikazujejo sličice. Učenec določi 
prvi glas besed, ki so na slikah. Slike poveže s črkami (pripadajoči prvi glas).  
 
Nato učenec reši drugo nalogo, pri kateri besedam na slikah določi zadnji glas. Pri 
določanju glasu mu pomagam. Učenca prosim, da naj zadnji glas tudi zapiše. 
 

Ponoviva, kaj je rima. Povem mu nekaj primerov rime: cesta - presta; vrata - lopata; 

gos - nos. Prosim ga, da naj reši nalogo v učbeniku za slovenščino Svet besed na 

strani 52. 

ZAKLJUČNI DEL 

Učenca prosim, da naj odpre učbenik za slovenščino Svet besed na strani 37 in si 
ogleda sličice. Prosim ga, da naj opiše, kaj je na sličicah. Za pomoč mu zastavim 
nekaj vprašanj: 

- Kaj je na prvi sliki? 
- Kaj je mama koza naročila kozličkom? 
- Kam je mama koza odšla? 
- Kdo je potrkal na vrata? 
- Kaj so storili kozlički? Ali so ubogali mamo? 
- Kaj je naredil volk, ko so mu kozlički odprli vrata? 
- Kako se zgodba nadaljuje? 

 

11.2.2  Sprotna analiza izvedene 2. učne ure 

Drugo srečanje je potekalo že bolj sproščeno. Učenec Nik je prišel k uri točno in se 
takoj usedel k meni za mizo. Vedel je, da bova individualno delala vaje, in očitno sem 
pridobila njegovo zaupanje. 

V uvodnem delu sva prebirala zloge, napisane na lističih. Zlogi so bili sestavljeni iz 
črk, ki jih je učenec pri rednem pouku že spoznal. Vseeno je imel pri prepoznavanju 
črk veliko težav, zato sem zloge glaskovala najprej jaz, on pa je ponavljal za menoj. 

V osrednjem delu ure sva reševala učni list (gl. prilogo 3). Najprej sem ga prosila, da 
naj poimenuje črke, ki so zapisane v stolpcu. Prepoznal je črke A, I, N. Črko O je 
zamenjal za U ter črko M za K. Ugotovila sem, da sem prehitro prešla na 

spoznavanje črk (glas - zapis). Mislila sem, da učenec že prepozna črke, ki so jih 

obravnavali pri pouku, vendar sem se zmotila. Tempo pri pouku je bil zanj očitno 
prehiter in učenec še ni ponotranjil glasu z zapisom črke, zato je pomembno, da 
učenec spoznava črke počasi in s pomočjo sličic in glasov. Temelj je torej 
glaskovanje. 
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Učenca sem prosila, da poimenuje sličice na listu. Učenec ni prepoznal igluja, 
Eskima in veverice, sličico oblaka pa je poimenoval dež, kar je bilo pravzaprav 
pravilno, saj sem prilepila napačno sličico (na sliki bi moral biti le oblak in ne tudi 
dežne kaplje). Sličicam je pravilno določil tudi prvi glas, pri povezovanju s črkami pa 
je potreboval pomoč. Prosila sem ga, da naj istim sličicam določi še zadnji glas. 
Zadnji glas je pravilno določil naslednjim sličicam: iglu, jagoda, muca, nogavice, 
veverica, telefon in oblak. 

Pri drugi nalogi sva tudi najprej poimenovala, kaj je na slikah, nato pa besedam 
določila zadnji glas. Vsem besedam na slikah je pravilno določil zadnji glas. Prosila 
sem ga, da naj zadnji glas tudi zapiše. Zapisal ga je s pomočjo abecedne stavnice, ki 
so jo imeli prilepljeno na steni učilnice. Pri pisanju črk sem opazila, da ima učenec 
pincetni prijem pisala, vendar pri pisanju obrača list. Na to sem ga opozorila. Večkrat 
sem ga opozorila tudi na držo telesa in sedenje. Učenec bi najraje sedel s spodvitimi 
nogami na stolu, vendar je to slabo za držo in tudi koncentracijo pri pouku. 

Sledilo je reševanje naloge v učbeniku; rešil jo je v celoti pravilno. 

V zaključnem delu pa sem preverila še učenčevo poimenovalno zmožnost in 
zmožnost tvorjenja besedila ob slikovnem gradivu. Učenec je samostojno povedal 
bolj malo, je pa večinoma pravilno odgovoril na moja vprašanja. Najin pogovor je 
potekal takole: 

Študentka: "Kaj je na prvi sličici? Kaj je tukaj narisano? Kdo so to?" 
Učenec: "Kozlički." 
Študentka: "Koliko kozličkov je na sliki?"  
Učenec: "Štirje." 
Študentka: "Ali so vsi enako veliki?" 
Učenec: "Ne." 
Študentka: "Kateri je večji?" 
Učenec: "Ta." (s prstom pokaže na mamo kozo) 
Študentka: "Kaj ima na glavi? Kaj ima zavezano okoli pasu?" (s prstom pokažem na 
ruto in predpasnik) 
Učenec: "Ne vem." 
Študentka: "Mama koza ima na glavi ruto in okoli pasu ima zavezan predpasnik." 
Učenec: "Ruta, predpasnik." 
Študentka: "To so trije kozlički in mama koza. Kaj misliš, da jim je tukaj povedala?" 
Učenec: "Povedala jim je, da ne smejo volku odpret vrata." 
Študentka: "Kam pa je odšla mama?" 
Učenec: "Nabirat nekej." 
Študentka: "Aha. Ali so jo kozlički ubogali?" 
Učenec: "Ne." 
Študentka: "Kaj pa so naredili?" 
Učenec: "So odprli vrata." 
Študentka: "Komu?" 
Učenec: "Volku." 
Študentka: "Kaj je volk naredil?" 
Učenec: "Jih je pojedu. Najprej enga, potem je pa prazen list." 
Študentka: "Ja, res je prazen okvirček. Kaj misliš, da se je zgodilo potem?" 
Učenec: "Pršla je mama." 
Študentka: "Ja, mama se je vrnila. Kaj je videla?" 
Učenec: "Sam enga kozlička." 
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Študentka: "Kje so bili pa ostali kozlički?" 
Učenec: "So bli pojedeni." 
Študentka: "Volk jih je pojedel. Kaj pa je mama naredila? Ali jih je rešila?" 
Učenec: "Ja." 
Študentka: "Kako pa jih je rešila?" 
Učenec: (tišina) 
Študentka: "Volku je prerezala trebuh, medtem ko je spal, in kozlički so skočili ven. 
Kaj pa je mama koza dala volku nazaj v trebuh?" 
Učenec: "Kamne." 
Študentka: "Ja, kamne. Nato je trebuh zašila. Kaj pa se je zgodilo, ko se je volk 
zbudil?" 
Učenec: "Padu je v vodnjak, ker je mel kamne not in je bil pretežak." 

 

Z dejavnostjo v zaključnem delu sem ugotovila, da ima učenec slabo poimenovalno 
zmožnost v slovenskem jeziku, saj večine besed še ne pozna. Posledično ima tudi 
slabšo zmožnost tvorjenja besedila ob slikovnem gradivu. Dobila sem občutek, da 
učenec pozna zgodbo Volk in sedem kozličkov, vendar ne pozna dovolj besed v 
slovenskem jeziku, da bi zgodbo obnovil sam.  

11.3  Tretje srečanje 

11.3.1  Sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo 

Študentka: Špela Godeša 

Šola: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Razred: 1. 

Zaporedna številka ure: 3. Datum: 16. 4. 2014 

Učni predmet: slovenščina 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: prvi, zadnji glas, zlogovanje, glaskovanje 

Učne oblike: individualno delo z učencem 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom 

Operativni učni cilji: 

 Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti:  
- vidno razločevanje; 
- slušno razločevanje in razčlenjevanje; 
- orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala. 

 Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 
- piše besede in preproste enostavčne povedi z velikimi tiskanimi črkami; 
- glasno bere besede in enostavčne povedi, napisane s tiskanimi črkami. 

 Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 
- poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

Prostor: učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učila: učni list (gl. prilogo 4) 

Učni pripomočki: / 

Literatura: 

 Učni načrt: Slovenščina. Osnovna šola (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 



Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju 

Špela Godeša — Magistrsko delo 

68 
 

Viri: 

 Učbenik: Grginič, M. (1998). Igrajmo se s črkami, učbenik. Ljubljana: Izolit. 

 

Potek učne ure 

UVODNI DEL 

Učenca najprej pozdravim in mu preberem naslednjo pesmico: 
ČRKA M POTREBUJE PROSTORA VELIKO, 

IMA RES POSEBNO OBLIKO, 
KAR DVAKRAT JE V BESEDI MAMA, 

IN KER JO VELIKO PONAVLJAŠ, 
NIKOLI NI SAMA. 

(vir: http://www.otroci.org/predsolski-otroci/pesmice-o-crkah) 

Učenca vprašam o kateri črki govori pesem. Prosim ga, da naj to črko zapiše v 
zvezek. Če se je ne spomni, jo zapišem jaz. 

OSREDNJI DEL 

Učenca prosim, da naj reši učni list. Povezati mora sličice z enako prvo črko, kot je v 
okenčku (M, T). 

Učenec zloguje besede, napisane na učnem listu. Jaz mu preberem besedo, učenec 
jo zloguje in zapiše število zlogov poleg besede. Nato v besedah pobarva črko M. 
Nato z učencem glaskujeva naslednje besede: MAMA, BANANA, SIR, URA, MAMI, 
MLEKO, SONCE, COPAT. Besedo najprej glaskujem jaz, nato učenec ponovi za 
mano.  

V zvezek ponovno zapišem veliko tiskano črko M in prosim učenca, da naj nadaljuje 
z zapisom črk v vrstici. Učenca prosim, da naj reši še drugi učni list, ki je podoben 
prvi nalogi. Povezati mora sličice z enako prvo črko, kot je v okenčku (N, V). 

ZAKLJUČNI DEL 

Učencu pokažem določene sličice iz učnih listov. Tem sličicam mora določiti zadnji 
glas: okno, voziček, nos, volan, nož, miš, mleko, oko, omara. 

 

11.3.2  Sprotna analiza izvedene 3. učne ure 

Spoznala sem, da je začetna motivacija zelo pomembna tudi pri individualnih ura. Za 
uvod v tretjo učno uro sem izbrala pesmico, ki govori o črki M. Učenec je pesmico 
pozorno poslušal, ko sem mu jo brala. Nato sem ga vprašala, o kateri črki govori 
pesem. Odgovoril mi je, da o črki M. Prosila sem ga še, da naj mi našteje nekaj 
besed, ki se začnejo z glasom M. Naštel mi je tri besede: mama, miza, muca. Odprla 
sva zvezek in želela sem, da zapiše črko M. Učenec je prijel svinčnik in začel 
razmišljati, nato pa s pogledom iskati črko M na razredni abecedni stavnici. Ko jo je 
našel, je črko zapisal. Pri tem mi je bilo všeč, da je učenec pokazal samostojnost in 
iznajdljivost, vendar sem pri tem dobila tudi informacijo, da učenec črk še ni 
ponotranjil oziroma še ni povezal glasu z zapisom črke.  

Nato je učenec reševal prvi učni list (gl. prilogo 4). Sliko mleka je poimenoval flaša, 
sliko okna pa omara. Pri reševanju je naredil dve napaki. Sliko televizije in očesa je 
povezal s črko M. Prosila sem ga, da naj mi pove prvi glas v besedi televizija in oko. 
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Svojo napako je popravil. Opazila sem, da učenec velikokrat nalogo reši hitro in 
površno, zato se pojavijo napake.  

Učenec je zlogoval besede, napisane na učnem listu. Pri vseh besedah je povedal 
pravilno število zlogov. Število zlogov je poleg besede tudi zapisal. Pravilno je 
pobarval tudi vse črke M v besedah. Sledila je vaja glaskovanja; učenec je 
glaskovanje ponavljal za menoj. Ugotovila sem, da učenec loči med glaskovanjem in 
zlogovanjem ter da slednje zna bolje. Sam mi je povedal, da je glaskovanje težko. 

Sledil je zapis črke M. Pri zapisu črk še ni siguren in potrebuje še veliko vaje, je pa 
njegov zapis dovolj čitljiv, da se razloči, za katero črko gre. Pri reševanju drugega 
učnega lista ni prepoznal črke V, je pa prepoznal črko N. Ni znal poimenovati slike, 
na kateri so bile vile in veja, zato sem jaz povedala, kaj je to. Nato je bil pri reševanju 
bolj suveren in ni napravil nobene napake, vse sličice je povezal s pravilno prvo črko. 
Ponovno sva pogledala nekaj sličic na učnih listih. Določiti jim je moral zadnji glas. 
Zadnji glas je napačno poimenoval le pri besedi voziček, pri ostalih besedah ni 
naredil napake. 

11.4  Četrto srečanje 

11.4.1  Sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo 

Študentka: Špela Godeša 

Šola: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Razred: 1. 

Zaporedna številka ure: 4. Datum: 23. 4. 2014 

Učni predmet: slovenščina 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: prvi, zadnji glas, zlogovanje, glaskovanje 

Učne oblike: individualno delo z učencem 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom 

Operativni učni cilji: 

 Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti:  
- vidno razločevanje; 
- slušno razločevanje in razčlenjevanje; 
- orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala. 

 Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 
- piše besede in preproste enostavčne povedi z velikimi tiskanimi črkami; 
- glasno bere besede in enostavčne povedi, napisane s tiskanimi črkami. 

 Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 
- poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

Prostor: učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učila: učni list (gl. prilogo 5) 

Učni pripomočki: igra "kača besed" 

Literatura: 

 Učni načrt: Slovenščina. Osnovna šola (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 

Viri: 

 Zbirka Kaj najdem ... Pri živalih (2010). Tržič: Učila International. 
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Potek učne ure 

UVODNI DEL 

Učenca najprej pozdravim in mu razložim navodila za posebno igro, podobno igri 
"kača besed". Pokažem mu 12 sličic in ga prosim, da naj jih poimenuje. Nato 
izberem sličico nosu, ki je tudi začetna sličica. Prosim ga, naj besedi nos določi 
zadnji glas in nato med ostalimi sličicami poišče tisto, ki se začne na ta glas, torej 
glas S. Igra se nadaljuje na enak način, dokler ne razvrstiva vseh sličic. 

OSREDNJI DEL 

Učencu pokažem tri izrezane črke M, K, T (pisava arial, velikost 72) in ga prosim, da 
naj črke poimenuje. V zvezek zapišem velike tiskane črke M, K, T (vsako v svojo 
vrstico) in prosim učenca, da naj nadaljuje zapis črk v vrstici. Sledi reševanje učnega 
lista, na katerem mora učenec dopisati manjkajoče črke (K, M).  

Nato učenec zloguje in glaskuje naslednje besede: MAMA, MUCA, TINA, TETA, 
ATA, OČI, OTO, URA, MIŠ, SOK, MUC, SIR. Učencu povem besedo, on pa koliko 
zlogov ima. Pomaga si s ploskanjem. Sledi nadgradnja naloge, prosim ga, da naj mi 
pri besedah MAMA, MUCA, TINA, TETA določi prvi in zadnji zlog. Sledi glaskovanje; 
besedo najprej glaskujem jaz, učenec pa glaskovanje ponovi za mano.  

ZAKLJUČNI DEL 

Učencu pokažem slikanico Kaj najdem ... PRI ŽIVALIH (založba Učila) in preverim 
učenčevo poimenovalno zmožnost. Prosim ga, da naj mi opiše kaj vidi v slikanici. 

 

11.4.2  Sprotna analiza izvedene 4. učne ure 

Uvodna dejavnost nama je vzela veliko časa, vendar je bila za učenca zelo 
motivacijska. Učenec zelo rad dela s konkretnim materialom. Pri prepoznavanju sličic 
(gl. prilogo 5) je imel težave s poimenovanjem petelina, medu, noja in eskima. Pri 
sliki Eskima je rekel iglu (zanimiva miselna povezava). Pri poimenovanju slik sem mu 
pomagala in nato pri določanju začetnega in končnega glasu ni imel večjih težav. Ko 
sva poimenovala vse sličice, sva pričela razporejati sličice v pravilni vrstni red. Ko 
sem ga vprašala, kakšna se mu je zdela naloga, je odgovoril, da je bila zanimiva ter 
lahka in težka obenem.  

Pri poimenovanju črk M in K si je pomagal s stavnico nad tablo v razredu, črko T pa 
je prepoznal brez pomoči. Vprašala sem ga, zakaj si tako pomaga, in mi je odgovoril: 
»Ja, tako vidim sličico krave in si rečem krava, aha, se začne na črko K.« Učenec je 
torej povezal sličico določene besede in prvi glas, ni pa še povezal glasu z zapisom 
črke oziroma simbolom. Pri zapisu črk sem opazila, da ima učenec pincetni prijem. 
Pisalo je držal z desno roko, z levo pa papir oziroma zvezek. Pri pisanju je zelo 
pritiskal s pisalom na papir, videti je bilo, da pisanje še ni avtomatizirano. 

Pri reševanju učnega lista (gl. prilogo 5) ni imel večjih težav. Pri vstavljanju 
manjkajočih črk v besedi kokoš je prvo črko K pravilno zapisal, druge manjkajoče 
črke pa ni znal vstaviti. Sličico s knjigo je poimenoval učbenik, zato sem ga popravila, 
nato je sam pravilno zapisal črko K. 

Na vsakem srečanju je bilo učenčevo zlogovanje in glaskovanje določenih besed 
boljše. Učenec je imel težave pri določevanju prvega in zadnjega zloga v besedah. 
Rekel mi je: »To je pa težko. Nisem vedel, da si ti tok velika in vse znaš.«  
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Za zaključek in sprostitev sem mu pokazala slikanico Kaj najdem ... pri živalih. Pustila 
sem mu nekaj časa, da jo je prelistal. Nato si je sam izbral določeno stran in opisal, 
kaj vidi. Izbral si je živali na kmetiji. Pravilno je poimenoval naslednje živali: krava, 
konj, zajček, kokoš, kuža, piščančki, muca. Povedal mi tudi nekaj povedi: »Na 
travniku so konji in krave. Na sliki je moder traktor. V uti je kuža.« 

11.5  Peto srečanje 

11.5.1  Sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo 

Študentka: Špela Godeša 

Šola: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Razred: 1. 

Zaporedna številka ure: 5. Datum: 7. 5. 2014 

Učni predmet: slovenščina 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: prvi, zadnji glas, branje zlogov, glaskovanje 

Učne oblike: individualno delo z učencem 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom 

Operativni učni cilji: 

 Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti:  
- vidno razločevanje; 
- slušno razločevanje in razčlenjevanje; 
- orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala. 

 Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 
- piše besede in preproste enostavčne povedi z velikimi tiskanimi črkami; 
- glasno bere besede in enostavčne povedi, napisane s tiskanimi črkami. 

 Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 
- poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

Prostor: učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učila: učni list (gl. prilogo 6) 

Učni pripomočki: kartončki z zlogi, črkami in sličicami 

Literatura: 

 Učni načrt: Slovenščina. Osnovna šola (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 

Viri: 

 Učbenik: Porenta, A., Šalehar, M. (2003). Svet besed, učbenik za pouk 
slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS (str. 54). 

 

Potek učne ure 

UVODNI DEL 

Učenca pozdravim in ga vprašam, kako je preživel prvomajske počitnice. Prosim ga, 
da naj mi pove nekaj povedi o tem, kako je v resnici preživel počitnice, ali pa o tem, 
kako bi si želel preživeti počitnice. Želim ga spodbuditi h govorjenju, ne zanima pa 
me resničnost podatkov. 

Nato mu pokažem šest sličic (lev, muca, ananas, boben, žoga, avto), katerim mora 
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določiti prvi in zadnji glas. 

OSREDNJI DEL 

Učencu pokažem tri izrezane črke M, K, T (pisava arial, velikost 72) in ga prosim, da 
naj črke poimenuje. Prosim ga tudi, da našteje nekaj besed, ki se začnejo na glas M, 
K, T. Nato ponoviva nalogo še s črkami A, E, I, O, U.  

Učenca prosim, da naj reši učni list, na katerem mora obkrožiti ponovljeno črko v 
besedi. Sledi reševanje drugega učnega lista, na katerem je potrebno pobarvati 
toliko okenc, kolikor glasov ima beseda. 

ZAKLJUČNI DEL 

Na koncu sledi še glaskovanje in branje zlogov ter branje posameznih zlogov in 
povezovanje dveh zlogov v preproste besede (MAMA, TINA, TETA, KAVA, MOKA). 

 

11.5.2  Sprotna analiza izvedene 5. učne ure 

Učenec Nik mi je v uvodnem delu pripovedoval o svojih prvomajskih počitnicah. 
Povedal je: »Vozu sm se z ladjo. Na reki. Z očitom, tudi z mami in moji sestri. Sm se 
igral in delal domačo nalogo.« 

Pri določanju prvega in zadnjega glasu ni naredil nobene napake. Črko K je najprej 
poimenoval M, vendar se je sam popravil in vse tri črke poimenoval pravilno. Za glas 
M je naštel besedi muca in mami, za glas K konjiček, krava, kokoš in za glas T 
telefon, trava. 

Črke A, E, I je poimenoval pravilno, črko O pa zamenjal za U. Besede, ki se začnejo 
na omenjene glasove, pa so: ura, Ana, oblak, iglu. Za glas E, ni povedal nobene 
besede. Spomnim ga na besedo Eskim. »Aja, na to sm pa čist pozabu,« mi je 
odgovoril.  

Pri reševanju učnega lista je pravilno poimenoval vse sličice. Pravilno je poimenoval 
črke K, N in L, črko O pa zamenjal za U. Pravilno je obkrožil vse črke. Na drugem 
učnem listu je bilo potrebno glaskovati besede in pobarvati toliko okenc, kolikor je 
glasov. Pri besedah lev, miš in slon je pobarval pravilno število okenc brez moje 
pomoči. Pri besedi polž je naštel tri glasove, pri besedi muca pet, pri besedah krava 
in banana pa štiri glasove. Popravila sem mu napake, mu razložila, zakaj je takšna 
rešitev, učenec pa je pobarval pravilno število glasov. Učenec je imel pri petem 
srečanju še vedno težave z glaskovanjem, zato sva glaskovanje vadila vsako uro. 

V zaključnem delu učne ure je bil učenec že malo utrujen in nemotiviran, je pa 
vseeno pravilno prebral zlog MA, MO, KA, TA in TE. Pravilno je tudi povezal dva 
zloga v smiselne besede MAMA, TETA in MOKA. 
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11.6  Šesto srečanje 

11.6.1  Sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo 

Študentka: Špela Godeša 

Šola: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Razred: 1. 

Zaporedna številka ure: 6. Datum: 14. 5. 2014 

Učni predmet: slovenščina 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: prvi, zadnji glas, branje zlogov, glaskovanje 

Učne oblike: individualno delo z učencem 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom 

Operativni učni cilji: 

 Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti:  
- vidno razločevanje; 
- slušno razločevanje in razčlenjevanje; 
- orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala. 

 Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 
- piše besede in preproste enostavčne povedi z velikimi tiskanimi črkami; 
- glasno bere besede in enostavčne povedi, napisane s tiskanimi črkami. 

 Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 
- poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

 Učenec govorno nastopa (ustno tvori besedilo) ob slikovnem gradivu. 

Prostor: učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učila: učni list (gl. prilogo 7) 

Učni pripomočki: 

Literatura: 

 Učni načrt: Slovenščina. Osnovna šola (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 

Viri: 

 Zbirka Kaj najdem ... V mestu (2010). Tržič: Učila International. 

 

Potek učne ure    

UVODNI DEL 

Učenca pozdravim in ga vprašam, ali pozna kakšno pesmico. Povem mu, da jaz 
poznam pesem o treh lužah, ki je prava za današnji deževen dan. Povem mu 
pesmico Tri luže, avtorice Neže Maurer: 

Dežek pada cele dni,  
še ponoči nam rosi  
in namaka luže tri:  
v prvi luži žabica,  

v drugi luži račkica,  
v tretji luži sem pa jaz; 
vsi kričimo na ves glas. 

Pesem povem še enkrat. Učenca vprašam, ali mu je bila pesem všeč. Vprašam ga, 
kdo je v prvi luži, kdo v drugi in kdo v tretji. 
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OSREDNJI DEL 

Učencu pokažem izrezane črke A, E, I, O, U (pisava arial, velikost 72) in ga prosim, 
da naj črke poimenuje. Te črke zapiševa tudi v zvezek.  
Sledi branje zlogov (KA, TA, LO, NA, VA, MA, KO, MO, TI, TE) in besed, 
sestavljenih iz teh zlogov (MAMA, MOKA, KOLO, TINA, TETA, KAVA). Zlogi so 
napisani na lističih (vsak zlog posebej). Besede so torej sestavljene iz dveh zlogov 
(dva lističa).  

Učenca prosim, da naj reši učni list, na katerem mora podčrtati enake črke v besedi.  

ZAKLJUČNI DEL 

V zaključnem delu učne ure se posvetim poimenovalni zmožnosti učenca. Prosim 
ga, da naj mi v slikanici Kaj najdem ... V MESTU poimenuje določene stvari, opiše 
dogajanje na sliki, pove svoja občutja ob videnem in mi odgovori na nekaj vprašanj 
(Naštej prevozna sredstva, ki se peljejo po cesti. Kdo se pelje na kolesu? Kakšne 
barve luč gori na semaforju? ...) 

 

11.6.2  Sprotna analiza izvedene 6. učne ure 

V uvodnem delu sva se z učencem naučila kratko pesmico. Učenec je bil motiviran 
za učenje. Besedilo sem večkrat ponovila in zastavila sem mu nekaj vprašanj. 
Odgovoril mi je, da mu je bila pesem všeč in da ne pozna nekaterih besed. Razložila 
sem mu besedi rosi in namaka. Rekel je, da tudi ne ve, kaj je račkica in žabica. 
Pokazala sem mu sliko race in žabe ter povedala, da je račkica majhna raca in 
žabica majhna žaba. Nato sva skupaj pesem še enkrat ponovila. Pri tej ponovitvi je 
učenec bolj sodeloval, ker je tudi razumel, o čem govori pesem. 
 
Učenec je pravilno poimenoval vse črke za samoglasnike in jih nato tudi zapisal v 
zvezek. Učencu je branje zlogov še vedno delalo težave. Ko sem ga prosila, da naj 
prebere zapisani zlog, je vedno prebral le posamezni črki, ki sestavljata zlog, ni pa 
povezal črk, torej je zlog le črkoval. Pravzaprav je tudi to napredek, saj je s tem 
pokazal, da prepozna črke, ni pa še prišel na naslednjo stopnjo, torej branje. 
Posamezni črki sva zato skupaj povezala v zlog in zlog večkrat ponovila (TA, TA, 
TA). Kljub moji pomoči je bila naloga zanj težka, saj je mi je zdelo, da si težko 
predstavlja, da dve črki sestavljata zlog, torej del besede. Vedno je hotel zlog nekam 
umestiti, v daljšo besedo, npr. zlog TA je »prebral« kot TANJA. Pri branju ostalih 
zlogov sem mu pomagala. Povsod je prepoznal črke in zlog črkoval, nato pa sva 
skupaj črki povezala in zlog prebrala. Manj težav je imel pri branju besed, 
sestavljenih iz dveh zlogov. Pravilno je prebral besede MAMA, MOKA, KOLO, TINA, 
TETA, KAVA. Pri besedi TINA sem ga vprašala, kaj je to. Odgovoril mi je, da je to 
ime. Sklepam, da se je zavedal, kaj je prebral. Prebral je smiselno besedo, zato mu 
je tudi branje besed šlo bolje kot pa le branje posameznih zlogov, ker ti zanj niso bili 
smiselni. Po prebranih besedah sem ga pohvalila in prosila, da naj prešteje, koliko 
besed je prebral (besede so bile sestavljene na mizi). Preštel je šest besed. Ponovno 
sem ga pohvalila in rekla, da je to zelo dobro in da že skoraj bere. Odgovoril mi je: 
»Ja, ko pa se bom naučil, pa ne bom več k tebi hodil.« 

Ker je učenec prejšnjo nalogo dobro opravil, sem ga prosila, da naj prebere še tri 
besede (ATA, ENA, KIT). Tudi te besede je prebral pravilno. 
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Pred reševanjem učnega lista (gl. prilogo 7) sem mu najprej prebrala navodila, ki jih 
je pri reševanju upošteval; vedel je, kaj pomeni »podčrtaj«. Ker pa je bil pri reševanju 
površen in se ni dobro razločilo, pod katero črko je črta, sem navodilo dopolnila 
oziroma spremenila. Prosila sem ga, da naj enaki črki pobarva. Pri besedi POHOD in 
OBALA je rekel, da se tu nobena črka ne ponovi. Na koncu sva ti dve besedi skupaj 
glaskovala. Prosila sem ga, da naj se dobro posluša, in kmalu je ugotovil, da imata 
obe besedi ponovljeno črko.  

V zaključnem delu ure sva pregledala nekaj strani slikanice. Učenec ni govorno 
nastopal, pač pa je odgovarjal na moja vprašanja. Najin pogovor je potekal tako: 

Študentka: "Opiši mi sliko na naslovnici. Kaj vidiš?" 
Učenec: "Je ena teta, ki pelje voziček." 
Študentka: "Kdo pa je v vozičku?"  
Učenec: "Dojenček." 
Študentka: "S čim se pa pelje ta otrok?" (Pokažem na otroka na kolesu) 
Učenec: "S kolesom." 
Študentka: "Kaj pa ima na glavi?" 
Učenec: "Kapo."  
Študentka: "Ali je to res kapa?"  
Učenec: "Ne, to je čelada." 
Študentka: "Ja, super. Kaj pa dela ta gospod?" 
Učenec: "Pelje kužka na sprehod." 
Študentka: "Kaj pa se dogaja na tej sliki?" (Kaj najdem ob odvozu smeti?) 
Učenec: "Smetarji pospravljajo smeti." 
Študentka: "Res je. Kakšne barve je smetarski tovornjak?" 
Učenec: "Oranžne." 
Študentka: "Aha. Ali so smetarji pobrali vse smeti?" 
Učenec: "Ne, eno vrečo so izgubili." 
Študentka: "Ja, res je. Kaj pa opaziš na naslednji sliki?" (Kaj najdem v prometu?) 
Učenec: "To so otroki." 
Študentka: "Ja, otroci. Kaj pa delajo?" 
Učenec: "Čakajo, da grejo čez cesto." 
Študentka: "Katera luč na semaforju se mora prižgati, da lahko prečkajo cesto?" 
Učenec: "Zelena." 
Študentka: "Ali so ti otroci iz šole ali vrtca?" 
Učenec: "Iz vrtca." 
Študentka: "Zakaj?" 
Učenec: "Ker so majhni." 
Študentka: "Kaj vse se pelje po cesti?" 
Učenec: "Kolo, avtobus, avto." 
Študentka: "Ja. Kaj pa naprej? Kaj najdem v coni za pešce? Poišči, kje je duda."  
Učenec: "Tu, na tleh." 
Študentka: "Kdo jo je izgubil?" 
Učenec: "Dojenček." 
Študentka: "Ja. Kaj pa je to?" (Pokažem na senčnik.) 
Učenec: "Dežnik, sam da je mal drugačen."  
Študentka: "To je senčnik. Podoben je dežniku, le da je večji in nas ščiti pred 
soncem. Kdo pa sedi pod senčnikom?" 
Učenec: "Mami pa oči pa en stric." 
Študentka: "Ja, lahko sta mami in oči ali pa gospod in gospa. Kaj pa delata?" 
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Učenec: "Pijeta čaj in jesta torto." 
Študentka: "Kaj pa dela gospod, ki sedi za sosednjo mizo?" 
Učenec: "Bere časopis." 
Študentka: "Super. Naslednjič pa si bova ogledala še ostale slike." 
 

11.7  Sedmo srečanje 

11.7.1  Sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo 

Študentka: Špela Godeša 

Šola: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Razred: 1. 

Zaporedna številka ure: 7. Datum: 20. 5. 2014 

Učni predmet: slovenščina 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: prvi, zadnji glas, branje zlogov, glaskovanje 

Učne oblike: individualno delo z učencem 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom 

Operativni učni cilji: 

 Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti:  
- vidno razločevanje; 
- slušno razločevanje in razčlenjevanje; 
- orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala. 

 Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 
- piše besede in preproste enostavčne povedi z velikimi tiskanimi črkami; 
- glasno bere besede in enostavčne povedi, napisane s tiskanimi črkami. 

 Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 
- poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

 Učenec govorno nastopa (ustno tvori besedilo) ob slikovnem gradivu. 

Prostor: učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učila: učni listi (gl. prilogo 8) 

Učni pripomočki: / 

Literatura: 

 Učni načrt: Slovenščina. Osnovna šola (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 

Viri: 

 Porenta, A., Šalehar, M. (2003). Svet besed, učbenik za pouk slovenščine v 1. 
razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS (str. 20, 66). 

 Kokalj, T. (2010). Mlinček, vadnica za slovenščino v 1. razredu devetletne 
osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.  

 Medved Udovič, V., Potočnik, N., Gomboc, S., Rot Vrhovec, A. (2012). S slikanico 
na rami, zvezek za opismenjevanje, 2. del. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Zbirka Kaj najdem ... v mestu (2010). Tržič: Učila International. 
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Potek učne ure    

UVODNI DEL 

Učenca pozdravim in ga vprašam, ali se spomni pesmice, ki sva se jo naučila 
prejšnji teden. Skupaj ponoviva pesem Tri luže: 

Dežek pada cele dni,  
še ponoči nam rosi  
in namaka luže tri:  
v prvi luži žabica,  

v drugi luži račkica,  
v tretji luži sem pa jaz; 
vsi kričimo na ves glas. 

OSREDNJI DEL 

V osrednjem delu učne ure učenec bere posamezne zloge in le-te povezuje v 

besede (LU - NA, TU - NA, VE - JA, NO - TA, MI - LO, KA - ČA, VA - ZA). Nato 

rešuje tri učne liste. Na prvem učnem listu mora učenec pobarvati polje z isto 
besedo (prepoznavanje črk), pri drugem učnem listu gre za podobno nalogo, le da 
mora obkrožiti enake dele besed (PIKA, PIKAPOLONICA). Pri tretjem učnem listu 
mora s pikami prikazati, koliko glasov je v določeni besedi ter obkrožiti sličico z več 
glasovi. 

ZAKLJUČNI DEL 

V zaključnem delu preverim poimenovalno zmožnost učenca. Prosim ga, da naj mi v 
slikanici Kaj najdem ... V MESTU poimenuje določene stvari, opiše dogajanje na 
sliki, pove svoja občutja ob videnem in mi odgovori na nekaj vprašanj. 

 

11.7.2  Sprotna analiza izvedene 7. učne ure 

V uvodnem delu sva z učencem ponovila pesmico, ki sva se jo naučila na prejšnjem 
srečanju. Najprej sva jo ponovila skupaj, nato pa jo je učenec ponovil sam. Pri tem ni 
imel večjih težav oz. skoraj samostojno je deklamiral pesem.  

V osrednjem delu učne ure sem učencu pokazala posamezne zloge, ki jih je moral 
prebrati. Začela sva z zlogom KA. Učenec je zlog najprej črkoval. Popravljala sem ga 
in opozorila, da naj zlog glaskuje. Še vedno je imel težave pri povezovanju dveh črk v 
zlog in nato pri povezovanju dveh zlogov v besedo. Vendar se težave niso pojavljale 
pri vseh zlogih oziroma črkah. Nekatere zloge je že poznal oziroma jih je imel že 
uzaveščene in avtomatizirane (npr. MA). Pravilno je prebral naslednje zloge: KA, ČA, 
VE, JA, LU, NA, SA, NI, TU, NA in jih povezal v besede KAČA, VEJA, LUNA, SANI, 
TUNA. Med zloge se je vrinil tudi zlog ZA, ki ga učenec še ni znal prebrati, saj črke Z 
še niso spoznali pri pouku. Mislila sem, da bo učenec pri tem zlogu poskušal 
ugotoviti, za katero črko gre, vendar me je jasno in glasno opozoril, da te črke pa res 
še ne pozna. To je pokazatelj, da učenec vizualno prepozna črke, točno ve, katere so 
že spoznali in katerih še ne, težava se pojavi pri povezovanju črke z glasom.  

Sledilo je reševanje učnih listov (gl. prilogo 8). Učenca sem vprašala, s katerim 
svinčnikom bo reševal naloge. Odgovoril mi je: »Ja, z rdečo barvico, kot skos.«  Pred 
reševanjem posamezne naloge sem mu prebrala navodilo in odgovorila na morebitna 
vprašanja. Pri prvi nalogi me je učenec vprašal, kaj naj naredi, če se beseda ne 
ponovi. Na srečanjih sem opazila, da so njegova vprašanja skoraj vedno na mestu in 
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smiselna. To kaže na to, da učenec razmišlja in me posluša, čeprav se mi je včasih 
zdelo, da z mislimi ni pri stvari. 

Prvi učni list je rešil v celoti pravilno brez moje pomoči. Pravilno je poimenoval tudi 
nekaj črk in prebral besede NOS, OKO, ROKA. Pri reševanju drugega učnega lista je 
imel nekaj težav, ker je moral razbrati dele besed in natančno obkrožiti ta del. Največ 
težav mu je delala zadnja naloga, ker so naloge do sedaj skoraj vedno zahtevale 
štetje zlogov, glasov pa še ni štel. Imel je tudi težave s poimenovanjem sličic, saj ni 
prepoznal komarja. Pravilno je pa zapisal vse številke in obkrožil imena živali, ki 
imajo več glasov. Na koncu sem jaz še enkrat glaskovala vse besede, nato pa je 
učenec glaskoval še sam. 

Na koncu sem učencu dovolila, da si sam izbere določeno stran oziroma sliko v 
slikanici Kaj najdem ... V MESTU in mi opiše, kaj vidi na njej. Izbral si je sliko Kaj 
najdem na avtobusni postaji? Najin pogovor je potekal tako: 

Učenec: "Tole si bom izbral." 
Študentka: "Dobro. Povej mi, kaj opaziš na tej sliki?" 
Učenec: "Grejo na avtobus." 
Študentka: "Kdo gre na avtobus?" 
Učenec: "Človečki." 
Študentka: "Ljudje grejo na avtobus. Če je eden, je človek, če jih je pa več, so pa 
ljudje." 
Študentka: "Kaj se je pa tu zgodilo?" 
Učenec: "On je vozu prehitr in policaj ga je ustavu." 
Študentka: "S čim se je pripeljal policist?" 
Učenec: "Z motorjem." 
Študentka: "Kaj je imel na glavi?" 
Učenec: "Čelado." 
Študentka: "Kaj dela ta deček?" 
Učenec: "Bere." 
Študentka: "Kaj bere?" 
Učenec: "Knjigo." 
Študentka: "Kaj pa ta deček?" 
Učenec: "Igra se s telefonom." 
Študentka: "Kaj pa leži na tleh?" 
Učenec: "Smeti." 
Študentka: "Kje bi pa morale biti smeti?" 
Učenec: "Na košu." 
Študentka: "V košu. Kaj ta gospa drži v roki?" 
Učenec: "Knjige." 
Študentka: "Kaj ima na glavi? Kaj pa okoli vratu?" 
Učenec: "Na glavi ima kapo, okoli vratu pa šal." 
Študentka: "Kateri letni čas je tu prikazan? Pomlad, poletje, jesen ali zima?" 
Učenec: "Amm zima ni. Ker bi pol tuki padu sneg. Po moje je jesen." 
Študentka: "Ja, tudi meni se zdi, da je jesen. Kakšna se ti je zdela danes učna ura 
slovenščine? Ali je bilo težko?" 
Učenec: "Ne, ni blo tok težko." 
Študentka: "No, super, se vidiva naslednji teden." 
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11.8  Osmo srečanje 

11.8.1  Sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo 

Študentka: Špela Godeša 

Šola: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Razred: 1. 

Zaporedna številka ure: 8. Datum: 28. 5. 2014 

Učni predmet: slovenščina 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: prvi, zadnji glas, glaskovanje, zapis besed 

Učne oblike: individualno delo z učencem 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom 

Operativni učni cilji: 

 Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti:  
- vidno razločevanje; 
- slušno razločevanje in razčlenjevanje; 
- orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala. 

 Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 
- piše besede in preproste enostavčne povedi z velikimi tiskanimi črkami; 
- glasno bere besede in enostavčne povedi, napisane s tiskanimi črkami. 

 Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 
- poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

Prostor: učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učila: učni list (gl. prilogo 9) 

Učni pripomočki: / 

Literatura: 

 Učni načrt: Slovenščina. Osnovna šola (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 

Viri: 

 Učbenik: Porenta, A., Šalehar, M. (2003). Svet besed, učbenik za pouk 
slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS (str. 20). 

 Štefan, A. (1996). Čez griček v gozdiček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 
Potek učne ure 

UVODNI DEL 

Učenca pozdravim in mu povem, da bova prebrala zgodbico, v kateri so namesto 
nekaterih besed sličice. Zgodba govori o lisici in ježu. Povem mu, da bom celo 
zgodbo najprej prebrala jaz, nato pa jo bova prebrala tako, da bom jaz brala 
besedilo, on pa slike. Po prebrani zgodbi ga prosim, da naj mi zgodbo tudi na kratko 
obnovi (kdo nastopa v zgodbi, kaj je hotela lisica od ježa ...). 

OSREDNJI DEL 

V osrednjem delu učenec najprej reši nalogo na učnem listu. Poimenovati mora 
sličice in obkrožiti tiste, pri katerih sliši glas I.   
Sledi branje besed: ATA, MAMA, URA, KOLO, LUNA, LUČ, KAČA, TETA, MOKA, 
MUCA, KIT, ULA  in zapis nekaterih besed po nareku v zvezek. 
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ZAKLJUČNI DEL 

Za konec skupaj ponoviva pesem Tri luže. Učenca prosim, da naj pesmico ponovi 
sam. 

 

11.8.2  Sprotna analiza izvedene 8. učne ure 

V uvodnem delu sem učencu Niku dvakrat prebrala zgodbo O lisici in ježu (gl. prilogo 
9). Rekla sem mu, da naj pozorno posluša, ker ga bom potem vprašala nekaj 
vprašanj. Učenec je pozorno poslušal zgodbo in zraven gledal v slikanico. Po branju 
sem ga vprašala: 
Študentka: "Kdo nastopa v zgodbi?" 
Učenec: "Lisica in jež." 
Študentka: "Kaj je lisica vprašala ježa?" 
Učenec: "Kje je našel toliko hrušk." 
Študentka: "Kako ji je pokazal, kje najde toliko hrušk?" 
Učenec: "Zakotalil se je po hribu." 
Študentka: "Ali je dobil kaj hrušk?" 
Učenec: "Ja." 
Študentka: "Ali se zakotalila tudi lisica?" 
Učenec: "Ja." 
Študentka: "Ali je dobila kaj hrušk?" 
Učenec: "Ne, ona pa nič." 
 
Nato sva prebrala zgodbo tako, da sem jaz brala besedilo, učenec pa sličice. 
 
V osrednjem delu ure je učenec samostojno reševal nalogo na učnem listu. Pravilno 
je poimenoval vse sličice in tudi pravilno obkrožil tiste, v katerih je slišal glas I. 
Pozabil pa je obkrožiti sličico dežnika. Besedam kitara, boben in lizika je določil tudi 
prvi in zadnji glas in jih zapisal ob sličicah. Črki B in L je učenec zapisal narobe 
oziroma zrcalno. Samostojno je tudi zapisal besedo PET.  

Menim, da mu naloga ni delala težav. Žal še vedno zamenjuje črke oziroma jih piše v 
napačno smer. Velikokrat se ne spomni, kako izgleda določena črka. Pri zapisu 
besede PET se ni spomnil, kakšna je črka T. Pomagal si je z abecedno stavnico, ki jo 

imajo v razredu (T - telefon; poišče sličico telefona in si ogleda črko T, ki je zapisana 

zraven). 

Pri branju besed je pravilno prebral besede ATA, URA, LUNA, MOKA, KAČA, TETA, 
KIT, ULA. Pri branju je upošteval moj nasvet. Prebral je prvi zlog in nato še drugega 
ter ju povezal. Še vedno je zloge črkoval namesto glaskoval, vendar se vseeno opazi 
napredek. Besedo MAMA je prebral kot mami. Opazila sem, da je učenec velikokrat 
ugibal, kaj piše oziroma je prebral le prvi zlog, drugega pa dodal po svojem smislu. 
Opazila sem tudi, da je bil bolj motiviran za pisanje in reševanje nalog kot pa branje. 
Pri branju je hitreje obupal. 

Sledil je zapis besed po nareku v zvezek. Zapisala sva naslednje besede: ERON, 
ATA, MAMA, MAMI, URA, KOLO, LUNA, LUČ. 

Pri pisanju sem ga morala večkrat opozoriti na pravilno sedenje za mizo, držanje 
svinčnika in zvezka. Največ težav je imel pri zapisu besede MAMA. Motilo ga je, da 
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se prvi zlog ponovi in je zato hotel napisati MUCA. Ko sem mu rekla, da naj prebere, 
kaj je napisal, je prebral MAMI namesto MAMA. Prosila sem ga, da naj zapiše še 
besedo MAMI. Pisanje te besede je trajalo kar nekaj časa. Veliko stvari ga je zmotilo 
(neošiljen svinčnik) in pri zapisu se je večkrat zmotil, vendar mu je na koncu le 
uspelo. Manj težav je imel pri zapisu besede URA in KOLO. Pri besedi LUNA je 
pozabil, kako se napiše črko U in jo je nadomestil s črko O. Besedo je zato zapisal še 
enkrat. Zmotil se je tudi pri besedi LUČ. Zapisal je LUC. Ko sem mu rekla, da naj 
popravi, je prečrtal črko in ponovno zapisal celo besedo, čeprav bi lahko le dodal 
strešico. Pri pisanju mu manjka še veliko izkušenj.  

Omeniti moram, da je Nik pri zadnjih srečanjih postal veliko bolj razposajen, sproščen 
in samozavesten, kot je bil prej. Na začetku je bil zadržan, ker so bile individualne ure 
slovenščine zanj nekaj novega. Po nekaj srečanjih pa mi je pričel bolj zaupati in se 
tudi veseliti najinih srečanj. To pa je bil tudi razlog, da sem morala pri urah kdaj 
nastopiti malo strožje. Včasih je vse skupaj jemal malo preveč kot zabavo in takrat 
nisva naredila vsega, kar sem načrtovala za tisto uro. 

Za konec učne ure sem prosila učenca, da naj mi pove pesmico Tri luže, ki sva se jo 
naučila prejšnjič. Učenec je samostojno povedal celo pesmico.  

11.9  Deveto srečanje 

11.9.1  Sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo 

Študentka: Špela Godeša 

Šola: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Razred: 1. 

Zaporedna številka ure: 9. Datum: 4. 6. 2014 

Učni predmet: slovenščina 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: prvi, zadnji glas, branje zlogov, zlogovanje, glaskovanje, določanje 
daljše besede 

Učne oblike: individualno delo z učencem 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom 

Operativni učni cilji: 

 Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti:  
- vidno razločevanje; 
- slušno razločevanje in razčlenjevanje; 
- orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala. 

 Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 
- piše besede in preproste enostavčne povedi z velikimi tiskanimi črkami; 
- glasno bere besede in enostavčne povedi, napisane s tiskanimi črkami. 

 Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 
- poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

Prostor: učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učila: učni list (gl. prilogo 10) 

Učni pripomočki: igra »vesela abeceda«, »lutki« v obliki črk 
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Literatura: 

 Učni načrt: Slovenščina. Osnovna šola (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 

 

Potek učne ure    

UVODNI DEL 

Učenca pozdravim in ga prosim, da naj mi ponovi pesmico Tri luže. Vprašam ga 
tudi, kako se ima pri pouku, kaj novega so se naučili v preteklem tednu, katere nove 
črke so spoznali ... 

OSREDNJI DEL 

V osrednjem delu prideta na "obisk" črki B in D in se na kratko predstavita. Učenec 
rešuje nalogi, pri katerih mora obkrožiti črki B in D v danih besedah. Sledi branje 
zlogov in besed (MILO, LUNA, SANI, KAČA, VEJA). Učenec nato zloguje še besede 
na sličicah (copat, čebela, šal, tovornjak, kravata, lopar), jim določi prvi in zadnji 
glas, določi daljšo besedo v paru in besede glaskuje.  

ZAKLJUČNI DEL 

V zaključnem delu učenec sestavlja besede v igri Vesela abeceda. Učenec mora 
sestaviti čim več besed.    

 

11.9.2  Sprotna analiza izvedene 9. učne ure 

V uvodne delu učne ure me je najprej zanimalo, ali se učenec še spomni pesmice Tri 
luže. Učenec je samostojno in  pravilno povedal celo pesem. Vprašala sem ga, kako 
se ima pri pouku, ali so se učili kaj novega. Ponosno mi je povedal, da so se prejšnji 
dan učili črko G. Prosila sem ga, da naj mi to črko zapiše v zvezek. Samostojno in 
pravilno je zapisal črko G. Pohvalila sem ga, da si je tako hitro zapomnil novo črko. 
Mislim, da so mu dodatne ure slovenščine pomagale na splošno pri pouku. Postal je 
samozavestnejši in bolj sodeluje pri rednem pouku.  

Nato sta na »obisk« prišli črki B in D (gl. prilogo 10). »Lutki« v obliki črk sta se na 
kratko predstavili: »Jaz sem črka B. Rad se igram z baloni, moja najljubša jed pa so 
bomboni. Imam dva trebuščka. Moj brat D drema pod drevesom. D se dere na ves 
glas: ʹEn trebušček je moja last.ʹ« 

Učencu je bil obisk črk zelo všeč. Razložila se mu besedo drema. Učenec je nato 
samostojno obkrožil črki B in D v danih besedah. Še pred reševanjem je rekel, da je 
ta naloga »izi bizi«. Nalogi je v celoti rešil pravilno. Prosila sem ga, da naj nekaj 
besed tudi prebere. Samostojno je prebral besedo OBLAK in BALON. Pri ostalih 
besedah je imel več težav, zato sem jih prebrala najprej jaz, nato pa še on.  

Sledilo je branje zlogov. Učenec je samostojno in pravilno prebral vse zloge in jih tudi 
povezal v smiselne besede (MILO, LUNA, SANI, KAČA, VEJA). Nato je učenec 
določil prvi in zadnji glas besedam na sličicah. Besede je tudi zlogoval in glaskoval. 
Ker so bile sličice narisane v parih na posameznih lističih, je moral učenec določiti 
tudi daljšo besedo v paru. Vse naloge je zelo dobro reševal. Opazil se je napredek. 
Manjše težave je še vedno imel z glaskovanjem besed.  
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Za konec pa sva se kot sprostitveno dejavnost igrala igro "vesela abeceda". To je 
sestavljanka, pri kateri sestavljaš besede. Igra mu je bila zelo všeč in vse besede je 
sestavil pravilno. 

11.10  Deseto srečanje 

11.10.1  Sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo 

Študentka: Špela Godeša 

Šola: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Razred: 1. 

Zaporedna številka ure: 10. Datum: 11. 6. 2014 

Učni predmet: slovenščina 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: začetno preverjanje znanja 

Učne oblike: individualno delo z učencem 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom 

Operativni učni cilji: 

 Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti:  
- vidno razločevanje; 
- slušno razločevanje in razčlenjevanje; 
- orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala. 

 Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 
- piše besede in preproste enostavčne povedi z velikimi tiskanimi črkami; 
- glasno bere besede in enostavčne povedi, napisane s tiskanimi črkami. 

 Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 
- poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

Prostor: učilnica 

Medpredmetne povezave: / 

Učila: učni list (gl. prilogo 11) 

Učni pripomočki: / 

Literatura: 

 Učni načrt: Slovenščina. Osnovna šola (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 
šport: Zavod RS za šolstvo. 

 

Potek učne ure  

UVODNI DEL 

Učenca pozdravim in mu povem, da bo danes samostojno reševal naloge, podobne 
tistim, ki jih je reševal na prvem srečanju. Da se učenec sprosti, najprej malo 
potelovadiva. Narediva nekaj predklonov in počepov, razmigava roke in prste. 

Narediva tudi vajo za možgane - miselni gumbki. Pri tej vaji s palcem in kazalcem 

nežno masiramo uhlje in jih vlečemo navzven. Začnemo na vrhu, in ko pridemo do 
mečice, potegnemo navzdol. S to vajo osredotočimo svojo pozornost na sluh, 
izboljša se notranji govor in mišljenje, poveča se umska in telesna pripravljenost, 
vaja omogoča poslušanje z obema ušesoma hkrati, sprošča čeljusti, jezik in obrazne 
mišice, izboljšuje obračanje glave levo in desno, povečuje sposobnost usmerjanja 
pozornosti, izboljšuje obseg poslušanja, širi periferni vid, z masiranjem spodbujamo 
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retikularno formacijo v možganih, da presliši moteče in nepomembne glasove ter 
prisluhne jeziku in drugim pomembnim zvokom (Razingar, U. Pridobljeno 5. 6. 2014 s 

http://www.zdus-zveza.si/docs/novice/BRAIN_GYM_VAJE_opis_pozitivnih_ucinkov.pdf). 
OSREDNJI DEL 

Učenec samostojno rešuje končno preverjanje znanja. Pri vsaki nalogi mu preberem 
navodila in ga spodbudim k reševanju. 

ZAKLJUČNI DEL 

Po končanem reševanju začetnega preverjanja znanja, učencu ustno zastavim še 
nekaj vprašanja: 

- Kakšne so se ti zdele naloge? Zanimive?  
- Ali je bilo preverjanje težko? 
- Katera naloga je bila najtežja? 

 

11.10.2  Sprotna analiza izvedene 10. učne ure 

Učenec Nik je bil za reševanje končnega preverjanja zelo motiviran. Razlog za to je 
bil verjetno v tem, da sva na začetku malo potelovadila in s tem sprostila napetost. 
Ker je preverjanje kar obširno, sva tudi vmes naredila nekaj sprostitvenih vaj. Pri tem 
je učenec zopet postal zbran za reševanje nalog. Liste z nalogami sem učencu 
dajala postopoma in ne vseh na enkrat. Ker so bile naloge na kar osmih straneh, bi 
verjetno učenec ob pogledu na to količino že na začetku obupal in izgubil motivacijo 
za delo. 

Končno preverjanje znanja (gl. prilogo 11) je vsebovalo nekaj več nalog kot začetno 
preverjanje znanja, zato je imel učenec na razpolago za reševanje 60 minut in ne le 
45, kot traja šolska ura. Največ časa je porabil pri reševanju nalog, pri katerih je 
moral zapisati besede, ki so bile prikazane s sličicami.  

Med reševanjem sem morala učenca večkrat spodbuditi in ga tudi pohvaliti, da je 
lažje nadaljeval  delo. Na koncu sem ga vprašala, kakšne so se mu zdele naloge in 
ali je bilo preverjanje težko. Odgovoril mi je, da so bile naloge zanimive, preverjanje 
pa je bilo malo težko in malo lahko.  

Zanimalo me je tudi, kakšne so se mu zdele dodatne učne ure slovenščine. Rekel je, 
da mu je bilo zanimivo in da jih je rad obiskoval. Takšen odgovor sem pričakovala, 
ker je učenec redno prihajal na ure, ni zamujal in pri urah dobro sodeloval. Kot sem 
omenila že na začetku, je bila učenčeva mama zelo vesela ponudbe, da opravim 
nekaj individualnih dodatnih ur z njenim sinom in to se je videlo tudi v odnosu do 
mene in seveda predmeta.  

  

http://www.zdus-zveza.si/docs/novice/BRAIN_GYM_VAJE_opis_pozitivnih_ucinkov.pdf
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12  ANALIZA REZULTATOV 

12.1  Analiza končnega preverjanja znanja in primerjava z začetnim 

preverjanjem znanja  

Učenec je prvo nalogo rešil pravilno. Pravilno je prebral vse zloge. Zloge je sicer 
najprej črkoval in še vedno ne glaskoval, kot sva se učila na srečanjih. Vseeno je 
opazen napredek. Pri začetnem preverjanju znanja ni rešil prve naloge. Takrat ni 
poimenoval nobene črke, sedaj pa je prebral vse zloge pravilno. Pri tej nalogi sem 
dobila potrditev, da učenec dobro vidi in prepozna nekaj črk. 

Pri drugi nalogi je pravilno poimenoval vse sličice in tudi pravilno obkrožil daljšo v 
paru. Učenec razločuje, katere besede so daljše in katere krajše. Pri začetnem 
preverjanju znanja je narobe obkrožil sličico slona, namesto nosoroga. 

Tretjo nalogo je prav tako rešil v celoti pravilno. Vsem besedam na sličicah je 
pravilno določil število zlogov. Pri reševanju si je pomagal s ploskanjem. Učenec zna 
razčleniti besede na zloge. To nalogo je v celoti rešil pravilno že pri začetnem 
preverjanju znanja. 

Pri četrti nalogi me je učenec pozitivno presenetil. Nalogo je namreč v celoti rešil 
pravilno, pri začetnem preverjanju pa je pravilno povezal le en par sličic. Učenec zna 
poiskati rime. 

S peto nalogo sem preverila, ali učenec sliši prvi glas in ga zna določiti. Učenec je 
nalogo rešil pravilno, vse sličice, ki se začnejo na glas M, je povezal s sličico 
mavrice. Tudi pri začetnem preverjanju ni naredil nobene napake. 

Šesta naloga je bila podobna peti nalogi, le da je tu učenec določal zadnji glas 
besedam na sličicah. Pravilno je našel vse sličice, ki se končajo na glas N, in jih 
povezal s sličico bombona. Pri začetnem preverjanju je pozabil povezati dve sličici 
(telefon, bombon). 

Pri sedmi nalogi je moral učenec obkrožiti zapis BO v besedah. Učenec je pri 
reševanju najprej naredil napako in obkrožil tudi zapis OB v besedi OBLAK. Ko je 
rekel, da je končal nalogo, sem ga opozorila, da naj svoje rešitve še enkrat preveri. 
Sam je odkril napako in ta zapis prečrtal. Učenec vidno zaznava določene zloge v 
besedah, pri reševanju je bil le površen. Enako napako je naredil tudi pri začetnem 
preverjanju.  

Tudi osma naloga je zahtevala enako znanje kot sedma naloga. Učenec jo je rešil 
pravilno. To nalogo je pravilno rešil tudi pri začetnem preverjanju znanja. 

Pri deveti nalogi naj bi učenec samostojno prebral povedi, vendar to še ni šlo. 
Samostojno je prebral nekaj besed (MAJA, JAN, NIK), ostale povedi pa sem prebrala 
jaz. Tudi pri deseti nalogi sem jaz prebrala trditve, učenec pa je z rdečo barvico 
pobarval napačni trditvi in z zeleno pravilno trditev. Učenec je pravilno določil pravilne 
in napačne trditve, torej je razumel prebrane povedi. Pri začetnem preverjanju je le 
pravilno pobarval trditve, ki sem mu jih prebrala. 
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Pri enajsti nalogi je učenec najprej poimenoval vse sličice. Poimenoval jih je pravilno. 
Nato je zapisal besede. Pravilno je zapisal naslednje besede: URA, NOS, MED, MIŠ. 
Zmotil se je pri besedi SIR (zapisal je SER) in pri besedi NOJ (črko J je zapisal v 
napačni smeri). Vsekakor je napredek opazen, saj je večino besed zapisal pravilno. 
Priznati pa moramo, da so bile besede v končnem preverjanju lažje kot pri začetnem; 
tu so bile le besede, sestavljene iz treh črk. Pri začetnem preverjanju znanja ni 
zapisal nobene besede. 

Dvanajste naloge učenec najprej ni želel reševati, češ da še ne zna brati. Nato sem 
ga spodbudila in mu rekla, da je te besede enkrat že prebral. Nato je pričel brati in 
pravilno prebral vse besede. To je bilo še vedno počasno branje, pomagal si je tudi s 
črkovanjem, vendar je, kot sem že omenila, napredek opazen. Čeprav se je na 
začetku prestrašil, da bo moral nekaj prebrati, je bilo zadovoljstvo, ko mu uspe, toliko 
večje. Poleg prepoznavanja posameznih črk mu največjo težavo povzroča 
naglaševanje besed; besedo pravilno prebere, vendar jo napačno naglasi, zato ima 
težave s prepoznavanjem, kaj točno je prebral. 

Pri trinajsti nalogi mi je učenec najprej povedal nekaj samostojno, nato pa sem mu 
postavila še nekaj vprašanj, na katera mi je odgovoril. Pogovor je potekal tako: 

Študentka: "Povej mi, kaj vidiš na sliki." 
Učenec: "Gugalnice, pesek, stol, no ja, bl klopca. Punca se guga, fant se igra z žogo. 
Na sliki so tri drevesa in trije oblaki."  
Študentka: "Ali je to gugalnica ali je kaj drugega?" 
Učenec: "To je tobogan. Deklica se spušča po toboganu." 
Študentka: "Kakšne barve je tobogan?" 
Učenec: " Modre." 
Študentka: "Kakšne barve je klopca?" 
Učenec: "Rumene, no ja, bl oranžne." 
Študentka: "Kaj ima fant oblečeno?" 
Učenec: "Fant ima oblečeno modro majico in rumene hlače." 
Študentka: "Kaj ima deklica oblečeno?" 
Učenec: "Deklica ima oblečeno roza obleko." 
Študentka: "Ali si že kaj utrujen? Ali bova še naprej reševala naloge?" 
Učenec: "Ne, nisem utrujen. Lahko še rešujeva." 
Študentka: "Ali so ti naloge všeč?"  
Učenec: "Ja, zelo. To je taka igra." 
 
Naloga je sicer zahtevala, da učenec napiše, kaj opazi na sliki, vendar učenec tega 
še ni bil sposoben narediti. Sem pa analizirala njegove odgovore, ki mi jih je podal 
ustno, in tu se opazi napredek. Povedal mi je veliko več kot prvič, nekateri njegovi 
odgovori so bili v »celih« povedih, uporabil je nove besede in besedne zveze 
(tobogan, klopca, se spušča po toboganu ...). Na splošno je bil pri govoru 
samostojnejši in samozavestnejši. 

Sledile so še tri naloge, ki sem jih dodala končnemu preverjanju znanja. Te naloge so 
zelo podobne prejšnjim, le malo težje; besede, ki jih je moral učenec prebrati in 
zapisati, so bile daljše. 

Štirinajsto nalogo je učenec rešil pravilno. Samostojno je prebral vse tri povedi. 
Učenec je bil za branje motiviran, ker so bile povedi sestavljene iz slikopisa. Vendar 
je pri branju še vedno črkoval besede in ne glaskoval. 
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Pri petnajsti nalogi se je najprej prestrašil dolge besede in je rekel, da ne zna dobro 
brati. Prvo besedo sva zato izpustila in je učenec ni prebral. Pravilno in samostojno je 
prebral besede RIBA, AVTO in DREVO. Pri pravilno prebranih besedah je učenec 
sam naredil kljukico. Ostalih besed ni prebral. 

Pri šestnajsti nalogi je pravilno poimenoval vse sličice, zapisal pa je pravilno le dve. 
Beseda MEDVED je bila zanj pretežka. Če bi preverjanje ponovno načrtovala, takšne 
besede ne bi uporabila. Začel je dobro, vendar ga je verjetno zmotilo to, da se v 
besedi sliši glas T, čeprav zapišemo D. Pri besedi HIŠA je zapisal HIČA. Pri pisanju 
si je pomagal z glasnim govorjenjem besede. Ustno je pravilno črkoval besedo HIŠA, 
vedel je, da mora zapisati črko Š, vendar je nato zapisal Č. Učenec je slišal glasove, 
vendar jih je pri zapisu pomešal. Besedo SLON je v celoti zapisal pravilno. Pri besedi 
BALON je zapisal le soglasnike, na samoglasnika pa je pozabil. Pri besedi TELEFON 
je zapisal le prvi zlog in nato obupal. Besedo MUCA je zapisal pravilno. 

12.2  Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Z analizo začetnega in končnega preverjanja znanja sem pridobila podatke o 
učenčevem znanju in napredku. Na podlagi tega sem oblikovala odgovore na 
raziskovalna vprašanja: 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali bo učenec priseljenec po intenzivnem individualnem 
delu razvil predopismenjevalne zmožnosti (vidno razločevanje; slušno razločevanje in 
razčlenjevanje; orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju; pravilno držo telesa in 
pisala)?  

Odgovor: Učenec priseljenec je po intenzivnem (10-urnem) individualnem delu 

razvil predopismenjevalne zmožnosti. Učenec je razvil vidno razločevanje (prepozna 
črke), slušno razločevanje in razčlenjevanje (zna določiti rime, prvi in zadnji glas, 
besede zna členiti na zloge). Učenec je razvil orientacijo na telesu, v prostoru in na 
papirju, pri pisanju ima pravilno držo telesa in pisala. Ni pa še razvil glaskovanja oz. 
besede ne zna členiti na glasove. 

Raziskovano vprašanje 2: Ali se bo pri učencu priseljencu po intenzivnem 
individualnem delu pokazal napredek pri pisanju besed ter preprostih povedih (s 
tiskanimi črkami)?  

Odgovor: Pri učencu priseljencu se je pokazal napredek pri pisanju besed s 
tiskanimi črkami. Učenec zna po nareku ali opazovanju slike zapisati preproste 
besede s tiskanimi črkami. Preprostih povedi še ne zna zapisati. 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali se bo pri učencu priseljencu po intenzivnem 
individualnem delu pokazal napredek pri branju besed ter preprostih povedih 
(napisanih s tiskanimi črkami 

Odgovor: Pri učencu priseljencu se je pokazal napredek pri branju besed, napisanih 
s tiskanimi črkami. Učenec zna prebrati preproste besede, sestavljene iz črk, ki jih že 
pozna. Zna prebrati tudi preproste povedi, ki vsebujejo slikopis.  

Raziskovalno vprašanje 4: Ali bo učenec priseljenec po intenzivnem individualnem 
delu pokazal napredek tudi pri poimenovalni zmožnosti v slovenskem jeziku?  



Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju 

Špela Godeša — Magistrsko delo 

88 
 

Odgovor: Učenec priseljenec je pokazal napredek pri poimenovalni zmožnosti v 
slovenskem jeziku. Po intenzivnem individualnem delu je znal poimenovati več stvari 
na slikah, tvoril je tudi preproste povedi.  

 

13  UGOTOVITVE, ZAKLJUČKI IN PREDLOGI ZA UČITELJE 

13.1  Ugotovitve 

V svoji raziskavi sem izvedla študijo primera pri jezikovnem pouku slovenščine 
(začetno opismenjevanje) za učenca priseljenca (učenca, katerega materni jezik ni 
slovenščina) v prvem razredu osnovne šole. 

Glede na zastavljene cilje in raziskovalna vprašanja, sem ugotovila, da: 

- je izdelani individualni didaktični pristop primeren za poučevanje začetnega 
opismenjevanja za učenca priseljenca; 

- sem z uporabo individualnega didaktičnega pristopa uspešno dosegla zastavljene 
cilje;  

- je izdelani in uporabljeni individualni didaktični pristop pozitivno vplivala na razvoj 
učenčevih predopismenjevalnih zmožnosti; 

- je učenec priseljenec po individualnem delu znal zapisati in prebrati preproste 
besede, zapisane z velikimi tiskanimi črkami; 

- je učenec priseljenec po individualnem delu znal poimenovati več stvari v 
slovenskem jeziku, torej se mu je izboljšala poimenovalna zmožnost. 

Končno preverjanje znanja je pokazalo, da so dodatne učne ure slovenščine 
pozitivno vplivale na učenčevo branje in pisanje v slovenskem jeziku. Učenec je 
napredoval na vseh področjih, ki so pri začetnem opismenjevanju pomembni. Učenec 
ima dobro vidno in glasovno zaznavo ter boljšo poimenovalno zmožnost. Branje in 
pisanje sta se v primerjavi z začetnim preverjanjem znanja zelo izboljšali. Učenec 
ima še vedno težave z branjem daljših besed in zapisom le-teh. Čeprav je pri učnih 
urah pogosto glaskoval besede, si pri branju in pisanju še vedno pomaga s 
črkovanjem. To je tudi razlog, zakaj je nekatere besede prebral in zapisal napačno. 
Učenec potrebuje še veliko vaje, časa in prilagoditve (pouka, ocenjevanja), ki mu kot 
učencu priseljencu po Zakonu o osnovni šoli tudi pripadajo. 

Z raziskavo sem ugotovila, da je z učenci priseljenci potrebno delati individualno. 
Učitelj z individualnim pristopom spremlja učenca priseljenca in njegov napredek, pri 
tem prilagaja poučevanje njegovemu tempu in učnemu okolju. Učitelj lahko tako 
prilagodi čas, dejavnosti, naloge, vsebine ter drugo. Z individualnim delom ustvarimo 
prijetnejše in spodbudnejše učno okolje, v katerem učenec priseljenec lažje 
napreduje, učitelj pa ima boljši nadzor nad njegovim napredkom. Pomembno je, da 
načrtujemo primerne naloge in dejavnosti, ki morajo biti zanimive.  

Za poučevanje začetnega opismenjevanja moramo izbrati primerno metodo in 
primeren postopek začetnega opismenjevanja. Najboljša je kombinacija vseh metod, 
ki so prilagojene učenčevemu predznanju, starosti in ki motivirajo za delo. Pri delu z 
učencem priseljencem sem uporabila monografski postopek obravnave črk, ker so 
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enak postopek uporabljali tudi pri rednem pouku. Največji poudarek pri poučevanju 
začetnega opismenjevanja sem namenila glasovnemu zavedanju. Pri vsakem 
srečanju sva z učencem naredila nekaj vaj za glasovno zavedanje in to se je na 
koncu srečanj izboljšalo. Razvijanje glasovnega zavedanja je pomembno. Preden 
učenec ne sliši vseh glasov v besedi, ne smemo pričeti s formalnim poučevanjem 
branja in pisanja. Pri učencu priseljencu sem poleg predopismenjevalnih zmožnosti 
razvijala predvsem poimenovalno zmožnost v slovenskem jeziku. Pri tem sem si 
pomagala z raznolikim slikovnim gradivom, slikovnimi slovarji, otroškimi revijami ... 

Ugotovila sem tudi, da bi bilo učencem priseljencem nujno zagotoviti več kot 35 ur 
dodatnega pouka slovenščine. To bi morala država sistemsko urediti in zagotoviti tudi 
ustrezno izobraževanje učiteljev za poučevanje slovenščine kot drugega jezika. 

V Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012) je določeno, da 
morajo šole poskrbeti za kakovostno poučevanje maternega jezika učencev 
priseljencev. V svojo raziskavo nisem vključila poučevanja maternega jezika učenca 
priseljenca (albanščine), ker se za to ne počutim dovolj kompetentna. V svoji 
raziskavi sem se raje osredotočila na poučevanje slovenščine, poučevanje 
materinščine učenca priseljenca pa bi moral prevzeti učitelj tega jezika ali pa starejši 
priseljenci, ki že obvladajo slovenski jezik.  

13.2  Zaključki 

Glede na ugotovitve lahko oblikujem zaključke svoje magistrske naloge.  

Pouk začetnega opismenjevanja je potrebno skrbno načrtovati za vse učence, 
posebno še za učence, katerih materni jezik ni slovenščina. Načrtovanje tega pouka 
ne smemo prepuščati naključju. Ker še vedno ni sistemske rešitve, ki bi opredeljevala 
to problematiko, smo/so učitelji prepuščeni lastni iniciativi in angažiranosti. V Sloveniji 
bi morali zaradi vse večjega priseljevanja zakonsko natančno urediti položaj učencev 
priseljencev in njihovo vključevanje v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Menim, 
da bi učencem priseljencem morali zagotoviti več ur dodatnega pouka slovenščine 
ter dodatni pouk materinščine in kulture. 

Predvidevam, da bi analizirani učenec priseljenec dosegel še boljše rezultate pri 
končnem preverjanju znanja in bi bil njegov napredek še večji, če bi aktivnosti, ki jih 
predvideva individualni didaktični načrt, potekale v večjem številu ur in bolj strnjeno 
(večkrat na teden). Učenec priseljenec mora biti kljub dodatnim uram slovenščine 
vključen tudi v redni pouk. Pomembno je, da učitelj prilagaja metode in načine dela 
ter učno gradivo tudi pri rednem pouku in učencu nameni pozornost. To je zaradi 
velikega števila učencev včasih težko, zato je učitelju v pomoč individualen didaktični 
pristop, ki mu lahko sledi tudi pri rednem pouku. Ugotovila sem, da je individualni 
načrt aktivnosti za učenca priseljenca, lahko učiteljem v veliko pomoč, saj lahko tako 
spremljajo njegov napredek in prilagajajo nadaljnje delo z njim. Pomembno je, da 
poleg branja in pisanja razvijamo vse štiri sporazumevalne zmožnosti, tj. tudi 
poslušanje in govorjenje. 

Naloga učitelja je tudi, da učenca priseljenca motivira, predvsem z izbiro didaktičnih 
pripomočkov, ter načrtuje diferencirane in individualizirane naloge za učenca, pri tem 
pa upošteva njegova močna in šibka področja ter stopnjo njegovega znanja. 
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Na uspešno vključevanje učenca priseljenca ima velik vpliv tudi učiteljev odnos. Če 
ima učitelj do priseljenega učenca pozitiven odnos, ga razume in mu je pripravljen 
pomagati, bo tudi učenčev odnos pozitiven, počutil se bo sprejetega in bo lažje 
napredoval tako pri šolskem delu kot tudi pri samem vključevanju v novo okolje. 

13.3  Predlogi za učitelja 

Na podlagi individualnega dela z učencem priseljencem sem prišla do ugotovitev, da 
je individualni didaktični pristop primeren za poučevanje slovenščine za učenca 
priseljenca. Predlagam, da učitelji, ki delajo z učenci priseljenci, uporabijo individualni 
didaktični pristop in ga izdelajo na podlagi učenčevega predznanja ter njegovih šibkih 
in močnih področij. Učitelji naj redno spremljajo učenčev napredek, ga beležijo in 
glede na to načrtujejo prilagoditve v celem šolskem letu. Če je možno, naj bodo 
dodatne ure slovenščine izvedene bolj strnjeno in v večjem številu, kot jih predlaga 
ministrstvo.  

Učenci priseljenci naj ob pomoči učitelja postopno usvajajo učni jezik, tj. slovenščino. 
Pri začetnem opismenjevanju v slovenščini kot drugem jeziku je pomembno, da 
učitelj pri učencih priseljencih razvija glasovno zavedanje, obenem pa načrtuje 
naloge, ki izboljšujejo poimenovalno zmožnost v slovenskem jeziku. Te naloge naj 
bodo zanimive, temeljijo naj na slikovnem gradivu. 

Učitelj naj učenca priseljenca sprejme kot izziv in bogatenje medkulturnosti. Učitelj 
naj ima pozitiven in spoštljiv odnos do učenca priseljenca, za takšen odnos naj se 
zavzema tudi v razredu, med ostalimi učenci. 

Na splošno mora biti učitelj samoiniciativen, posebej še, če poučuje učenca 
priseljenca. Udeleževati se mora dodatnih izobraževanj na to temo ter pripraviti oz. 
poiskati primerno gradivo in didaktične pripomočke za poučevanje slovenščine kot 
drugega jezika.  
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SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil oblikovati in preizkusiti individualizirani didaktični 
pristop za začetno opismenjevanje učenca priseljenca pri dodatnih urah slovenščine. 
Predmet mojega raziskovanja je bilo tudi načrtovanje začetnega preverjanja 
učenčevega predznanja, beleženje sprotnega dela in učenčevega napredka v znanju 
ter analiza učenčevega znanja po tem pristopu. Z individualnim delom z učencem 
priseljencem sem želela pozitivno vplivati na učenčeve predopismenjevalne 
zmožnosti, na učenje branja in pisanja ter učenčevo poimenovalno zmožnost v 
slovenščini. 

Pri pisanju magistrske naloge in izvedbi raziskave sem prišla do temeljnih spoznanj 
za delo z učenci priseljenci na dodatnih urah slovenščine (za jezikovni pouk). 

Ugotovila sem, da je individualni didaktični načrt za učenca priseljenca učitelju v 
pomoč. Učitelj lahko pri tem spremlja učenčev napredek, sproti prilagaja dejavnosti in 
cilje. Pri oblikovanju individualnega načrta mora učitelj izhajati iz učenčevega 
predznanja in pravic, ki jih imajo učenci priseljenci. V zadnjem času so učiteljem v 
pomoč tudi Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in  šole (2012) in 
Priročnik za izvajanje programa Uspešno vključevanje otrok priseljencev (2015).  

Ugotovila sem, da delo z učencem priseljencem po individualnem didaktičnem načrtu 
pozitivno vpliva na učenčev napredek. Učitelj mora biti pri načrtovanju pristopa 
pozoren na ustrezno izbiro metode in postopka začetnega opismenjevanja ter 
uporabo ustreznega gradiva in didaktičnih pripomočkov. Učitelj mora pri učencu 
priseljencu najprej razvijati glasovno zavedanje in poimenovalno zmožnost v 
slovenskem jeziku, nato pa prične formalno učenje branja in pisanja. 

Glede na izvedeno raziskavo in zapisane ugotovitve lahko povzamem, da je z učenci 
priseljenci potrebno intenzivno delati, sproti preverjati njihov napredek in slediti 
ciljem. Zaradi izrazitega primanjkljaja na področju jezika bi bilo z učenci priseljenci 
potrebno individualno delati več kot 35 ur na leto. Pri tem pa ne bi smeli pozabiti na 
poučevanje materinščine in kulture učencev priseljencev. M. A. Vižintin (2013) 
namreč pravi, da so kvalitetno postavljeni temelji v maternem jeziku pogoj za lažje 
učenje drugih jezikov, poznavanje lastne kulture pa omogoča spoznavanje novih 
kultur, ne da bi se ob tem počutili ogrožene. 

V raziskavi sem ugotovila, da učenci priseljenci potrebujejo veliko spodbude in 
pohvale tudi za majhen napredek. Učitelj mora pohvaliti njihov trud in pozitivno 
vrednotiti njihove izdelke. Poleg tega pa je učitelj zadolžen za ustvarjanje pozitivne in 
prijetne klime v razredu med učenci priseljenci in nepriseljenimi učenci. Priseljenim 
učencem je potrebno dati čas in možnost, da predstavijo sebe, svojo kulturo in jezik. 

Učitelj mora vsem učencem, ne le priseljencem, privzgojiti tudi vrednoto, da je 
pismenost veščina, ki nas spremlja vse življenje in nam omogoča napredek. 
Razvijanje in uporaba vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti nam omogoča 
delovanje v sodobnem svetu oz. družbi. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Začetno preverjanje znanja 

ZAČETNO PREVERJANJE ZNANJA (začetno opismenjevanje) 

 

1. GLASNO PREBERI NASLEDNJE ZLOGE. 

 

TI                    TA                            NI                        NA 

 

2. KAJ JE NA SLIČICAH? UGOTOVI,  KATERA BESEDA V PARU JE DALJŠA. OBKROŽI 

JO. 

                

                   

              

3. POIMENUJ SLIČICE. KOLIKO ZLOGOV IMA BESEDA? OBKROŽI ŠTEVILKO. 

 

                                  

1    2    3    4                       1    2    3    4                   1    2    3    4                      1    2    3    4 
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4. POVEŽI SLIČICE TAKO, DA SE BOSTA BESEDI RIMALI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KAJ JE NARISANO NA SLIČICI NA SREDINI? BESEDI DOLOČI PRVI GLAS. POVEŽI 

JO S SLIČICAMI, KI SE ZAČNEJO Z ENAKIM GLASOM. 
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6. KAJ JE NARISANO NA SLIČICI NA SREDINI? BESEDI DOLOČI ZADNJI GLAS. POVEŽI 

JO S SLIČICAMI, KI SE KONČAJO NA ENAK GLAS. 

                                                                  

                                  

                                                                                                       

 

 

 

7. V BESEDAH OBKROŽI ZAPIS BO. 

  OBLAK                  BOBEN                        BALON                             JABOLKO         

       

          RIBA                BOROVNICA                      BOMBON                             ŽABA 

 

8. V BESEDAH OBKROŽI ZAPIS KOŠ. 

 

KOKOŠ                   KOST                KOŠARA                 KOSA               KOŠARICA 
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9. PREBERI POVEDI. 

 

DANES SIJE SONCE. 

MAJA BERE KNJIGO. 

DOMEN SE IGRA S KOCKAMI. 

JAN IMA BALON. 

NIK PIJE LIMONADO. 

 

10. ČE JE TRDITEV PRAVILNA, POBARVAJ OKENCE  ZELENO, ČE JE TRDITEV 

NAPAČNA, POBARVAJ OKENCE RDEČE. 

 

DANES DEŽUJE. 

      DOMEN SE IGRA S KOCKAMI. 

      NIK PIJE MLEKO. 

 

11. KAJ JE NA SLIČICAH? NA ČRTE ZAPIŠI BESEDE. 
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12. OPAZUJ SLIKO. NAPIŠI, KAJ VIDIŠ NA SLIKI. 
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Priloga 2: Rešeno začetno preverjanje znanja - rešitve je zapisal učenec Nik 
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Priloga 3: Učenčevi izdelki in uporabljeni viri na 2. srečanju  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIME - Svet besed, str. 52 

 

VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV - 

pripoveduj zgodbo ob sličicah - Svet 

besed, str. 37 
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Priloga 4: Učenčevi izdelki z 3. srečanja  
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Priloga 5: Učenčevi izdelki, učni pripomočki in uporabljeni viri na 4. srečanju  

          
 

              
 

        
 

NOS - SLON - NOJ - JAJCE - ESKIM - MED - DREVO - OBLAK -  KLOP - 

PETELIN  
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Priloga 6: Učenčevi izdelki in učni pripomočki s 5. srečanja  
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Priloga 7: Učenčevi izdelki in uporabljeni viri na 6. srečanju  
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Priloga 8: Učenčevi izdelki in uporabljeni viri na 7. srečanju  
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Priloga 9: Učenčevi izdelki in uporabljeni viri na 8. srečanju  
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Priloga 10: Učenčevi izdelki in učni pripomočki z 9. srečanja  
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Priloga 11: Učenčevi izdelki z 10. srečanja - rešeno končno preverjanje znanja 
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Priloga 12: Podpisano soglasje staršev 

 
 


