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POVZETEK  

Opismenjevanje je proces, »v katerem se posameznik usposobi za branje in pisanje 

najrazličnejših besedil, si z njimi v vsakdanjem ţivljenju pomaga in jih zna uporabljati.« 

(Zrimšek, 2003: 7.) Gre za kompleksen proces, čigar temeljna faza je začetno opismenjevanje. 

Ta pojem zajema: pripravo na branje in pisanje, sistematično obravnavanje in utrjevanje črk 

ter tudi razvijanje in urjenje tehnik branja ter pisanja. (prav tam). Priprava na opismenjevanje 

poteka ţe v vrtcu in vsebuje uvajanje v funkcijo branja ob branju in ogledu slikanic z odraslo 

osebo, razvijanje govora, analizo besed na glasove, natančno izgovarjavo besed in glasov, 

razvijanje grafomotoričnih spretnosti in orientacije (na sebi, v prostoru, na papirju) ter 

sposobnosti poslušanja (prim. Golli, 1996). Razvoj pismenosti predšolskega otroka v večjem 

delu poteka spontano in neopazno ob vsakodnevnih dogodkih (prim. L. Miller, 1996, po: 

Grginič, 2008). Najustrezneje pa je razvijati porajajočo se pismenost na eni strani tako, da se 

razvijajo ustrezne spretnosti in znanja porajajoče se pismenosti pri otroku, in na drugi strani, 

da se oblikuje okolje, ki spodbudno deluje na razvoj teh spretnosti. Poleg tega je v ta namen 

treba otroka zgodaj motivirati za dejavnosti branja in pisanja (predvsem se poudarja pomen 

zgleda odraslih, ki so v stiku z otrokom), ustvariti tiskovno bogato okolje, se pravi okolje, v 

katerem otrok spoznava različna pisna gradiva, in organizirati ter spodbujati igre, pri katerih 

je za doseganje ciljev treba brati, pisati oziroma uporabljati pisni jezik (prim. Pečjak 2003). 

 

Moj raziskovalni namen je bil izvedba didaktičnih igre za razvijanje predopismenjevalnih 

zmoţnosti z otroki iz predšolskega obdobja. Z izvajanjem didaktičnih iger sem nameravala 

doseči motiviranost otrok ter spremembo v njihovem znanju oziroma predopismenjevalnih 

zmoţnostih. Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti in sposobnosti sem popestrila z 

didaktičnimi igrami ter z namenom, da vplivam na spremembe v njihovem znanju in 

zmoţnostih.  

Za svojo raziskavo sem uporabila akcijsko raziskovanje, ker sem ţelela v prakso vnesti 

konkretne spremembe. Podatke sem pridobila pred in po končanem izvajanju didaktičnih vaj. 

Zbirala sem jih dva meseca. Z otroki sem intenzivno delala ena- do dvakrat tedensko po 

trideset minut. Pred začetkom sem z njimi opravila preizkus znanja. Preizkus je bil 

diagnostičen, ker so me zanimale pomanjkljivosti v njihovem znanju. Isti preizkus sem z 

otroki opravila tudi po končani raziskavi. S pomočjo preizkusa znanja sem ugotavljala njihov 

napredek na posameznih področjih predopismenjevalnih zmoţnosti. Izvedla sem tudi 

opazovanje otrok pri izvajanju didaktičnih iger, da bi ugotovila njihovo motiviranost za delo, 

ter opazovanje pri igri v skupini, pri čemer sem raziskovala njihovo zanimanje za branje in 

pisanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: didaktična igra, porajajoča se pismenost, začetno opismenjevanje, razvijanje 

predopismenjevalnih zmožnosti.  



ABSTRACT  

Application of Educational Play Activities in Developing Preliteracy Skills  

Literacy is a process “in which an individual becomes qualified to read and write varioustexts, 

as well as to use them to his/her advantage in everyday life.” (Zrimšek, 2003: 7.) This is a 

complex process and its fundamental phase is the mastery of initial literacy. The term includes 

all steps from preparation of reading and writing to systematic discussion and consolidation of 

letters while simultaneously developing and practising the reading and writing techniques 

(there). Preparation for literacy starts already in kindergarten and includes an initiation into 

the reading function by reading picture books in the company of an adult. With this children 

learn to develop speech, analyse words by splitting them into sounds, articulate pronunciation 

of words and sounds, develop graphomotor skills, ability to orientate (how to orientate on 

oneself, in space, on paper) and listening skills (i.e. Golli, 1996). The development of literacy 

with preschool children usually occurs spontaneously through some everyday events (i.e. L. 

Miller, 1996, summarized after Grginič, 2008). It is most suitable to develop the emerging 

literacy while developing appropriate skills and knowledges of emerging literacy and at the 

same time also forming an environment that would be beneficial for the development of those 

skills. Besides that, it is important to motivate children to read and write at an early age (the 

importance of adults functioning as a role models and adult contact with children is especially 

emphasised), to cultivate a rich press environment; that means an environment in which a 

child can become acquainted with various written materials. It is also important to organise as 

well as encourage games, the goal of which is to read, write or use written language (i.e. 

Pečjak 2003). 

 

The purpose of my research was to execute didactic games that develop preliteracy abilities 

and test them on preschool children. By carrying out didactic games, I intended to motivate 

children and achieve a change in their knowledge and preliteracy abilities. I enriched the 

development of pre-reading and pre-writing skills and abilities with didactic games in an 

attempt to influence their knowledge and abilities. 

 

I used action research as a means of my investigation. The purpose of this was my desire to 

bring concrete changes into current practice. I gathered information prior to and following the 

didactic exercises. I have been gathering the materials for two months. I worked intensely 

with children once or twice a week for thirty minutes. Before games, I tested their knowledge. 

The test functioned as a diagnosis, because of my interest to learn about the shortcomings in 

their understanding. The same test was carried out also after the research was finished. By 

testing their knowledge, I monitored their progress on specific areas of preliteracy abilities. I 

also performed an observation of children while carrying out didactic games in order to 

discover their interest in reading and writing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: didactic game, emerging literacy, initial literacy, development of preliteracy 

skills. 
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1 UVOD  
Pismenost je trajno razvijajoča se zmoţnost posameznikov, da uporabljamo druţbeno 

dogovorjene sisteme simbolov za operiranje z besedili v okolju, v katerem ţivimo. Posledično 

je opismenjevanje kompleksen proces, ki posameznika usposablja, da je zmoţen za 

sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za ţivljenje v druţini, šoli, delovnem 

mestu in druţbi. Temeljna faza tega kompleksnega procesa, opismenjevanja, je začetno 

opismenjevanje. Slednje zajema pripravo na branje in pisanje, sistematično obravnavanje črk 

in razvijanje tehnike branja in pisanja. Priprava na opismenjevanje poteka ţe v predšolskem 

obdobju in stremi k razvijanju predbralnih in predpisalnih zmoţnosti pri otrocih. 

Med področja predopismenjevalnih zmoţnosti, ki jih razvijamo pri predšolskemu otroku, 

umeščamo osnove pisanja, orientacijo, grafomotoriko, slušno in vidno zaznavanje ter koncept 

knjige. Znanih je več moţnosti za razvijanje predopismenjevalne zmoţnosti, in sicer preko 

vodenega učenja ali preko lastnega odkrivanja. Pri otrocih je torej treba razvijati ustrezne 

spretnosti in znanja porajajoče se pismenosti in hkrati oblikovati okolje, ki bo spodbudno 

vplivalo na razvoj teh zmoţnosti. Za otroke je najpomembnejše, da se učijo pismenosti 

v raznovrstnih igralnih izkušnjah. Otroci so za igro notranje motivirani, kar je izredno 

koristno za razvijanje porajajoče se pismenosti. Za otroke je igra osnova za proces učenja, 

zato je za izbiro ustreznih dejavnosti smiselno upoštevati otrokove razvojne značilnosti, 

potrebo po igri, govoru in gibanju. Velik potencial je v didaktičnih igrah, ker so organizirane 

in usmerjene v spodbujanje določenih dejavnosti pri otrocih. Izbrane dejavnosti pripomorejo k 

razvijanju različnih zmoţnosti in pri učenju. Otroci pa se teh ciljev ne zavedajo.  

Odločila sem se, da v magistrskem delu preizkusim vpliv didaktičnih iger pri razvijanju tako 

predbralnih kot predpisalnih zmoţnosti. Slednje področje me zanima predvsem zaradi 

dognanj avtoric, iz katerih sem izhajala. T. Udovič (2012) ugotavlja, da vzgojiteljice na 

področju predopismenjevalnih zmoţnosti pri otrocih razvijajo predvsem glasovno zavedanje 

(prvi glas, zadnji glas, zlogovanje), otroke uvajajo v spoznavanje črk in razvijanje 

grafomotorike. Strokovni delavci pogosto uporabljajo didaktične igre predvsem na področju 

spoznavanja črk in glasov ter v povezavi z razvijanjem grafomotoričnih spretnosti. 

S pomembnimi ugotovitvami sem se srečala tudi pri raziskavi M. Grginič (2005), ki 

ugotavlja, da otroci pred vstopom v šolo pridobijo največ pismenega znanja pri konceptu tiska 

in jezikovnem razumevanju. Manj znanja pridobijo pri grafičnem in fonološkem zavedanju, 

najmanj pa na področju analitičnega branja in pisanja. 

Predvsem od tretjega leta starosti naprej je izredno pomemben razvoj otrokovih 

predopismenjevalnih zmoţnosti. Prav zato sem se odločila, da bom z izvajanjem didaktičnih 

iger s predšolskimi otroki skušala vplivati na njihove predopismenjevalne zmoţnosti, hkrati 

pa tudi na njihovo motivacijo za izvajanje didaktičnih iger ter zanimanje za branje in pisanje.  
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2 OPREDELITEV IGRE 
»Igra je način, kako otrok spoznava zunanji svet, igra je za otroka učenje, igra je zanj resna 

oblika vzgoje, igra je nujno potrebna otroškemu organizmu, ki raste.« (Miklavčič – Lukančič 

2002: 20). Hkrati je zanj »igra temeljna spoznavna izkušnja in osnova za proces učenja.« 

(Brajkovič, b. d.: 1). 

Pellegrini  in Saracho (1991, po: Marjanovič Umek, 2006a) sta igro opredelila kot: 

‒ notranje motivirano dejavnost, ki ni vodena z zunanjimi (socialnimi) zahtevami; 

‒ otroško igro, v kateri se otroci bolj ukvarjajo s samo dejavnostjo kot s cilji. Cilje si 

definirajo sami, vedenje udeleţencev igre pa je spontano; 

‒ igranje otrok z znanimi predmeti ali raziskovanje neznanih. Igralne dejavnosti 

dopolnjujejo s svojimi predstavami in sami nadzirajo svoje dejavnosti; 

‒ domišljijske, nerealne dejavnosti; 

‒ svobodno in brez vpliva zunanjih pravil (pravila, ki obstajajo, otroci v igri sproti 

spreminjajo); 

‒ dejavnost, ki zahteva aktivno udeleţbo. 

Fromberg (1991, po: Marjanovič Umek, 2006a) pravi, da je igra: 

‒ simbolna, kar pomeni, da gre za reprezentacijo realnosti s »kot če«, »kaj če«; 

‒ pomenska, ker poveţe ali spravi v odnos doţivetja, izkušnje; 

‒ uţitkarska (v veselje) celo takrat, ko so otroci resno zaposleni z dejavnostjo; 

‒ prostovoljna in notranje motivirana; 

‒ opredeljena s pravili, ki so izraţena bodisi implicitno bodisi eksplicitno; 

‒ doţivljajska, ker se kaţe skozi dejavnosti in cilje, ki jih otroci razvijajo sami. 

Omenjene opredelitve kaţejo, da je igra brezmejna in da se spreminja v celovitosti. Igra 

reprezentira otrokov kognitivni, socialni, emocionalni in gibalni razvoj. Reprezentira tudi 

povezave med vedeti in ne vedeti, aktualnim in moţnim ter verjetnim in neverjetnim. To so 

povezave med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med 

logiko in abstraktnostjo in tudi med varnostjo in tveganjem (prav tam). 

Poleg tega je igra razvojna in vzgojna dejavnost, pri kateri je otrok svoboden, ustvarjalen in 

samostojen. Pri igri raziskuje, tekmuje s samim seboj, drugimi, časom in cilji. Slednji so 

lahko učni. Torej igra predstavlja sredstvo, s katerim se otrok nauči tisto, kar ga sicer ne 

pritegne (prim. Brajkovič, b. d.).  

2.1 Zanimanje za rabo igre pri pouku 
Psihološke raziskave fenomena igre so povečale zanimanje za rabo igre pri pouku predvsem 

v zadnjih dvajsetih letih. Spremembe so nastale tudi zaradi razvoja predšolske vzgoje, ki se je 

razvijala neodvisno od šolske vzgoje in ob upoštevanju najsodobnejših temeljev postajala vse 

bolj prilagojena otrokom. Nastalo je vprašanje enotnosti med šolsko in predšolsko vzgojo 

(prim. Bognar, 1987).  

S. S. Boocock pojasnjuje, da so učitelji igre pri pouku uporabljali ţe prej. Več pozornosti so 

igri začeli posvečati po letu 1960. Po tej prelomnici so začeli igro pojmovati kot resno učenje 

in element izobraţevanja (prav tam). 

2.2 Pogoji za kakovostno igro v vrtcu 
Za kakovostno igro so potrebni določeni pogoji, ki jih predstavljata E. Wood in J. Attfield 

(1996, po: Marjanovič Umek, 2006c). Med pomembne prvine, ki jih otrok potrebuje, sta 

uvrstili: 
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‒ čas in prostor; 

‒ ustrezno in raznoliko udejstvovanje ciljev iz kurikula, s čimer imajo otroci moţnost 

pridobiti različne igralne izkušnje; 

‒ ustrezno kombinacijo dejavnosti in izkušenj na različnih področjih (gibalnem, 

miselnem in socialnem), ki jih izbere otrok sam, in tistih, ki jih ponudi vzgojiteljica; 

‒ podporo za spoznavanje drugih ljudi (vrstnikov in odraslih); 

‒ moţnosti za razvoj zaupanja, samospoštovanja, odgovornosti za učenje in vedenje; 

‒ spoštovanje s strani drugih; 

‒ strokovno usposobljene vzgojiteljice.  

Poleg naštetih prvin je vloga odraslega pri oblikovanju, razvoju in poteku igre ključna. 

Odrasli lahko igro otrok spodbudi, usmerja in vodi k razvojno zahtevnejšim ravnem igralne 

dejavnosti (prav tam).  

3 VRSTE OTROŠKIH IGER 
Otroška igra je prevladujoča dejavnost v oddelkih mlajših in starejših skupin v vrtcu. Številni 

avtorji poudarjajo pozitivne učinke vrtca oziroma otroške igre v vrtcu na otrokov čustveni, 

spoznavni, socialni in govorni razvoj (prim. Marjanovič Umek 2006c).  

Otroška igra ima po mnenju L. Marjanovič Umek (2006c) svoje univerzalne značilnosti in se 

s starostjo ter razvojem spreminja. Klasifikacije otroške igre se med avtorji delno razlikujejo. 

V Sloveniji je med vsemi razvrstitvami najbolj razširjena klasifikacija otroške igre, ki jo je 

izdelal Toličič (1961, po: Marjanovič Umek, 2006b). Različne vrste igralnih dejavnosti 

umešča v štiri skupine:  

‒ funkcijska igra vključuje otipavanje, prijemanje, metanje, vzpenjanje, tek, torej 

preizkušanje senzomotoričnih shem na predmetih; 

‒ domišljijska igra vključuje raznovrstne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog; 

‒ dojemalna igra se osredotoča na dejavnosti poslušanja, opazovanja, posnemanja, 

branja; 

‒ ustvarjalna igra vključuje pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, gradnjo.  

Ta klasifikacija zajema dojemalno igro, ki je pri drugih avtorjih in avtoricah ne zasledimo.  

Avtor, ki je otroško igro razvrstil v štiri skupine, ki predstavljajo tudi različne razvojne ravni 

igre, je S. Smilansky (1968, po: Marjanovič Umek, 2006b). Te igre so naslednje: 

‒ funkcijska igra – omogoča otroku zadovoljevanje potreb po aktiviranju svojega telesa. 

Gre torej za ponavljajoče gibe mišic s predmeti ali brez njih. Otrok ob tem posnema 

glasove ter postavlja osnove za jezikovno artikulacijo. Ta igra vključuje tudi tekanje, 

skakanje, nalaganje in podiranje ter rokovanje s predmeti in materiali; 

‒ konstrukcijska igra – je igra, pri kateri otrok uporablja predmete in materiale ter jih 

sestavlja z namenom, da bi nekaj naredil in ustvaril. Otrok si je na tej ravni sposoben 

zamisliti temo in se za določen čas osredotočiti na namen svoje igre; 

‒ dramska igra – vključuje pretvarjanje in igro vlog. Otroke spodbuja k različnim 

gibalnim dejavnostim, miselnim aktivnostim, iskanju novih povezav, ustvarjalnosti in 

večji socialni občutljivosti; 

‒ igre s pravili – vsebujejo določena pravila, ki jih mora otrok prepoznati, sprejeti in se 

jim podrediti. 
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3.1 Didaktična igra 
Pedagoška enciklopedija (1989, po: Pečjak, 2000) opredeljuje didaktično igro kot igro, 

v kateri so pravila in vsebine izbrane, organizirane in usmerjene v spodbujanje določenih 

dejavnosti pri otrocih. Dejavnosti pomagajo pri razvijanju različnih sposobnosti in učenju. 

Otroci se teh ciljev niti ne zavedajo.  

Didaktična igra spada med dinamične metode dela. Za te metode je značilno, da posamezniku 

omogočajo izkušnjo. Vsako učenje ima večji učinek, če posameznik v procesu učenja nekaj 

preizkusi, se v določeno situacijo vţivi, jo razišče, išče rešitve in podobno. Učinki so 

dolgoročni, saj posameznik temo začuti in doţivi. Opisana metoda omogoča celostno učenje. 

Se pravi, da z njenim izvajanjem spodbujamo otrokovo kognitivno, afektivno in 

psihomotorično raven. Z njeno uporabo dobijo boljše moţnosti tudi posamezniki z manj 

predznanja oziroma posamezniki z niţjimi sposobnostmi (prim. Mrak Merhar in sodelavci, 

2013).  

Didaktične igre so dejavnosti, ki se jih igralci lotevajo brez zunanjih ciljev, sestavljavci in 

vodje iger pa imajo ob njih jasno zastavljene vzgojne in izobraţevalne cilje. Tako se učenci 

učijo, ne da bi se tega prav zavedali (prim. Miklavčič – Lukančič, 2002). Igra s pravili je 

najpogostejša igra osnovnošolskih otrok, mladostnikov in odraslih. Otrok se z njo sreča preko 

ţe izdelanih iger, ki so del kulture, v kateri odrašča, hkrati pa tudi sam sodeluje pri nastajanju 

in ustvarjanju tovrstnih iger (prim. Marjanovič Umek, 2006b).  

3.2 Vrste didaktičnih iger 
V literaturi najdemo različne klasifikacije didaktičnih iger. Predstavila bom Piagetovo 

klasifikacijo iger za pouk slovenščine v prvem triletju, ki je opisana v magistrskem delu 

M. Grginič (2003).  

1) SIMBOLNE IGRE: 

‒ igre vlog: naravna igra vlog, igra vlog in igralne improvizacije; 

‒ gledališke igre: lutkovne igre, dramske igre (dramatizacija); 

‒ gibalne nebesedne igre: pantomimične igre, sprostilne igre; 

‒ domišljijske igre: narobe pravljica, pravljica z napako, igre z besedami, kaj bi 

se zgodilo, če bi …  

 

2) IGRE S PRAVILI (sem uvršča didaktične igre, ki so prirejene po znanih igrah): 

‒ igre na srečo: človek ne jezi se, tombola, loto, domino, črni Peter; 

‒ kriţanke; 

‒ črkovno-besedne igre: anagrami, rebusi, šarada, palindromi; 

‒ strateške igre: šah, volk in ovce, labirint, spomin, dama; 

‒ spretnostne igre: ristanc, mikado, pikado; 

‒ rajalne igre: Rdeče češnje, Kriţ-kraţ, Bela, bela Lilija; 

‒ druţabne igre: slepa miš, konjiček, kdo te jaha, mrzlo‒vroče, mačka in miš, leti-

leti, ptički v gnezda, telefon; 

‒ računalniške igre. 

 

3) KONSTRUKCIJSKE IGRE: 

‒ rime in verzifikacija; 

‒ sestavljanke besed, povedi.  
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3.2.1 Simbolne igre 

Simbolne igre ponujajo različne moţnosti za razvijanje govornih sposobnosti in pridobivanje 

komunikacijskih veščin.  

Simbolna igra je dejavnost, pri kateri otroci vzpostavljajo socialne interakcije z vrstniki in 

odraslimi. Hkrati z njo otrok uporablja simbole za izvajanje miselne in govorne pretvorbe. 

Pravzaprav gre za vzpostavljanje novih odnosov in spreminjanje ravnanj z rabo predstavnosti. 

Otroci zaznavno podobne in nepodobne stvari pretvarjajo v predmete in osebe. Miselne 

pretvorbe jim omogoča jezik kot simbolni sistem, še zlasti pa metajezikovne zmoţnosti. 

Otroci te zmoţnosti v igri uporabljajo spontano, na primer za načrtovanje igre, opisovanje 

nečesa iz domišljijske sfere, privzemanje različnih vlog (sočasnih in zaporednih) (Yaden, 

Rowe in MacGillivray, 1999 po: Marjanovič Umek, 2011). 

Raba metajezika v simbolni igri je poleg starosti otrok in njihovih metajezikovnih zmoţnosti 

odvisna tudi od igralnih pogojev, vsebine in strukture igre. Tuji raziskovalci so 

s preučevanjem metajezika v igri otrok ugotovili, da je najuspešnejše razvijanje 

metajezikovnih zmoţnosti prav v simbolni igri. Poleg tega so ugotovili, da z metajezikovnim 

zavedanjem otroci uporabljajo različne simbolne sisteme (risbe, številke, črke) za zapisovanje 

govorno posredovanih informacij, dogovarjanje, načrtovanje … (Marjanovič Umek, 2011). 

3.2.1.1 Igre vlog  

Igra vlog je temeljna značilnost otroške igre. Preko nje se otroci najpogosteje igrajo 

medčloveške odnose in se usposabljajo za vključevanje v različne okoliščine. Pri teh igrah 

otroci veliko govorijo, torej so igre primerne za razvoj govora. Poleg tega v igrah tudi pišejo, 

berejo, pojejo ipd., kar igri vlog daje široke moţnosti za uporabo v vzgoji in izobraţevanju. 

Pri tej otroški igri se otroci pogosto preoblačijo v osebe iz svojega okolja, iz pravljic, se igrajo 

pošte, poroke, zdravnike, skratka igrajo vloge ljudi in tudi ţivali. Za uspešno izvedbo igre 

vlog so potrebne motivacija, akcija in refleksija. Za uspeh igre vlog je najprej pomembna 

motivacija. Otroke je treba nagovoriti k igri. To se lahko stori na različne načine. Na primer 

z lutko, igračo, raznimi predmeti … Mlajše otroke motivira ţe namig odraslega. Naslednji 

ključni dejavnik je akcija, ki predvideva aktivno sodelovanje vseh udeleţencev. Tu naj ima 

odrasla oseba le vlogo opazovalca, ki sicer v nujnih primerih tudi poseţe v igro. Otrokom 

mora biti prepuščeno, da se igrajo sami. Po končani igri sledi refleksija. Njen namen je 

izraţanje povratne informacije otrok. Ti povedo svoje vtise, predlagajo spremembe ali pa 

komentirajo konflikte, nastale med igro. Čeprav je igra vlog le pribliţek resničnim situacijam, 

omogoča otrokom govorno izraţanje in socializacijo, odraslemu pa spoznavanje znanja otrok 

o resničnosti (Kamenov 1983, po: Bognar, 1987). 

3.2.1.2 Gledališke igre  

Gledališka igra omogoča otroku izraţanje doţivljanja in poustvarjanje umetnostnih besedil, 

tako pravljic kot dramskih del. Osnova so umetnostna besedila, na podlagi katerih otroci 

pri poustvarjanju na svoj način interpretirajo knjiţevne osebe. Ločimo dramske 

(dramatizacije) in lutkovne igre (te vključujejo tudi prstne igre). Pri dramatizaciji se otroci 

maskirajo v vloge in pripravljajo rekvizite. Ko pri igrah nastaja tudi gledališče, otroci izdelajo 

sceno in prostor za gledalce.  

Pri lutkovnih igrah imajo igralci lutke. V vrtcu so najpogostejše senčne, ploščate in prstne 

lutke. Z njimi se igra na lutkovnem odru, pri čemer igralci niso vidni. Prav zato so lutkovne 

igre še posebej priporočljive za premagovanje strahu pred javnim nastopanjem.  

K lutkovnim igram uvrščamo tudi prstne igre, pri katerih je otrokova roka z iztegnjenimi prsti 

oder z igralci (Cvetko, 1996, po: Grginič, 2003).  
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3.2.1.3 Gibalne (mimične) nebesedne igre 

Za igralne igre je značilno nejezikovno izrazno sredstvo: gib, mimika obraza. Delimo jih na: 

‒ pantomimične igre (pantomima) in  

‒ sprostilne igre.  

Z uporabo pantomime lahko otroci predstavijo tako umetnostno kot neumetnostno besedilo. 

Ključno je, da z gibanjem predstavijo osebo, predmet ali dogodek. V mislih si pripravijo 

scenarij, ki ga izrazijo in predstavijo brez uporabe besed. Ostali otroci ugibajo, kateri predmet, 

ţival, dejanje ali poklic je izraţen z gibi.  

Igre, v katerih se otrok ob glasbi, petju, igranju na instrumente in poslušanju pripovedi 

gibalno izraţa, imenujemo sprostilne igre. Otrok se z izraţanjem z gibi vţivlja v dogodke, 

odnose, ponazarja predmete, ţivali … Pri tem je cilj, da se otrok sprosti, nasmeji, zabava in 

giba (prim. Grginič, 2003). 

 

3.2.1.4 Domišljijske igre  

Za domišljijske igre je značilen govor kot izrazno sredstvo. Najpogostejše domišljijske igre so 

naslednje:  

‒ domišljijsko potovanje; 

‒ igra z besedami; 

‒ kaj bi se zgodilo, če bi …; 

‒ in potem; 

‒ pravljica z napako;  

‒ narobe pravljica; 

‒ otrok – glavni junak. 

Pri domišljijskih potovanjih kot igri otroci opisujejo in pripovedujejo o domišljijskem 

potovanju. 

Pri igrah z besedami otroci oblikujejo nenavadne zgodbe. V tovrstnih besednih igrah razvijajo 

sposobnost zaznavanja in doţivljanja ritma, zvočnosti besed in nenavadnih besed. Besedne 

igre v dejavnosti vnašajo sproščenost, otrok pa ob tem razvija ustvarjalnost in domišljijo.  

Domišljijska igra kaj bi se zgodilo, če bi … je igra, pri kateri s postavljanjem vprašanj 

dobivamo odgovore in snujemo zgodbo (prav tam).  

Igra in potem se začne, ko se pravljica konča. In sicer otroci v zgodbi spremenijo dogajanje v 

povezavi s svojim razmišljanjem. Tako nastane nova zgodba (G. Rodari, 1977, po: Grginič, 

2003). 

Ko spremenimo znano pravljico v novo zgodbo, gre za pravljico z napako. Da otroci 

spremenijo poznano pravljico v novo, sta potrebna večkratno prebiranje stare pravljice in 

njeno dobro poznavanje. 

Narobe pravljica je različica pravljice z napako, ki jo zavestno postavimo na glavo. 

Za igro otrok – glavni junak je značilno otrokovo pripovedovanje vrstnikom. Gre za 

pripovedovanje njegove zgodbe, ki jo predhodno ilustrira. Tako nastane tudi otrokova 

slikanica (knjiga) (prav tam).  

3.2.2 Igre s pravili 

Kot ţe samo ime pove, imajo te igre pravila, s katerimi usmerjamo potek igre. Pravila se 

lahko spreminjajo, smiselno jih je prilagajati starosti otrok in potrebam vzgoje in 

izobraţevanja. Igre s pravili ponujajo številne moţnosti za uporabo predvsem zato, ker lahko 

vanje vgradimo konkretne vzgojne in izobraţevalne naloge (Kamenov 1983, po: Bognar, 

1987). 
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3.2.2.1 Strateške igre  

Otroci pri igrah na srečo uporabljajo različne sposobnosti, kot so: spretnost, hitrost, 

kombinatorika in reševanje problemov (Kamenov 1983, po: Bognar, 1987). 

Zanje sta značilna predvsem igra v paru ter konec z zmago uspešnejšega igralca. Primeri teh 

iger so: šah, spomin, labirint ter igre preskakovanja. V predšolskem obdobju se v didaktične 

namene največkrat prirejajo znane igre. S temi igrami otroci razvijajo predvsem vidno in 

slušno zaznavanje ter spoznavajo abecedni princip zapisovanja (prim. Grginič, 2003).  

3.2.2.2 Igre na srečo 

Izid iger na srečo je odvisen od naključja. O uspehu odločajo igralna kocka, vrtavka, karte, 

izţreban listek ali domine. Tovrstne najbolj znane igre so tombola, loto, človek, ne jezi se, 

domino, kolo sreče in igre s kartami. Tudi te igre do neke mere prilagodimo v didaktične 

namene tako, da vsebino uskladimo z učnimi cilji (prim. Grginič, 2003). 

3.2.2.3 Križanke  

Pri kriţankah iščemo besede, katerih črke se v posameznih poljih kriţajo s črkami drugih 

besed. Igra od igralca zahteva miselno aktivnost ter določeno znanje. Kriţanka ima značaj 

igre, ker gre za spopad med sestavljavcem kriţanke in reševalcem. Igralcu v kriţanki 

vznemirjenje prinaša beseda, ki mora ustrezati določenemu številu polj in hkrati črkam v teh 

poljih, ki pripadajo drugim besedam. Pri začetnem opismenjevanju so kriţanke pomembne 

predvsem zato, ker pomagajo otroku pri določanju števila glasov in prirejanju pripadajočih 

črk. Ţe napisane črke jim pomagajo pri prepoznavanju glasov v drugih besedah (prim. 

Grginič, 2003). 

3.2.2.4 Črkovno-besedne igre  

Kot pove ţe samo ime, imajo pri teh igrah pomembno vlogo črke in njihovo zaporedje v 

besedah. Črkam spreminjamo vrstni red, lahko jih obračamo ali pa zdruţujemo v nove besede. 

Značilne igre so: anagrami, palindromi in šarade. Pri anagramih ali premetankah premikamo 

črke v besedi in na ta način dobimo novo besedo. Palindromi ali povratnice so besede, ki jih 

beremo na dva načina. Poznamo besede, ki jih beremo z obeh strani enako (na primer: potep – 

potep), in besede, ki se pri povratnem branju razlikujejo (na primer: meso ‒ osem). Pri šaradi 

gre za sestavljanje nove besede iz dveh besed (na primer: priča + kovanje = pričakovanje). 

Logografi ali spremenjenke so igre, pri katerih dobimo nove besede na tri načine, in sicer 

z dodajanjem črk (na primer: moţ – mroţ), odvzemanjem črk (na primer: krava – kava) ali 

spreminjanjem črk (na primer: kolesar – koledar).  

Poznane besedne igre so še rebus, ki je slikovno-črkovna uganka, pri kateri so besede 

predstavljene slikovno; »črka na črko«, pri kateri igralec iz naključno izbranih črk sestavi 

besedo; kriţem-kraţem (ang. scrabble) in šušmarjenje (boggle). 

Črkovne igre nudijo otrokom izziv ter uporabo miselnih sposobnosti in znanja. Prav te igre 

s pravili najpogosteje vključujemo v pouk slovenščine. V to skupino iger spadajo tudi igre 

z glasovi, ki pomembno pripomorejo k razvijanju otrokovega glasovnega zavedanja in pri 

katerih otroci iščejo besede z enakim glasom, besede z določeno rimo ali začetkom. Sem 

štejemo igre: »Prispela je ladja, polna …«, »Vse, kar se začenja z …« ipd. (prim. Grginič, 

2003).  

3.2.2.5 Spretnostne igre  

Od igralca zahtevajo ročne spretnosti in spretnosti analiziranja. Te igre so na primer: mikado, 

pikado in ristanc. V pouk slovenščine jih ne vključujemo prav pogosto (prim. Grginič, 2003). 

3.2.2.6 Rajalne igre 

Zelo znane so rajalne igre, ki so del ljudskega izročila, ki se prenaša iz roda v rod. Na primer: 

Črni tulipan, Ringa raja, Rdeče češnje rada jem, Lepa Anka kolo vodi in tako naprej. Za 
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rajalne igre je poleg plesa značilno tudi petje. Otrokom vznemirjenje predstavlja naključna 

izbira igralca v krogu. Igre se pogosto uporabljajo v predšolskem obdobju z namenom, da se 

otroci sprostijo, dobijo zaupanje v novo okolje in se med seboj spoznavajo. Hkrati z rajanjem 

in petjem spoznavajo pesmi, sledijo vsebini in razumejo njen pomen (prim. Grginič, 2003). 

3.2.2.7 Družabne igre  

Druţabne igre so zabavne, razvedrilne, omogočajo druţenje in razvoj druţabnosti. Značilno 

je, da na začetku igralca izštejemo z izštevanko. Znane so nam naslednje igre: slepa miš, 

konjiček, kdo te jaha, mrzlo–vroče, mačka in miš, leti-leti, ptički v gnezda, telefon in druge. 

Skupna značilnost vseh druţabnih iger so uveljavljena pravila igranja. Igre so privlačne zaradi 

zavajanja nasprotnika, presenečenj in zabavnih preobratov. Uporaba iger v pri pouku 

slovenščine ima predvsem namen medsebojnega in vljudnega spoznavanja, sledenja slišanim 

navodilom in upoštevanju pravil.  

Socialne igre so druţabne igre, ki se uvajajo z namenom izboljšanja medsebojnega 

sporazumevanja in druţbenih odnosov. Igre imajo interakcijski in komunikacijski pomen, 

z njimi pa otrok razvija socialne veščine (prim. Grginič, 2003). V pouk slovenščine se 

vključujejo socialne igre, kot so zeleni krokodil, kaj rad jem, sedeţ na moji desni je prazen 

(z namenom medsebojnega spoznavanja) in pogovor v parih, vodenje slepca, atomi in 

molekule … (v fazi komunikacije in oblikovanja skupine) (Virk Rode in Belak Oţbolt, 1998, 

po: Grginič, 2003). 

3.2.2.8 Računalniške igre  

Računalniške igre so otrokom privlačne, v njih vzbujajo izziv in ţeljo po premagovanju ovir. 

Zaradi hitrega razvoja tehnologije omogočajo številne bralne aktivnosti, slušno in vidno 

prepoznavanje glasov in črk, prepoznavanje sličic z enakih prvim/zadnjim glasom in pisalne 

ter ostale aktivnosti v zvezi z opismenjevanjem (prim. Grginič, 2003). 

3.2.3 Konstrukcijske igre 

Njihova glavna značilnost je, da imajo vedno končni izdelek. Z njihovim izvajanjem 

razvijamo motoriko rok, domišljijo, kombinatoriko in ustvarjalnost. Otrok se igra 

s konkretnim gradivom (kocke, škatle, pesek, kamen, plodovi …) in ga oblikuje po svoje. Na 

koncu nastane končni izdelek. Ta ima lahko uporabno vrednost. Če otrok izdela vozilo, ima 

moţnost, da ga uporabi kot pripomoček v igri. Moţno je tudi, da izdelek zadostuje sam sebi in 

je otrokom njegova izdelava v veselje (Kamenov 1983, po: Bognar, 1987). 

3.2.3.1 Rime in verzifikacija  

Prav v predšolskem obdobju razvijamo otrokovo slušno prepoznavanje enakih končnih zlogov 

v besedah – rim – in aliteracije, pri kateri gre za iskanje enakih zlogov na začetku besede. 

Zavedanje glasov pomeni začetek otrokovega zavedanja ustnega jezika in pozneje 

od zavedanja glasov do vzpostavljanja zveze glas – črka. Zato v dejavnosti vključujemo 

ritmična besedila, kot so izštevanke in kratke nagajive otroške pesmi, ter didaktične igre, pri 

katerih morajo otroci iskati rime in aliteracije ali pa dopolnjujejo ritmična besedila s svojimi 

rimami. Otroke vključujemo tudi v verzifikacijo ‒ ustvarjanje pesmi, pri čemer si pomagajo 

z rimami iz ţe znanih pesmi (prim. Grginič, 2003).  

3.2.3.2 Sestavljanke 

Sestavljanke se izvajajo na podlagi izrezanih kartončkov, na katerih so deli slike ali znaki 

(črke). Ob njihovem uspešnem sestavljanju nastane slika ali vzorec (besedilo).  

Tangram je igra, pri kateri igralec po predloţeni vzorčni silhueti upodablja like ljudi, ţivali, 

rastlin, predmetov, simbolov in črk. Igralec lahko oblikuje tudi nove oblike po lastnih 

zamislih. Igra je sestavljena iz sedmih delov ‒ tanov, ki so narejeni iz različnih materialov 

(les, plastika).  
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Geometrix je didaktična igra, ki je sestavljena iz več plastičnih ploščic ‒ likov. Pri njej igralci 

po predloţenih skicah ali lastnih miselnih idejah sestavljajo like predmetov, rastlin, oseb, 

ţivali in druge vzorce. 

Poliformni liki nastanejo takrat, ko igralec na poseben način spoji skupine likov, ki sestavljajo 

iste enote (prim. Grginič, 2003).  

3.2.4 Uporaba in pomen didaktičnih iger  

Didaktične igre so vsestranske. Uporabljamo jih za dejavnosti ponavljanja in utrjevanja šolske 

snovi, za utrditev predznanja, ob prehodu na novo poglavje in za preverjanje znanja. Poleg 

naštetega so didaktične igre primerne za motivacijo, pri uvajanju nove učne snovi, pri 

dodatnem in dopolnilnem pouku, za laţje razumevanje snovi, pripravo zabavnejših ur pouka 

itn. S temi igrami učence zaposlimo, usmerimo v dejavnost, jih razvedrimo in spodbudimo 

za delo. Tovrstna igra omogoči, da učenci utrdijo znanje učnih vsebin in se ob igri naučijo 

novega znanja. Ob didaktični igri učenec razvija tako samostojnost, sposobnost soodločanja, 

razmišljanja kot tudi zavzetost, ustvarjalne in oblikovne sposobnosti ter sposobnost hitrega 

kombiniranja. Ta način učenja postavi učenca v vlogo subjekta vzgojno-izobraţevalnega dela. 

Tu gre tudi za tovarištvo in izmenjavo izkušenj. Obstaja pa tudi slaba stran tega učenja, in 

sicer da otroci igro izkoristijo za prosto zabavo.  

Igra mora biti dobro pripravljena, da jo učenci razumejo, torej mora ustrezati razvojnim 

značilnostim otrok ter njihovim potrebam. Priprava in vključitev didaktične igre 

v vsakodnevno rutino zahtevata od strokovnega delavca čas. Da to uspešno stori, pa potrebuje 

iznajdljivost, dobro voljo in sodelovanje z učenci (prim. Miklavčič – Lukančič, 2002).  

 

Cilj didaktičnih iger je razvijanje določenih spretnosti in sposobnosti na igriv način. N. Bucik 

(2009) didaktične igre opisuje kot igre, ki hkrati omogočajo učenje, urjenje, zabavo in 

sprostitev. Otrok sodeluje v zanimivi in dobro strukturirani didaktični igri, pri tem je sproščen 

in hkrati pozoren. Sproščen je, ker se zabava, in pozoren, ker mu igra predstavlja izziv. 

Koristno je, da se otrok uči pismenosti v igralnih izkušnjah, saj je za igro notranje motiviran, 

kar je izredno koristno za razvijanje porajajoče se pismenosti. Poleg omenjenega otrok v igri 

razvija vrsto čustveno-socialnih, intelektualnih in fizičnih spretnosti ter sposobnosti.  

3.2.5 Klasifikacija didaktičnih igrač 

Po Ljubici Marjanovič Umek (1981, po: Marjanovič Umek, 2006b) igračo v širšem pomenu 

besede predstavlja vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri spremeni v sebi ţeleno igračo. Igrače 

so osnova otrokove igre, ki postavi okvirno idejo ter vpliva na posamezne oblike igre. 

T. Bruce (1996, po: Marjanovič Umek, 2006b) navaja, da v zahodni kulturi prevladuje ideja, 

da naj bi didaktične igrače razvijale otrokovo mišljenje. Predvsem naj bi spodbujale razvoj 

branja, pisanja, razumevanja števil, fizike in tehnologije in so zato pogosto visoko 

strukturirane. Avtorica opozarja, da tovrstne igrače vedno ne spodbujajo otrokovega učenja, 

temveč ga lahko celo zavirajo. Visoko strukturirane igrače so pogosto oblikovane tako, da jih 

otrok uporablja na zelo specifičen način, zato lahko omejujejo otrokovo igralno aktivnost. 

Kamenov (1981, po: Marjanovič Umek, 2006b) pod didaktične igrače uvršča naslednje: 

‒ domine, slike v parih (spomin), igre tipa »črni Peter«; bistvo teh iger je iskanje parov, ki 

so med seboj povezani s simbolom; 

‒ igre posploševanja – od otroka zahtevajo odkrivanje podobnosti med danimi slikami in 

simboli ali posploševanje na neko skupno lastnost, nato lahko tudi lastnost ali posplošitev 

uporabi; 
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‒ igre strategije in zavajanja (npr. šah, dama, potapljanje ladjic, monopoli) – zanje je 

značilno, da otrok v njih doseţe cilj z zavajanjem nasprotnika. Igra poteka po strogo 

predpisanih pravilih in strategijah, zasnovanih v okviru teh pravil; 

‒ labirinti in »igre za bistre glave« (npr. kriţanka, rebusi) – udeleţenec se mora znajti v 

labirintu, njegova naloga je, da odkrije zvezo, smer ali vsebino v zapletenih odnosov; 

‒ igre tipa »človek ne jezi se« – pri teh igrah posameznik premika figure v skladu s številko, 

ki jo pokaţe kocka; figuro premika v smeri in po vrstnem redu premikanja, bistveno je, da 

s figuro pride do cilja pred drugimi; 

‒ igre s programiranimi igračami – pri igri s temi igračami igralec sam preveri pravilnost 

svoje rešitve; 

‒ zloţenke, sestavljanke in dopolnjevanke – te v svoja pravila igre vključujejo zlaganje, 

sestavljanje in dopolnjevanje slik; 

‒ igre konstruiranja in uvrščanja – zahtevajo od igralca analizo predmetov, načrtovanje in 

kombiniranje materiala v celoto; 

‒ igre z barvami in oblikami – otrokom ponujajo moţnost kombiniranja geometričnih oblik 

in barv po lastni zamisli;  

‒ logično-matematične igre (npr. igre nespremenljivih vrednosti, igre enakosti, 

kombinatorične igre) – v to skupino štejemo igre, ki od igralca zahtevajo vključevanje 

logično-matematičnih operacij, da rešijo igralni problem; 

‒ igre opazovanje in razpoznavanja – uporaba čutil; 

‒ vidne igre – vključujejo igre, ki od igralca zahtevajo iskanje razlik in napak na slikah; 

‒ primerjalne in ocenjevalne igre (npr. otroci poiščejo najkrajšo pot do cilja); 

‒ spominske igre – zahtevajo sposobnost pomnjenja, torej da igralec pomni razporeditve, 

oblike in imena; 

‒ besedne igre (»telefon«) – izvaja se jih s pomočjo uporabe glasov, besed in stavčnih 

sklopov; 

‒ pantomimične igre – pri njih iz obnašanja in kretenj ugibamo, koga pantomimik 

predstavlja, kaj počne oziroma kaj bi nam rad povedal; 

‒ spretnostne igre (npr. mikado) – zahtevajo sposobnosti za analiziranje spojev in 

razvrstitev prvin v nekem materialu; 

‒ igre, v katerih postavljajo pravila otroci – sodelujoči v igri spreminjajo pravila znanih iger, 

izmišljajo si igre k določenim naslovom, izdelujejo načrte za namizne druţabne igre ipd.  

4 PISMENOST 
Slovar slovenskega knjiţnega jezika pismenost pojasnjuje kot znanje branja in pisanja (prim. 

SSKJ, 2005). Natančneje je pismenost »trajno razvijajoča se zmoţnost posameznikov, da 

uporabljajo druţbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje 

in uporabo besedil za ţivljenje v druţini, šoli, na delovnem mestu in v druţbi.« (Nacionalna 

strategija za razvoj pismenosti, 2006: 6). Torej je pismenost izredno pomembna zmoţnost 

za posameznikovo uspešno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v ţivljenju (prav tam). 

S. Pečjak (2007) opredeljuje pismenost kot orodje posameznika, s katerim si pomaga 

k osebnostni rasti in kritičnemu sodelovanju tako v poklicnem kot druţbenem ţivljenju. 

Ţivljenje nenehno zahteva fleksibilno odzivanje posameznika, kar lahko posameznik uspešno 

izpelje le, če ima razvito zmoţnost pismenosti. Prav funkcionalna pismenost je po D. Golli 

(1996) eden od glavnih ciljev osnovnošolskega izobraţevanja modernih demokratičnih druţb.  

Obstaja veliko definicij o pismenosti in po sklepih S. Pečjak (2010) gre predvsem 

za kompleksno sposobnost tako branja kot pisanja (tudi računanja). Pri tem je poudarjen 

različen razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike. Torej gre za 
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pojem, ki je opredeljen kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko. Pri vseh poznanih 

vrstah pismenosti pa je bistven en element, in sicer bralna pismenost.  

Po M. Grosman (2004 in 2006, po: Grosman, 2007) je vsestransko razvito pismenost, še 

posebej bralno pismenost, treba sistematično načrtovati in izvajati. Ta dolgotrajen proces se 

začne ţe v predšolskem obdobju in se izvaja do konca šolanja v osnovni in srednji šoli. Proces 

se takrat ne konča, temveč je pridobljene osnove treba izpopolnjevati vse ţivljenje. 

Cilj, ki si ga postavlja nacionalna Komisija za razvoj pismenosti, temelji na razvoju 

pismenosti. Komisija poudarja razvoj »spretnosti, zmoţnosti in znanja, ki bodo omogočali 

polno, učinkovito in ustvarjalno delovanje v osebnem, poklicnem in druţbenem ţivljenju.« 

(Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006: 7). Da se uresniči globalni cilj, čim višja 

raven pismenosti, je treba poznati temelje za njen uspešen razvoj. Z upoštevanjem 

v nadaljevanju razloţenih vidikov pismenosti je moţen uspešen razvoj pismenosti.  

Mnoge drţave se zavedajo pomena pismenosti in poudarjajo, da je to ena od temeljnih 

zmoţnosti ljudi. Ni bistvenega pomena le za posameznika in njegovo socialno integracijo 

v druţbo, temveč tudi za uspešen ekonomski razvoj druţbe (prim. Pečjak, 2010). 

4.1 Vidiki pismenosti  
»Za razvoj pismenosti je pomembno poznavanje jezikovnih, kognitivnih, sociokulturnih, 

razvojnih in izobraţevalnih vidikov tega pojava.« (Pečjak, 2010: 16). Avtorica v svojem delu 

predstavlja vidike pismenosti, ki jih navajajo Kucer, Silva in Delgano-Larocco (1995).  

4.1.1 Kognitivni vidik pismenosti  

Pri kognitivnem vidiku pismenosti gre za sistem pismenosti, ki je odvisen od miselnih 

procesov, strategij in postopkov. Kognitivni aparat posameznika mu omogoča predelovanje 

branega besedila in tvorjenje besedila. Pri procesu konstrukcije pomena s pomočjo pisnega 

jezika znanstveniki izpostavljajo pomen aktivne vloge posameznika in vlogo strategij, ki jih 

bralci uporabljajo.  

4.1.2 Jezikovni vidik pismenost 

Slednji vidik pismenosti poudarja, da je jezik sistem simbolov, ki omogočajo komunikacijo. 

Nujno je razumevanje, da obstajajo različni sistemi pisnega in govorjenega jezika. 

Razvrščamo jih od splošnih (npr. pragmatični) do specifičnih (npr. grafemski).   

4.1.3 Sociokulturni vidik pismenosti  

Raziskovalci sociokulturnega vidika pismenosti pismenost definirajo v odnosu do diskurza. 

Diskurz je socialno prepoznan način za uporabo jezika (branje, pisanje, govorjenje in 

poslušanje), poleg tega pa vključuje tudi način razmišljanja, prepričanja, občutja, vrednotenje 

in aktivnosti med ljudmi ter ljudmi in stvarmi. To posameznika opredeljuje kot člana socialne 

skupine, v kateri ima določeno socialno vlogo.  

4.1.4 Razvojni vidik pismenosti 

Ta vidik pismenosti poudarja poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti posameznika. 

Za pedagoško prakso je to posebnega pomena predvsem zato, da se upoštevajo razvojne 

zmoţnosti otrok, na podlagi katerih se oblikuje kurikulum ter poučevanje posameznih 

dimenzij pismenosti.  

4.1.5 Izobraţevalni vidik pismenosti  

Če ţelimo vzgojiti pismenega človeka, je treba pri načrtovanju upoštevati vse predhodno 

navedene vidike.   
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5 OPISMENJEVANJE 
N. Zrimšek (2003) predstavlja opismenjevanje kot proces, »v katerem se posameznik 

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

pomaga in jih zna uporabljati.« (Prav tam: 7) Gre za kompleksen proces, katerega temeljna 

faza je začetno opismenjevanje. Ta pojem zajema: pripravo na branje in pisanje, sistematično 

obravnavanje in utrjevanje črk in hkrati razvijanje in urjenje tehnik branja in pisanja (prav 

tam).  

Pred opismenjevanjem poteka predopismenjevanje, za katerega je značilno razvijanje 

različnih spretnosti in sposobnosti (prav tam).  

Sistematično opismenjevanje je treba razvijati za različne potrebe, različne načine branja, 

razne vrste besedil, za različna predmetna področja in skozi vsa ţivljenjska obdobja. Pri tem 

je treba upoštevati potrebe otrok in si prizadevati za doseganje jasno določenih ciljev, 

predvsem tega, da bi ob koncu šolanja šolarji dosegli stopnjo razvite in uporabne pismenosti 

za samostojno in vseţivljenjsko učenje. Zahvaljujoč usvojeni zmoţnosti jezikovne rabe branja 

in pisanja posameznik lahko uspešno realizira zastavljene naloge (Grosman, 2007). 

Strokovno znanje o značilnostih in razvoju začetnega branja pedagoškim delavcem pomaga, 

da razumejo, kako teţavna in dolgotrajna je pot od porajajoče do funkcionalne pismenosti. 

Šele takrat, ko razumejo procese, ki omogočajo otroku, da se razvijejo v pismeno osebo, 

lahko za svoje delo postavljajo realne cilje in izbirajo ustrezne učne postopke (prim. Golli, 

1996).  

6 VLOGA IGRE PRI ZAČETNEM OPISMENJEVANJU  
V predšolskem obdobju in prvem triletju devetletne osnovne šole ima igra pomembno vlogo 

pri otrokovem začetnem opismenjevanju. Grginič (2007) poudarja, da ima na predšolski ravni 

in prvem razredu pri razvijanju porajajoče pismenosti pomembno vlogo simbolna igra, 

kasneje v času sistematičnega opismenjevanja (v drugem in tretjem razredu) pa poleg 

simbolne igre še igre s pravili. Simbolna igra omogoča otroku raziskovanje in odkrivanje 

pismenosti, njeno rabo pa privzemajo in povezujejo z vsakodnevnimi dejavnostmi.  

Eden od pomembnejših vidikov igre je izpopolnjevanje in dopolnjevanje znanja otrok 

o pismenosti z opravljanjem nalog v raznolikih in praktičnih okoljih v vsakdanjem ţivljenju 

(na primer pretvarjanje, da uporabljajo nakupovalni listek v trgovini, kupovanje hrane z 

izdelanim denarjem …). Otroci imajo za doseganje pismenosti večjo moţnost, če imajo 

raznovrstne priloţnosti, v katerih se srečujejo s simboli pisnega jezika in različnimi predmeti, 

ki jih povezujemo s pisanjem in branjem (Durkin, 1993 po: Grginič, 2007).  

Ţe J. Piaget in L. S. Vigotski (po: Grginič, 2007) v svojih delih omenjata, da pospešen razvoj 

otrokove pismenosti omogočajo razvite sposobnosti za ravnanje s simbolnim sistemom. L. 

Mandel Morrow in M. Rand (1989, 1991, po: Grginič, 2007) sta dokazala, da ima premišljeno 

in dobro pripravljeno okolje za prosto igro pozitiven vpliv na izboljšanje vseh dejavnosti, 

povezanih s pismenostjo. Še posebej poudarjata pomen igre vlog, kotičkov za dramske igre,  

knjiţnih kotičkov in lokacijskih kotičkov (dom in druţina, trgovina, frizerski salon, 

ambulanta ...). Najustreznejše je oblikovanje kotičkov na način, ki ponuja otroku prostovoljno 

uporabo pripomočkov in sodelovanje v poskusih branja in pisanja. 

S. B. Neuman in K. Roskos (1989, 1991 in 2001, po: Grginič, 2007) sta z raziskovanjem 

spontanega opismenjevanja ugotovila, da otroci v igro vstopajo z nameni: raziskovanja (kaj je 

to?), medsebojnega delovanja (med mano in tabo), osebnega delovanja (zame), spoznavanja 
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resnične aktivnosti branja in pisanja ter izvrševanja opismenjevalnih aktivnosti 

med besedilom in otrokom. Uporaba pismenosti otrok je ciljno naravnana na sporazumevanje, 

igro sporočanja in prejemanje informacij. Pretok poteka po slušnem (otroci govorijo in 

poslušajo) in vidnem kanalu (otroci berejo in pišejo). Do naštetih ugotovitev sta raziskovalca 

prišla z opazovanjem proste igre otrok v specifično oblikovanih igralnih kotičkih.  

7 VLOGA ODRASLIH  
Branje in pisanje sta prepleteni spretnosti v okviru otrokovega razvoja. Gre namreč 

za zapleten proces, v katerem se prepletajo različni dejavniki. K dobremu znanju jezika, 

razumevanju in izraţanju pripomorejo branje in pripovedovanje odraslih otroku ter 

pogovarjanje o prebranem. K otrokovemu bogatejšemu besednemu zakladu in povečanemu 

interesu za poslušanje pomembno pripomore skupno branje in pripovedovanje tako v druţini 

kot vrtcu (prim. Knaflič, 2009). Od staršev se ne pričakuje učenje na podlagi kurikula, temveč 

nudenje opore in pomoči svojemu otroku. Nujna je seznanitev staršev z dejstvom, da njihov 

otrok brez njihove pomoči ne more razviti porajajoče se pismenost ter da se teh spretnosti uči 

z vajo. Tu je vloga staršev predvsem razvijanje otrokovih spretnosti na zanimiv, zabaven in 

predvsem igriv način. Skupno delo naj bo uţitek tako staršu kot otroku in je lahko oblikovano 

kot nekajminutna didaktična igra. Na ta način starši razvijajo otrokove spretnosti, hkrati pa 

preţivijo čas v skupni dejavnosti, s čimer utrjujejo socialni odnos z otrokom (prim. Bucik, 

2009).   

8 ZAČETKI PISMENOSTI V ZGODNJEM OTROŠTVU  
Pri nas predšolska pedagogika do začetka 80. let ni sprejemala moţnosti za pisanje in branje 

v vrtcih. Vse je izviralo iz bojazni, da bi bila z zgodnjim opismenjevanjem zanemarjena druga 

pomembnejša področja otrokovega razvoja ter da bi se v vrtec prenesel tog način 

opismenjevanja. Prav zaradi teh ovir so v vrtcu razvili pripravo na opismenjevanje, ki se 

izvaja še danes. Priprava na opismenjevanje vsebuje uvajanje v funkcijo branja ob branju in 

ogledu slikanic z odraslo osebo, razvijanje govora, analizo besed na glasove, natančno 

izgovarjavo besed in glasov, razvijanje grafomotoričnih spretnosti in orientacije (na sebi, 

v prostoru, na papirju) in sposobnosti poslušanja (prim. Golli, 1996).  

L. Miller (1996, po: Grginič, 2008) navaja, da razvoj pismenosti predšolskega otroka 

v večjem delu poteka spontano in neopazno ob vsakodnevnih dogodkih. Pismenost se poraja, 

in sicer je to takrat, ko posameznik prepozna prve znane besede ali črke. Poleg tega po 

njegovem vrh ledene gore predstavlja tudi otrokovo branje znanih oznak, napisov. L. Miller 

(1995, po: Zrimšek, 2003) predstavlja še naslednje kazalce razvoja pismenosti: navidezno 

branje, poimenovanje črk, branje besed, spontano pisanje, prepoznavanje in zmoţnost zapisa 

lastnega imena. Po M. Grginič (2008) so pod vrhom ledene gore mnogi dejavniki, ki vodijo 

do začetne pismenosti. Mednje šteje številne dogodke iz otrokovega vsakodnevnega ţivljenja. 

Na primer:  

‒ gledanje slikanic skupaj s starši; 

‒ poslušanje pesmi, izštevank; 

‒ iskanje rim; 

‒ opazovanje in poslušanje televizijskih oglasov; 

‒ navidezno branje; 

‒ poskusi pisanja; 

‒ prepoznavanje glasov ali črk; 

‒ pisanje lastnega imena in 
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‒ slikovno branje napisov. 

Po L. Miller (1995, po: Zrimšek, 2003) izraz pojavljajoča se pismenost zajema vse, kar otroci 

v predšolskem obdobju o pismenosti vedo, in vse pristope, kako do te začetne faze pismenosti 

pridejo. Poleg pojma porajajoča se pismenost se v literaturi večkrat srečamo z izrazom 

začetno opismenjevanje. Slednji izraz D. Golli (1996) razlaga kot fazo za pridobivanje 

funkcionalne pismenosti. Njen razvoj se neformalno začne v predšolski dobi, se nadaljuje 

formalno načrtno in sistematično v osnovni šoli ter se zaključi, ko učenec doseţe minimalne 

standarde.  

Podrobneje si poglejmo načine, s katerimi se otroci v predšolskem obdobju pripravljajo 

na začetno opismenjevanje. 

M. Grginič (2008) je mnenja, da se to začne ţe v prvem starostnem obdobju. Otroci 

spoznavajo vlogo pisnega jezika. Spoznavanje poteka ob seznanjanju s knjigami in glasnem 

branju odrasle osebe. Tako spoznajo začetek in smer branja, ugotovijo, da so simboli 

v besedilu črke, ločijo prvo in zadnjo stran knjige, ločijo slike (za gledanje) od besed oziroma 

besedila (za branje). Mlajši otroci knjige najprej uporabljajo za igro, kasneje pri branju 

posnemajo odrasle. V domačem okolju prepoznavajo okoljski tisk ter ponavljajoče napise 

na cesti, trgovini … Otroci v prvem starostnem obdobju spoznavajo koncept tiska 

»v interakciji z odraslimi ali sposobnejšimi otroki (v pogovoru) ter lastnim opazovanjem, 

zaznavanjem in poslušanjem sporočil (vidnih in zvočnih) v bliţnjem okolju, v druţini in 

v vrtcu.« (Prav tam: 11.) 

V drugem starostnem obdobju se otrok še bolj pribliţuje pismenosti. Postopoma pride 

do spoznanja, da lahko izgovorjene besede zapišemo in ponovno preberemo. V predšolskem 

obdobju in kasneje v šoli se posameznik zave abecednega principa, natančneje dejstva, da 

posameznim glasovom pripadajo točno določene črke. Do tega vedenja ga pripeljejo lastna 

udeleţba pri poskusih pisanja in branja ter poskusi pisanja znanih besed, upoštevajoč 

zakonitosti pisnega jezika (pravopis, skladnja) (prim. Grginič, 2008). 

Po zgledu znanih raziskovalcev porajajoče se pismenosti M. Grginič (2008) predstavi 

otrokovo znanje pisnega jezika in bralnih procesov, ki so razdeljeni v pet sklopov.  

1. Koncept tiska 

Koncept tiska obsega otrokovo zavedanje govorjenih in pisnih jezikovnih enot, 

njegovo razumevanje zveze med temi enotami ter njihov pomen (primer 

prepoznavanja tiska v bliţnjem okolju), razumevanje procesov in pravil branja (sem 

spada na primer smer branja) ter pomensko znanje. Značilno je predvsem zavedanje 

otrok, da imata tisk in branje smisel. Hkrati pa otrok razvija sposobnost ločevanja 

med tiskom in sliko. 

 

2. Grafično zavedanje 

V fazi grafičnega zavedanja je otrokova pozornost usmerjena na grafične značilnosti 

napisanih črk in besed. Otrok se osredotoča na razločevanje podobnih črk in besed ter 

njihovo orientacijo. Vidno razločevanje otrok se razvije pred glasovnim zavedanjem 

ter poimenovanjem črk ali znanjem abecede.  

 

3. Fonološko zavedanje  

Je sposobnost razločevanja glasovnih elementov v besedi ter ločevanja podobnosti in 

razlik med temi elementi (prvi glas v besedi, rime, zlogi). Predpogoj za razumevanje 

abecednega principa je prav fonološko zavedanje.  
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4. Znanje o črkovno-glasovni skladnosti 

To je pravzaprav znanje o usklajevanju črk z glasovnimi enotami. Preden začne 

predšolski otrok pisati v skladu z dogovorjenimi jezikovnimi pravili, piše na različne 

načine (v spontane oblike pisanja štejemo čačke, risanje, posebne oblike, posnemanje 

formalnega pisanja …). Otrok glasovom na svoj način prireja črke, jih izpušča ali pa 

celo uporablja napačne. Temu pravimo domiselno črkovanje.  

 

5. Besedno branje z dekodiranjem  

Gre za bralno zmoţnost, sposobnost otrokovega analitičnega branja besed.  

Preko teh faz, ki se začnejo v predšolski dobi, pridemo do sistematičnega nadaljevanja 

opismenjevanja v devetletni osnovni šoli. V njej je opismenjevanje opredeljeno kot »faza 

procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti« (Zrimšek, 2003: 11). Funkcionalno 

pismenost predstavljajo sposobnosti razumevanja, tvorjenja in uporabe jezikovnih oblik, 

predvsem tistih, ki jih zahteva druţba in so za funkcioniranje posameznika pomembne (prav 

tam). 

Po M. Grosman (2004 in 2006, po: Grosman, 2007) je začetno opismenjevanje v prvem 

triletju mogoče izpopolnjevati in nadgrajevati v skladu z jezikovnim in kognitivnim razvojem 

učencev ter njihovimi potrebami za ţivljenje in delovanje v druţbi, če se razvijanje 

pismenosti načrtno in sistematično izvaja ţe v predšolskem obdobju. 

Kozinc (1996, po: Zrimšek, 2003) in Golli (1996) predstavljata komunikacijski model 

opismenjevanja s celostnim metodičnim in vsebinskim postopkom. Izhodišča tega modela so 

naslednja: 

1. Opismenjevanje je naraven proces. Začne se ţe v zgodnji predšolski dobi. Otrok naj bi 

se v tem obdobju seznanil s pomenom in namenom branja in pisanja. Stremi se 

k upoštevanju učenčevih interesov in sposobnosti ter omogočanju otrokove 

ustvarjalnosti in eksperimentalnosti pri prostem branju.  

2. Opismenjevanje se uresničuje v ţivljenjskih okoliščinah, ki so otrokom blizu, funkciji 

ter tudi druţbenovsebinskih okoliščinah, kot so pogovor, slika dogodka pri pouku 

slovenščine in drugih predmetih ter šolskih in obšolskih dejavnostih. 

3. Skladno in sočasno se razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti (ne sme se 

zanemariti poslušanja in govorjenja). 

4. Povezuje se nenačrtno in sistematično opismenjevanje. Spodbuja se otrokovo prosto 

pisanje in branje iz lastnih motivov. Sicer se za sistematično opismenjevanje 

kombinira analitično-sintetično metodo ter tudi globalno (prim. Golli, 1996). 

5. Zavedati se je treba strukturnih razlik med ustnim in pisnim sporazumevanjem. 

6. Spodbujajo se produktivne dejavnosti. 

7. Upošteva se vsakega posameznika, njegovo predznanje, sposobnosti in interes 

(individualizacija pouka). 

8. Besede za učenje tako pisanja kot branja so kontrolirane (pravopisno). Teţje besede se 

uvaja načrtno in postopno.  

9. Otroci poslušajo predvsem umetnostna besedila, berejo pa neumetnostna (prav tam). 

Sicer se izbira neumetnostna besedila, ob katerih učenec uri tehniko branja 

(dekodiranje, hitrost) in razvijanje razumevanja (Kozinc, 1996, po: Zrimšek, 2003). 
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9 DEJAVNIKI BRANJA IN PISANJA 
M. Grginič (2005) deli dejavnike začetnega opismenjevanja na notranje, zunanje in čustveno-

motivacijske. Med notranje šteje kognitivne dejavnike, med zunanje pa socialne in 

sociološko-kulturološke dejavnike. 

9.1 Kognitivni dejavniki  
Uvršča jih med notranje dejavnike in dodaja, da so za začetno opismenjevanje pomembne 

predvsem otrokove zmoţnosti za učenje branja in pisanja. Med te zmoţnosti štejemo 

zmoţnosti dekodiranja, kamor spadajo vidno in slušno zaznavanje, slušno razločevanje in 

razčlenjevanje.   

9.2 Čustveno-motivacijski dejavniki  
Čustveno-motivacijski dejavniki se navezujejo na odnos učenca do tega, kar se uči. Na začetni 

stopnji je po A. Brownu (1996, po: Grginič, 2005) ključnega pomena razvijanje pozitivnega 

odnosa in zaupanja do učenja branja in pisanja. Zato M. Grginič (2005) poudarja, da mora 

učitelj učencem dajati naloge, ki so usklajene s sposobnostmi posameznika. Tako bo lahko 

uspešno rešil nalogo in bil navdušen ter motiviran za prihodnje učenje. Prav doţivljanje 

uspehov pomaga otroku pri premagovanju naporov, ki jih seboj prinašata učenje branja in 

pisanja.  

9.3 Socialni  in sociološko-kulturološki dejavniki 
Obe skupini sta uvrščeni med zunanje dejavnike.      

Med socialne dejavnike spadajo socialne okoliščine, v katerih se razvija otrokova pismenost. 

Prav te izkušnje doma in v vrstniški skupini so tesno povezane z druţbenimi vlogami in 

pravili ter vplivajo na učenje pismenega jezika.  

Med sociološko-kulturološke dejavnike pa sodijo okoliščine in kulturni dogodki. Otrok preko 

lastne udeleţbe v teh okoliščinah ţe zgodaj spoznava pismenost (prim. Grginič, 2005). 

 

V nadaljevanju so predstavljeni še dejavniki branja in pisanja po N. Zrimšek (2003). 

9.4 Zaznavne sposobnosti  
Zaznavne spretnosti vključujejo stalnost zaznavanja, primerjanje oblik, vidno in slušno 

razločevanje in gibanje oči. Otrok se razvija in njegovo celostno zaznavanje upada, torej ne 

zaznava besed več kot celoto, temveč zaznava posamezne črke ali skupine črk v besedah, kar 

imenujemo analitično zaznavanje.  

9.5 Grafomotorične sposobnosti  
Otrok grafomotorične sposobnosti potrebuje za risanje in pisanje simbolov, ki jih prostorsko 

razporeja. Med te sposobnosti spadajo razvoj drobne motorike, orientacija ter usklajenost 

med gibi oči in rok.  

Grafomotorika je pomembna sposobnost, s pomočjo katere posameznik grafične znake 

oziroma niz znakov razporedi v prostor, jih oblikuje in pravilno usmeri. Razvijamo jo 

s sistematičnimi gibalno-grafičnimi vajami. S pomočjo teh vaj otrok uzavešča grafične poteze, 

vadi pravilno drţo telesa, roke in pisala. Zraven uskladi govorni, grafično-gibalni in telesno-

gibalni ritem ter se nauči poimenovati osnovne grafične poteze. 

Orientacija se razvija postopoma, in sicer od orientacije na telesu in prostoru do orientacije na 

papirju.  
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9.6 Spoznavne sposobnosti 
Po Piagetu je otrok med šestim in sedmim letom starosti na prehodu iz predoperativne 

na konkretno ‒ operativno stopnjo mišljenja. Otrok iz golega zaznavanja prehaja v fazo 

miselnih operacij in predstav. Ker se v tej fazi razvijajo pojmi, je pomembna za jezikovni 

razvoj.  

10 RAZVOJ PISMENOSTI 
Po mnenju T. Ţerdin (1989, po: Zrimšek, 2003) je za branje in pisanje potrebno naslednje: 

‒ razlikovanje črk;  

‒ prepoznavanje črk in asociativni priklic glasu;  

‒ ločevanje črke od besedila; 

‒ pozornost; 

‒ usmeritev pogleda, gibanje oči; 

‒ prepoznane črke spremeniti v glasove (v določenem zaporedju); 

‒ zaznavanje posameznih delov besede; 

‒ artikulacija glasov; 

‒ razlikovanje glasov (predvsem slušno podobnih); 

‒ poznavanje črk; 

‒ razvita motorika za pisanje črk. 

Da otrok pride do faze, v kateri obvlada vse zgoraj našteto, je potrebno razvijanje 

predopismenjevalnih spretnosti in sposobnosti. Ključna zmoţnost za otrokovo branje je 

sposobnost dekodiranja besed oziroma vzpostavitev odnosa črka – glas. Otroci najprej 

spoznajo črke in njim pripadajoče glasove. Zatem sledi branje, kar predstavlja identifikacijo 

različnih črk in njim pripadajočih glasov (prim. Pečjak, 1999).  

Na to temeljno sposobnost, dekodiranje, vplivata dva procesa, to sta vidno in slušno 

zaznavanje (prim. Kriţaj Ortar, 1991). 

10.1 Sposobnost vidnega razločevanja 
Za otroka v predšolskem obdobju je značilno celostno zaznavanje. Otrok še ne zazna 

podrobnosti, pozoren je le na videz in obliko. Najprej so sposobni med seboj ločiti predmete 

iz svoje okolice, šele nato druge oblike, kot so geometrijski liki in črke. Rezultat tega je, da je 

otrok sposoben narisati črko šele takrat, ko jo prepozna in loči od drugih (prim. Zrimšek, 

2003).  

O stopnji razvitosti vidnega razločevanja lahko sodimo po tem, katere črke otroci najlaţje 

ločijo med seboj. Popps (1964, po: Zrimšek, 2003) je ugotovil naslednje: predšolski otroci 

imajo več teţav pri razločevanju simbolov asimetričnih oblik. Pogosteje zamenjujejo črke p – 

b, b – d in g – p. S. Pečjak (2003) navaja, da se vidno razločevanje začne pospešeno razvijati 

pri tretjem oz. četrtem letu otrokove starosti.   

10.2 Spodobnost slušnega razločevanja  
Sposobnost slušnega razločevanja je sposobnost členitve besed na posamezne glasove in je 

nujna za branje jezikov z abecedno naravo pisanja. Jezik vsebuje simbole oziroma črke, ki 

predstavljajo znak za določen glas (prim. Zrimšek, 2003). Otrok je slušnega razločevanja 

zmoţen od petega leta starosti naprej (prim. Pečjak, 2003).  

Odnos med črko in glasom je abstrakten. Nujno je, da se bodoči bralec in pisec zaveda 

povezave med pisno in glasovno predstavitvijo jezika. Zavedanje tega odnosa se imenuje 

glasovno zavedanje (prim. Zrimšek, 2003).   

Glasovno zavedanje ločimo na glasovno razločevanje in glasovno razčlenjevanje (prav tam).   
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S. Pečjak (1994) poudarja, da na opismenjevanje vplivata dva miselna procesa. To sta 

glasovni in vidni proces.  

10.2.1 Glasovni proces 

Po mnenju L. Magajna (1994, po: Zrimšek, 2003) so glasovni procesi jezikovne operacije, za 

katere so pri predelovanju pisnega in ustnega jezika potrebne informacije o glasovni strukturi 

jezika.  

10.2.1.1 Glasovno razločevanje  

Glasovno razločevanje je pogoj za razvoj glasovnega razčlenjevanja. Sposobnost razločevanja 

je sposobnost ločevanja posameznih glasov med seboj. Prav ta sposobnost je ključna 

za uspešnost dekodiranja v fazi začetnega opismenjevanja (prim. Zrimšek, 2003).  

10.2.1.2 Glasovno razčlenjevanje  

Glasovno razčlenjevanje je sposobnost razčlenitve izgovorjene besede na posamezne glasove. 

Ločimo dve fazi: 

‒ faza razčlenjevanja besed na zloge in  

‒ faza razčlenjevanja besed na posamezne glasove (prim. Pečjak, 2000). 

10.2.2 Vidni proces  

Zajema prepoznavanje črk in prepoznavanje daljših vidnih enot.  

Prepoznavanje črk ali besedno dekodiranje pomeni medsebojno razločevanje črk in 

identifikacijo črk, pretvarjanje teh v slušni kod in povezovanje glasov v besedo.  

Ko so otroci v fazi prepoznavanja daljših vidnih enot, so pozorni predvsem na začetno črko v 

besedi, šele pozneje postanejo pozorni na ostale črke (v sredini besede) (prim. Pečjak, 2003). 

11 STOPNJE PISMENOSTI  
Razvoj zgodnje pismenosti je proces, v katerem se hkrati prepletajo vse sporazumevalne 

dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje). D. Barone, M. Mallette in S. Xu (2005, 

po: Pečjak, 2011) predstavljajo kompleksen model razvoja zgodnje pismenosti in poudarjajo, 

da gre v razvoju pismenosti za prepletanje dejavnosti branja, pisanja in splošnega poznavanja 

besed. Stopnje pismenosti so naslednje: 

‒ stopnja razvijajoče se pismenosti;  

‒ stopnja začetne pismenosti; 

‒ stopnja prehodne pismenosti; 

‒ stopnja razvite pismenost.  

Značilno za prvo stopnjo, stopnjo porajajoče oziroma razvijajoče se pismenosti, je, da se 

otrok pretvarja, da bere in piše. Otrokovo spoznavanje pismenosti je globalno. To pomeni, da 

otrok gleda knjigo in ilustracije v njej, pri tem pa ima knjigo obrnjeno narobe. Otroci na tej 

stopnji spoznavajo knjige, tisk in ilustracije in razvijejo zavest o tem, kaj je naslovna stran 

knjige, kako se listi obračajo … (Clay, 1972, po: Pečjak, 2011). Hkrati se zavedajo, da se 

besedilo nadaljuje v celotni knjigi ter da ilustracije pomagajo pri razumevanju zgodbe. Otroci 

so si ţe zmoţni zapomniti kratke zgodbe, niso pa še sposobni prepoznati posameznih besed 

iz zgodbe. Nimajo predstave o tiskani besedi. Prepoznavajo pa slike v knjigi, ki jih začnejo 

povezovati skupaj in tvoriti zgodbo za pripovedovanje, če jih prosimo, naj preberejo zgodbo. 

Vse to lahko povzamemo in pojasnimo s pojmom, da imajo otroci razvit koncept knjige, 

branja in pravil o branju (prim. Pečjak, 2011). 
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Na drugi stopnji, stopnji začetne pismenosti, otroci razumejo abecedno načelo (kar pomeni, 

da ima vsaka črka svoj glas) in so sposobni povezovati posamezne črke z glasovi, te pa 

v besedo.  

Na tej stopnji ločimo tri značilnosti branja:  

‒ otroci berejo glasno. Ko berejo glasno, slišijo besede, kar spodbuja dekodiranje 

(vzpostavitev odnosa črka – glas) in razumevanje prebranega;  

‒ pri branju pogosto uporabljajo prst. Z njim si točno kaţejo, katero besedo berejo;  

‒ berejo postopno besedo za besedo. Njihovo prvo branje besedila ni izrazno. 

Branje začetnih bralcev običajno ni tekoče. Posamezne besede poskušajo večkrat prebrati, 

preden jim to uspe. Besedilo zgodbe največkrat obnovijo, da povedo zgodbo ali naredijo 

povzetek (prav tam).  

Na stopnji prehodne pismenosti sta otrokovo branje in pisanje bolj tekoča kot 

pri začetnikih. Za njih so najznačilnejše tri lastnosti, in sicer sposobnost tihega branja, 

tekočnost branja in globlje razumevanje prebranega besedila.  

D. Golli (1996) predšolsko pismenost razdeli na pet stopenj. Te so: 

a) čečkanje – to se pojavi pri drugem letu starosti. Otrok ugotovi, da s čečkanjem pušča sledi; 

b) risanje in »pisanje« ‒ značilna sta za štiriletne otroke. »Pišejo« z leve proti desni, pišejo 

linearno, pri čemer ponavljajo podobne like in črte;  

c) znaki, podobni črkam ‒ se pojavijo pri tri ali štiri leta starih otrocih. Nizajo znake, podobne 

črkam, in jih kombinirajo z risbo; 

č) prve prave črke – se pojavijo pri starosti petih let. Otrok posluša besede in v njih sliši 

glasove in posnema črke; 

d) zapisi slišanega – otrok je pri sedmih letih sposoben zapisati, kar sliši (ne pravopisno 

pravilno, s tiskanimi črkami, z zrcalnimi podobami črk). 

12 ELEMENTI PORAJAJOČE SE PISMENOSTI  
Elemente porajajoče pismenosti S. Pečjak (2003) deli v dve skupini. V prvo skupino umešča 

elemente, ki izhajajo primarno iz otroka, v drugo skupino pa tiste, pri katerih ima pomembno 

vlogo okolje.  

Prva skupina sestoji iz sposobnosti in spretnosti, ki izhajajo primarno iz otroka in se 

kaţejo na naslednjih področjih: 

‒ otrok pozna imena črk oziroma je sposoben povezati črko s pripadajočim glasom (na 

primer, če mu odrasel pokaţe črko, jo otrok pravilno poimenuje); 

‒ otrok se igra z glasovi in zlogi (na primer besedo »mama« je sposoben razstaviti na 

posamezne zloge – ma-ma; poiskati začetni glas v besedi, na primer avto ima prvi glas a; 

besedam išče besede, s katerimi se rima, na primer luţa, kuţa …); 

‒ otrok ima razvito skladnjo do te mere, da v govoru zazna in popravlja slovnične napake 

(če mu odrasli pove slovnično nepravilno poved, na primer »Anja se igrati«, in ga 

spodbudi, da pove, kako bi se poved pravilno glasila, mu otrok pove slovnično pravilno 

poved: »Anja se igra«); 

‒ pri otroku se opazijo začetki pisanja, pri katerih otrok piše tako, kot sliši (gre za fonetično 

pisanje); 

‒ otrok je sposoben hitrega poimenovanja določenega niza črk, številk ali barv; 

‒ otrok kaţe interes, zanimanje za branje, kar kaţe z ţeljo, naj mu odrasli bere. 

V drugo skupino pa sodijo sposobnosti in spretnosti otroka, na katere ima močan vpliv 

okolje otroka, še posebej druţinsko okolje.  
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Med slednjimi so najpomembnejše jezikovne sposobnosti otroka, ki se kaţejo kot 

razumevanje pomena besed (pomensko znanje) in znanje o tem, kako tvorimo slovnično 

pravilne povedi (skladenjsko znanje). Za razvoj je še posebej pomembno, da starši otroku 

berejo, pripovedujejo in mu omogočajo stik z različnim tiskanim gradivom (s knjigami, 

revijami, časopisi). Preko teh dejavnosti otrok spozna različne dogovore v zvezi s tiskom 

(na primer ve, kje se začne in konča brati, loči prvo in zadnjo stran, pozna smer branja …). 

Otrok, ki prejme te izkušnje iz okolja, bo motiviran za branje in bo »bral« (se pretvarjal, da 

bere), še preden bo to zares znal.  

S. Pečjak (2003) predstavlja tudi ugotovitve B. Jurišić, ki je pri slovenskih predšolskih otrocih 

ugotavljala, kateri so pomembni elementi porajajoče se pismenosti za poznejše uspešno 

učenje branja in pisanja. Avtorica raziskave izpostavlja sedem elementov: 

‒ zaznavanje in prepoznavanje tiska iz otrokovega oţjega in širšega okolja (na primer imena 

trgovin, krajev …); 

‒ spoznavanje s črkami (otrok prepoznava črke med drugimi znaki (številkami, slikami), 

išče enake črke, prepoznava črke, ki se pojavljajo v njegovem imenu, povezuje črke 

z glasovi); 

‒ razgovorno branje (otrok posluša zgodbe, ki mu jih bere odrasla oseba, opazuje slike, 

prepoznava zgodbe po naslovnici knjige, pretvarja se, da bere, na pamet pripoveduje 

zgodbo, odgovarja na vprašanja v zvezi z zgodbo); 

‒ razumevanje vloge tiska (otrok čečka in se pretvarja, da piše in da piše z namenom, pozna 

smer branja in pisanja, razume, da je besedilo sestavljeno iz besed, pozna in razume izraze 

črka, prvi glas, beseda, začetek besede); 

‒ razumevanje navodil (otrok je zmoţen slediti navodilom z dvema informacijama hkrati, 

nasprotnim navodilom, na primer naredi nasprotno od slišanega); 

‒ glasovno zavedanje (ločuje besede v povedi, prepoznava zloge, loči prvi in zadnji zlog, 

prepozna glasove v besedi, prvi, srednji in zadnji glas, razstavlja besede na glasove in iz 

glasov tvori besede); 

‒ računalniško opismenjevanje (otrok razume uporabo računalnika za pisanje, prepozna in 

poimenuje črke na tipkovnici, tipka svoje ime).  

Avtorica S. Pečjak poudarja, da nekateri elementi porajajoče se pismenosti sledijo razvojnim 

zakonitostim otrok in so pomembnejši na začetni stopnji pismenosti, zato jih je pomembno 

prej razvijati (na primer spoznavanje s črkami). Nekaterim elementom pa je treba nameniti 

posebno pozornost in jih razvijati skozi celotno predšolsko obdobje (na primer razumevanje 

funkcije tiska, razgovorno branje, glasovno zavedanje). Vsekakor pa velja pri uvajanju otrok 

v te elemente upoštevati njihovo razvojno stopnjo in razlike med razvojem posameznih 

sposobnosti otrok iste starosti.  

13 METODE ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA  
D. Golli (1991) opismenjevanje pojasnjuje kot poučevanje branja in pisanja, besedo 

opismeniti pa kot rezultat tega procesa, zmoţnost branja in pisanja. Za uresničitev tega cilja je 

znanih več metod.  

13.1 Sintetične metode 
Kot pravi D. Golli (1991), gre za metodo, ki temelji na spoznavanju posameznih glasov in črk 

in poznejšemu sintetiziranju teh v zveze, zloge ali besede.  

Najstarejša iz te skupine metod je črkovalna metoda. Poznali so jo ţe Grki in Rimljani. Zanjo 

je značilno eno leto trajajoče opismenjevanje, ki je do rezultatov pripeljalo počasi. Učenci so 
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se najprej naučili celotno abecedo na pamet, natančneje imena črk – a, be, ce … Pri branju se 

je pokazala teţava pri vezavi. Učenec je moral najprej prepoznati črko in izgovoriti njeno ime, 

isto je moral storiti z drugo črko. Nato je za učiteljem ponovil zlog (brez imen črk, le 

glasove), zatem po istem postopku naslednji zlog in končno celo besedo.  

Glaskovalna metoda se je razvila iz črkovalne. Za razliko od svoje predhodnice je ta metoda 

opustila imena za črke in je učila ob črkah izgovarjati le ustrezen glas. Zelo je olajšala bralni 

pouk (prim. Golli, 1991).  

 

Za tema dvema metodama so se razvile še druge sintetične metode, ki jih še danes delno 

uporabljamo. 

13.1.1 Metoda prirodnih glasov 

Pri slednji pridemo iz zgodbe do stavka, v katerem se nahaja glas kot izraz človekovega 

razpoloţenja, priroden glas ţivali ali šum (na primer vetra). Glas otroku predstavlja cel 

stavek, doţivetje ali misel. Subjektu metoda ustreza zaradi njegove potrebe po igri. Še 

posebej, če je povezana s fonološko metodo. Pri slednji je v risbi, ki ponazarja situacijo 

iz zgodbe, skrita oblika črke. Metoda pripomore k zapomnitvi črke, predvsem zaradi 

asociativne zveze med glasom v zgodbi in obliko črke (prav tam).  

 

Poznani sta dve različici metode prirodnih glasov, in sicer interjekcijska in fonomimična 

metoda.   

Interjekcijska metoda za svoje izhodišče uporablja glas, ki je človeški vzklik (interjekcija), 

na primer a, o, i. Te vzklike človek ustvarja v različnih ţivljenjskih situacijah in ob različnih 

čustvih.  

Fonomimična metoda uporablja mimiko obraza in pantomimiko celega telesa ob človekovih 

vzklikih ali drugih prirodnih glasovih. Ustrezna je pri obravnavi samoglasnikov, ko lahko 

čustvo sproţi ob glasu tudi ustrezne gibe. Njena uporaba je smiselna pri otrocih, ki 

potrebujejo več asociativnih zvez, da si zapomnijo glas in obliko črke (prav tam).  

13.1.2 Fonetična metoda 

Ta metoda teţi k pravilnemu izgovoru posameznih glasov. Učiteljica pravilno izgovarja glas, 

učenci pa morajo glas natančno slišati ter ponavljati. Pri tem si natančno ogledujejo 

učiteljičina usta in slike, ki prikazujejo poloţaj ust in ustnic pri določenem glasu. Učiteljica 

preverja, ali so otroci pravilno oblikovali lego delov govorilnih organov (prav tam).  

Prednosti sintetične metode so sistematično delo (glasovi in črke so razvrščene po fonetičnem 

ali grafičnem načelu), vsi učenci delajo isto snov, jasnost ciljev. Pridobivanje bralne tehnike 

je res sintetiziranje, zato je upravičena tudi sinteza pri začetnem bralnem pouku. Metode, ki so 

se razvijale skozi čas, so prijetne in primerne učenčevi razvojni stopnji. Pojavlja pa se 

osnovna teţava, ker se pouk začenja z izoliranim glasom. Otrok na primer pozna besedo ata, 

ne pozna pa glasov a in t, temveč se zaveda besede kot celote. Pri branju se teţave kaţejo 

pri vezanju črk.  

13.2 Analitična metoda 
Analitični postopek je moţno izpeljati na celem tekstu, stavku, besedi ali celo zlogu. Zanj je 

značilno učiteljevo branje celih stavkov, pri čemur kaţe na brane besede. Učenci so to 

ponavljali, vse dokler niso stavka znali na pamet. Pri tem so znali pokazati, pozneje tudi 

prebrati besede (sprva po vrsti, nato naključno). Sledila sta analiza besed na zloge in analiza 

zlogov na glasove po prej opisanem postopku. Tovrstno analizo so izvajali na vsakem 

naslednjem stavku. Otroci so imeli še dodatno nalogo, in sicer opozoriti na vsakršno znano 

besedo ali črko oziroma glas. Učenci so se hitro naučili brati. Takoj so začeli s pisanjem 



22 

 

spoznanih črk. Pri tem so sintetizirali črke v besedne celote, kar je v naravi procesa pisanja 

(prav tam). 

Prednosti te metode so v tem, da učenca navadi gledati na dano besedo kot celoto in se 

zaveda, da jo je treba prebrati v celoti in z razumevanjem. Metoda otroka vodi od znanih 

prvin (besed, povedi) do neznanih (glas, črka). Učitelj učenca usmerja h glasovni in grafični 

analizi besede. Istočasno kot ti procesi poteka tudi pisanje. Tudi pri tej metodi se 

pri učenčevem branju pojavljajo teţave z vezavo.  

13.3 Analitično-sintetična metoda  
Ta princip temelji na kombinaciji analitične in sintetične metode. Učenci po slušni analizi 

besede in ugotovitvi ţelenega glasu iščejo ta glas v drugih besedah. Iščejo ga na začetku, 

sredini in koncu besede. Za obravnavo novega glasu lahko uporabijo še fonetično, 

interjekcijsko metodo ali metodo naravnih glasov. Zatem učenci spoznajo črko, ki pripada 

spoznanemu glasu (prav tam).  

13.4 Globalna metoda 
Pri globalni metodi gre za takojšnje branje nerazčlenjene celote (besede, stavka, besedila), ki 

jih dalj časa ne analizirajo na glasove ali črke. Pri tej metodi učenci po določenem času sami 

ugotovijo ponavljanje enakih zvokov ob enakih glasovih v besedah. Današnje okolje je polno 

globalnih bralnih zmoţnosti, ker otroci gledajo napise na televiziji, knjigah, ob cestah in 

drugje ter jih berejo kot celoto. 

Prednost globalne metode je v tem, da učenec razumsko zajema besedno celoto in s časom 

aktivno in samostojno spoznava posamezne elemente v njej. Kritiki ji očitajo, da ne upošteva 

specifičnosti začetnikovega branja. Otrok ugiba na osnovi določenih karakterističnih črk in se 

pri tem pogostokrat zmoti. Poleg tega metoda učenca ne seznani niti z glasovnimi in 

grafičnimi strukturami niti s smerjo branja.  

V današnjem času se vedno bolj uveljavlja kombinacija metod. Najpogosteje uporabljena je 

analitično-sintetična metoda. S kombiniranjem se stremi k izkoriščanju pozitivnih in 

zmanjševanju slabih strani posamezne metode. Napredek učencu lahko omogočimo, če 

kombiniramo vse metode in če ga opazujemo in ugotavljamo, katera metoda je zanj 

najprimernejša. Zavedati se je treba, da vsaka metoda prinese rezultat, in sicer znanje branja 

in pisanja. Uspeh je le eden od kriterijev kvalitete dela, poleg tega so nujne aktivnost, 

samostojnost in ustvarjalnost otrok ter integracija pouka.  

14 SISTEMATIČNO ALI NARAVNO UČENJE 
Za sistematično učenje je značilno učiteljevo poučevanje in vodenje učencev, da ne delajo 

napak. Da to doseţe, popravlja učenčevo izgovarjavo in oblike črk. Vlada red, s katerim 

učenec dobi osnovno znanje za nadaljnje učenje. Ker pristop temelji na strogem vodenju, je 

učenčeva ustvarjalnost zatrta, individualizacija pa minimalna. Nasprotje temu načinu učenja 

je naravno učenje. Temelji na otroškem naravnem učenju, njegovem individualiziranem 

predznanju ter poskusih zapisov, ki izraţajo njihova doţivetja in spoznanja. Začetno učenje 

sestavljajo risbe, nečrkovni simboli, skrajšane besede, črke v obrnjenem vrstnem redu, črke 

različnih oblik in velikosti … Ključno je nevsiljivo učenje. Otrok postopno popravlja svoje 

črke in jih pribliţuje standardiziranim ter tudi postopno usvaja pravopisno pravilnost (prim. 

Golli, 1991).  

D. Golli (1991) zagovarja oba postopka učenja in pojasnjuje, da sta obe poti v programu 

individualiziranega opismenjevanja kombinirani. Pri tem ima velik pomen 
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didaktičnopojmovna sistematičnost, ki predstavlja urejanje in popravljanje otrokovega 

prostega izraţanja v takšni meri, da se z njo ne moti učenčeve sproščenosti.  

15 RAZVOJ USVAJANJA BRANJA IN PISANJA  
Razvojne stopnje branja in pisanja so pri raziskovalcih podobne, vendar med njimi obstajajo 

tudi pomembne razlike. V nadaljevanju so predstavljeni modeli avtorjev, ki večjo pozornost 

namenjajo predbralnemu obdobju, hkrati pa razčlenjujejo začetno branje na več stopenj.  

15.1 Grayeve bralne stopnje 
Gray za začetno učenje branja upošteva bralni interes otrok ter njegove govorne in slušne 

sposobnosti. Bralni pouk je oblikoval v petih stopnjah in trdil, da mora vsak bralec skozi 

posamezno stopnjo, če ţeli postati zrel bralec (prim. Grginič, 2005). Te stopnje so naslednje: 

1. Priprava na branje, ki se izvaja v predšolskem obdobju in začetku prvega razreda. 

Na tej stopnji otroci pridobijo izkušnje, ki jim omogočajo kasnejše smiselno branje. 

Poleg tega razvijajo sposobnosti govornega razumevanja in pripovedovanja, bogatijo 

besedni zaklad in oblikujejo interes za branje. Ključno je doseči pravilno in natančno 

izgovarjavo ter vidno in slušno razločevanje.  

2. Začetno obdobje bralnega pouka, ki poteka v prvem razredu. Učenci na tej stopnji 

razvijajo interes za branje, sposobnosti branja in pomnjenja besedil.  

3. Razvijanje bralnih spretnosti in strategij se odvija v drugem in tretjem razredu 

devetletne osnovne šole. V tem obdobju otrok razvija sposobnosti hitrega in 

samostojnega branja (tihega in glasnega) ter branja z razumevanjem.  

4. Razvijanje pomembnih bralnih spretnosti in strategij pripomore k razširitvi branja na 

vse zvrsti besedil. Zajema čas od četrtega do šestega razreda.  

5. Obdobje ţlahtnega branja od bralca zahteva učinkovito branje in učenje iz različnih 

besedil (npr. enciklopedija) (prav tam).  

15.2 Bralne stopnje po J. Chall  
J. Chall je oblikovala šest bralnih stopenj, po katerih poteka razvoj bralnih sposobnosti 

od začetnega do končnega obdobja. Napredovanje v naslednji stadij je odvisno od otrokovega 

kognitivnega razvoja in vpliva okolja. Njeno izhodišče so Piagetove spoznavne stopnje (prim. 

Zrimšek, 2003). 

0) Predbralno obdobje predstavlja priprava na branje, ki traja od rojstva do otrokovega 

šestega leta starosti oziroma do formalnega izobraţevanja. To obdobje predstavlja 

temelj. Otroku se v tem obdobju razvijejo vse sposobnosti, ki jih potrebuje za učenje 

branja in pisanja. Izredno pomembni na tej stopnji pa sta naslednji sposobnosti, in 

sicer sposobnost vidnega (od četrtega leta starosti dalje) in sposobnost slušnega 

zaznavanja. Slednje se deli na slušno razločevanje, kar pomeni, da otrok loči glasove 

med seboj, in poteka od petega leta dalje, ter slušno razčlenjevanje, kar pomeni, da 

otrok razčleni besedo na zloge in glasove (prav tam).  

Otroci v obdobju pred osnovno šolo pridobijo znanje o govorjenem in pisnem jeziku, 

znanje o črkah, besedah in tudi knjigah. Ob koncu tega obdobja večina otrok 

poimenuje posamezne črke, zapiše nekatere po nareku in napiše svoje ime. Poleg tega 

otroci spoznavajo skladnjo in besede ter njihovo notranjo zgradbo (rime, aliteracije, 

začetni in končni glasovi, besedo razčlenijo na glasove ali obratno). Značilno je, da 

prepoznavajo pogoste znake in simbole iz bliţnje okolice (s ceste, okolice vrtca), 

televizijskih reklam, napisov z embalaţe. Spoznavajo koncept branja, kar predstavlja 
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poloţaj knjige v rokah, obnavljanje zgodbe ob slikah in pravočasno obračanje strani 

(prim. Grginič, 2005).   

1) Obdobje začetnega branja oziroma dekodiranje, ki traja od šestega do sedmega leta 

starosti. Na prehodu iz predbralnega obdobja v obdobje začetnega branja otrok 

vzpostavi asociativno zvezo med glasom in črko ter spozna vse črke in glasove. Do 

konca te stopnje učenec razvije sposobnost vidnega in slušnega razločevanja.  

2) Utrjevanje spretnosti branja je pravzaprav tekoče branje. Otrok utrjuje bralne tehnike, 

da doseţe avtomatizacijo tehnike branja. To predvidoma zmore sedem oziroma osem 

let star otrok.  

3) Branje za učenje je stopnja, ki traja od devetega do štirinajstega leta. Njen cilj je 

učenčevo pridobivanje znanja in novih informacij z branjem. Branje je sredstvo 

učenja. 

4) Večstranski pogled na prebrano opredeljuje sposobnost učenca, da sprejema, presoja 

in vrednoti besedilo z različnih zornih kotov. Razvija se od štirinajstega 

do osemnajstega leta starosti.  

5) Konstrukcija in rekonstrukcija je zadnja stopnja, na kateri je bralec sposoben 

selektivnega branja. Ta stopnja se začne in nadaljuje od osemnajstega leta naprej (prav 

tam). 

15.3 Razvojna teorija branja U. Frith 
Ta model se osredotoča na začetni proces opismenjevanja. Stopnje upoštevajo logično 

zaporedje v procesu branja in pisanja ter kognitivne procese. U. Frith je oblikoval tri stopnje.  

1. Slikovna ali logografska strategija ima značilnost, da otrok na njej prepozna besede 

po grafičnih potezah. V primeru, da so črke v besedi v napačnem vrstnem redu, besedo 

vseeno prepozna, zanj vrstni red namreč ni pomemben. Otrok globalno bere besede in 

ne napreduje, ker začne med seboj menjati podobne besede.  

2. Abecedna ali alfabetska strategija vključuje razčlenjevanje besed v glasove in črke, 

spoznavanje pravil o ujemanju črk in glasov kot enot za vezavo glasov v besedo. 

Otrok mora abecedni sistem pisave obvladati in biti sposoben vidnega in slušnega 

razločevanja.  

3. Pravopisna ali ortografska strategija zajema posameznikovo tvorjenje višjih enot, kot 

je posamezna črka (prim. Zrimšek, 2003).  

15.4 Ehrijeve bralne stopnje 
L. Ehri je razvoj učenja branja razdelil v naslednje štiri faze:  

1. Predabecedna faza je vidna faza, v kateri si otroci zapomnijo vidne slike napisov. 

Slike prepoznajo, če si pomagajo z okoliščinami, v katerih so jih odkrili, ali pa si 

zapomnijo grafične značilnosti besede. To je obdobje porajajoče se pismenosti.  

2. Začetna abecedna faza se začne, ko je otrok zmoţen poimenovati posamezne črke, ko 

spozna črkovno-glasovno zvezo in ko razčlenjuje besedo na glasove.  

3. Zrela abecedna faza je faza, v kateri otroci k besednjaku vidnih podob besed dajejo 

besede, ki so jih zmoţni dekodirati. Črkam prirejajo glasove, ki jih poznajo 

iz izgovorjenih besed. 

4. Faza črkovnih vzorcev od bralčevega branja besed pričakuje uporabo znanih črkovnih 

vzorcev (skupin črk) (prim. Grginič, 2005). 

15.5 Začetki pisanja 
D. Golli (1996) predstavlja teoretične ugotovitve raziskovalca Godmana, povzete po 

A. Browne (1993). Pisanje predšolskega otroka se razvija po sledečih principih: 
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Princip ponavljanja enakega, za katerega je značilno otrokovo nizanje enakih črt (kroţnih, 

polkroţnih ali ravnih). 

Za generativni princip je značilno ponavljanje črk v velikem številu kombinacij. Otrok 

funkcije črk še ne pozna. Ţeli pa, da mu odrasli povedo, kaj je napisal.  

Princip simbolnega predstavljanja je princip, v katerem otrok še ne pozna zveze med črkami 

in glasovi, zna pa razloţiti, kaj je s pisanjem znakov, risb, črk ţelel povedati.  

Faza natančnega izraţanja odnosa med glasovi in črkami se pojavi med šestim in sedmim 

letom starosti. Otrok se zaveda, da so črke različnih oblik in velikosti. Svoje zapise dopolnjuje 

z risbami. Strokovni delavci v šoli in vrtcu morajo spodbujati prosto in prostovoljno pisanje. 

Biti morajo strpni in se posvetiti posameznemu otroku. Njegovo pisavo naj izboljšujejo 

postopno.  

 

Cherniewska (1994, po: Golli, 1996) poudarja povezavo med razvojem branja in pisanja v 

predšolskem obdobju. Trdi, da otrok bere, kar je napisal, ali pa prosi odraslega, da mu 

zapisano prebere.  

Torej povezave branja in pisanja ni mogoče zanikati. Raziskovalci sklepajo, da je pisanje 

prvotno, ker otrok piše to, kar zmore in zna. Branje pa je veliko teţje, ker besedilo vsebuje 

veliko besed in stavčnih zvez, ki jih otrok še ne razume (prim. Golli, 1996).  

15.6 Začetki branja 
Predšolski otrok se uvaja v branje ţe v druţini in vrtcu, kjer se srečuje s knjigo. Dober zgled 

so starši, ki tudi sami pišejo in berejo. Otrok se s tem nauči pazljivo listati knjigo, si 

ogledovati ilustracije, preko njih ugotavlja vsebino, navidezno bere, spozna smer listanja 

gradiva in branja. Vsebine knjig povezuje s svojimi izkušnjami. Otrok pogosto rad posluša 

iste zgodbe ter se pogovarja o vsebini in ilustracijah. Opazi, da se nekatere črke ponovijo, in 

odrasle prosi, naj mu berejo. Na ta način se nauči tudi določenih črk.  

Branje je v tej fazi predvsem globalno, torej branje napisov na predmetih in slikah. Branju in 

razumevanju pripomore sočasna zaznava teh predmetov in slik. S primerjavo teh besed otrok 

spozna posamezne črke.  

Nekateri otroci začnejo ţe sintetizirati črke (črke prepoznajo in jih izgovarjajo eno za drugo). 

Ob ponovnem branju besedo izgovorijo vezano. Le redki otroci pa pred vstopom v šolo 

gladko berejo in prebrano tudi razumejo (prim. Golli, 1996). 

 

Branje je najpogosteje preučevana jezikovna raba. To je posledica dejstva, da je branje kot 

interakcijo z besedilom na papirnem nosilcu laţje preučevati in razčlenjevati v primerjavi z 

drugimi sporazumevalnimi zmoţnostmi. Poleg tega je pisanje tesno povezano s pomenom 

zapisovanja za ohranjanje zgodovine, urejanje druţb in pridobivanje podatkov. Zato ima 

pisana beseda v svetu najvišji status. Poleg tega je branje moţno natančno opazovati in 

razčlenjevati z opazovanjem premikanja oči. Prav tako je laţje odkriti nezmoţnost za branje, 

ker je vidnejša in ima hkrati usodnejše posledice kot nezmoţnost pisanja ali slabo poslušanje, 

slab govor (prim. Grosman, 2010).  

L. Marjanovič Umek (2010) predstavlja rezultate empiričnih raziskav (Evans, Shaw in Bell, 

2000), ki kaţejo, da je fonološko zavedanje tesno povezano z obsegom otrokovega 

besednjaka, ta pa s pismenostjo otrok. Prav zato so otroci z dobrim fonološkim zavedanjem 

pri razvoju zgodnjih bralnih zmoţnosti v ospredju.  
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16 RAZVIJANJE PREDBRALNIH IN PREDPISALNIH SPOSOBNOSTI 

IN SPRETNOSTI 
S predbralnimi in predpisalnimi sposobnostmi označujemo sposobnosti, ki jih pri otroku 

razvijamo pred obdobjem začetnega branja in pisanja ter spodbujajo proces opismenjevanja. 

Pri tem gre za razvijanje koncepta prostora in časa, ki sta za branje in pisanje bistvena 

(Kranjc, 1999, po: Grginič, 2003).  

Ob vstopu v šolo je treba predznanje otrok upoštevati, ne pa zahtevati. Slediti je treba 

individualizaciji in diferenciaciji, s čimer se otroku omogoči, da bo tudi brez predznanja 

napredoval pri pouku začetnega branja in pisanja. Te individualne razlike, ki se pojavljajo 

med otroki, so odvisne od različnih dejavnikov. Razumljivo je, da otrok, ki ima v svojem 

domačem okolju spodbude in sredstva za pisanje, slikanje in risanje ter zna ta sredstva 

uporabiti, ţe aktivno vstopa v svet pisane besede. Tako otrok ţe v predšolski dobi posluša, 

poskuša pisati, eksperimentira, posluša nasvete odraslih oseb ipd. Otroci pridejo v šolske 

klopi na opismenjevanje zelo različno pripravljeni. Med njimi se pojavljajo individualne 

razlike na področju inteligentnosti, hitrosti zorenja, gibalnih spretnosti, sposobnosti govorne 

analize, usmerjenosti v besedni ali predmetni svet, različna stopnja interesa in sposobnosti 

staršev (prim. Golli, 1996). Prav tu se tudi poraja vprašanje, kakšno vlogo in moč imajo 

pri tem strokovni delavci v predšolskem obdobju.  

 

V Kurikulumu za vrtce (2015) je predšolsko obdobje predstavljeno kot najpomembnejše 

obdobje za razvoj otrokovega govora. Jezikovna dejavnost obsega poleg razvoja govora tudi 

vključevanje otrok v komunikacijo z odraslimi in ostalimi otroki, seznanjanje s pisnim 

jezikom in spoznavanje knjiţevnosti ‒ tako nacionalne kot svetovne.  

Otroci se učijo jezika: 

‒ naravno, razvoj jezika je namreč vpleten v vsa področja dejavnosti; 

‒ ob poslušanju (vsakodnevnih pogovorov, pripovedovanja literarnih besedil, glasnega 

branja odraslih …); 

‒ s pripovedovanjem, opisovanjem, rabo jezika (v igrah, dramatizacijah, izmišljanju 

zgodb …); 

‒ preko spoznavanja enostavnih besedil, ki so vezana na vsakodnevno ţivljenje 

(kuharski recepti, otrokov komentar na njegovo risbo …); 

‒ z rabo knjig (za igro, za branje …) (prav tam). 

Osnovni principi porajajoče se pismenosti so predstavljeni v Kurikulumu za vrtce (1999, 

po: Grginič, 2008): 

1. Izkušnje s pismenostjo so del otrokovega vsakdana. Ključno je ustvarjanje priloţnosti, 

v katerih otrok oblikuje ţeljo po branju in pisanju. Njegovo bivanje v okolju, kjer sta 

branje in pisanje del dnevnih dejavnosti, bogati njegove izkušnje in hkrati daje vzor.  

2. Otroci so aktivni udeleţenci v učnem procesu. Sami si gradijo lastno zanje in učne 

strategije. Naloga vzgojitelja je ustvarjanje okolja, v katerem otroci preizkušajo svojo 

pismenost v funkcionalnih okoliščinah. Tako sta jim omogočena pridobivanje izkušenj 

in razvijanje lastnih učnih strategij.  

3. Odrasli otrokom pripravljajo in omogočajo priloţnosti za sodelovaje z odraslimi ter jih 

spodbujajo, podpirajo in pomagajo pri učenju. 

4. Otroci iste starosti so na različnih stopnjah branja in pisanja ter uporabljajo različne 

oblike pismenosti in jo odkrivajo z lastno učno strategijo. Spoznavali in delovali naj bi 

v aktivnostih, ki jih predšolski otroci uporabljajo pri predbranju in predpisanju.  
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5. Otrokom mora biti omogočeno pridobivanje izkušenj s pismenostjo v vseh štirih 

jezikovnih dejavnostih, torej v govorjenju, poslušanju, branju in pisanju.  

Od tretjega leta starosti naprej je izredno pomemben razvoj otrokovih predpisalnih in 

predbralnih sposobnosti (prim. Kurikulum za vrtce, 2015). V dotičnem dokumentu je to eden 

od ciljev področja jezika. So pa dejavnosti s področja jezika povezane z vsemi jezikovnimi 

ravnmi (fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko in pragmatično) (prav tam). Prav te 

ravni pomagajo otroku pri razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti in sposobnosti.  

Za razvoj teh spretnosti in spodobnosti so ustrezne dejavnosti, ki krepijo otrokovo grafično in 

fonološko zavedanje, ter dejavnosti, ki razvijajo grafomotoriko in sposobnosti zaznavanja 

prostora in orientacije v njem. Obstaja več moţnosti za razvijanje predopismenjevalne 

zmoţnosti, in sicer preko vodenega (direktivnega) učenja oziroma poučevanja ali preko 

lastnega odkrivanja (preizkušanja) (prim. Grginič, 2008). 

Za izbiro ustreznih in hkrati učinkovitih dejavnosti je treba nujno upoštevati značilnosti 

predšolskih otrok. Ti imajo značilno potrebo po igri, gibanju in govoru. Poleg tega oblike dela 

narekuje njihova socialna motiviranost. Na podlagi upoštevanja razvojnih značilnosti otrok 

v predšolskem obdobju in spoznanj o porajajoči se pismenosti je M. Grginič (2008) 

predstavila: 

‒ jezikovne dejavnosti, povezane s knjigo; 

‒ okolje, obogateno s pismenostjo; 

‒ simbolne igre; 

‒ abecedne igre. 

V nadaljevanju povzemam njene obrazloţitve zgoraj naštetega.  

1. Jezikovne dejavnosti, povezane s knjigo 

Z dejavnostmi, povezanimi s knjigo, otroci razvijajo predopismenjevalne dejavnosti.  

Jezikovna dejavnost Področje razvoja 

Dejavnost skupnega branja  

(otrokova pozornost je usmerjena h grafičnim 

značilnostim besedila, hkrati še poslušajo in gledajo). 

Grafično in fonološko zavedanje  

Napisi na plakatih, tablah, knjigah 

(otrok sledi besedam, ki jih odrasli kaţe, zraven glasno 

izreka). 

Zaznavna zmoţnost (vidna in slušna) 

Besedne igre ob besedah v besedilu 

(otrok se igra z aliteracijami, rimami, ugankami …, 

zraven glasovne enote ritmično spremlja). 

Glasovno zavedanje (prepoznavajo 

glasove, besede, zloge) 

»Branje« znanih napisov 

(ob napisih v igralnici in okolici ugotavljajo njihov 

pomen, funkcijo; otrok našteva podobne napise in 

opazuje njihove grafične značilnosti, prepoznava in 

poimenuje črke, jih opisuje, posluša besede, ugotavlja 

glasovne elemente). 

Grafično in fonološko zavedanje 

Prosto/spontano »branje« 

(otroke se skupinsko usmeri v »branje« in pogovarjanje 

o ţe znanih knjigah (tudi tistih, ki so jih izdelali otroci); 

skupaj ponavljajo dialoge, zanimive dele; preizkušajo se 

v različnih vlogah (vloga bralca, poslušalca, 

pripovedovalca).  

Zaznavna zmoţnost (vidna in slušna) 
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Oblikovanje velike skupne (individualne) knjige 

(otroci pripovedujejo zgodbo in ilustrirajo, vzgojitelj 

piše – predstavlja model pisanja; otroci usmerjajo 

pozornost k znanim besedam in črkam, s pomočjo 

katerih primerjajo pomen besed v besedilu). 

 

Grafično zavedanje  

 

2. Okolje, obogateno z napisi in pisnimi izdelki  

Vzgojitelj igralnico spremeni v okolje, ki je bogato opremljeno z napisi in pisnimi predmeti 

oziroma izdelki. Med njih štejemo časopise, napise na opremi, embalaţe ţivil in podobno. Kot 

pisne pripomočke v igralnicah se otrokom ponudi telefonske imenike, koledarje, račune, 

zemljevide, navodila, razglednice, vstopnice … Tako se oblikujejo kotički, namenjeni 

simbolni igri in razvijanju jezikovne zmoţnosti.  

3. Razvoj pismenosti v kontekstu simbolne igre 

V simbolnih igrah, v skladu s svojo razvojno stopnjo pismenosti, otrok nadgrajuje znanje in 

spretnosti, se preizkuša v funkcionalnem branju in pisanju ter razvija govorne kompetence. 

Ob uspešnem razvijanju simbolne igre se otrok izraţa, razvija koncept sporočanja, spoznava 

različne vrste besedil, s pisanjem in uporabo besedil razvija pragmatično zmoţnost. Otrok 

razvija vidno in slušno razčlenjevanje in razločevanje (npr. črkuje) ter začne razumevati 

abecedni princip (govorjeni besedi prireja črke in obratno). 

4. Razvoj pismenosti v kontekstu abecednih iger 

Ker naj bi otrok v predšolski dobi pridobil vpogled v glasovno strukturo (preko raziskovanja 

govora, odkrivanja zvez med glasovi in njihovimi simboli), so zato primerne abecedne igre 

(karte z rimami, pesmi, prstne igre, izštevanke).  

Za prvo starostno obdobje so ustrezne igre poslušanja (oglašanja, zvokov) in gibalno-

govorne igre (bibarije, prstne igre, uganke o delih telesa, rajalni plesi, igre z izštevankami). 

Z igrami opazovanj predmetov v prostoru, pri katerih otrok išče podobnosti, razlike, potuje 

po labirintu, prepoznava piktograme ipd., razvija grafično zavedanje. Za razvoj predpisalnih 

spretnosti je potrebna razvita motorika (prstne spretnosti), ki jo otrok razvija z dejavnostmi 

pretikanja, natikanja, potiskanja, zlaganja, sestavljanja, gnetenja, trganja, rezanja, risanja …  

V drugem starostnem obdobju so dejavnosti usmerjene bolj na razvoj grafomotoričnih 

spretnosti (ročne spretnosti, spretnosti prstov, koordinacija rok in oči, orientacija). Razvijamo 

jih z dejavnostmi striţenja, prepletanja, pletenja, šivanja, pretikanja. Spodbuja se otrokovo 

izdelovanje knjig, lutk, map, ladjic, zmajev. Otroci spoznavajo ţe različne smeri in vrste črt. 

Priporoča se uporaba gibalnih in rajalnih iger, s katerimi otrok vadi orientacijo, in iger 

za fonološko zavedanje. Pri slednjih igrah uri slušni spomin, vadi poslušanje, sledi navodilom, 

slišno razločuje povedi na besede in zloge (s ploskanjem), išče rime in jih prepoznava, išče 

aliteracije … 

Vsi štirje sklopi opisanih aktivnosti naj bi se izvajali v predšolskem obdobju vsak dan. Otroci 

preko tovrstnih izkušenj pridobivajo različne strategije, s pomočjo katerih razvijajo predbralne 

in predpisalne zmoţnosti. Tesna povezanost dejavnosti z govornimi aktivnosti omogoča tudi 

razvoj socialnih veščin in spretnosti. Vsekakor pa moramo pri njihovem načrtovanju 

upoštevati razvojne značilnosti predšolskega otroka ter njegove interese.  
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17 DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI  
Najustrezneje je razvijati porajajočo se pismenost na eni strani tako, da se razvijajo ustrezne 

spretnosti in znanja porajajoče se pismenosti pri otroku, in na drugi strani, da se oblikuje 

okolje, ki spodbudno deluje na razvoj teh spretnosti. Na tej točki S. Pečjak (2003) poudarja, 

da je v ta namen treba otroka zgodaj motivirati za dejavnosti branja in pisanja (predvsem 

poudarja pomen zgleda odraslih, ki so v stiku z otrokom), ustvariti tiskovno bogato okolje, se 

pravi okolje, v katerem otrok spoznava različna pisna gradiva, in organizirati in spodbujati 

igre, pri katerih je za doseganje ciljev treba brati, pisati oziroma uporabljati pisni jezik.  

Pri branju in pisanju sta pomembna vidno in slušno zaznavanje, zato naj bo velik del iger 

v opismenjevanju namenjen razvijanju teh dveh zaznavnih zmoţnosti (prim. Grginič, 2003). 

Vidno zaznavanje znakov/črk 

Z uporabo iger za oči razvijamo otrokove sposobnosti vidnega zaznavanja in hkrati urimo 

njihov spomin. Oboje je pomembno pri poznejšem sistematičnem opismenjevanju (Pečjak, 

2000, po: Grginič, 2003).  

Ker je v predšolskem obdobju in prvem razredu igra otrokova osrednja dejavnost, oblikujemo 

vaje tako, da so njen sestavni del. Primeri vaj so: 

‒ labirinti (npr. ţivali iščejo pravo pot do hrane); 

‒ uganke o predmetih, osebah in ţivalih; 

‒ domino, spomin (s črkami, slikami, znaki, vzorci), črni Peter;  

‒ potovanje po mreţi; 

‒ skrivalnice; iskanje skritih predmetov v ornamentu; barvanje polj v skrivalnici 

s pomočjo legende; 

‒ skrivanje osebe (npr. kateri učenec manjka?), skrivanje predmeta (npr. katera igrača 

manjka?), igre z iskanjem enakega predmeta ali slike predmeta med predmeti oz. 

slikami predmetov (namesto predmetov so lahko osebe, ţivali in rastline); 

‒ sestavljanke z znaki, črkami ali vzorci (Grginič, 2003). 

Slušno zaznavanje  

Slednjo zmoţnost razvijamo z vajami glasovnega zavedanja. Na področju slušnega 

zaznavanja ţelimo pri otroku razvijati slušno razločevanje in razčlenjevanje, pozorno 

poslušanje (sledenje navodilom) in zapomnitev pravilnega zaporedja. Vse te zmoţnosti otrok 

potrebuje pri razločevanju glasov, razločevanju besed na zloge/glasove ter pretvorbi 

fonemičnih simbolov (glasov) v grafične (črke), učenju pisanja in učenju branja. Med igre, s 

katerimi razvijamo slušno zaznavanje, spadajo:  

‒ igre z glasovi (npr. »besedna veriga«, »priplula je ladja«, »začetni glas tvojega 

imena« …); 

‒ rime in verzifikacije; 

‒ vodenje slepca; 

‒ rajalne igre (npr. Bela, bela lilija ipd.); 

‒ druţabne igre (npr. konjiček, kdo te jaha, noč  ̶  dan, »kdo stanuje v tej hišici«, »lisice 

in piščanci na sprehodu«, telefon); 

‒ socialne igre (npr. sedeţ na moji desni je prazen, zamenjaj sedeţ) (prav tam).  

  

17.1 Didaktične igre 
V nadaljevanju predstavljam dejavnosti za razvoj porajajoče se pismenosti, ki jih je 

oblikovala S. Pečjak (2003) na podlagi elementov porajajoče se pismenosti po B. Jurišič. 
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Dejavnosti za spoznavanje s črkami: 

‒ igre za usvojitev pojma črka (primer je igra moja najljubša črka. Pri tej igri otroku 

pokaţemo velike tiskane črke, otrok si izbere eno ali več črk. Nato odrasli ali otrok 

izbrano črko napiše na list, jo okrasi ter obesi na steno.); 

‒ iskanje enakih črk med drugimi grafičnimi simboli ali številkami; 

‒ iskanje enake črke med različnimi; 

‒ prepoznavanje in poimenovanje velikih tiskanih črk iz okolja; 

‒ zapisovanje in prepoznavanje zapisanega imena otroka; 

‒ iskanje črk v otrokovem imenu; 

‒ povezovanje črk in glasov (otrok našteva besede, ki se začnejo na isti glas); 

‒ pisanje črk po nareku; 

‒ branje kratkih besed, ki jih otrok srečuje v okolju (na primer BUS, STOP); 

‒ imenovanje črk abecede; 

‒ povezovanje črk z glasovi; 

‒ branje krajših besed; 

‒ branje krajših povedi; 

‒ pisanje krajših povedi (po samonareku, z napakami). 

Dejavnosti za razvoj zaznavanja in prepoznavanja tiska iz okolja: 

‒ igramo se igre, v katerih je treba prepoznavati logotipe in napise iz okolja (tako oţjega 

kot širšega), primer je igra kartice z znanimi besedami, pri kateri nalepimo 

logotipe/besede na kartice, zatem gremo z otrokom na sprehod in njegova naloga je 

iskanje besed, zapisanih na kartici.  

Dejavnosti razgovornega branja: 

‒ poslušanje zgodb, ki jih bere odrasla oseba; 

‒ opazovanje in opisovanje ilustracij v knjigi; 

‒ odgovarjanje na vprašanja, povezana z vsebino zgodbe; 

‒ prepoznavanje zgodbe po naslovni strani; 

‒ postavljanja vprašanj v zvezi s prebrano vsebino (tako preprostih kot tudi zahtevnejših 

vprašanj); 

‒ povezovanje prebranih dogodkov iz knjige z lastnimi izkušnjami; 

‒ samostojno pripovedovanje zgodbe, ki je bila otroku prebrana; 

‒ sledenje branju; 

‒ povezovanje vsebine. 

Dejavnosti za razumevanje vloge tiska: 

‒ v igrah vlog se otrok pretvarja, da bere in piše; 

‒ branje odraslega na otrokovo pobudo, saj ţe razume, da z branjem pridobiva nove 

informacije; 

‒ otrokovi poskusi pisanja in pobuda, da mu odrasli zapisano prebere; 

‒ dejavnosti, ki omogočajo razumevanje pojmov, povezanih z branjem (črka, beseda, 

prvi glas, zadnji glas …) in pisanjem (poved, pika, začetek vrstice …); 

‒ branje s ciljem, da otrok spozna pomen zapisanega; 

‒ pisanje z namenom (na primer otrok piše vabila …). 
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Dejavnosti, ki spodbujajo razumevanje navodil: 

‒ sledenje navodilom, ki vsebujejo eno ali dve informaciji (na primer: vstani in dvigni 

roko); 

‒ reševanje nezapletenih gibalnih ugank (na primer: z roko se dotakni brade); 

‒ razumevanje besedil z dvema informacijama (z zahtevnejšimi besedami, na primer: 

z rdečo barvico pobarvaj vse kvadrate); 

‒ razumevanje navodil, ki vsebujejo več kot eno informacijo (na primer: z desno roko se 

primi za uhelj in skači po levi nogi do stene in nazaj); 

‒ razumevanje nasprotnih navodil (primer je igra narobe svet, pri kateri mora otrok 

delati nasprotno, kar od njega zahtevajo navodila); 

‒ sledenje več navodilom hkrati; 

‒ upoštevanje zahtevnejših navodil, pri katerih je treba upoštevati več odnosov (večji 

kot …). 

Dejavnosti, ki vodijo k računalniškemu opismenjevanju: 

‒ tipkanje po tipkovnici in opazovanje sprememb na ekranu; 

‒ uporaba miške pri igranju iger; 

‒ spoznanje, da računalnik uporabljamo za pisanje; 

‒ čečkanje in risanje z uporabo miške; 

‒ prepoznavanje črk na tipkovnici, spoznanje, da pritisk tipke povzroči spremembo na 

ekranu; 

‒ pisanje znanih besed na računalnik; 

‒ uporaba funkcijskih tipk (na primer presledek, brisanje …). 

Velja poudariti idejo S. Pečjak, ki predlaga, da se zapisane dejavnosti v predšolskem obdobju 

izvajajo v obliki didaktičnih iger ter da se je pri tem treba vselej zavedati otrokove razvojne 

stopnje, njegovih potreb ter razlik med otroki glede razvitosti posameznih sestavin porajajoče 

se pismenosti.  

Predstavljenim dejavnostim dodajam še didaktične igre N. Bucik (2009), ki pravi, da 

med sposobnosti glasovnega zavedanja spadajo otrokove sposobnosti ločevanja daljših in 

krajših besed, določanje števila besed, ki sestavljajo poved, prepoznavanje prvega glasu 

v besedi, razstavljanje besed na zloge, zdruţevanje posameznih zlogov v besede in iskanje ter 

tvorjenje rim. 

Dejavnosti za razvoj glasovnega zavedanja: 

‒ Katera beseda je daljša? 

Otroku pokaţemo dve sliki; ena slika predstavlja daljšo, druga pa krajšo besedo. Naloga 

otroka je, da poimenuje predmete na sliki in obdrţi sliko predmeta, ki predstavlja krajšo 

oziroma daljšo besedo. 

‒ Abecedna skupina 

Pri tej igri gre za iskanje določenih predmetov ali stvari (ţivali, rastlin, igrač, sadja…) 

po abecedi. Odrasla oseba otroka vodi skozi abecedo. Če so igralci izbrali iskanje sadja, začne 

vzgojitelj s sadjem na črko A (ananas). Nato otrok išče sadje na črko B in tako naprej po 

abecedi, vse do črke Ţ. Če se otrok ne spomni imena sadja na določeno črko, se mu pomaga 

z opisom sadeţa. V primeru, da nihče ne najde predstavnika izbrane skupine, potem je treba 

z otroki skupaj poiskati rešitev v literaturi. Nujno je, da odrasli pri ponavljanju te igre 
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za posamezne črke išče nove primere. Na ta način se lahko igramo igro rastlin, krajev, ţenskih 

ter moških imen in podobno.  

‒ Iščemo pare 

Otrok išče pare slik, ki se začnejo na isti glas. Najbolje je, da ima vsaka črka abecede po dve 

sličici. Otrokova naloga je, da prikaz na sliki poimenuje in mu poišče pripadajoči par.  

‒ Kaj skrivam 

Igralci pri igri izvlečejo nekaj kartonov s slikami. Igra poteka tako, da igralec ugotavlja, kaj 

ima soigralec na sliki. Ugibanje poteka izmenično. Pri tem soigralca drug drugemu pomagata. 

Na primer: »V rokah imam sliko nečesa, kar si oblečemo in se začne na črko H« (hlače). 

Lahko drug drugega tudi sprašujeta: »Ali je to nekaj, s čimer se lahko peljemo?« Soigralec 

vedno odgovarja le z »da« ali »ne«.  

‒ Govorica robotov 

Po navodilih S. Pečjak (1999) vzgojitelj pri tej igri izgovarja besede kot robot. To pomeni, da 

besede glaskuje. Otrok pri tem posluša posamezne glasove in razvija sposobnost povezovanja 

izoliranih glasov v besedo, v kateri ti glasovi zvenijo drugače. Z otroki lahko gledamo sliko in 

otroci poskušajo odgovoriti na vprašanje: »Kaj vidim na sliki?« Igro prične odrasli, ki pravi: 

»Na sliki vidim m-i-z-o.« Otrok, ki ugane besedo, nadaljuje z igro.  

Dejavnosti za spoznavanje črk po N. Bucik (2009) so: 

‒ Črke mojega imena 

Otrok in vzgojitelj pripravita toliko škatel, kot ima otrok črk v svojem imenu. Deklica Maja 

torej potrebuje tri škatle, na katere prilepimo ali napišemo posamezno črko. V različnih 

tiskanih gradivih (revijah, reklamah, časopisih) bo deklica poiskala slike predmetov, ki se 

začnejo na »njene« črke. V škatlo s črko M bo spravila sliko muce, mravlje, mleka, mila ipd. 

‒ »Knjiga« druţinska abeceda 

Za oblikovanje knjige pripravimo za vsako črko svoj list, list je lahko barven ali iz kartona. 

Na vsak list nalepimo črko (malo ali veliko tiskano). Lahko tudi več črk, ki se razlikujejo 

v velikosti ali barvi. Nato otrok v revijah, časopisih in katalogih išče slike predmetov, ki se 

začnejo na posamezno črko abecede. Spodbujamo samostojno in natančno striţenje otrok 

s škarjami in lepljenje slik. Našteto je pomembno za urjenje drobne motorike, ki je nujna 

pri pisanju.  

‒ Domača abeceda 

Za vsako črko abecede se izdela kartonček. Nanj se napiše črka. Te kartončke s črkami otrok 

postavi na ali pod predmet, ki se začne na posamezno črko. Na primer črko M poloţimo 

na mizo, črko S pod skodelico ipd. Otrok kartončke s črkami, ki jih pozna, razporedi sam. 

Pri nepoznanih črkah pomaga odrasla oseba.  

‒ Črke, kje ste 

Otroci dobijo labirint črk, ki ga barvajo po navodilih in na koncu dobijo sliko. Pri igri je lahko 

črka predstavljena kot vidni vzorec. V tem primeru dobijo otroci navodilo, naj pobarvajo 

vzorec (običajno se ga napiše na tablo ali pa se ga otroku pokaţe na listu). V primeru, da je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Katja Gašperič, magistrsko delo   

33 

 

ţelja odraslega, da otrok identificira črko (vzpostavi odnos črka – glas), pa se v navodilu 

otroku pove, naj pobarva vse črke A z rumeno barvo (prim. Pečjak, 1999). 

Dejavnosti za širjenje besednega zaklada N. Bucik (2009): 

‒ Naštevanje 

Oblikujemo kartone in nanje napišemo, kaj je treba našteti. Za naštevanje se določi različne 

skupine predmetov ali stvari. Na karton lahko napišemo: pet barv, osem ţivali, ki ţivijo 

na kopnem, sedem vrst sadja, pet rekvizitov za športe v prostem času, osem oblačil, devet 

inštrumentov ipd. Vse kartone stresemo na mizo in obrnemo, da se napis ne vidi. Igro lahko 

igrata dva ali več igralcev. Vsak izvleče kartonček in našteje, kar kartonček zahteva od njega. 

Navodila otroku bere odrasla oseba. Pri igri sta pomembna potrpeţljivost in omogočanje 

otroku časa za razmislek. V primeru, da otroku zmanjka idej, mu soigralci pomagajo z opisom 

predmeta. Če mu niti s pomočjo ne uspe našteti, kar je napisano na kartonu, mu povemo 

rešitev. Kasneje preverimo, ali si je rešitev zapomnil.  

‒ Iskanje nasprotij  

Pri igri odrasli sprašuje »Kaj je nasprotno od daleč?«, »Kaj je nasprotno od suh?« ipd. 

Pravilen odgovor otroku prinese pohvalo. Otroke sprašujemo tudi, kaj je nasprotno 

od poročen, priţgi, dol, levo itn. Obstaja moţnost popestritve igre z iskanjem samostalnikov 

nasprotnega spola: maček – mačka, lisjak – lisica, pes – psica. Ugotavljamo, ali je prav konj – 

konjica ali konj – kobila in podobno. Ugibamo tudi, kako bi rekli moţu od kure, hijene … 

‒ Spomin 

Z otrokom izdelamo igro spomin tako, da iz katalogov in revij izreţemo po dve sliki istega 

predmeta (za to potrebujemo po dva ista kataloga) in ju nalepimo na enako velike kartone. 

Pri igranju igre spomin z manjšimi otroki obrnemo kartone tako, da je slika vidna. Ko najdejo 

vse pare istih predmetov, kartone obrnemo tako, da se slika ne vidi. Ker ţelimo z igro širiti 

otrokov besednjak, je nujno, da otrok pri paru, ki ga najde, imenuje predmete na slikah.  

Dejavnosti za prepoznavanje tiska iz okolja: 

‒ Nakupovanje 

Za potrebe igre se izdelajo kartoni z imeni različnih izdelkov (mleko, kvas, moka, jajca, sok 

itn.). Ko se odpravljamo po nakupih, vzamemo sabo kartone za tisto, kar nameravamo kupiti. 

Otrok v trgovini pomaga tako, da išče izdelke po analogiji z imenom na kartonu.  

‒ Prepoznavanje logotipov  

V prodajnih katalogih, časopisih in revijah poiščemo napise in jih nalepimo na kartone. Na 

primer STOP, Mercator, Pošta, Lekarna … Naloga otroka je, da na sprehodu po okolici išče 

besede, ki so na kartonu.  

Dejavnosti za razumevanje navodil: 

‒ Izvedi navodilo  

Navodila naj se stopnjujejo od preprostejših, ki vsebujejo eno opravilo, do zahtevnejših, 

pri katerih si morajo zapomniti vrstni red. Torej pozorno poslušajo, si zapomnijo navodilo in 

izvedejo opravilo. Navodila naj bodo različna. Od navodil, ki zahtevajo preprosta gibanja, 
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navodil, ki vključujejo štetje, do izvajanja kompleksnejših navodil ter navodil, ki vključujejo 

velikostna razmerja.  

‒ Vroče–hladno 

Pri igri eden od igralcev zapusti prostor. Drugi mu skrijejo izbran predmet. Ko se iskalec vrne 

v prostor, velja pravilo, da ga usmerjamo samo z besedami, ki pomenijo stopnjevanje besede 

vroče ali hladno. Ko se iskalec pribliţuje predmetu, otroci stopnjujejo besedo vroče: mlačno, 

toplo, vroče, zelo vroče, vrelo. V primeru, ko se otrok oddaljuje od predmeta, pa stopnjujejo 

besedo hladno: mlačno, hladno, zelo hladno, ledeno. Ko otrok najde predmet, je na vrsti drug 

otrok.  

Dejavnosti za razvijanje pozornosti in spomina: 

‒ Zapri oči 

Igra naj poteka ob bogato ilustrirani slikanici ali reviji. Otroku damo navodilo, naj si dobro 

ogleda sliko, na kateri je prikazanih veliko različnih stvari. Zatem mu povemo, da mora 

zapreti oči in našteti čim več stvari, ki jih je videl na sliki. Odrasli pozorno spremlja 

naštevanje in otroka za pravilno našteto stvar pohvali. Ko otroku zmanjka idej, mu pomagamo 

z opisom predmeta na sliki (na primer: »Še nekaj si pozabil. Začne se na črko S in na njem 

sedimo.«).  

‒ Koga ali kaj imam v mislih? 

Z otrokom se dogovorimo za omejitev – izberemo na primer pravljične junake (tiste, ki jih 

otrok pozna). Otrok, ki je na vrsti, se odloči za pravljičnega junaka, drugi sprašuje. Postavlja 

zaprta vprašanja, na katera dobimo odgovor »da« ali »ne«. Na primer: »Ali je junak ţenska?«, 

»Ali se je zbodla v kolovrat?« ipd. Igra traja toliko časa, dokler spraševalec ne pride 

do rešitve. 

‒ Tri v vrsto  

Na kvadraten karton narišemo mreţo tri krat tri (da nastane devet enakih polj). Zatem 

izreţemo deset manjših kartonov, pet naj jih bo v eni in ostalih pet v drugi barvi. Na prvih pet 

narišemo kriţce, na ostale krogce. Igralca si izbereta ali kriţce ali krogce. Velja pravilo, da 

zmaga tisti, ki prvi uspe postaviti niz kriţcev oziroma krogcev. Igrata izmenično. Niz je lahko 

postavljen vodoravno, navpično ali diagonalno.  

17.2 Grafomotorika 
Izraz grafomotorika T. Ţerdin (2000, po: Zrimšek, 2003) definira kot gibalno sposobnost 

posameznika za pisanje. Tako lahko posameznik oblikuje črke in druga pisna znamenja. 

Pod to sposobnost spada tudi sposobnost orientacije, kajti dokazano je, da sta telesna in 

splošna orientiranost tesno povezani s telesno in grafično spretnostjo.  

Otrok potrebuje določene spretnosti in sposobnosti, da lahko določene grafične znake 

razmesti v prostor, jih oblikuje in pravilno umeri. Da otrok grafični simbol zazna in uspešno 

posname, mora biti motorično, vidno in miselno usklajen (prim. Zrimšek, 2003).  
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T. Ţerdin (1996) povzema S. Bojanina, ki je pisal o treh razvojnih fazah rokopisnega pisanja: 

‒ Predkaligrafska faza  

Ta faza sovpada s šolskim obdobjem. Zajema vse faze pisanja, ki jih povzema D. Golli 

(čečkanje, risanje in »pisanje« znakov, podobnih črkam, pravih črk in fonetičnih zapisov). 

‒ Kaligrafska faza 

Faza se začne z učenjem črk in pisanja, torej takrat, ko je otrok ţe zmoţen posnemati 

določene grafomotorne nize.  

‒ Faza individualizacija rokopisa  

Slednja faza se začne v otrokovem devetem in desetem letu starosti. Takrat njegova pisava 

dobi individualne značilnosti.  

Vaje za razvoj drobne motorike  

Razvoj grafomotorike je tesno povezan z drobno motoriko rok. N. Zrimšek (2003) poudarja 

pomen razvite grafomotorike v času začetka sistematičnega opismenjevanja. Zaradi razvitih 

grafomotoričnih zmoţnosti otrok hitreje napreduje, saj obvlada gibe, poteze, pravilno drţo 

pisala itn. Otrok razvija drobno motoriko s striţenjem, sestavljanjem kock (lesenih, lego), 

izdelovanjem drobnih predmetov, barvanjem pobarvank in podobno. Pri tem je nujno 

upoštevanje dejstva, da otrok vse dela z določenim namenom, pri čemer se izpopolnjuje 

povezava med miselnimi predstavami in dejanskim doseţkom ter koordinacija oko-roka.  

Vaja za drţo pisala, telesa in roke 

Še preden otrok prične s pisanjem, je pomembna pravilna drţa njegovega telesa na stolu, roke 

in pisala.  

T. Ţerdin (1996) predstavlja napotke za pravilo drţo tako pisala kot telesa in roke. Predlaga, 

da se otrok usede na sredino stola in se nasloni nazaj. Da pride v pravilno drţo, se nagne 

naprej, ampak le toliko, da doseţe celotno površino lista. List je v pravokotnem poloţaju. 

Otrok svinčnik prime s palcem in kazalcem ter ga nasloni na notranji srednji rob sredinca (tik 

ob nohtu). Zgornji del svinčnika leţi v pregibu zgornjega členka kazalca. Med svinčnikom in 

pisalno podlago naj bo 45°. Spodnji del roke je naslonjen na ploskev lista, natančneje 

na zunanji rob dlani in mezinca. Avtorica predstavlja vajo za pravilno drţo pisala: 

‒ Vaja za pravilno drţo pisala 

Otrokovo pravilno drţo pisala preverimo tako, da otrok drţi pisalo in s svinčnikom po listu 

piše ponavljajoče poteze. Pri pravilni drţi otrok drsi z robom roke po ţe porisani površini in 

bo imel umazan rob dlani. V primeru, da otrok roko v zapestju preveč upogiba in dviguje, ima 

po končanem pisanju umazano roko na zgornji strani prstov, od členka do nohta. Pravilo drţo 

je treba ponavljati dlje časa.  

Gibalno-grafične vaje 

Grafomotoriko razvijamo postopoma s sistematičnimi gibalno-grafičnimi vajami. N. Zrimšek 

(2003) poudarja, da otroci s pomočjo teh vaj uzaveščajo grafične poteze, vadijo pravilno drţo 

tako telesa kot roke in pisala, uskladijo govorni in grafično-gibalni ritem, uskladijo govorni in 

telesno-gibalni ritem in se učijo poimenovanja osnovnih grafičnih potez. Razvija pa se tudi 
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poimenovalna zmoţnost. Na ta način odrasli ugotovi, ali je otrok levičar ali desničar. In sicer 

zato, da lahko preprečimo morebitne razvojne pomanjkljivosti z otrokovega grafomotoričnega 

področja in izboljšamo njegovo zmoţnost pisanja, otroke usmerjamo v vadenje potez, iz 

katerih so sestavljene črke in številke:  

‒ vodoravne in navpične črte;  

‒ kroţenje; 

‒ potujoče kroţenje; 

‒ vijuge; 

‒ loki; 

‒ ravne črte; 

‒ poševne črte in 

‒ zanke. 

Eden pomembnejših faktorjev v razvoju grafomotorike je zrelost ţivčno-mišičnega sistema. 

Mišični tonus dozoreva v navpični (od ramen in kolkov navzven) in vodoravni (od glave proti 

stopalom) smeri in nam omogoča pokončno drţo in hoteno gibanje. Kar pomeni, da se tonus 

prstov rok zaključi povsem na koncu, pri otrokovem šestem letu starosti. Zato otrok 

pred šestim letom še ni sposoben pisati (prim. Zrimšek, 2003). 
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18 METODOLOGIJA  
 

18.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namena raziskave  
Od tretjega leta starosti naprej je razvoj otrokovih predpisalnih in predbralnih sposobnosti 

izredno pomemben (prim. Kurikulum za vrtce, 2015). V Kurikulumu za vrtce je to eden od 

ciljev področja jezika. So pa dejavnosti s področja jezika povezane z vsemi jezikovnimi 

ravnmi (fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko in pragmatično) (prav tam). Prav te 

ravni pomagajo otroku pri razvijanju predbralnih in predpisalnih spretnosti in sposobnosti.  

M. Grginič (2008) navaja, da so za razvoj teh spretnosti in sposobnosti ustrezne dejavnosti, ki 

krepijo otrokovo grafično in fonološko zavedanje, ter dejavnosti, ki razvijajo grafomotoriko in 

sposobnosti zaznavanja prostora ter orientacije v njem. Obstaja več moţnosti za razvijanje 

predopismenjevalne zmoţnosti, in sicer preko vodenega (direktivnega) učenja oziroma 

poučevanja ali preko lastnega odkrivanja (preizkušanja). T. Udovič (2012) ugotavlja, da 

vzgojiteljice urijo otrokove predopismenjevalne zmoţnosti, predvsem razvijajo glasovno 

zavedanje (prvi glas, zadnji glas, zlogovanje), otroke uvajajo v spoznavanje črk in razvijanje 

grafomotorike. V drugem starostnem obdobju se vaje za razvijanje porajajoče pismenosti 

izvajajo pogosteje kot pa v prvi starostni skupini. Strokovni delavci pogosto uporabljajo 

didaktične igre predvsem na področju spoznavanja črk in glasov ter v povezavi z razvijanjem 

grafomotoričnih spretnosti. Pomembne ugotovitve predstavlja tudi raziskava M. Grginič 

(2005), ki ugotavlja, da otroci pred vstopom v šolo pridobijo največ pismenega znanja 

pri konceptu tiska in jezikovnem razumevanju. Manj znanja pridobijo pri grafičnem in 

fonološkem zavedanju, najmanj pa na področju analitičnega branja in pisanja.  

M. Grosman (2004 in 2006, po: Grosman, 2007) poudarja, da je začetno opismenjevanje 

v prvem triletju mogoče izpopolnjevati in nadgrajevati v skladu z jezikovnim in kognitivnim 

razvojem učencev ter njihovimi potrebami za ţivljenje in delovanje v druţbi, če se razvijanje 

pismenosti načrtno in sistematično izvaja ţe v predšolskem obdobju.  

Predstavljene ugotovitve so me spodbudile za raziskovanje v predšolskem obdobju.  

 

Raziskovalni problem oziroma naloga, ki sem si jo zastavila, sta izvajanje didaktičnih iger 

s predšolskimi otroki ter spremljanje njihovega napredka na področju predopismenjevalnih 

zmoţnosti. Z raziskavo ţelim pri otrocih spodbuditi motivacijo za izvajanje didaktičnih iger, 

vplivati na zanimanje za branje in pisanje ter hkrati razvijati njihove predopismenjevalne 

spretnosti in sposobnosti.  
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18.2 Cilji raziskave  
 

Glede na opredelitev raziskovalnega problema sem si zastavila naslednja cilja: 

‒ Z izvajanjem didaktičnih iger ţelim vplivati na predopismenjevalne zmoţnosti 

štiriletnih otrok v predšolskem obdobju in doseči spremembo v znanju otrok oziroma 

predopismenjevalnih zmoţnostih po končani raziskavi. 

‒ Pri otrocih ţelim hkrati pozitivno vplivati na njihovo motivacijo za izvajanje 

didaktičnih iger ter povečati zanimanje za branje in pisanje.  

 

18.3 Raziskovalna vprašanja  
 

Z raziskavo sem ţelela ugotoviti: 

1. Ali bo uporabljen pristop pozitivno vplival na motivacijo otrok za izvajanje didaktičnih 

iger? 

2. Ali bodo otroci po končanem izvajanju didaktičnih iger pokazali napredek na preizkusu 

znanja?  

3. Ali bodo otroci po končanem izvajanju didaktičnih iger kazali večje zanimanje za branje 

in pisanje?  

 

18.4 Osnovna raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 
 

V raziskavi sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop in kavzalno neeksperimentalno 

metodo. 

 

18.4.1 Vzorec  

 

Vzorec je bil nenaključnostni, namenski. V raziskavo je bila vključena desetčlanska vrtčevska 

skupina štiriletnih otrok. Ugotavljala sem, kakšne so njihove predopismenjevalne zmoţnosti, 

in poskušala nanje pozitivno vplivati z izvajanjem didaktičnih iger.   

 

18.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Za svojo raziskavo sem uporabila akcijsko raziskovanje, ker sem ţelela v prakso vnesti 

konkretne spremembe. Podatke sem pridobila pred in po končanem izvajanju didaktičnih vaj 

ter na prvem in zadnjem nastopu. Zbirala sem jih dva meseca, na osmih srečanjih z izbrano 

skupino. Z otroki sem intenzivno delala en- do dvakrat tedensko po trideset minut. Pred 

začetkom sem z njimi opravila preizkus znanja (Priloga 1) ter ga vrednotila po izdelanem 

ocenjevalnem listu (Priloga 2). Preizkus je bil diagnostičen, ker so me zanimale 

pomanjkljivosti v njihovem znanju. Isti preizkus so otroci opravili tudi po končani raziskavi. 

S pomočjo preizkusa znanja sem ugotavljala njihov napredek na posameznih področjih 

predopismenjevalnih zmoţnosti. Didaktične igre sem izbrala po opravljenem preizkusu 

znanja. Z njimi sem razvijala zmoţnosti, ki so pri otrocih nerazvite oziroma slabo razvite. 
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Med potekom raziskave sem jih glede na interes in napredek otrok spreminjala in prilagajala. 

Otroke sem opazovala tudi pred in po izvajanju raziskave, in sicer pri igri po kotičkih; eden 

od kotičkov je bil knjiţni. Spremljala sem njihovo zanimanje za branje in pisanje (Priloga 3), 

izvedla opazovanje otrok prvi in zadnji dan izvajanja didaktičnih iger in ugotavljala njihovo 

motivacijo za izvajanje didaktičnih iger (Priloga 4).  

 

18.4.3 Postopki obdelave podatkov  

 

Pred začetkom izvajanja didaktičnih iger sem pridobila soglasja staršev (Priloga 5) in nato 

z otroki opravila preizkus znanja. Isti preizkus sem opravila tudi po končanih srečanjih. Oba 

opravljena preizkusa sem primerjala in ugotavljala napredek otrok. Med seboj sem primerjala 

tudi opazovalne liste, ki sem jih uporabila za opazovanje otrok. S prvimi sem spremljala 

motivacijo otrok za izvajanje didaktičnih iger, z drugimi pa zanimanje otrok za branje in 

pisanje.  
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19 OBDELAVA PODATKOV: AKCIJSKO RAZISKOVANJE  
Z izvajanjem raziskave sem pričela 15. 10. 2016, ko sem z izbrano skupino desetih štiriletnih 

otrok opravila testiranje. Delo je potekalo individualno. Po mojih navodilih so samostojno 

reševali naloge. Zaradi njihovega nerazumevanja določenih področij predopismenjevalnih 

zmoţnosti je bilo reševanje oteţeno.  

19.1 Prikaz podatkov in interpretacija rezultatov preizkusa znanja pred 

izvajanjem didaktičnih iger  

V sledečih tabelah so prikazani podatki, pridobljeni na posameznem področju. Pod njimi je 

zapisana interpretacija rezultatov.  

Tabela 1: Podatki s področja osnov pisanja 

 

V sklopu nalog, s katerimi sem preverjala osnove pisanja, so otroci povprečno dosegli 2,8 

od moţnih 4 točk. Kot pričakovano sta jim največ teţav povzročala tvorjenje in zapis kratkega 

besedila. Od vseh testiranih otrok jih zna polovica napisati svoje ime. Zapis imena je bil le 

v dveh primerih popolnoma ustrezen. Preostali trije testiranci črke zrcalijo in mešajo njihov 

vrstni red. Od preostale polovice otrok zna le eden napisati dve črki. 

Otrok 1 Ţ 1 0,5 1 0

Otrok 2 M 1 1 1 0

Otrok 3 M 1 0,5 1 0

Otrok 4 Ţ 1 1 1 0

Otrok 5 M 1 0 1 0

Otrok 6 M 1 1 1 0

Otrok 7 Ţ 1 1 1 0

Otrok 8 M 1 1 1 0

Otrok 9 M 1 1 1 0

Otrok 10 M 1 1 1 0

Moţno število

točk po podpodročju 1 1 1 1

Moţno število

 točk po področju

Povprečje po področjih

Povprečje po podpodročjih 1 0,8 1 0

Ime otroka Spol
Postavitev in 

priprava pisalne 

površine

Tvorjenje in 

zapis kratkega 

besedila

Osnove pisanja

2,8 (70 %)

4

Drţa telesa Drţa pisala
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Tabela 2: Podatki s področja orientacije 

 

Naloge za preverjanje orientacije so močno dvignile skupno doseţeno povprečje. Pri tem 

sklopu so bili testiranci uspešni v 95 %. Vsi so pokazali popolno orientacijo na telesu, 90 % 

jih je pokazalo primerno orientacijo v prostoru in 80 % ustrezno orientacijo na papirju. 

Tabela 3: Podatki s področja grafomotorike 

 

Otrok 1 Ţ 2 2 1

Otrok 2 M 2 2 1

Otrok 3 M 2 2 1

Otrok 4 Ţ 2 2 1

Otrok 5 M 2 2 0

Otrok 6 M 2 2 0

Otrok 7 Ţ 2 1,5 1

Otrok 8 M 2 2 1

Otrok 9 M 2 2 1

Otrok 10 M 2 2 1

Moţno število

točk po podpodročju 2 2 1

Moţno število

 točk po področju

Povprečje po področjih

Povprečje po podpodročjih 2 1,95 0,8

Ime otroka Spol Na 

telesu

Orientacija

4,75 (95 %)

5

V prostoru
Na 

papirju

Otrok 1 Ţ 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0

Otrok 2 M 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5

Otrok 3 M 0,5 0,5 0 0 0 0 0

Otrok 4 Ţ 1 1 1 1 0,5 0,5 1

Otrok 5 M 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5

Otrok 6 M 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5

Otrok 7 Ţ 0,5 0,5 0 0 1 0 0

Otrok 8 M 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 9 M 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5

Otrok 10 M 1 0 1 1 1 0,5 0,5

Moţno število

točk po podpodročju 1 1 1 1 1 1 1

Moţno število

 točk po področju

Povprečje po področjih

Povprečje po podpodročjih 0,7 0,6 0,45 0,3 0,6 0,35 0,4

7

Ime otroka Spol

Grafomotorika

3,4 (49 %)

Risanje 

polkrogov 

(navzdol)

Risanje 

polkrogov 

(navzgor)

Risanje 

krogov

Risanje 

vodoravnih 

črt

Risanje 

navpičnih 

črt

Risanje 

poševnih 

črt (levo)

Risanje 

poševnih 

črt (desno)
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Sklop grafomotoričnih nalog je pokazal skoraj 50-% uspešnost reševalcev preizkusa znanja. 

Na tem področju so v povprečju največ točk dosegli pri risanju vodoravnih črt, in sicer 0,7 od 

moţne 1 točke, in najmanj pri risanju poševnih črt v desno, natančneje 0,3 od moţne 1 točke. 

Tabela 4: Podatki s področja vidne zaznave 

 

Zatem je v testu sledil sklop dveh vaj za ugotavljanje vidne zaznave. Pri tem sklopu so bili 

otroci uspešni v slabih 60 %. 90 % testirancev je pri nalogi iskanja predmetov na sliki doseglo 

vse moţne točke. Manj uspešni pa so bili pri iskanju razlik med dvema slikama, kjer so 

v povprečju dosegli le 0,8 točke od skupnih 2,5. Glede na njihovo visoko uspešnost pri prvi 

nalogi iskanja predmetov na slikah sklepam, da je bila izbrana slika pri nalogi iskanja razlik 

med slikama zanje prezahtevna. 

Otrok 1 Ţ 1 2

Otrok 2 M 0 2

Otrok 3 M 0,5 2

Otrok 4 Ţ 1,5 2

Otrok 5 M 0,5 2

Otrok 6 M 1,5 1,5

Otrok 7 Ţ 0,5 2

Otrok 8 M 1 2

Otrok 9 M 1 2

Otrok 10 M 0,5 2

Moţno število

točk po podpodročju
2,5 2

Moţno število

 točk po področju

Povprečje po področjih

Povprečje po podpodročjih 0,8 1,95

4,5

2,75 (61 %)

Ime otroka Spol

Iskanje 

razlik 

med 

slikama

Iskanje 

predmetov na 

sliki

Vidna zaznava 
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Tabela 5: Podatki s področja slušne zaznave 

 

Uspešnost na področju slušne zaznave: 58 %. 

Predzadnje področje preverjanja predopismenjevalnih zmoţnosti je bila slušna zaznava. 

Na tem področju so bili uspešni v 58 %. Za 28 % so bili otroci uspešnejši pri reševanju nalog 

slušnega razločevanja kot pri nalogah slušnega razčlenjevanja, kjer je bila njihova uspešnost 

69-%. Rezultat pripisujem popolni nezmoţnosti glaskovanja besed izbranih testirancev. 

Na podpodročju slušne zaznave, slušnemu razločevanju, so bili najboljši rezultati doseţeni 

pri nalogi ugotavljanja dolţine besed, in sicer je bila uspešnost 83-%. Najmanj točk je bilo 

doseţenih pri nalogi iskanja rim, pri kateri je le 30 % otrok rešilo nalogo popolnoma pravilno. 

Na podpodročju slušne zaznave, slušnemu razčlenjevanju, je 60 % otrok ustrezno razčlenilo 

besede na zloge. Druga naloga preverjanja slušnega razčlenjevanja besed, in sicer na glasove, 

pa je bila neuspešno opravljena. Nihče od udeleţenih otrok ni nobene od besed ustrezno ločil 

na glasove. 

Dolţina 

besed

Iskanje 

rim

Iskanje 

istega 

glasu

Na zloge Na glasove

Otrok 1 Ţ 1 1 1 0 0

Otrok 2 M 4 3 2 4 0

Otrok 3 M 4 1 1 1 0

Otrok 4 Ţ 4 3 2 4 0

Otrok 5 M 2 1 2 2 0

Otrok 6 M 4 1 2 2 0

Otrok 7 Ţ 2 1 2 4 0

Otrok 8 M 4 3 2 4 0

Otrok 9 M 4 2 3 4 0

Otrok 10 M 4 1 2 4 0

Moţno število

točk po podpodročju 4 3 3 4 3

Moţno število

 točk po področju

Skupno moţno število

točk po področju

Povprečje po podpodročjih

Povprečje po 

podpodpodročjih 3,3 1,7 1,9 2,9 0

17

7

6,9 (69 %) 2,9 (41 %)

10

Ime otroka Spol

Slušno razčlenjevanje

Slušna zaznava

Slušno razločevanje
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Tabela 6: Podatki s področja koncepta knjige 

 

Zadnji del testa je predstavljal koncept knjige, pri katerem so bili otroci v povprečju 80-% 

uspešni. Vsi otroci so znali pokazati hrbtno stran knjige, zato je bila uspešnost pri tej nalogi 

100-%. Najmanj uspešni so bili pri kazanju smeri branja v vrsti. To nalogo je uspešno 

opravilo le 30 % otrok.  

Tabela 7: Podatki o doseţkih in uspešnosti posameznega otroka 

Ime otroka Doseţeno število točk  Uspešnost [%] 

Otrok 1 17,5 43,21 

Otrok 2 27,5 67,90 

Otrok 3 20,5 50,62 

Otrok 4 33,5 82,72 

Otrok 5 21 51,85 

Otrok 6 23 56,79 

Otrok 7 23 56,79 

Otrok 8 32 79,01 

Otrok 9 32 79,01 

Otrok 10 29 71,60 

Moţno število točk 40,5 

 

Najuspešnejši otrok je bil otrok 4, ki je pri preizkusu znanja dosegel 33,5 točk od moţnih 

40,5, torej je bil na testiranju 82,72-% uspešen. Najmanj uspešen je bil otrok 1, ki je dosegel 

17,5 točk, torej je bila njegova uspešnost 43,21 %. 

Tabela 8: Podatki o skupnih doseţkih in uspešnosti otrok 

Skupno doseţeno število točk 

na vseh področjih 
259 

Moţno število točk na vseh 

področjih 
405 

Skupna uspešnost [%] 64,00 

 

Otrok 1 Ţ 0,5 0,5 0,5 0 0 0

Otrok 2 M 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5

Otrok 3 M 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5

Otrok 4 Ţ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 5 M 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 6 M 0 0,5 0 0 0,5 0,5

Otrok 7 Ţ 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5

Otrok 8 M 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 9 M 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5

Otrok 10 M 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5

Moţno število

točk po podpodročju
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Moţno število

 točk po področju

Povprečje po področjih

Povprečje po podpodročjih 0,4 0,5 0,45 0,15 0,45 0,45

3

2,4 (80 %)

Pokaţe kje 

začnemo brati.

Pokaţe smer 

branja v vrsti.

Pokaţe 

besedilo.
Pokaţe sliko.

Pokaţe 

hrbtno stran 

knjige.

Koncept knjige

Pokaţe 

naslov knjige.

Ime otroka Spol
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Iz pridobljenih rezultatov opravljenega testiranja sem prišla do nekaterih pomembnih 

ugotovitev. 

Preizkus znanja je bil sestavljen iz posameznih sklopov nalog predopismenjevalnih 

zmoţnosti, in sicer osnov pisanja, orientacije, grafomotorike, vidne in slušne zaznave ter 

koncepta knjige. Otroci so bili na preizkusu znanja 64-% uspešni, kar po mojem mnenju glede 

na njihovo starost in zahtevnost testa predstavlja dober doseţek. Najbolje so se odrezali na 

področju orientacije na telesu, kjer je bila njihova uspešnost 95-%. Največ teţav sta jim 

povzročala slušna zaznava, natančneje slušno razčlenjevanje, kjer so bili uspešni v 41 %, ter 

grafomotorika, kjer so bili uspešni v 49 %.  

19.2 Prikaz podatkov in interpretacija rezultatov, pridobljenih z opazovanjem 

zanimanja otrok za branje in pisanje med igro po kotičkih pred izvajanjem 

didaktičnih iger  

Diplomirana vzgojiteljica je 17. 10. 2016 otrokom pripravila različne igralne kotičke. 

Na voljo so imeli knjiţni kotiček, kotiček z blagom, kotiček s plastičnimi verigami in 

ribiškimi palicami in kotiček prevozna sredstva. V knjiţnem kotičku so imeli otroci na voljo 

različno tiskano gradivo, sestavljanke, plastične ţebljičke s podlago z luknjicami, sestavljalne 

plošče s tankimi plastičnimi iglicami, papir in različna pisala. Podatke sem zbirala 60 minut 

z neposrednim opazovanjem in udeleţbo. Za beleţenje sem uporabljala kontrolne liste, na 

katerih sem označevala pojav oziroma odsotnost posameznih dejanj.  

Tabela 9: Podatki o zanimanju otrok za branje in pisanje 1 

 

Otrok 1 Ţ 0 0 1 1 0 1

Otrok 2 M 0 0 1 1 0 0

Otrok 3 M 0 0 1 0 0 1

Otrok 4 Ţ 0 0 1 1 0 1

Otrok 5 M 0 0 1 0 0 1

Otrok 6 M 0 0 1 0 0 1

Otrok 7 Ţ 0 0 1 0 0 1

Otrok 8 M 0 0 1 0 0 1

Otrok 9 M 0 0 1 0 1 1

Otrok 10 M 0 0 1 0 0 1

Deleţ dejanj [%] 0 0 100 30 10 90

Knjiţnemu 

kotičku se 

izogiba.

Kaţe ţeljo, da 

mu odrasli 

bere.

Področje opazovanja - spremljanje zanimanja za branje in pisanje

Ime otroka Spol
Sam izbere 

knjiţni 

kotiček.

Igro v 

knjiţnem 

kotički mu 

predlagajo 

drugi otroci.

Za igro v 

kotičku 

potrebuje 

spodbudo 

odrasle osebe.

Posega po 

različnem 

gradivu in ga 

pregleduje.
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Tabela 10: Podatki o zanimanju otrok za branje in pisanje 2 

 

Preko opazovanja otrok oziroma njihovega zanimanja za branje in pisanje sem prišla 

do naslednjih ugotovitev. Prav nihče od otrok ni za igro izbral knjiţnega kotička. Prav tako 

drug drugemu niso predlagali dela v omenjenem kotičku. Vse udeleţence raziskave je bilo 

treba spodbuditi k igri. 30 % otrok se je kljub pobudam vzgojitelja izogibalo kotičku. Le eden 

od otrok je izrazil ţeljo, da mu odrasli bere. 90 % otrok je po spodbudi poseglo po gradivu in 

ga pregledovalo, od tega jih je 60 % med pregledovanjem tudi pripovedovalo. Le 20 % otrok 

je za delo v kotičkih izbralo dejavnosti, pri katerih niso sodelovali z ostalimi otroki. Za igro 

v kotičku je 20 % otrok izbralo didaktične igre, pri katerih se igrajo sami. Ničodstotna ţelja 

udeleţenih otrok, da bi z delom v kotičku nadaljevali kljub pobudam drugih, da bi z igro 

končali, in prav tako ničodstotno posvečanje časa knjiţnemu kotičku kaţeta nizko zanimanje 

otrok za branje in pisanje.  

19.3 Prikaz podatkov in interpretacija rezultatov, pridobljenih z opazovanjem 

motiviranosti otrok za izvajanje dejavnosti na prvem nastopu  

Na prvem nastopu 18. 10. 2016 sem opazovala otroke in njihovo motiviranost za dejavnosti. 

Podatke sem zbirala 30 minut z neposrednim opazovanjem in udeleţbo. Za beleţenje sem 

uporabljala opazovalne liste z deskriptivnimi ocenjevalnimi lestvicami, na katerih sem 

označevala pojav, natančneje jakost pojavljenega dejanja.  

Otrok 1 Ţ 1 1 0 0 0

Otrok 2 M 0 0 0 0 0

Otrok 3 M 1 1 0 0 0

Otrok 4 Ţ 1 1 0 0 0

Otrok 5 M 0 1 0 0 0

Otrok 6 M 1 1 0 0 0

Otrok 7 Ţ 0 1 0 0 0

Otrok 8 M 1 1 1 0 0

Otrok 9 M 1 0 0 0 0

Otrok 10 M 0 1 1 0 0

Deleţ dejanj [%] 60 80 20 0 0

Področje opazovanja - spremljanje zanimanja za branje in pisanje

Ime otroka Spol

Posega po 

različnem 

gradivu in ob 

pregledovanju 

gradiva 

pripoveduje.

Za igro v 

kotičku izbira 

igre, pri katerih 

sodeluje z 

ostalimi otroki.

Za igro v 

kotičku izbira 

didaktične 

igre.

Z igro v kotičku 

ţeli nadaljevati, 

kljub pobudam 

drugih, da bi z 

igro v njem 

končali.

V knjiţnem 

kotičku se 

zadrţuje 

večino časa 

trajanja dela.
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Tabela 11: Podatki o motiviranosti otrok za dejavnosti 1 

 

Tabela 12: Podatki o motiviranosti otrok za dejavnosti 2 

 

 

 

Otrok 

intenzivno 

izraţa 

zanimanje.

Otrok ne 

izraţa 

posebnega 

zanimanja.

Otrok se za 

dejavnosti ne 

zanima.

Otrok aktivno in 

samoiniciativno 

sodeluje  pri 

dejavnosti.

Otrok 

sodeluje, ko 

je izzvan.

Otrok ne 

sodeluje.

Otrok 1 Ţ X X

Otrok 2 M X X

Otrok 3 M X X

Otrok 4 Ţ X X

Otrok 5 M X X

Otrok 6 M X X

Otrok 7 Ţ X X

Otrok 8 M X X

Otrok 9 M X X

Otrok 10 M X X

Deleţ otrok [%] 60 40 0 60 40 0

Ime otroka Spol

Področje opazovanja

Sodelovanje pri dejavnostiIzraţanje zanimanja za dejavnosti

Izraţanje ţelje po nadaljevanju z dejavnostmi Spodbujanje ostalih otrok za dejavnosti 

Otrok izraţa 

ţeljo po 

nadaljevanju z 

dejavnostmi. 

Otrok ne izraţa 

izrazitega 

zanimanja za 

nadaljevanje z 

dejavnostmi. 

Otrok z 

dejavnostmi ne 

ţeli nadaljevati.

Spodbuja 

ostale otroke 

naj sodelujejo. 

Ne spodbuja 

ostalih otrok 

naj sodelujejo. 

Otroke 

odvrača od 

sodelovanja.

Otrok 1 Ţ X X

Otrok 2 M X X

Otrok 3 M X X

Otrok 4 Ţ X X

Otrok 5 M X X

Otrok 6 M X X

Otrok 7 Ţ X X

Otrok 8 M X X

Otrok 9 M X X

Otrok 10 M X X

Deleţ otrok [%] 70 30 0 30 70 0

Ime otroka Spol

Področje opazovanja
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Tabela 13: Podatki o motiviranosti otrok za dejavnosti 3 

 

Preko opazovanja otrok oziroma njihove motiviranosti za dejavnosti sem prišla do naslednjih 

ugotovitev. Večina otrok, 60 %, je intenzivno izraţala zanimanje za dejavnosti, preostalih 

40 % pa posebnega zanimanja ni izraţalo. Prav tako je večina udeleţencev aktivno in 

samoiniciativno sodelovala pri dejavnostih, za razliko od 40 % udeleţencev, ki so sodelovali 

takrat, ko so bili izzvani. Od vseh opazovanih in vprašanih otrok je 70 % otrok pritrdilo, da 

ţelijo nadaljevati z dejavnostmi, ostali izrazitega zanimanja za dejavnosti niso pokazali. Le 

30 % otrok je spodbujalo ostale, naj sodelujejo, preostali udeleţenci raziskave niso spodbujali 

ostalih k sodelovanju. Otroci idej za nove dejavnosti niso izraţali, razen enega, ki jo je izrazil 

ob pobudi. Le en otrok je bil med dejavnostmi nevtralen, trije so bili slabe volje, preostalih 

šest pa je bilo med delom zadovoljnih.  

Po opravljenem preizkusu znanja in opazovanju otrok pri delu v kotičkih sem pričela 

z izvajanjem nastopov. Imela sem osem nastopov, in sicer povprečno dvakrat na teden 

po 30 minut. Z otroki smo ta čas intenzivno delali. Priprave na nastope sem sproti 

dopolnjevala in spreminjala glede na potrebe in interes otrok. V Prilogi 6 se nahaja vseh osem 

priprav, na podlagi katerih sem opravljala nastope.  

  

Samoiniciativno 

izraţa ideje za 

nove dejavnosti.

Ob pobudi 

izraţa ideje za 

nove 

dejavnosti.

Ne izraţa idej 

za nove 

dejavnosti.

Med 

izvajanjem 

dejavnosti je 

zadovoljen. 

Med izvajanjem 

dejavnosti je 

nevtralen.

Med izvajanjem 

dejavnosti je 

slabe volje.

Otrok 1 Ţ X X

Otrok 2 M X X

Otrok 3 M X X

Otrok 4 Ţ X X

Otrok 5 M X X

Otrok 6 M X X

Otrok 7 Ţ X X

Otrok 8 M X X

Otrok 9 M X X

Otrok 10 M X X

Deleţ otrok [%] 0 10 90 60 10 30

Ime otroka Spol

Izraţanje idej za nove dejavnosti Razpoloţenje otroka med izvajanjem dejavnosti 

Področje opazovanja
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19.4 Prikaz podatkov in interpretacija rezultatov preizkusa znanja po izvajanju 

didaktičnih iger  

Ob zadnjem obisku vrtca, 16. 11. 2016, sem z izbrano skupino desetih štiriletnih otrok 

ponovno opravila testiranje. Delo je potekalo individualno. Po mojih navodilih so samostojno 

reševali naloge.  

Tabela 14: Podatki s področja osnov pisanja 

 

V sklopu nalog, s katerimi sem preverjala osnove pisanja, so otroci povprečno dosegli 2,9 od 

moţnih 4 točk. Kot pričakovano sta jim največ teţav povzročala tvorjenje in zapis kratkega 

besedila. Od vseh testiranih otrok jih zna polovica napisati svoje ime. Prav toliko jih je svoje 

ime napisalo tudi na prvem testiranju. Zapis imena je bil v treh primerih popolnoma ustrezen. 

Dva od testirancev pa črke zrcalita in mešata njihov vrstni red. Ţe tu se kaţe napredek, kajti 

na prvem preizkusu znanja sta bili le dve od zapisanih imen popolnoma ustrezni. Od otrok, ki 

znajo napisati svoje ime, vsi razen enega poznajo še nekaj ostalih črk. Dva od otrok poleg črk 

svojega imena poznata še pet drugih črk, en otrok pozna dve drugi črki in en otrok eno drugo 

črko. Ti otroci na prvem preizkusu znanja poleg svojega imena niso napisali nobene dodatne 

črke – tako kot na tem preizkusu znanja. Od preostalih petih otrok dva poznata eno črko, en 

dve, en tri in en šest črk. Na prvem preizkusu je od teh otrok le en napisal dve črki. Napredek 

je ogromen. Pri ugotavljanju ustreznosti drţe pisala ter postavitve in priprave delovne 

površine so bili udeleţenci 100-% uspešni – tako kot na prvem izvedenem testu. Povprečno so 

bili na področju osnov pisanja 72,5-% uspešni, kar je za 2,5 % boljši rezultat od rezultata, 

doseţenega na prvem srečanju.  

 

Otrok 1 Ţ 1 0,5 1 0

Otrok 2 M 1 1 1 0

Otrok 3 M 1 1 1 0

Otrok 4 Ţ 1 1 1 0

Otrok 5 M 1 0,5 1 0

Otrok 6 M 1 1 1 0

Otrok 7 Ţ 1 1 1 0

Otrok 8 M 1 1 1 0

Otrok 9 M 1 1 1 0

Otrok 10 M 1 1 1 0

Moţno število 

točk po podpodročju
1 1 1 1

Moţno število

točk po področju

Povprečje po področju

Povprečje po podpodročjih 1 0,9 1 0

Ime otroka Spol

2,9 (72,5 %)

4

Tvorjenje in 

zapis kratkega 

besedila

Postavitev in 

priprava pisalne 

površine

Drţa pisalaDrţa telesa

Osnove pisanja
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Tabela 15: Podatki s področja orientacije 

 

Pri nalogah za preverjanje orientacije so bili testiranci uspešni kar v 95 %. Rezultat je enak 

rezultatu analize prvega preizkusa znanja. Otroci so pokazali skoraj popolno orientacijo 

na telesu, popolno orientacijo v prostoru in 80-% ustrezno orientacijo na papirju.  

  

Otrok 1 Ţ 2 2 1

Otrok 2 M 1,5 2 0

Otrok 3 M 2 2 1

Otrok 4 Ţ 2 2 1

Otrok 5 M 2 2 0

Otrok 6 M 2 2 1

Otrok 7 Ţ 2 2 1

Otrok 8 M 2 2 1

Otrok 9 M 2 2 1

Otrok 10 M 2 2 1

Moţno število 

točk po podpodročju 2 2 1

Moţno število

točk po področju

Povprečje po področju

Povprečje po podpodročjih 1,95 2 0,8

Ime otroka Spol

4,75 (95 %)

5

Orientacija

Na 

papirju
V prostoru

Na 

telesu
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Tabela 16: Podatki s področja grafomotorike 

 

Sklop grafomotoričnih nalog je pokazal 61-% uspešnost reševalcev preizkusa znanja. Na tem 

področju so v povprečju največ točk dosegli pri risanju navpičnih in poševnih črt v levo črto, 

in sicer 0,7 od moţne 1 točke, in najmanj pri risanju poševnih črt v desno ter risanju 

polkrogov navzgor in navzdol, natančneje 0,55 od moţne 1 točke. Otroci so na vseh področjih 

dosegli več točk na zadnjem kot na prvem testiranju, razen pri nalogi risanja vodoravnih črt, 

kjer je rezultat niţji za 0,05 točke.  

 

Otrok 1 Ţ 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 2 M 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 3 M 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0

Otrok 4 Ţ 1 1 1 1 1 1 1

Otrok 5 M 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 6 M 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0

Otrok 7 Ţ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 8 M 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 9 M 1 1 1 0,5 1 1 1

Otrok 10 M 1 1 1 1 1 0,5 1

Moţno število 

točk po podpodročju 1 1 1 1 1 1 1

Moţno število

točk po področju

Povprečje po področju

Povprečje po podpodročjih 0,65 0,7 0,7 0,55 0,6 0,55 0,55

Ime otroka Spol
Risanje 

poševnih 

črt (levo)

4,3 (61 %)

7

Grafomotorika

Risanje 

navpičnih 

črt

Risanje 

vodoravnih 

črt

Risanje 

polkrogov 

(navzdol)

Risanje 

polkrogov 

(navzgor)

Risanje 

krogov

Risanje 

poševnih 

črt (desno)
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Tabela 17: Podatki s področja vidne zaznave 

 

V testu je zatem sledil sklop dveh vaj za ugotavljanje vidne zaznave. Pri tem sklopu so bili 

otroci uspešni v 58 %. Tokrat so naloge s tega področja rešili slabše kot prvič, a razlika je 

minimalna, 0,15 točke. Tudi tokrat so se pokazale teţave pri iskanju razlik med slikama. Le 

eden od udeleţencev raziskave je med slikama našel tri razlike od moţnih petih, ostali so našli 

dve ali manj. Domnevam, da sem izbrala preteţko nalogo glede na njihove sposobnosti. 

Pri iskanju predmetov na sliki pa je bilo 70 % otrok 100-% uspešnih.  

Otrok 1 Ţ 0 1,5

Otrok 2 M 1 1,5

Otrok 3 M 0,5 2

Otrok 4 Ţ 1 2

Otrok 5 M 1 2

Otrok 6 M 1,5 1,5

Otrok 7 Ţ 1 2

Otrok 8 M 0,5 2

Otrok 9 M 0,5 2

Otrok 10 M 0,5 2

Moţno število 

točk po podpodročju 2,5 2

Moţno število

točk po področju

Povprečje po področju

Povprečje po podpodročjih 0,75 1,85

Vidna zaznava 

Ime otroka Spol

Iskanje 

razlik 

med 

slikama

Iskanje 

predmetov 

na sliki

2,6 (58 %)

4,5
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Tabela 18: Podatki s področja slušne zaznave 

 

Uspešnost na področju slušne zaznave: 72 % 

Predzadnje področje preverjanja predopismenjevalnih zmoţnosti je bila slušna zaznava. 

Področje slušne zaznave je otrokom na prvem testu povzročalo največ teţav. Pri teh nalogah 

so bili najmanj uspešni. Na tem testiranju pa so rezultat prvega preizkusa znanja izboljšali. 

Njihova uspešnost je narastla iz 57,6 % na 72 %. Tako pri slušnem razločevanju kot 

razčlenjevanju se je pokazal napredek. Pri nalogah ugotavljanja dolţine besed in iskanja 

istega glasu so otroci dosegli povprečno 0,3 točke več po izvajanju mojih nastopov. 0,8 točke 

več kot na prvem so dosegli na drugem testu pri iskanju rim. Naloge slušnega razločevanja so 

uspešneje opravili kar za 13 %. Napredek otrok se odraţa tudi pri slušnem razčlenjevanju. 

Iz prvotno doseţene 2,9 točke so rezultat izboljšali na 4,1 doseţene točke od moţnih 7. 

Na zadnjem preizkusu so testiranci pri deljenju besed na zloge v povprečju dosegli skoraj 

točko več kot na prvem preizkusu. Sicer majhen, a omembe vreden napredek se je pokazal 

na področju deljenja besed na glasove. Eden od otrok je na glasove uspešno razdelil dve 

besedi, drugi od otrok pa eno od treh. Napredek na področju slušne zaznave pripisujem 

velikemu poudarku, ki sem ga namenila temu področju, in večkratnemu izvajanju različnih 

nalog za razvijanje te predopismenjevalne zmoţnosti.  

Dolţina 

besed

Iskanje 

rim

Iskanje 

istega 

glasu

Na zloge Na glasove

Otrok 1 Ţ 4 1 1 4 0

Otrok 2 M 4 1 3 4 0

Otrok 3 M 2 3 0 4 0

Otrok 4 Ţ 4 3 3 4 2

Otrok 5 M 4 2 1 3 0

Otrok 6 M 4 3 2 3 0

Otrok 7 Ţ 2 3 3 4 0

Otrok 8 M 4 3 2 4 0

Otrok 9 M 4 3 3 4 1

Otrok 10 M 4 3 3 4 0

Moţno število točk

po podpodpodročju
4 3 3 4 3

Moţno število točk

po podpodročju

Moţno število točk

po področju

Povprečje po podpodročju

Povprečje po podpodpodročjih 3,6 2,5 2,1 3,8 0,3

17

Slušna zaznava

Ime otroka Spol

Slušno razločevanje Slušno razčlenjevanje

7

8,2 (82 %) 4,1 (59 %)

10
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Tabela 19: Podatki s področja koncepta knjige 

 

Zadnji del preizkusa znanja je predstavljal koncept knjige, pri katerem so bili otroci 

v povprečju 90-% uspešni. Svoj skupni rezultat so izboljšali za 10 %. Vsi otroci so znali 

pokazati zadnjo stran knjige, besedilo in sliko, zato je bila uspešnost pri teh nalogah 100-%. 

Najmanj uspešni so bili pri kazanju smeri branja v vrsti. To nalogo je uspešno opravilo 60 % 

otrok, kar je za 30 % več kot pri prvem preizkusu znanja. Pri kazanju hrbtne strani knjige in 

točke, kje začnemo brati, nisem zaznala pomembnejših sprememb.  

Tabela 20: Podatki o doseţkih in uspešnosti posameznega otroka 

Ime otroka Doseţeno število točk  Uspešnost [%] 

Otrok 1 25 61,73 

Otrok 2 27,5 67,90 

Otrok 3 24,5 60,49 

Otrok 4 36,5 90,12 

Otrok 5 25 61,73 

Otrok 6 28,5 70,37 

Otrok 7 29,5 72,84 

Otrok 8 30,5 75,31 

Otrok 9 35 86,42 

Otrok 10 33,5 82,72 

Moţno število točk 40,5 

 

Najuspešnejši otrok pri preizkusu znanja je bil otrok 4, ki je dosegel 36,5 točk od moţnih 

40,5, torej je bil na testiranju 90,12-% uspešen. Najmanj uspešen otrok je bil otrok 3, ki je 

dosegel 24,5 točk, torej je bila njegova uspešnost na testu 60,49-%. 

Na prvem testiranju je bil najmanj uspešen otrok 1, ki je svoj rezultat na testu dvignil 

iz 43,21 % na 61,73 %, torej kar za 18,52 %, kar je zelo dober doseţek. Pri drugem preizkusu 

znanja je najmanj točk dosegel otrok 3. Kljub temu da je na tem testu dosegel najmanj točk, je 

napredoval. Njegov rezultat je v primerjavi s prejšnjim preizkusom znanja višji za 4 točke. 

Najuspešnejši je bil otrok 4, in sicer na obeh testih. Na zadnjem testu je dosegel 3 točke več 

kot na prvem. Najpomembnejši podatek je, da so na ponovno izvedenem preizkusu znanja vsi 

udeleţenci pokazali napredek, le otrok 2 je na obeh testiranjih dosegel isto število točk.  

Otrok 1 Ţ 0,5 0 0 0 0,5 0,5

Otrok 2 M 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 3 M 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 4 Ţ 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5

Otrok 5 M 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5

Otrok 6 M 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 7 Ţ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 8 M 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 9 M 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otrok 10 M 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5

Moţno število 

točk po podpodročju
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Moţno število

točk po področju

Povprečje po področju

Povprečje po podpodročjih 0,5 0,45 0,45 0,3 0,5 0,5

3

Koncept knjige

Ime otroka Spol Pokaţe naslov 

knjige.

Pokaţe hrbtno 

stran knjige.

Pokaţe kje 

začnemo brati.

Pokaţe smer 

branja v vrsti.

Pokaţe 

besedilo.

Pokaţe 

sliko.

2,7 (90 %)
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Tabela 21: Podatki o skupnih doseţkih in uspešnosti otrok 

Skupno doseţeno število točk 

na vseh področjih 
295,5 

Moţno število točk na vseh 

področjih 
405 

Skupna uspešnost [%] 73 % 

 

Iz pridobljenih rezultatov opravljenega testiranja sem prišla do naslednjih pomembnih 

ugotovitev. 

Preizkus znanja je bil isti kot pred začetkom izvajanja nastopov, in sicer je bil sestavljen 

iz posameznih sklopov predopismenjevalnih zmoţnosti, natančneje iz osnov pisanja, 

orientacije, grafomotorike, vidne in slušne zaznave ter koncepta knjige. Otroci so bili 

na preizkusu znanja uspešni v 73 %, kar se mi zdi dober doseţek. Pomemben podatek je, da 

se je njihova skupna uspešnost na preizkusu znanja v dveh mesecih povečala za 9 %. Tudi 

tokrat so najbolje opravili naloge s področja orientacije. Na tem področju je bila njihova 

uspešnost 95-%, kar je isto kot na prvem testiranju. Največ teţav jim tokrat ni povzročala 

slušna, temveč vidna zaznava, kjer so bili uspešni v 58 %, kar predstavlja za 3 % slabši 

rezultat, kot je bil doseţen na prvem testiranju.  

Zaradi majhnega vzorca in časovno kratkega izvajanja nastopov podatkov ne morem 

posplošiti, lahko pa iz njih sklepam, da bi z občasnim izvajanjem didaktičnih iger za 

razvijanje predopismenjevalnih zmoţnosti pri otrocih dosegli pomemben napredek.  

19.5 Prikaz podatkov in interpretacija rezultatov, pridobljenih z opazovanjem 

zanimanja otrok za branje in pisanje med igro po kotičkih po izvajanju 

didaktičnih iger  

Diplomirana vzgojiteljica je 16. 11. 2016 za otroke ponovno pripravila različne igralne 

kotičke, in sicer: knjiţni kotiček, kotiček z blagom, kotiček s plastičnimi verigami in ribiškimi 

palicami in kotiček prevozna sredstva. V knjiţnem kotičku so imeli otroci na voljo iste 

materiale in pripomočke kot na prvem opazovanju. Uporabljali so lahko različno tiskano 

gradivo, sestavljanke, plastične ţebljičke s podlago z luknjicami, sestavljalne plošče s tankimi 

plastičnimi iglicami, papir in različna pisala. Podatke sem zbirala 60 minut z neposrednim 

opazovanjem in udeleţbo. Za beleţenje sem uporabljala kontrolne liste, na katerih sem 

označevala pojav oziroma odsotnost posameznih dejanj.  
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Tabela 22: Podatki o zanimanju otrok za branje in pisanje 1 

 

Tabela 23: Podatki o zanimanju otrok za branje in pisanje 2 

 

Preko opazovanja otrok oziroma njihovega zanimanja za branje in pisanje sem prišla do 

naslednjih ugotovitev. 40 % otrok, ki so bili udeleţeni v raziskavi, je za igro izbralo knjiţni 

kotiček. To predstavlja 40 % večjo udeleţbo kot na prvem opazovanju. Še vedno pa drug 

drugemu niso predlagali dela v omenjenem kotičku. Več kot polovico otrok je bilo k igri 

v kotičku treba spodbuditi. Le eden od otrok pa se je delu v kotičku izogibal. Ob pobudi so se 

vsi otroci vključili v delo v knjiţnem kotičku, kjer so posegali po različnem gradivu in ga 

pregledovali. Od tega so le štirje otroci tudi pripovedovali. Nihče od njih ni izraţal ţelje, da 

mu odrasli bere. Za 70 % več otrok kot na prvem opazovanju je za delo v knjiţnem kotičku 

izbralo igre, pri katerih sodelujejo z ostalimi otroki. V večji meri kot na prvem opazovanju, 

natančneje za 20 %, so posegali po didaktičnih igrah, pri katerih delajo sami, in sicer se je 

Otrok 1 Ţ 1 0 0 0 0 1

Otrok 2 M 0 0 1 0 0 1

Otrok 3 M 0 0 1 1 0 1

Otrok 4 Ţ 0 0 1 0 0 1

Otrok 5 M 0 0 1 0 0 1

Otrok 6 M 0 0 1 0 0 1

Otrok 7 Ţ 1 0 0 0 0 1

Otrok 8 M 1 0 0 0 0 1

Otrok 9 M 0 0 1 0 0 1

Otrok 10 M 1 0 0 0 0 1

Deleţ dejanj [%] 40 0 60 10 0 100

Področje opazovanja

Knjiţnemu 

kotičku se 

izogiba.

Kaţe ţeljo, da 

mu odrasli 

bere.

Posega po 

različnem 

gradivu in ga 

pregleduje.

Ime otroka Spol
Sam izbere 

knjiţni 

kotiček.

Igro v 

knjiţnem 

kotički mu 

predlagajo 

drugi otroci.

Za igro v 

kotičku 

potrebuje 

spodbudo 

odrasle osebe.

Otrok 1 Ţ 0 1 1 1 1

Otrok 2 M 0 1 0 0 0

Otrok 3 M 0 1 0 0 0

Otrok 4 Ţ 1 1 0 0 0

Otrok 5 M 0 1 0 0 0

Otrok 6 M 0 1 0 0 0

Otrok 7 Ţ 1 0 1 1 1

Otrok 8 M 1 1 1 1 1

Otrok 9 M 0 1 0 0 0

Otrok 10 M 1 1 1 1 1

Deleţ dejanj [%] 40 90 40 40 40

Področje opazovanja

Za igro v 

kotičku izbira 

didaktične 

igre.

Z igro v 

kotičku ţeli 

nadaljevati, 

kljub pobudam 

drugih, da bi z 

igro v njem 

končali.

V knjiţnem 

kotičku se 

zadrţuje 

večino časa 

trajanja dela.

Posega po 

različnem 

gradivu in ob 

pregledovanju 

gradiva 

pripoveduje.

Za igro v 

kotičku izbira 

igre, pri 

katerih 

sodeluje z 

ostalimi 

otroki.

Ime otroka Spol
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za te igre odločilo 40 % otrok. Za kar 40 % se je povečala ţelja otrok, da z delom v kotičku 

nadaljujejo kljub pobudam drugih, da bi odšli v drug kotiček. Izredno pomemben pa je tudi 

podatek, da je malo manj kot polovica otrok večino časa dela po kotičkih za igro izbrala ravno 

pripomočke in materiale iz knjiţnega kotička. Pri prvem opazovanju ni nihče posvetil večino 

časa knjiţnemu kotičku, pri drugem opazovanju pa kar 40 % otrok.  

Iz dobljenih podatkov lahko razberemo, da se je zanimanje otrok za branje in pisanje 

povečalo. Razlike niso ogromne, so pa glede na dvomesečno delo pomembne. Večjo ţeljo po 

igri v knjiţnem kotičku pripisujem otrokovim spoznanjem, kako poteka delo v tem kotičku, 

ter spoznanju, da so lahko igre na tem področju zanimive in zabavne. 

19.6 Prikaz podatkov in interpretacija rezultatov, pridobljenih z opazovanjem 

motiviranosti otrok za izvajanje dejavnosti na zadnjem nastopu  

V okviru zadnjega nastopa, 15. 11. 2016, sem opazovala otroke in njihovo motiviranost 

za dejavnosti. Podatke sem zbirala 30 minut z neposrednim opazovanjem in udeleţbo. 

Za beleţenje sem prav tako kot na prvem nastopu uporabljala opazovalne liste 

z deskriptivnimi ocenjevalnimi lestvicami, na katerih sem označevala pojav, natančneje jakost 

pojavljenega dejanja.  

Tabela 24: Podatki o motiviranosti otrok za dejavnosti 1 

 

 

 

 

Otrok 

intenzivno 

izraţa 

zanimanje.

Otrok ne 

izraţa 

posebnega 

zanimanja.

Otrok se za 

dejavnosti ne 

zanima.

Otrok aktivno in 

samoiniciativno 

sodeluje  pri 

dejavnosti.

Otrok 

sodeluje, ko 

je izzvan.

Otrok ne 

sodeluje.

Otrok 1 Ţ X X

Otrok 2 M X X

Otrok 3 M X X

Otrok 4 Ţ X X

Otrok 5 M X X

Otrok 6 M X X

Otrok 7 Ţ X X

Otrok 8 M X X

Otrok 9 M X X

Otrok 10 M X X

Deleţ otrok [%] 100 0 0 100 0 0

Ime otroka Spol

Področje opazovanja

Sodelovanje pri dejavnostiIzraţanje zanimanja za dejavnosti
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Tabela 25: Podatki o motiviranosti otrok za dejavnosti 2 

 

Tabela 26: Podatki o motiviranosti otrok za dejavnosti 3 

 

Po naših sedmih srečanjih so vsi otroci intenzivno kazali zanimanje za dejavnosti ter pri njih 

aktivno in samoiniciativno sodelovali. Torej je v primerjavi s prvim opazovanjem 40 % 

udeleţencev več intenzivno kazalo zanimanje za dejavnosti in isti odstotek udeleţencev 

aktivno in samoiniciativno sodelovalo pri dejavnostih. Pomembno višji odstotek se je pokazal 

na področju ţelje otrok za nadaljevanje dejavnosti. Na našem zadnjem srečanju so vsi 

pritrdili, da z dejavnostmi ţelijo nadaljevati. Boljši rezultat se je pokazal tudi na področju 

spodbujanja ostalih udeleţencev za dejavnosti. 40 % otrok je za dejavnosti spodbujalo ostale 

sodelujoče, za razliko od preostalih 60 %, ki niso nikogar spodbujali, naj sodeluje 

pri dejavnostih. Za 10 % več udeleţencev v raziskavi je ob pobudi izraţalo nove ideje za 

dejavnosti, kar pomeni, da ostalih 80 % idej za nove dejavnosti še vedno ni izraţalo. Kot 

zadnje področje sem opazovala razpoloţenje otrok med izvajanjem dejavnosti. Vsi udeleţenci 

raziskave so bili med izvajanjem zadovoljni.  

Večje zanimanje za dejavnosti in aktivno ter samoiniciativno sodelovanje otrok pripisujem 

raznolikim dejavnostim, oblikam in metodam dela. Z vsakim srečanjem smo se s skupino bolj 

Otrok izraţa 

ţeljo po 

nadaljevanju z 

dejavnostmi. 

Otrok ne izraţa 

izrazitega 

zanimanja za 

nadaljevanje z 

dejavnostmi. 

Otrok z 

dejavnostmi ne 

ţeli nadaljevati.

Spodbuja 

ostale otroke 

naj sodelujejo. 

Ne spodbuja 

ostalih otrok 

naj sodelujejo. 

Otroke 

odvrača od 

sodelovanja.

Otrok 1 Ţ X X

Otrok 2 M X X

Otrok 3 M X X

Otrok 4 Ţ X X

Otrok 5 M X X

Otrok 6 M X X

Otrok 7 Ţ X X

Otrok 8 M X X

Otrok 9 M X X

Otrok 10 M X X

Deleţ otrok [%] 100 0 0 40 60 0

Ime otroka Spol

Izraţanje ţelje po nadaljevanju z dejavnostmi Spodbujanje ostalih otrok za dejavnosti 

Področje opazovanja

Samoiniciativno 

izraţa ideje za 

nove dejavnosti.

Ob pobudi 

izraţa ideje za 

nove 

dejavnosti.

Ne izraţa idej 

za nove 

dejavnosti.

Med 

izvajanjem 

dejavnosti je 

zadovoljen. 

Med izvajanjem 

dejavnosti je 

nevtralen.

Med izvajanjem 

dejavnosti je 

slabe volje.

Otrok 1 Ţ X X

Otrok 2 M X X

Otrok 3 M X X

Otrok 4 Ţ X X

Otrok 5 M X X

Otrok 6 M X X

Otrok 7 Ţ X X

Otrok 8 M X X

Otrok 9 M X X

Otrok 10 M X X

Deleţ otrok [%] 0 20 80 100 0 0

Ime otroka Spol

Izraţanje idej za nove dejavnosti Razpoloţenje otroka med izvajanjem dejavnosti 

Področje opazovanja
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spoznali in povezali, kar je vplivalo na zadovoljstvo otrok. Za še boljše rezultate bi bilo treba 

z otroki izvajati dejavnosti pogosteje in intenzivneje. Predvidevam, da bi na ta način poleg 

znanja pridobili še zaupanje vase na področju predopismenjevanja ter tako laţje spodbujali 

ostale otroke k sodelovanju pri dejavnostih. Hkrati bi zaradi pridobljenih izkušenj bili bolj 

suvereni tudi pri izraţanju idej za nove dejavnosti.  
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20 RAZPRAVA  
V svoji raziskavi sem uporabila akcijsko raziskovanje, saj sem ţelela v prakso vnesti 

konkretne spremembe. Podatke sem pridobivala pred prvim izvajanjem didaktičnih iger, na 

prvem ter zadnjem nastopu in po končanih osmih izvedbah didaktičnih iger. V raziskavi je 

sodelovalo deset štiriletnih otrok. Podatke sem pridobivala dva meseca. 

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

‒ sem izdelala učinkovite priprave na nastope oziroma izbrala ter oblikovala didaktične 

igre, s katerimi sem uspešno dosegla zastavljene cilje; 

‒ sem z izvajanjem didaktičnih iger pozitivno vplivala na motivacijo otrok 

za sodelovanje pri didaktičnih igrah; 

‒ sem z izvajanjem didaktičnih iger pozitivno vplivala na zanimanje otrok za branje in 

pisanje; 

‒ sem z izdelanimi in uporabljenimi pripravami na nastope, ki so vsebovale didaktične 

igre, pozitivno vplivala na predopismenjevalne zmoţnosti pri skupini štiriletnikov.  

Z raziskavo sem ugotovila, da je pri delu s štiriletnimi otroki na področju razvijanja 

predopismenjevalnih zmoţnosti treba upoštevati njihove razvojne značilnosti ter potrebe po 

igri, gibanju in govoru. Izbirati oziroma oblikovati je treba didaktične igre, ki od njih 

zahtevajo aktivnost in vključenost. S tovrstnim pristopom strokovni delavec otrokovim 

interesom in potrebam prilagaja dejavnosti, da na ta način doseţe pozitivne vplive na njihovo 

motivacijo za izvajanje dejavnosti, zanimanje za branje in pisanje ter razvijanje predbralnih in 

predpisalnih zmoţnosti.  

Otroci, s katerimi sem izvajala didaktične igre, so glede na rezultate preizkusa znanja najbolj 

napredovali na področju slušnega zaznavanja. Pred njihovo vključenostjo v izvajanje 

didaktičnih iger so bili na testu s področja slušne zaznave uspešni v 57,6 %. Po končanem 

izvajanju nastopov so na preizkusu znanja s tega področja povprečno dosegli 12,3 točke 

od moţnih 17, kar pomeni, da je bila njihova uspešnost 72-%. Napredek se je pokazal tako na 

področju slušnega razločevanja kot tudi slušnega razčlenjevanja. Bistveno višjo uspešnost pa 

je test pokazal na področju slušnega razčlenjevanja, pri čemer se je uspešnost otrok iz 41 % 

dvignila na 59 %. Uporabljen preizkus znanja je razkril nazadovanje na področju vidne 

zaznave. Otroci so bili za 3 % manj uspešni na testu pred izvajanjem didaktičnih iger kot pa 

na testu po izvajanju. Izdelan preizkus znanja ni pokazal napredka na področju orientacije 

otrok, torej orientacije na telesu, prostoru in papirju. Sicer visokega napredka na tem področju 

ni bilo pričakovati, ker so bili otroci tako pri prvem kot zadnjem opravljanju te naloge uspešni 

v 95 %. Tudi na preostalih dveh področjih, natančneje na področju grafomotorike in koncepta 

knjige, so otroci pokazali napredek.  

Pomembno je poudariti naslednji podatek. Udeleţenci raziskave so na zadnjem preizkusu 

znanja pokazali 73-% uspešnost, kar kaţe na to, da so po osmih srečanjih svoj rezultat 

izboljšali za 9 %. Bistven je tudi podatek, ki sporoča, da so prav vsi otroci, udeleţeni 

v raziskavi, na področju razvijanja predbralnih in predpisalnih zmoţnosti napredovali.  

Poleg podatkov, pridobljenih s preizkusom znanja, sem izvedla tudi štiri opazovanja. 

Pred začetkom izvajanja nastopov sem opazovala zanimanje otrok za branje in pisanje. 

V primerjavi s podatki, pridobljenimi po koncu izvajanja nastopov, sem ugotovila, da se je 

iz 0 na 40 % povečala udeleţba otrok v knjiţnem kotičku. To pomeni, da je le šest otrok 

za igro v knjiţnem kotičku potrebovalo usmeritev in spodbudo odrasle osebe. Poleg 

spremembe na tem področju sem preko opazovanja otrok zaznala veliko spremembo tudi 

na področju motiviranosti otrok za nadaljevanje z igro v kotičku kljub pobudam drugih, da bi 
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z igro v njem končali, in na področju vztrajanja v knjiţnem kotičku. S pomočjo kontrolne liste 

sem ugotovila, da je pojav teh dejanj pri otrocih, na obeh področjih, narastel iz 0 na 40 %. Še 

vedno ni nihče od otrok drugim predlagal igre v knjiţnem kotičku. Ta rezultat za razliko 

od ostalih ostaja nespremenjen. Preostali dve opazovanji pa sem namenila spremljanju jakosti 

dejanj, vezanih na motiviranost otrok za izvajanje dejavnosti. Izvedla sem ju na prvem in 

zadnjem izvajanju didaktičnih vaj. Z opazovanjem sem prišla do pomembnih ugotovitev. 

Na prvem nastopu je le šest otrok intenzivno izraţalo zanimanje za izvajanje dejavnosti. Isto 

število jih je aktivno in samoiniciativno sodelovalo pri dejavnostih. Rezultati opazovanja 

z zadnjega nastopa pa so pokazali, da so se tem šestim otrokom v obeh kategorijah pridruţili 

še preostali štirje. Pozitiven napredek se je pokazal tudi na področju izraţanja ţelje 

po nadaljevanju dejavnosti, povečal se je iz 70 na 100 %, ter na področju razpoloţenja otrok 

med dejavnostmi. Na zadnjem nastopu so bili vsi zadovoljni.  

Spoznala sem, da je pri predšolskih otrocih moţno razvijanje predopismenjevalnih zmoţnosti 

s pomočjo izvajanja didaktičnih iger. Glede na ugotovitve lahko zaključim, da je bila 

raziskava uspešna in da so vidni pozitivni vplivi oziroma napredek tako pri znanju otrok 

oziroma pri razvitosti predopismenjevalnih zmoţnosti kot tudi na področjih zanimanja 

za branje in pisanje ter motiviranosti za izvajanje dejavnosti. Če izhajam iz teh rezultatov, 

potem je to eden od moţnih in učinkovitih načinov, kako pozitivno vplivati na razvoj otrok 

na področju porajajoče se pismenosti. Zaradi neobseţnega vzorca podatkov ne morem 

posplošiti, lahko pa na njihovi podlagi sklepam, da bi z izvajanjem didaktičnih iger 

s predšolskimi otroki v daljšem časovnem obdobju dosegli izrazit napredek na področju 

razvijanja predbralnih in predpisalnih zmoţnosti.  
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21 SKLEP  
Namen magistrskega dela je bil preizkus vpliva didaktičnih iger na predopismenjevalne 

zmoţnosti štiriletnih otrok v predšolskem obdobju. Z izvajanjem didaktičnih iger sem ţelela 

vplivati na spremembe v znanju otrok oziroma predopismenjevalnih zmoţnostih. Poleg tega 

sem skušala vplivati na njihovo motiviranost za sodelovanje pri didaktičnih igrah in 

na motiviranost za branje in pisanje. Razvijanje tako predbralnih kot predpisalnih spretnosti in 

sposobnosti sem ţelela popestriti z didaktičnimi igrami predvsem z namenom, da vplivam 

na spremembe v njihovem znanju in zmoţnostih. Z akcijskim raziskovanjem sem v skupino 

desetih štiriletnih otrok vnesla spremembe.  

Na podlagi svoje magistrske naloge sem prišla do temeljnih spoznanj na področju razvijanja 

predopismenjevalnih zmoţnosti otrok z didaktičnimi igrami.  

Ker ima od tretjega leta starosti naprej razvoj otrokovih predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti izjemen pomen, je dolţnost vseh strokovnih delavcev v vrtcu, da ta jezikovni cilj 

pri otrocih na ustrezen način razvijajo. Pomembno je zavedanje, da lahko te zmoţnosti otrok 

razvijamo na različne načine, s pomočjo različnih pristopov in da je v pričujočem delu 

predstavljen le eden, ki pa potrjeno prinaša pozitivne spremembe.  

Na podlagi izvedene raziskave in zapisane razprave lahko povzamem, da lahko z didaktičnimi 

igrami razvijamo predopismenjevalne zmoţnosti. Pri opismenjevanju je smiselno uporabljati 

didaktične igre, ker je otrok med izvajanjem iger sproščen, a hkrati pozoren. Te igralne 

izkušnje pomagajo pri razvijanju različnih spretnosti in sposobnosti. Pomembni sta njihova 

ustrezna izbira in prilagoditev tako razvojni stopnji otrok kot tudi individualnim razlikam 

med otroki. Zaradi potrebe otrok po aktivnosti, igri, gibanju in govoru je treba dejavnosti 

ustrezno oblikovati in jih redno izvajati, saj le tako lahko doseţemo napredek na področju 

porajajoče se pismenosti.  

Čeprav M. Grginič (2005) ugotavlja, da otroci v vrtcih pridobijo najmanj znanja pri vidnem in 

slušnem zaznavanju ter največ na področju koncepta knjige in pri jezikovnem razumevanju, 

sem s svojo raziskavo dokazala, da je moţno pri predšolskih otrocih razvijati prav vsa 

področja predbralnih in predpisalnih zmoţnosti. Po osmih srečanjih se je pri vseh otrocih 

pokazal napredek, kar pomeni, da je moţno na zanimiv način otrokom pribliţati 

opismenjevanje in jih opremiti s predbralnimi in predpisalnimi zmoţnostmi, ki jih bodo 

v prvem triletju šole izpopolnjevali in nadgrajevali. V primeru, da se načrtno in sistematično 

razvijanje pismenosti ne začne v predšolskem obdobju, potem tudi začetnega opismenjevanja 

v šoli ni moč nadgrajevati.  

Med izvajanjem raziskave sem naletela na individualne razlike med otroki, kar mi je 

na začetku delo oteţilo. S časom sem imela vse boljši pogled v znanje otrok in tako sem jim 

delo laţje prilagodila. Pomen moje naloge za teorijo in prakso je predvsem v tem, da 

strokovnim delavcem ponuja ideje in oporo na področju izvajanja dejavnosti za razvijanje 

predopismenjevalnih zmoţnosti. Ponuja jim tako vpogled v teoretično ozadje didaktičnih iger 

in opismenjevanja, kot jim nudi primere didaktičnih iger, ki jih za razvijanje predbralnih in 

predpisalnih zmoţnosti lahko uporabijo. Večino iger je mogoče prilagoditi razvojnim 

značilnostim in potrebam otrok, zaradi česar so ideje, nanizane v delu, posebej uporabne.  
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23 PRILOGE  

Priloga 1: Preizkus znanja predopismenjevalnih zmoţnosti 

PREIZKUS ZNANJA PREDOPISMENJEVALNIH ZMOŢNOSTI 

 

OSNOVE PISANJA  

a) Pred seboj imaš list papirja. Nanj napiši svoje ime in črke, ki jih poznaš. Lahko 
narišeš tudi sebe. 
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b) Zapiši kratko besedilo o tem, kaj najraje počneš v vrtcu.  

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________. 
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GRAFOMOTORIKA 

a) Dokončaj čebelnjak.  

 

Slika 1: Risanje vodoravnih in navpičnih črt (prim. Medved Udovič, 2011) 

b) Nadaljuj risanje robov knjig.  

 

Slika 2: Risanje poševnih črt (levo in desno) (prim. Kokalj, 2010) 
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c) Grozdu nariši grozdne jagode. 

 

Slika 3: Risanje krogov (prim. Kokalj, 2010) 

     č) Dokončaj obris oblakov. 

 

Slika 4: Risanje polkrogov (navzgor in navzdol) (prim. Kokalj, 2010) 
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VIDNA ZAZNAVA   

a) Poišči razlike med slikama in razliko označi s križcem (X).   

 

Slika 5: Iskanje razlik med slikama (prim. Pečjak, 2000) 
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b) Na sliki poišči naslednje predmete in jih označi s križcem (X):  

‒ ptičje gnezdo , ‒ štor ,  
 

‒ gobo , ‒ želod . 
 

 

 

Slika 6: Iskanje predmetov na sliki (prim. Kramarič, 2011) 
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SLUŠNA ZAZNAVA  

Slušno razločevanje  

a) Dolţina besed  

Ugotovi, katera beseda je dolga in katera kratka. Naveden primer: ura, 
medved/medvedek. S piko označi kratko besedo, s črto dolgo.  
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b) Iskanje rim  

»Prebrala« ti bom prvo sličico, nato še ostale tri. Ugotovi, katera sličica se rima 
na prvo, in jo označi s križcem (X). 

   
 

X  X  
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c) Iskanje istega glasu 

V vsaki vrsti s križcem (X) označi sličico, ki se ne začenja na isti glas kot ostali dve.  

   
 

X 
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Slušno razčlenjevanje 

a) Slušno razčlenjevanje besed na zloge 

S ploskanjem in glasnim izgovarjanjem (zlogovanjem besede) določi število zlogov. 
Vsak zlog označi s križcem (X).  

 

 

 

 

 

  

 
X 
 

X 
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b) Slušno razčlenjevanje besed na glasove 

S ploskanjem in glasnim izgovarjanjem (glaskovanjem besede) določi število glasov. 
Vsak glas označi s križcem (X).  
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Priloga 2: Ocenjevalni list 

OCENJEVALNI LIST 

Spol otroka: 

a) moški, 
b) ženski. 

OSNOVE PISANJA  

a) Cilj: Opazovanje drže telesa otroka, drže pisala, postavitev in priprave pisalne 
površine.  

Navodilo otroku: Pred seboj imaš list papirja. Nanj napiši svoje ime in črke, ki jih 
poznaš. Lahko narišeš tudi sebe. 

Ocena opravljene naloge: ___/ 3 

Dejavnost Ustrezna  Delno ustrezna Neustrezna  

Drža telesa ___/ 1 ___/ 0,5  

Drža pisala  ___/ 1 ___/ 0,5  

Postavitev in 
priprava pisalne 
površine  

___/ 1 ___/ 0,5  

 

b) Cilj: Ugotavljanje zmožnosti tvorjenja in zapisovanja kratkih besedil.  

Navodilo otroku: Zapiši kratko besedilo o tem, kaj najraje počneš v vrtcu.  

Ocena opravljene naloge: ___/ 1 

ORIENTACIJA  

Cilj: Ugotavljanje otrokove orientacije na telesu, v prostoru in na papirju.  

Na telesu: Otroku dam navodilo, naj: 

   se prime za uho, nos, oko, ramo, koleno; 

   pomaha z roko; 

   dvigne palec/kazalec; 

   se z roko dotakne noge. 
 

Ocena opravljene naloge (število pravilnih rešitev): ___/ 2 

V prostoru: Otroku dam navodilo, naj: 

 stopi naprej; 

 odkoraka nazaj; 

 postavi knjigo na mizo; 

 pospravi knjigo pod mizo.  

Ocena opravljene naloge (število pravilnih rešitev): ___/ 2 
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Na papirju: Otroku dam navodili:  

 Postavi sliko žoge na zgornji del lista.  

 Postavi sliko psa na spodnji del lista.  

Ocena opravljene naloge (število pravilnih rešitev): ___/ 1 

GRAFOMOTORIKA 

Cilj: Ugotavljanje razvitosti otrokove fine motorike (risanje vodoravnih, navpičnih, 
poševnih črt (levo in desno), krogov in polkrogov (navzgor in navzdol).  

a) Navodilo otroku: Dokončaj čebelnjak.  
b) Navodilo otroku: Nadaljuj risanje robov knjig.  
c) Navodilo otroku: Grozdu nariši grozdne jagode. 
č) Navodilo otroku: Dokončaj obris oblakov. 

 
Ocena opravljene naloge: ___/ 7 

Dejavnost Ustrezna  Delno ustrezna Neustrezna  

Risanje vodoravnih 
črt  

___/ 1  ___/ 0,5  

Risanje navpičnih črt   ___/ 1 ___/ 0,5  

Risanje poševnih črt 
(levo) 

___/ 1  ___/ 0,5  

Risanje poševnih črt 
(desno) 

___/ 1 ___/ 0,5  

Risanje krogov ___/ 1  ___/ 0,5  

Risanje polkrogov 
(navzgor) 

___/ 1 ___/ 0,5  

Risanje polkrogov 
(navzdol) 

___/ 1  ___/ 0,5  

 

VIDNA ZAZNAVA  

Cilj: Ugotavljanje iskanja razlik med slikama.  

a) Navodilo otroku: Poišči razlike med slikama in razliko označi s križcem (X).   

Ocena opravljene naloge (število najdenih napak): ___/ 2,5 

b) Navodilo otroku: Na sliki poišči in označi s križcem naslednje predmete (X):  

 ptičje gnezdo; 

 gobo;  

 štor;  

 želod.  

Ocena opravljene naloge (število najdenih predmetov): ___/ 2 
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SLUŠNA ZAZNAVA  

Slušno razločevanje  

a) Dolţina besed  

Cilj: Ugotavljanje zaznavanja dolžine besed. 

Navodilo otroku: Ugotovi, katera beseda je dolga in katera kratka. Naveden primer: 
ura, medved/medvedek. S piko označi kratko besedo, s črto dolgo. 

Ocena opravljene naloge (število pravilnih rešitev): ___/ 4 

b) Iskanje rim  

Cilj: Ugotavljanje sposobnosti iskanja rim.  

Navodilo otroku: »Prebrala« ti bom prvo sličico, nato še ostale tri. Ugotovi, katera 
sličica se rima na prvo, in jo označi s križcem (X). 

Ocena opravljene naloge (število pravilnih rešitev): ___/ 3 

c) Iskanje istega glasu 

Cilj: Ugotavljanje prepoznavanja prvega glasu v besedi.   

Navodilo otroku: V vsaki vrsti s križcem (X) označi sličico, ki se ne začenja na isti 
glas kot ostali dve.  

Ocena opravljene naloge (število pravilnih rešitev): ___/ 3 

Slušno razčlenjevanje 

a) Slušno razčlenjevanje besed na zloge 

Cilj: Ugotavljanje sposobnosti slušnega razčlenjevanje besed na zloge. 

Navodilo otroku: S ploskanjem in glasnim izgovarjanjem (zlogovanjem besede) določi 
število zlogov. Vsak zlog označi s križcem (X).  

Ocena opravljene naloge (število pravilnih rešitev): ___/ 4 

b) Slušno razčlenjevanje besed na glasove 

Cilj: Ugotavljanje sposobnosti slušnega razčlenjevanja besed na glasove. 

Navodilo otroku: S ploskanjem in glasnim izgovarjanjem (glaskovanjem besede) 
določi število glasov. Vsak glas označi s križcem (X).  

Ocena opravljene naloge (število pravilnih rešitev): ___/ 3 
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KONCEPT KNJIGE  

Cilj: Ugotavljanje otrokovega razumevanja koncepta knjige.  

Pred otroka postavim poznano knjigo. Navodilo otroku: 

 pokaži naslov knjige; 

 pokaži hrbtno stran knjige; 

 pokaži, kje začnemo brati; 

 pokaži smer branja v vrsti; 

 pokaži besedilo,  

 pokaži sliko.  

Ocena opravljene naloge (število pravilnih rešitev): ___/ 3 
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Priloga 3: Ocenjevalni list (kontrolna lista) za spremljanje zanimanja otrok za branje in 

pisanje  

OPAZOVALNI LIST – KONTROLNA LISTA  

Področje opazovanja DA NE 

Sam izbere knjiţni kotiček.   

Igro v knjiţnem kotičku mu 

predlagajo drugi otroci. 

  

Za igro v kotičku potrebuje 

spodbudo odrasle osebe. 

  

Knjiţnemu kotičku se izogiba.   

Kaţe ţeljo, da mu odrasli bere.   

Posega po različnem gradivu in 

ga pregleduje.  

  

Otrok posega po različnem 

gradivu in ob pregledovanju 

gradiva pripoveduje. 

  

Za igro v kotičku izbira igre, pri 

katerih sodeluje z ostalimi 

otroki. 

  

Za igro v kotičku izbira 

didaktične igre.  

  

Z igro v kotičku ţeli nadaljevati 

kljub pobudam drugih, da bi z 

igro v njem končali.  

  

V knjiţnem kotičku se zadrţuje 

večino trajanja dela po kotičkih.  
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Priloga 4: Ocenjevalni list z deskriptivnimi ocenjevalnimi lestvicami za spremljanje 

motivacije otrok za dejavnosti  

OPAZOVALNI LIST Z DESKRIPTIVNIMI OCENJEVALNIMI LESTVICAMI 

Področje 

opazovanja  

   

Izražanje zanimanja 

za dejavnosti 

Otrok intenzivno 

izraţa zanimanje.  

Otrok ne izraţa posebnega 

zanimanja. 

 

 

Otrok se za 

dejavnosti ne 

zanima. 

Sodelovanje pri 

dejavnosti  

Otrok aktivno in 

samoiniciativno 

sodeluje pri 

dejavnosti. 

 

 

Otrok sodeluje, ko je izzvan. Otrok ne sodeluje.  

Izražanje želje po 

nadaljevanju z 

dejavnostmi 

Otrok izraţa ţeljo po 

nadaljevanju z 

dejavnostmi. 

Otrok ne izraţa izrazitega 

zanimanja za nadaljevanje z 

dejavnostmi. 

Otrok z dejavnostmi 

ne ţeli nadaljevati. 

Spodbujanje ostalih 

otrok za dejavnosti  

Spodbuja ostale 

otroke, naj 

sodelujejo. 

 

Ne spodbuja ostalih otrok, naj 

sodelujejo. 

Otroke odvrača od 

sodelovanja. 

Izražanje idej za 

nove dejavnosti  

Samoiniciativno 

izraţa ideje za nove 

dejavnosti. 

 

Ob pobudi izraţa ideje za nove 

dejavnosti. 

Ne izraţa idej za 

nove dejavnosti. 

Razpoloženje otroka 

med izvajanjem 

dejavnosti  

Med izvajanjem 

dejavnosti je 

zadovoljen. 

Med izvajanjem dejavnosti je 

nevtralen. 

Med izvajanjem 

dejavnosti je slabe 

volje. 
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Priloga 5: Soglasje staršev 

SPOŠTOVANI STARŠI! 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Katja Gašperič, študentka magistrskega študija Poučevanje na razredni stopnji na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Kot vas je ţe obvestila diplomirana vzgojiteljica Bernarda Radovan, bom v okviru svojega 

magistrskega dela z Vašimi otroki izvedla testiranje predopismenjevalnih zmoţnosti in z njimi 

izvajala didaktične igre za razvijanje tako predbralnih kot predpisalnih zmoţnosti.  

Uporabila bom preizkus znanja, ki meri naslednje faze predopismenjevalnih zmoţnosti: 

osnove pisanja, orientacijo, grafomotoriko, kocept tiska ter vidno in slušno zaznavo.  

Pri testiranju, ki ga bom opravila dvakrat, prvič v mesecu oktobru 2016 in nato še 

v novembru 2016, bodo sodelovali štiriletni otroci.  

Na podlagi dobljenih rezultatov prvega testiranja bom za otroke pripravila didaktične igre, 

s katerimi bom poskušala predbralne in predpisalne zmoţnosti razvijati in izboljšati. 

Raziskava bo anonimna. Vse dobljene rezultate bom uporabila izključno za potrebe 

magistrskega dela.  

 

Prosim Vas, da s podpisom dovolite sodelovanje Vašega otroka pri raziskavi.  

Hvala za Vaše sodelovanje.  

 

Katja Gašperič  

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

SOGLASJE  

 

Spodaj podpisana/-i ................................................ soglašam/ne soglašam (obkroţite), da moj 

otrok ............................................. sodeluje pri dejavnostih za pripravo magistrskega dela. 

Seznanjen/-a sem, da se bo gradivo uporabilo izključno za raziskovalne namene.  

 

Datum:       Podpis staršev:  
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Priloga 6: Priprave na nastope 

Pedagoška fakulteta Ljubljana  

 

Osnovna šola Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček  

 

 

 

 

 

 

 

PRIPRAVA NA NASTOP  

RAZVIJANJE PREDOPISMENJEVALNIH ZMOŢNOSTI 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnatelj: Danijel Brezovar                                                         Mentor: prof. dr. Igor Saksida                                                                                  

 

Vodja vrtca: Irena Kozlevčar                                                                Avtorica: Katja Gašperič  

 

 

Mirna Peč, oktober 2016 
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PRIPRAVA NA NASTOP 

 

Tema in dejavnost: razvijanje koncepta tiska; uganka, prosta igra s tiskanim gradivom, 

branje slikopisa, igra črtarija, igra telefon. 

 

Starostna skupina: 4 

 

Število otrok: 10 

 

Datum in čas izvajanja nastopa: 9.00–9.30  

 

Kurikularna področja in pripadajoči cilji 
 

Jezik 

Otroci: 

‒ razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti (koncept tiska, slušno in 

vidno zaznavanje). 

 

Didaktične oblike: individualna oblika dela, skupinska oblika dela, frontalna oblika dela.  

 

Didaktične metode: metoda pogovora, razlage, igre. 
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Naloge študentke  

Otroke pozdravim in jih povabim, naj se mi pridruţijo in usedejo v krog.  

Začnem z uganko:  

Tam na belem polju črne so sledi, 

če jih znaš prebrati, 

veliko izveš stvari.  

(knjiga) 

 

Otrokom ponudim različne vrste tiskanega gradiva. Spodbudim jih, da ga prosto pregledujejo 

in prebirajo. Nato jih povabim v krog. Spodbujam jih, naj mi pokaţejo:  

‒ knjigo, 

 naslov knjige; 

 hrbtno stran knjige; 

 kje začnemo brati; 

 kako beremo v eni vrstici; 

 besedilo in  

 slike.  

Otrokom pokaţem slikopis. Najprej jih spodbudim, naj mi na njem pokaţejo, kje se začne in 

konča brati, da mi pokaţejo besede in slike ter kako beremo v eni vrstici. Berem glasno in 

razločno in s prstom pokaţem na sliko, ki jo morajo poimenovati. Priloga 1  

Predstavim jim igro črtarija. V igri sodelujejo od dva do štirje igralci. Igra se začne na polju z 

napisom start. Otroci po vrsti mečejo kocko in se po igralni površini premaknejo za toliko 

mest, kolikor pokaţe kocka. Ustavijo se na mestu in vsi igralci narišejo vzorec s polja na list. 

Igro nadaljujejo. Zmaga tisti, ki prvi pride do Švigazajčka, ki predstavlja cilj. Priloga 2  

Podam navodilo za didaktično druţabno igro telefon. Otroku na svoji desni na uho povem 

besedo. Njegova naloga je, da slišano besedo pove naprej. Tako beseda potuje do otroka na 

moji levi. Ta besedo pove naglas. Igro večkrat ponovimo. Teţavnost besed stopnjujem.  

 

Naloge vzgojiteljice in pomočnice: / 

 

Dejavnosti otrok 

Otroci imajo na voljo različna gradiva, s katerimi se prosto igrajo. Na voljo imajo knjige, 

reklamno gradivo, razglednice, voščilnice, čestitke, obvestila, račune … Po določenem času 

prebiranja in pregledovanja gradiv se mi pridruţijo v krogu, kjer mi pokaţejo različne 

elemente knjige (naslov, hrbtno stran, besedilo itn.).   

 

Z mano si ogledajo slikopis in pokaţejo posamezne dele. Aktivno sodelujejo pri branju 

slikopisa. Tega preberemo vsaj dvakrat.   

 

Otroci aktivno sodelujejo pri igri telefon.  

 

Sredstva in pripomočki: 

‒ knjige, reklamno gradivo, razglednice, voščilnice, čestitke, obvestila, računi; 

‒ slikopis; 

‒ igralna površina; 

‒ kocke; 

‒ figure. 

 



88 

 

Uporabljena literatura: 

 

‒ D. Bahovec, E. idr., 2015: Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost in šport. 

‒ Marija Grginič, Maja Zupančič, 2004: ABC igralnica: priročnik za učitelje. 

Domţale: Izolit. 

‒ Urša Krempl, Urška Stropnik, b. d.: Prijateljstvo V:  Marija Grginič, 2008. Od igre 

do branja: delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. triletju devetletne osnovne šole. 

Mengeš: Izolit. (64–65). 

‒ Otroške uganke, 2016. Pridobljeno 4. 10. 2016 iz http://zastarse.si/otroci/otroske-

uganke/.    

 

  

http://zastarse.si/otroci/otroske-uganke/
http://zastarse.si/otroci/otroske-uganke/
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Priloga 1 
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Slika 1: Zgodba o prijateljstvu (Krempl, Stropnik, b. d., po: Grginič, 2008) 
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Priloga 2  

 

Slika 2: Igralna površina za igro črtarija (prim. Grginič, 2004) 
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Pedagoška fakulteta Ljubljana  

 

Osnovna šola Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček  

 

 

 

 

 

 

 

PRIPRAVA NA NASTOP  
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Ravnatelj: Danijel Brezovar                                                         Mentor: prof. dr. Igor Saksida                                                                                  

 

Vodja vrtca: Irena Kozlevčar                                                                Avtorica: Katja Gašperič  

 

 

 

 

Mirna Peč, oktober 2016 
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PRIPRAVA NA NASTOP 

 

Tema in dejavnost: razvijanje slušnega zaznavanja; igre z rimami, spomin. 

 

Starostna skupina: 4 

 

Število otrok: 10 

 

Datum in čas izvajanja nastopa: 9.00–9.30  

 

Kurikularna področja in pripadajoči cilji 
 

Jezik  

Otroci: 

‒ razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti (slušno zaznavanje); 

 

Didaktične oblike: individualno delo, delo v dvojicah, skupinska oblika dela.  

 

Didaktične metode: metoda razlage, igre. 
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Naloge študentke  

Otroke pozdravim in jih povabim, naj se mi pridruţijo in se usedejo v krog.  

Izvedemo igro telefon. Beseda, ki potuje po telefonu, naznanja naslov pesmi, ki jo bomo brali. 

Preberem pesem Ladja, avtorja Daneta Zajca. Otroke vprašam, ali vedo, kako se reče 

besedam, ki »spadajo« skupaj, na primer: ladja – sadja. Ugotovimo, da jih imenujemo rime. 

Priloga 1  

Berem jim besedilo. Njihova naloga je, da besedam iščejo različne rime. Priloga 2 

Zatem jim v parih razdelim slike. Njihova naloga je, da vsaki sliki poiščejo pripadajočo sliko 

oziroma rimo. Pomembno je, da glasno izgovarjajo besede. Igro stopnjujem tako, da 

kartončke obrnejo s sliko navzdol in igrajo spomin. Priloga 3  

Otroci iz vrečke vlečejo karte z rimami. Ob glasbi plešejo. Ko glasba preneha, pogledajo 

kartico in poiščejo tistega, ki ima rimo na njihovo besedo. Priloga 4  

 

 

Naloge vzgojiteljice in pomočnice: / 

 

Dejavnosti otrok 

Poslušajo branje pesmi Ladja in sodelujejo pri pogovoru o rimah. Nato prisluhnejo besedilu in 

iščejo rime. Poiskati skušajo čim več različnih rim. Sledi delo v parih. Vsak par sestavlja pare 

z besedami, ki sodijo skupaj (rimami). Ko par vsem kartončkom najde ustreznega, začne 

z igranjem spomina. Podobno dejavnost izvedemo še ob poslušanju in plesanju 

na instrumentalno glasbo. Ko glasba preneha, pogledajo kartico in poiščejo nekoga, ki ima 

rimo na njihovo besedo.  

 

Sredstva in pripomočki: 

‒ kartončki s slikami. 

 

Uporabljena literatura: 

 

‒ D. Bahovec, E. idr. 2015: Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost in šport. 

‒ Marija Grginič, 2008. Od igre do branja: delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. 

triletju devetletne osnovne šole. Mengeš: Izolit. 

‒ Tatjana Kokalj, 2010: Mlinček. Vadnica za slovenščino za 1. razred osnovne šole. 

Ljubljana: Modrijan. 

‒ Dane Zajc. 1975: Ladja. V: Marija Grginič, 2008. Od igre do branja: delovni 

zvezek za pouk slovenščine v 1. triletju devetletne osnovne šole. Mengeš: Izolit.   
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Priloga 1 

 

Slika 1: Pesem Ladja (Zajc, 1975 po: Grginič, 2008) 
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Priloga 2 

 

Slika 2: Bine je maline (prim. Grginič, 2008) 
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Priloga 3 
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100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Katja Gašperič, magistrsko delo   

101 

 

Priloga 4 
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Pedagoška fakulteta Ljubljana  

 

Osnovna šola Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček  

 

 

 

 

 

 

 

PRIPRAVA NA NASTOP  

RAZVIJANJE PREDOPISMENJEVALNIH ZMOŢNOSTI  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnatelj: Danijel Brezovar                                                         Mentor: prof. dr. Igor Saksida                                                                                  

 

Vodja vrtca: Irena Kozlevčar                                                                Avtorica: Katja Gašperič  

 

 

 

 

Mirna Peč, oktober 2016 
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PRIPRAVA NA NASTOP 

 

Tema in dejavnost: razvijanje predopismenjevalnih zmoţnosti; igre orientacije, besedne igre, 

iskanje razlik in istih delov slike, labirint. 

 

Starostna skupina: 4 

 

Število otrok: 10  

 

Datum in čas izvajanja nastopa: 9.00–9.30  

 

Kurikularna področja in pripadajoči cilji 
 

Jezik  

Otroci: 

‒ razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti (orientacija, slušno 

zaznavanje, vidno zaznavanje, grafomotorika). 

 

Didaktične oblike: individualna oblika dela, delo v skupinah, delo v dvojicah. 

 

Didaktične metode: metoda razlage, pripovedovanja, pogovora, igre. 

 

  



106 

 

Naloge študentke  

Otroke pozdravim in jih povabim, naj se mi pridruţijo in prisluhnejo navodilom.  

Po prostoru raztresem zamaške različnih barv in oblik. Otrokom povem zgodbo o tem, kako 

mi je z zamaški ponagajal škrat Zamašek in mi jih raztresel po prostoru. Prosim jih, da mi 

pomagajo zamaške pospraviti. Naloga otrok je, da medtem ko igra glasba, razvrščajo zamaške 

glede na barve v ustrezne zaboje, ko pa nastane tišina, okamnijo (postanejo kipi).  

Otroke povabim, naj se usedejo v krog. Začnemo z igro krokodil Murimir. Gre za 

izgovarjanje naslednjega besedila: »Krokodil Murimir jedel je krompir (otroci izberejo 

besedo), ko krompirja več ni bilo, jokal je tako krom-pir (pri zlogovanju zraven ploskamo).«  

Najprej zlogujemo besedo jesen, nato imena otrok. Sledi še poskus glaskovanja po istem 

principu.   

Načrtujem delo po postajah. Vsaka postaja vsebuje različne naloge. Prva postaja: na listu je 

slika, zraven pa še deli slike. Naloga otrok je, da posameznim delom slike poiščejo mesto na 

celostni sliki in ga prekrijejo. Priloga 1 

Druga postaja: otroci dobijo dve sliki, med katerima so razlike. Njihova naloga je, da na eni 

od slik poiščejo razlike in jih označijo s priloţenimi rdečimi krogi. Priloga 2 

Tretja postaja: igra labirint. Naloga otrok je, da pomagajo zajčkom na sliki najti pravo pot do 

mame zajklje, da pomagajo dečku, da pride do deklice, in da pomagajo miški najti pod do 

doma. Pot označijo s flomastrom (površina labirinta bo plastificirana, zato bo površino 

mogoče sproti brisati). Priloga 3 

 

Naloge vzgojiteljice in pomočnice: / 

 

Dejavnosti otrok 

Otroci ob glasbi razvrščajo zamaške glede na barve. Ko glasbe ne slišijo, okamnijo in 

ponovno počakajo, da zaslišijo glasbo, da lahko nadaljujejo z razvrščanjem.  

Otroci aktivno sodelujejo pri igri krokodil Murimir. Ob izrekanju besedila zlogujejo in 

glaskujejo tako svoje ime kot tudi druge besede.  

Otroci si sami izberejo postajo, na kateri ţelijo biti najprej. Vsaka postaja ima različne naloge, 

ki jih morajo uspešno opraviti.  

 

Sredstva in pripomočki: 

‒ zamaški, 

‒ zaboji, 

‒ slike (za iskanje razlik, iskanje delov slike), 

‒ labirinti, 

‒ flomastri.  

 

Uporabljena literatura: 

 

‒ Coloring Pages Playground Equipment (Pridobljeno 4. 10. 2016 iz 

http://www.dj020.com/files/coloring-pages-playground-equipment.html) 

‒ D. Bahovec, E. idr. 2015: Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost in šport. 

‒ Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, 2011: Lili in Bine 1. Učbenik za 

slovenščino v prvem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.  

‒ Krava na kmetiji (Pridobljeno 4. 10. 2016 iz 

http://www.ringaraja.net/otroski_koticek/zivali/krava-na-kmetiji_68&4540.html)  

http://www.dj020.com/files/coloring-pages-playground-equipment.html
http://www.ringaraja.net/otroski_koticek/zivali/krava-na-kmetiji_68&4540.html
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‒ Sonja Pečjak, 1999: Ali vidiš ̶ ali slišiš? Priročnik z vajami za razvoj 

metajezikovnega zavedanja. Trzin: Izolit.  

‒ Pobarvanka Tom in Jerry (Pridobljeno 4. 10. 2016 iz 

http://www.pobarvanke.tag.si/tom-jerry.html) 

http://www.pobarvanke.tag.si/tom-jerry.html
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Priloga 1 

Slika, na kateri otroci prekrivajo posamezne dele z ustreznimi odrezki slike:  

 

Slika 1: Praznične dejavnosti (prim. Kramarič, Kern, Pipan, 2011) 
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Deli slike: 
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Slika, na kateri otroci prekrivajo posamezne dele z ustreznimi odrezki slike:  

 

Slika 2: Na trţnici (prim. Kramarič, Kern, Pipan, 2011) 
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Deli slike: 
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Slika, na kateri otroci prekrivajo posamezne dele z ustreznimi odrezki slike:  

 

Slika 3: Pred trgovino (prim. Kramarič, Kern, Pipan, 2011) 
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Deli slike: 
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Priloga 2 

Sliki, med katerima otroci iščejo razlike: 

 

Slika 4: Krava na kmetiji (http://www.ringaraja.net/otroski_koticek/zivali/krava-na-

kmetiji_68&4540.html) 

 

Med slikama je šest razlik.  
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Sliki, med katerima otroci iščejo razlike: 

 

Slika 5: Pobarvanka Tom in Jerry (http://www.pobarvanke.tag.si/tom-jerry.html) 
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Med slikama je šest razlik.  
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Sliki, med katerima otroci iščejo razlike: 

 

Slika 6: Na igrišču (http://www.dj020.com/files/coloring-pages-playground-

equipment.html) 
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Med slikama je šest razlik.  
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Priloga 3 

Labirinti: 

 

Slika 7: Labirint: zajklja išče pot do zajčkov (prim. Pečjak, 1999) 
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Slika 8: Labirint: deček išče pot do deklice (prim. Pečjak, 1999) 
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Slika 9: Labirint: miška išče pot domov (prim. Pečjak, 1999) 

  



122 

 

Pedagoška fakulteta Ljubljana  

 

Osnovna šola Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček  
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Ravnatelj: Danijel Brezovar                                                         Mentor: prof. dr. Igor Saksida                                                                                  

 

Vodja vrtca: Irena Kozlevčar                                                                Avtorica: Katja Gašperič  

 

 

 

 

Mirna Peč, oktober 2016 
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PRIPRAVA NA NASTOP 

 

Tema in dejavnost: razvijanje predopismenjevalnih zmoţnosti; tekmovanje z avtomobili, 

črni Peter, spomin, domine, sestavljanke, iskanje parov slik z istim začetnim glasom.  

 

Starostna skupina: 4 

 

Število otrok: 10 

 

Datum in čas izvajanja nastopa: 9.00–9.30  

 

Kurikularna področja in pripadajoči cilji 
 

Jezik  

Otroci: 

‒ razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti (grafomotorika, 

orientacija, vidno zaznavanje, slušno zaznavanje). 

 

Didaktične oblike: individualna oblika dela, skupinsko delo, delo v dvojicah. 

 

Didaktične metode: metoda razlage, pogovora, igre. 
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Naloge študentke  

Otroke pozdravim in jim podam navodila za delo.  

Na velike papirje narišem po dve avtomobilski progi. Otrokom dam navodilo, naj po progi 

vozijo avtomobile in tekmujejo s svojim nasprotnikom. Priloga 1 

Sedimo v krogu in vsak pove svoje ime. Pri vsakem imenu poudarimo, kateri glas je prvi. 

Sproti dajem navodila, naj z roko pomahajo vsi tisti, katerih ime se začne na glas K, naj se 

primejo za glavo vsi tisti, katerih ime se začne na glas M itn. K dejavnosti dodam slike. 

Otrokom pokaţem sliko predmeta oziroma ţivali. Povedo mi, kaj je na sliki in na kateri glas 

se začne. Nato poiščemo otroka, čigar ime se začne na isti glas.  

Po dva otroka dobita kuverto s slikami. Njuna naloga je, da vsaki sliki najdeta par. Par 

predstavljata besedi, ki se začneta na isti glas (ţelva – ţaba). Priloga 2 

Otroci po postajah igrajo naslednje igre: spomin s črkami, spomin s slikami, katerih par 

tvorita sliki, ki se začneta na isti glas (uporabim material iz prejšnje dejavnosti), domino, črni 

Peter, sestavljajo sestavljanke ter prekrivajo sliko z ustreznimi deli. Predstavim jim igre in 

pravila igranja. Sami si izberejo postajo, na kateri bodo začeli z igrami. Priloga 3 

 

Naloge vzgojiteljice in pomočnice: / 

 

Dejavnosti otrok 

Otroci si izberejo soigralca in tekmujejo v igri z avtomobili. Zmagovalec je tisti, ki je večkrat 

premagal nasprotnika.  

Aktivno sodelujejo pri izgovarjanju svojih imen in iskanju prvega glasu. Otrokom pokaţem 

sliko predmeta oziroma ţivali. Povedo mi, kaj je na sliki in na kateri glas se začne. Nato 

poiščemo otroka, čigar ime se začne na isti glas. V parih iščejo pare slik, ki sodijo skupaj. Par 

slik, ki sodita skupaj, predstavlja isti prvi glas. Igrata izmenično. Bistveno je, da vsak najprej 

na glas poimenuje sliko, ji določi prvi glas in šele nato poišče par. 

Otroci po postajah igrajo različne igre. Sami si izbirajo soigralce in igre.  

 

Sredstva in pripomočki: 

‒ papir z narisanimi avtomobilskimi programi;  

‒ avtomobili; 

‒ spomin; 

‒ domino; 

‒ črni Peter; 

‒ kuverte s slikami; 

‒ sestavljanke.  

 

 

Uporabljena literatura: 

 

‒ D. Bahovec, E. idr. 2015: Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost in šport. 

‒ Tatjana Kokalj, 2010: Mlinček. Vadnica za slovenščino za 1. razred osnovne šole. 

Ljubljana: Modrijan. 

‒ Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, 2011: Lili in Bine 1. Učbenik za 

slovenščino v prvem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.  

 

Priloga 1 
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Slika 1: Avtomobilska proga 
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Priloga 2 

Pari besed, ki se začnejo na isti glas.  
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Priloga 3 

Spomin s črkami. 
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Priloga 3  

 

Slika 2: Domino 
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Slika 3: Sestavljanke 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Katja Gašperič, magistrsko delo   

135 

 

 

Slika 4: Prekrivanje slike z ustreznimi deli 
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PRIPRAVA NA NASTOP 

 

Tema in dejavnost: razvijanje predopismenjevalnih zmoţnosti; glaskovanje imen, igra črke 

mojega imena, iskanje prvih glasov. 

 

Starostna skupina: 4 

 

Število otrok: 10 

 

Datum in čas izvajanja nastopa: 9.00–9.30  

 

Kurikularna področja in pripadajoči cilji 
 

Jezik  

Otroci: 

‒ razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti (slušno in vidno 

zaznavanje, grafomotorika). 

 

Didaktične oblike: individualna, skupinska in frontalna oblika dela.  

 

Didaktične metode: metoda razlage, pogovora, igre. 
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Naloge študentke  
Otroke pozdravim in jih povabim, naj se z mano usedejo v krog.  

Z otroki skupaj zlogujemo, nato še glaskujemo vsa naša imena. Najprej vsak zloguje/glaskuje 

svoje ime, nato ime zlogujemo/glaskujemo vsi skupaj. Ob vsakem glasu sledi plosk. Vsak 

pove tudi prvi glas v svojem imenu in izmed slik na sredini kroga izbere sliko, ki se začne na 

isti glas kot njegovo ime. Priloga 1 

Otroci imajo za igro črke mojega imena na voljo različno tiskano gradivo ter škarje in lepila. 

Za vsakega izmed njih pripravim liste z njihovimi imeni. Otrokom dam navodilo, naj v 

razpoloţljivem gradivu iščejo »svoje« črke. 

Naloge vzgojiteljice in pomočnice:  

 

Dejavnosti otrok 

Otroci zlogujejo/glaskujejo svoja imena in imena ostalih otrok. Vsak pove še prvi glas v 

svojem imenu in izbere sliko, ki se začne na isti glas kot njegovo ime.  

Na voljo imajo različna tiskana gradiva, iz katerih reţejo črke, ki sestavljajo njihovo ime. 

Črke izreţejo in prilepijo na list. Zaţeleno je, da jih poiščejo čim več. Ko končajo, se zberejo 

v krogu, predstavijo svoj izdelek in izmed razpoloţljivih slik poiščejo tisto, ki se začne na isti 

glas kot njihovo ime.  

 

Sredstva in pripomočki: 

‒ listi z imeni otrok; 

‒ slike; 

‒ škarje;  

‒ lepila;  

‒ tiskano gradivo. 

 

Uporabljena literatura: 

 

‒ D. Bahovec, E. idr. 2015: Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost in šport. 

‒ Nataša Bucik, 2009: Didaktične igre za spodbujanje porajajoče se pismenosti. V: 

Branje za znanje in branje za zabavo. Ur. Livija Knaflič, Nataša Bucik. Ljubljana: 

Andragoški center Slovenije. (107–116). 

 

Viri slik:  

‒ http://blog.mtel.ba/jeste-li-se-ikad-pitali-otkud-zirafama-dugi-vrat/ 

‒ http://lifestyle.enaa.com/zdravje-in-prosti-cas/S-figami-si-razkisajte-telo-

vzpostavite-zdravo-ravnovesje.html 

‒ http://pobarvanke.uporabno.com/pobarvanke-konj/ 

‒ http://saltmarshrunning.com/2014/09/10/why-runners-love-bananas/ 

‒ http://www.clipartbay.com/eskimo-clipart 

‒ http://www.clipartbest.com/gambar-balon 

‒ http://www.eigrace.com/product_info.php/info/p6092_Robo-fish-riba.html 

‒ http://www.ekosvet.net/index.php?page=catalog&cat=82&subcat=123&lang=sl 

‒ http://www.krupljani.ba/magazin/zdravlje/ananas-voce-za-zdrave-zube.html 

‒ http://www.lekarnar.com/clanki/skrb-za-nos-ob-prehladu 

‒ http://www.momara.si/product_info.php?products_id=704 

‒ http://www.pravljice.org/pobarvanke/pobarvanke/pobarvanke-avto 

http://saltmarshrunning.com/2014/09/10/why-runners-love-bananas/
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‒ http://www.sportnatrgovina.si/zoge 

‒ http://www.uni-horse.si/trgovina/otroske-rokavice-magic-grippy-2/ 

‒ http://www.veckotodpadki.eu/ORZ/3r/abc?page=6 

‒ https://www.bigbang.si/kitare/c40-klasicna-kitara-yamaha-206876 

‒ https://www.vlakec.si/na-kolesih/vlakci-igrace 

‒ www.kidsmathgamesonline.com/pictures/numbers/number1.html 
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Priloga 1 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Katja Gašperič, magistrsko delo   

141 

 

 

 

 

  

  

 

  



142 

 

Pedagoška fakulteta Ljubljana  

 

Osnovna šola Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček  

 

 

 

 

 

 

 

PRIPRAVA NA NASTOP  

RAZVIJANJE PREDOPISMENJEVALNIH ZMOŢNOSTI  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnatelj: Danijel Brezovar                                                         Mentor: prof. dr. Igor Saksida                                                                                  

 

Vodja vrtca: Irena Kozlevčar                                                                Avtorica: Katja Gašperič  

 

 

 

 

Mirna Peč, november 2016 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Katja Gašperič, magistrsko delo   

143 

 

PRIPRAVA NA NASTOP 

 

Tema in dejavnost: Razvijanje predopismenjevalnih zmoţnosti; igra noč – dan, igra 

gosenica, igra katera igrača v igralnici manjka. 

 

Starostna skupina: 4 

 

Število otrok: 10 

 

Datum in čas izvajanja nastopa: 9.00–9. 30  

 

Kurikularna področja in pripadajoči cilji 
 

Jezik  

Otroci: 

‒ razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti (slušno zaznavanje, vidno 

zaznavanje). 

 

Didaktične oblike: individualna oblika dela, delo v skupinah. 

 

Didaktične metode: metoda pogovora, razlage, igre. 
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Naloge študentke  

Otroke pozdravim in povabim v krog, kjer začnemo z dejavnostmi.  

Otrokom pokaţem po dve sliki, ena slika predstavlja daljšo, druga pa krajšo besedo. Njihova 

naloga je, da poimenujejo predmete na sliki in povedo, katera slika predstavlja krajšo oziroma 

daljšo besedo. Priloga 1  

Podam navodila za igro noč – dan. Povem besedo; v primeru, da je beseda kratka, počepnejo 

(noč), v primeru, da je beseda dolga, stojijo (dan). Izbiram izrazito dolge oziroma kratke 

besede. 

Izvedemo igro gosenica. Otroci po skupinah dobijo slike in glavo gosenice. Telo gosenice 

sestavljajo slike, ki se začnejo na isti glas. Priloga 2  

Za konec sledi igra skrivanje predmeta oziroma katera igrača v igralnici manjka. Izbrani otrok 

zapusti igralnico. Še pred tem si jo dobro ogleda. Ostali mu skrijejo eno od igrač. Ko se vrne, 

je njegova naloga, da ugotovi, katera igrača manjka. V primeru, da mu ne uspe, mu ostali 

pomagajo z opisi, npr.: »Začne se na glas A. Z njim se vozimo.«  

 

Naloge vzgojiteljice in pomočnice: / 

 

Dejavnosti otrok 

Otroci sodelujejo pri prepoznavanju dolgih in kratkih besed. Zatem aktivno igrajo igro noč – 

dan, pri kateri spoznajo pravila. Posebno pozornost morajo nameniti poslušanju, da zaznajo 

dolgo oziroma kratko besedo.  

Otroci po skupinah sestavljajo gosenice, ki jih sestavljajo slike s predmeti in ţivalmi, ki se 

začnejo na isti glas.  

Spoznajo igro katera igrača manjka. Vsi aktivno sodelujejo pri skrivanju in usmerjanju otroka. 

Igro ponovimo tolikokrat, da vsi pridejo na vrsto.  

 

Sredstva in pripomočki: 

‒ slike s predmeti, ki predstavljajo dolge oziroma kratke besede; 

‒ gosenica;  

‒ slike. 

 

Uporabljena literatura: 

 

‒ D. Bahovec, E. idr. 2015: Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost in šport. 

‒ Marija Grginič, Maja Zupančič, 2004: ABC igralnica: priročnik za učitelje. 

Domţale: Izolit. 

‒ Tatjana Kokalj, 2010: Mlinček. Vadnica za slovenščino za 1. razred osnovne šole. 

Ljubljana: Modrijan. 
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Priloga 1 
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Priloga 2 

 

Slika 1: Gosenice  
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PRIPRAVA NA NASTOP 

 

Tema in dejavnost: razvijanje predopismenjevalnih zmoţnosti; igra konjiček, kdo te jaha, 

prenašanje in razvrščanje ţogic, prepletanje vrvi skozi luknje, prekrivanje vzorcev, 

razvrščanje predmetov na ustrezne obrise, igra telefon. 

 

Starostna skupina: 4 

 

Število otrok: 10 

 

Datum in čas izvajanja nastopa: 10.00–10.30  

 

Kurikularna področja in pripadajoči cilji 
 

Jezik  

Otroci: 

‒ razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti (slušno zaznavanje, 

grafomotorika)- 

 

Didaktične oblike: individualna oblika dela, skupinsko delo.  

 

Didaktične metode: metoda pogovora, razlage, igre. 

 

  



150 

 

Naloge študentke  

Otroke pozdravim in jih povabim v krog.  

Za začetek igramo igro konjiček, kdo te jaha. Igro ponovimo tolikokrat, da vsak otrok pride 

na vrsto.  

Otrokom pripravim različne dejavnosti. Prva dejavnost: Otroci s pomočjo prijemalk prenašajo 

in razvrščajo zamaške glede na barvo v tulce z različno velikimi odprtinami. Priloga 1  

Druga dejavnost: Otroci šivajo pretikanke oziroma prepletajo vrv skozi luknje, ki 

predstavljajo nek vzorec, obliko, predmet. Priloga 2 

Tretja dejavnost: Z gumbi prekrivajo vzorce, ki so narisani na listih. Priloga 3 

Četrta dejavnost: V zaboju iščejo in razvrščajo na papir predmete, katerih obrisi so narisani na 

listu. Priloga 4 

Na koncu skupaj zaigramo igro telefon.  

Naloge vzgojiteljice in pomočnice: / 

 

Dejavnosti otrok 

Otroci sodelujejo v igri konjiček, kdo te jaha. Izberem otroka, ki je predstavlja konjička. 

Uleţe se na sredino kroga z obrazom, obrnjenim proti tlom. Pokrijem ga z rjuho. Izberem 

otroka, ki se delo usede nanj in ga vpraša: »Konjiček, kdo te jaha?« Konjiček ugotavlja, kdo 

ga jaha. Ima tri poskuse. Naslednji konjiček je jezdec.  

Sodelujejo v različnih dejavnostih, ki jim jih pripravim. Na prvi postaji s prijemalko ali 

palčkami prenašajo in razvrščajo predmete glede na velikost in barvo. Na drugi postaji 

prepletajo vrvi skozi luknje. Na predzadnji postaji z gumbi prekrivajo vzorce, narisane na 

listu. Na zadnji postaji pa na obrise predmetov polagajo ustrezne predmete.   

Igrajo igro telefon. 

 

 

Sredstva in pripomočki: 

‒ rjuha; 

‒ prijemalke; 

‒ zamaški; 

‒ tulci; 

‒ plastenke; 

‒ vrv; 

‒ podlaga za prepletanje vrvi; 

‒ gumbi; 

‒ listi z vzorci; 

‒ listi z obrisi;  

‒ predmeti.  

 

 

Uporabljena literatura: 

 

‒ D. Bahovec, E. idr. 2015: Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost in šport. 
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Priloga 1 

 

Slika 1: Razvrščanje zamaškov s prijemalko 

Priloga 2  

 

Slika 2: Pretikanke  
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Priloga 3 

 

Slika 3: Prekrivanje vzorca z gumbi 
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Priloga 4 

 

  

Slika 4: Iskanje zamaška, ki ustrezno prekrije obris, in iskanje predmetov, ki ustrezno 

prekrijejo obris 
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PRIPRAVA NA NASTOP 

 

Tema in dejavnost: Razvijanje predopismenjevalnih zmoţnosti; igra priplula je ladja, igra 

zapri oči, igra govorica robotov, tombola. 

 

Starostna skupina: 4 

 

Število otrok: 10 

 

Datum in čas izvajanja nastopa: 9.00–9. 30 

 

Kurikularna področja in pripadajoči cilji 
 

Jezik  

Otroci: 

‒ razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti (slušno in vidno 

zaznavanje). 

 

Didaktične oblike: frontalna oblika dela, skupinska oblika dela. 

 

Didaktične metode: metoda razlage, igre. 
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Naloge študentke  

Otroke pozdravim in skupaj se usedemo v krog.  

Otrokom predstavim igro priplula je ladja. Sedimo v krogu in enemu izmed njih vrţem ţogo. 

Ko ujame ţogo, povem: »Priplula je ladja, polna A«. Otrok pove besedo, ki se začne na 

slišani glas. To je lahko predmet, ţival, ime … Ţogo mi poda nazaj. Spet ponovim met in 

poved ter izberem otroka. Igro igramo toliko časa, da poiščemo besedo za vsako črko 

abecede.  

Sledi igra zapri oči, ki poteka ob bogato ilustrirani slikanici. Otrokom dam navodilo, naj si 

dobro ogledajo sliko, na kateri je prikazanih veliko različnih stvari. Zatem izberem otroka in 

mu povemo, da mora zapreti oči in našteti čim več stvari, ki jih je videl na sliki. Pozorno 

spremljam naštevanje. Ko otroku zmanjka idej, mu pomagam z opisom predmeta na sliki (na 

primer: »Še nekaj si pozabil. Začne se na črko S in na njem sedimo.«  

Izvedemo igro govorica robotov. Vsak otrok si izbere eno igračo. Igračo si izberem tudi jaz in 

rečem: »Izbrala sem si p-u-n-č-k-o.« Izberem otroka in ga vprašam: »Katero igračo si izbral?« 

On odgovori: »Izbral sem a-v-t-o.« Izbere naslednjega in ponovi moje vprašanje. Za laţji 

potek igre med glaskovanjem ploskamo.  

Za konec sledi igra tombola. Pri igri iščejo kartončke z enakim prvim glasom, kot je 

na njihovi igralni plošči. Vsak dobi igralno ploščo. Na sredini so zloţeni kartončki, obrnjeni 

s sliko navzdol. Vsak igralec povleče po en kartonček. Če izvleče kartonček z enakim prvim 

glasom, kot je slika na njegovi igralni plošči, ga poloţi nanjo. V nasprotnem primeru vrne 

kartonček pod kupček. Igro nadaljuje naslednji igralec. Zmaga tisti, ki dobi tombolo, torej 

tisti, ki prvi pokrije vse slike na igralni plošči. Priloga 1  

Naloge vzgojiteljice in pomočnice: / 

 

Dejavnosti otrok 

Otroci poslušajo navodila za igro in v njej aktivno sodelujejo. V primeru, da pri igri niso 

uspešni, jim pomagam z namigi. Vsak otrok pride na vrsto večkrat.  

Seznanijo se z igro zapri oči in pri njej sliko pozorno opazujejo, tudi ko niso na vrsti. Poleg 

mene lahko tudi oni pomagajo otroku z namigi.  

Spoznajo in sodelujejo v igri govorica robotov. Izberejo si igračo, počakajo na vrsto in 

povedo z glaskovanjem, katero igračo so si zbrali. Aktivno sodelujejo in tekmujejo v igri 

tombola. Prekrivajo svojo igralno ploščo s kartončki, katerih prvi glas je enak besedi na sliki. 

Zmaga tisti, ki prvi prekrije vsa polja.  

 

Sredstva in pripomočki: 

‒ slikanica, 

‒ ţoga, 

‒ igralne plošče za tombolo, 

‒ kartončki.  

 

 

 

 

Uporabljena literatura: 
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Primer igralne plošče. 
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