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POVZETEK
Diplomska naloga obravnava vprašanje , kako čim bolj zgodaj, torej še pred učenjem branja,
odkriti otroke, rizične za nastanek bralnih motenj. Zgodnje odkrivanje primanjkljajev je
namreč ključnega pomena, saj lahko s preventivnimi treningi in razvojem predbralnih
sposobnosti naredimo korak bližje k uspešnejšemu spopadanju s težavami na področju
branja.
Primernih treningov ne moremo načrtovati brez ocene primanjkljajev na področju
predbralnih sposobnosti. Diplomska naloga torej odgovarja na vprašanje, kako ter s kakšnimi
pripomočki in preizkusi tako poglobljeno oceno pridobiti.
V izhodišču so predstavljeni branje kot ena najpomembnejših šolskih veščin, razvoj branja in
procesi, ki se med branjem odvijajo. Sledijo obravnava sposobnosti, ki so potrebne za
začetek učenja branja, torej razvoj predbralnih sposobnosti, in dejavniki, ki vplivajo na
učinkovito branje. Razložene so vrste bralnih motenj in predlagane vaje za razvoj predbralnih
sposobnosti po področjih, ki so lahko manj razvita (tj. vidno razločevanje, fonološko
zavedanje, kratkotrajni spomin in sposobnost hitrega avtomatiziranega poimenovanja).
V nadaljevanju so opisani preizkusi, ki so v celoti ali delno namenjeni ocenjevanju otrokovih
predbralnih sposobnosti. Slabost vseh opisanih testov je, da so preizkusi za oceno
predbralnih sposobnosti samo del drugih diagnostičnih preizkusov, niso pa vaje spete v eno
baterijo, namenjeno zgodnji detekciji rizičnih otrok. Če bi želeli izdelati poglobljeno oceno za
vsa področja, ki vplivajo na bralne sposobnosti, in napovedati možne težave pri branju, bi
tako morali združiti delčke več različnih testov. Cilj moje diplomske naloge je bil, na osnovi
teoretičnih znanj, po vzoru slovenskih in tujejezičnih uveljavljenih testov ter pripomočkov za
zgodnjo intervencijo, izdelati ali prirediti slovenščini primerne preizkuse, ki bodo preverjali
otrokove predbralne sposobnosti ter pokazali, kolikšna je stopnja razvitosti le-teh pri otrocih,
starih od pet do sedem let.
Izdelane preizkuse sem testirala na vzorcu desetih otrok, ki bodo naslednje leto v večini
začeli obiskovati prvi razred osnovne šole. Pilotska raziskava je pokazala prednosti in slabosti
skupka zbranih preizkusov. Predlagane so izboljšave in podani predlogi za nadaljnje delo.

KLJUČNE BESEDE: branje, predbralne sposobnosti, dejavniki bralne učinkovitosti, bralna
motnja, zgodnje odkrivanje, ocenjevanje predbralnih sposobnosti.

ABSTRACT
The present thesis touches upon the problem of how to identify children at risk of
developing reading disorders as early as possible, even before learning to read. Early
detection of deficits in the area is of great importance, since it enables us to take one step
closer in dealing successfully with problems concerning reading by preventive trainings and
development of preliteracy skills.
Appropriate training cannot be evolved without proper estimates of deficits in preliteracy
skills. The thesis therefore attempts to offer an answer to the question of how and with
what tools and tests such estimates can be obtained.
At the beginning of the thesis, reading is presented as being one of the most important
school skills. In the following pages, more is written about its development and the
processes at work during reading. Next, the development of skills needed to begin to learn
reading (preliteracy skills) and the factors affecting the efficiency of reading, are
described. Apart from that, types of reading disorders are explained along with suggested
exercises to develop the preliteracy skills for the problematic areas (visual differentiation,
phonological awareness, short-term memory and the ability for rapid automated
denomination).
In continuation of the thesis, tests designed to wholly or partly assess children's preliteracy
skills are studied. The discovered disadvantage of all of them is that they are merely a part of
other diagnostic tests and do not form a unique battery intended for early detection of
children at risk. If a comprehensive study of all the areas which affect reading skills would be
performed in order to be able to anticipate potential problems in reading, the investigators
would first need to select and combine fragments of several different tests, which would,
apart from consuming a lot of time, result in non comparable data, since each professional
would prepare a different test. The aim of the thesis was to prevent just that by designing a
battery of tests suitable for the purpose. The battery was produced by creating new
exercises or manipulating appropriate existing ones directed to children aged from 5 to 7.
The creation was based on theoretical knowledge and ran along the lines of well-established
Slovenian as well as foreign language tests and tools for early intervention. Finally, the
battery was tested on a sample of 10 children, the majority of which is to enter elementary

school next year. The pilot study has shown both advantages and disadvantages to the
battery. On their basis, improvements and suggestions for further work are proposed.
KEYWORDS: reading, preliteracy skills, factors of reading performance, reading disorder,
early detection, assessment of preliteracy skills.
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1. PREDGOVOR
V zadnjem času se z inkluzivno usmeritvijo šolskega sistema odpira več možnosti za učence s
splošnimi in specifičnimi učnimi težavami. Čeprav skrb za njih gotovo še ni popolna in taka,
kot bi si jo vsi želeli, pa se jim, vsaj v primerjavi s preteklimi leti, nudi več pomoči – tako
individualna kot skupinska, pa tudi pouk se jim prilagaja bolj. Na splošno imajo več možnosti.
Vendar se na tem področju še vedno postavljajo vprašanja: Ali je pomoč, ki je nudena
otrokom, res najbolj učinkovita? Smo do sedaj res že naredili vse? Je sistem, ki je sedaj v
veljavi, res najboljši?
Učno pomoč za učence z učnimi težavami v nekaterih evropskih državah, kot so Finska,
Danska, Norveška in Švedska, organizirajo na način, ki upošteva naslednje usmeritve.
Pomoč mora biti ponujena:
•

čim bolj zgodaj, da učne težave ne postanejo izrazite in vseživljenjske;

•

čim bolj fleksibilno (npr. ne le po eno uro na teden, ampak pri nekaterih učencih po
deset minut na dan);

•

čim manj opazno, da ne izpostavljajo učenca (dobi na pogled podobne naloge kot
vrstniki, pomoč mu nudimo brez pretiranega poudarjanja drugačnosti itn.);

•

čim bliže učencu (večina pomoči je organizirana v razredu) in

•

čim krajši čas, a takrat intenzivno in učinkovito, namesto da učna pomoč traja leta ali
ves čas šolanja (povzeto po Kavkler, 2009).

Tudi v našem okolju obstaja petstopenjski model nudenja učne pomoči. V prvi vrsti gre za
pomoč učitelja pri pouku, nato se vključuje šolsko svetovalno službo ali mobilne specialne
pedagoge. Nadalje se organizira individualne ali skupinske učne pomoči. Če ima otrok še
vedno težave, se vključi pomoč zunanje specializirane ustanove. Šele potem je možno
učence z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami oziroma s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja usmeriti v izobraževalni program prilagojenega izvajanja z dodatno
strokovno pomočjo (povzeto po prav tam). Vprašati pa se je treba, ali vse šole upoštevajo ta
petstopenjski model in ali se otrok ne pošilja prehitro oziroma prepozno na komisijo za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
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Ukrepati se namreč začne šele, ko so posledice primanjkljajev oziroma sprva blagih težav
tako velike, da otrok ne zmore več dohajati dosežkov razreda. Zaradi vedno večjih pritiskov
se pojavijo še druge čustvene in vedenjske motnje, ki jih ob dovolj zgodnji obravnavi verjetno
ne bi bilo. Potem se ukvarjamo z miljenjem posledic – kar zaradi količine učne snovi v višjih
razredih predstavlja največkrat samo še dodatno breme (v prvi vrsti za otroke, potem pa tudi
za učitelje in starše) –, namesto, da bi preventivno odpravljali vzroke, krepili otrokove
šibkosti in jih dovolj zgodaj učili veščin za spoprijemanje s svojimi primanjkljaji.
Kaj pa bi lahko storili že prej in kako bi otroke, ki so rizični za nastanek motenj branja, odkrili,
še preden začnejo brati?
Učencem s težavami pri branju se pomoč začne največkrat nuditi šele, ko v tretjem razredu
ugotovijo, da je njihova tehnika branja slaba in ne bodo dosegli predvidenih standardov. Prav
to problematiko bom obravnavala v svoji diplomski nalogi.
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2. BRANJE
2.1 DEFINICIJA
Branje je temeljna prvina šolanja, saj sta usvojena tehnika branja in razvite sposobnosti
razumevanja prebranega nujna za uspevanje vsakega otroka v šoli. Šele z dobro usvojenim
branjem otrok lahko samostojno posega po učnih besedilih in tako sam poglablja, utrjuje ali
pridobiva znanje. Hkrati je branje zelo pomembno tudi v kasnejših življenjskih obdobjih.
Omogoča nam, da se sporazumevamo z okoljem in širimo obzorja, hkrati pa nas notranje
bogati.
Obstaja več vrst definicij, ki razlagajo branje. Razlikujejo se po tem, na kaj se nanašajo. Glede
na to, kateri proces pri branju postavljajo kot temeljnega, jih lahko razdelimo v tri skupine:
1. tiste, ki poudarjajo, da je proces zaznavanja temeljni proces;
2. tiste, ki glavni pomen dajejo procesu pomenskega dekodiranja pojmov in
3. tiste, ki poudarjajo zaporedje posameznih operacij pri branju (povzeto po Pečjak,
1999).
Definicije, ki poudarjajo, da je temeljni proces pri branju proces zaznavanja, bi lahko strnili v
definicijo, ki pravi: »Branje je percipiranje vrstnega reda črk in njihove sinteze s tem, da se
bralec dalj časa zadrži na elementih besed, na njihovem položaju v prostoru, na obliki in
velikosti črk« (prav tam).
Avtor, ki spada med ustvarjalce drugih vrst definiciji, je Russell (1986). Ta branje definira
nekoliko širše in pravi: »Brati torej ne pomeni le tega, da si znamo razložiti le znake na
papirju in da poznamo besede, ki so iz njih sestavljene, temveč tudi sposobnost, da se
poučimo o pomenu in smislu tega, kar vidimo.« Še bolj tipičen avtor teh vrst definicij je
Godman (Pečjak, 1999): »Branje je psiholingvistični proces, pri katerem bralci po svojih
močeh rekonstruirajo sporočila, ki so podana v pisni ali grafični obliki.«
Določeni avtorji značilnosti prvih dveh skupin definicij združujejo v eno in poudarjajo
integracijo obeh spoznavnih dimenzij pri branju, to je dekodiranja in razumevanja. Tako
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Perfetti (prav tam) pravi, da je branje v prvi fazi proces dekodiranja besed, ki je odvisen od
povezave novih besed s pojmi iz bralčevega spomina in z izgovorom besed. V drugi fazi pa
gre za proces razumevanja sporočila besed. Informacije iz besedila se torej integrirajo v
obstoječo mrežo uskladiščenega znanja v dolgoročnem spominu. Pri tem so pomembne tako
besedni pristop (tj. dekodiranje besed z izgovorom) kot številni drugi dejavniki (tj. lokalni
procesi kodiranja in modeliranje besedila), ki omogočajo bralcu prepoznati pomen.
Zadnja skupina definicij pojmuje branje kot večstopenjski proces, v katerem sodelujejo
različne sposobnosti. Branje naj bi bilo zgrajeno iz niza posamičnih zaporednih stopenj.
Značilna za to skupino je Buzanova definicija (prav tam): »Branje je sedemstopenjski proces,
pri katerem gre za navezovanje medsebojnega odnosa med posameznikom ter sporočili,
podanimi v simbolih.« Buzan sedem stopenj povzema kot:
1. asimilacijo vizualnih podatkov z očmi;
2. prepoznavanje črk in besed;
3. razumevanje: povezovanje besed, ki jih beremo, s pomenom celega odlomka;
4. dojemanje: povezovanje informacij s celotnim znanjem;
5. učinkovito in uspešno shranjevanje informacij;
6. informacije si lahko, kjerkoli in kadarkoli je treba, prikličemo v spomin;
7. informacije učinkovito uporabljamo in jih uspešno posredujemo drugim; to
pomeni tudi posredovanje samemu sebi (Russell, 1986).
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2.3 BRALNI MODELI
Bralni modeli razlagajo, do kakšnih procesov prihaja med branjem v človekovih možganih,
kakšno je zaporedje posameznih procesov in kakšna je povezanost med njimi. Ni nujno, da
lahko z enim bralnim modelom pojasnimo proces branja pri vseh ljudeh. Zato obstaja več
teorij. V vseh pa se odražata dve lastnosti branja. Prva je zaporedje besed pri branju, druga
pa veliko število različnih sposobnosti, ki sodelujejo v bralnem procesu. Na splošno lahko
bralne modele razdelimo v tiste, ki razlagajo potek branja s kognitivnega vidika, ali pa tiste, ki
poskušajo razložiti branje kot procesiranje informacij. Vse bralne modele pa lahko uvrstimo v
tri večje skupine, ki sem jih povzela po S. Pečjak (1999):
1. modeli »od zgoraj navzdol«,
2. modeli »od spodaj navzgor« in
3. interaktivni modeli.
2.3.1 MODELI »OD ZGORAJ NAVZDOL«
Njihova značilnost je, da del sistema procesiranja, ki omogoča oblikovanje pomena besedila,
kontrolira tudi pretok informacij na vseh predhodnih poteh. Bralec mora preden začne brati,
odstraniti ovire v procesiranju informacij, da lahko ugotovi o čem bo govorilo besedilo.
Pomaga si s splošnim znanjem o pomenu besed in s sobesedilom. Aktivnost je največja na
začetku, ko postavlja hipoteze, o čem bo besedilo govorilo, nato pa te hipoteze preverja in
prilagaja novim vidnim informacijam.
a) Goodmanov model (1970)
Proces branja se prične s fiksacijo oči. Bralec s tem dekodira grafične znake in skuša
ugotoviti, o čem bo govorilo besedilo. Ker se bralci med seboj razlikujejo po
predznanju in kognitivnem stilu ter uporabljajo različne strategije, na drugačen način
izbirajo vidne informacije. Glavno vlogo pri izbiri pa ima sobesedilo, ki ga je bralec že
analiziral. Kadar bralec besede hitro in točno prepozna, se te zadržijo v posrednem
oziroma vmesnem spominu. Če jih ne prepozna točno, se večkrat vrača z očmi nazaj
po besedilu. Če se besede pomensko in skladenjsko povezujejo s prejšnjim
besedilom, se vse skupaj strne in uskladišči v dolgoročni spomin. Bralec postavi
hipotezo o nadaljnjem branju in krog se ponovi.
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2.3.2 MODELI »OD SPODAJ NAVZGOR«
Vzorci vidnih informacij se izberejo iz pisnega gradiva in se nato transformirajo. Pri tem nanje
ne vplivajo (ali pa vplivajo v majhni meri) splošno znanje, informacije iz sobesedila in
strategije procesiranja.
a) Goughov model (1972)
Ta model vsebuje dva mehanizma, in sicer mehanizem prepoznavanja, ki ga Gough
imenuje »skener«, in mehanizem razumevanja ali »merlin«. Prvi si pri prepoznavanju
črk v besedi pomaga z grafičnimi vzorci, ki so že v bralčevem dolgoročnem spominu.
Prepoznavanje skozi vidne zaznave teče od črke do črke, informacije pa tako vstopajo
v ikonično skladišče in tam ostanejo, dokler bralec ne naredi nove fiksacije. Grafični
vzorci v »registru« se s pomočjo »dekoderja« pretvarjajo v foneme. Ko identificiramo
besedo, uporabimo fonemsko predstavitev besede skupaj z besednjakom. Beseda se
v kratkoročnem spominu zadržuje toliko časa, dokler besede je tudi gramatično ne
analiziramo, šele nato jo uvrstimo v dolgoročni spomin. Drugi mehanizem omogoča
uporabo pomenskih in skladenjskih pravil pri razumevanju stavkov.
b) LaBergov in Samuelsov model (1974)
LaBergov in Samuelsov model avtomatskega procesiranja informacij vključuje pet
glavnih dejavnikov, in sicer pozornost, vidno pomnjenje, fonološko pomnjenje,
pomensko pomnjenje in epizodično pomnjenje (prav tam).
Pozornost: Pozornost je potrebna tako za dekodiranje kot za razumevanje besedila, a
njen obseg je omejen. Različni dejavniki vplivajo na to, koliko pozornosti bomo
namenili eni od omenjenih dimenzij. Če je tehnika branja slaba in bralec slabo pozna
besede v gradivu, bo več pozornosti potrebno nameniti dekodiranju besed. Če je
tehnika branja zadovoljiva, bralno gradivo pa ima mnogo novih idej, ki niso povezane
z bralčevim predznanjem, bo več pozornosti potrebno nameniti razumevanju branja.
Pri izurjenih bralcih proces dekodiranja potrebuje zelo malo pozornosti, zato lahko
dekodiranje in razumevanje potekata istočasno, bralec pa celotno pozornost usmeri v
razumevanje. Začetni bralci tega še niso sposobni. Uporabljajo strategije
preusmerjanja pozornosti (tj. pozornost preklapljajo med obema dimenzijama), kar
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zelo obremenjuje kratkoročni spomin, zahteva več časa, pri priklicu pa lahko pride do
interferenc.
Vidno pomnjenje: V vidnem spominu se procesirajo vidni dražljaji iz besedila. Glede
na to, kako vešči smo v branju, če nam je besedilo znano, in kakšen je naš namen
branja, se spreminja velikost enote procesiranja. Črka je najmanjša enota
procesiranja, ki se lahko veže v daljše vidne enote. Zato se na lahko višji ravni cela
beseda procesira kot ena vidna enota.
Fonološko pomnjenje: Informacije iz vidnega spomina se uskladiščijo v fonološkem
spominu kot enote, ki so povezane z akustičnimi in artikulacijskimi dražljaji ter so
prav tako hierarhično organizirane v višje enote. V pomenskem pomnjenju fonološke
informacije dobijo pomen. Izurjeni bralci ta korak fonološkega procesiranja preskočijo
in ga uporabljajo samo pri težjih besedilih.
Pomensko pomnjenje: Informacije v pomenskem spominu bralec poveže s
predznanjem. Razumevanje je boljše, če je stopnja med prispelimi in že
uskladiščenimi informacijami večja.
Epizodično pomnjenje: Epizodično pomnjenje ni nujno za tekoče branje, vključuje pa
priklic določenih specifičnih spominskih informacij, povezanimi z ljudmi, stvarmi,
kraji, časom in podobnim.
2.3.3 INTERAKTIVNI MODELI
Vključujejo značilnosti obeh prej omenjenih skupin – modelov »od spodaj navzgor« in
modelov »od zgoraj navzdol«.
a) Rummelhartov model (1976)
Bralec pridobi vidne informacije in jih shrani v vidno skladišče ali ikon. Od tam nato
jemlje temeljne vidne značilnosti in jih z že uskladiščenim znanjem o pravilnem
pisanju in poznavanju besed povezuje v model strnitve s skladenjskim in pomenskim
znanjem. Ta se nato poveže s sobesedilom, da bralec lahko predvidi najbolj verjetno
razlago besedila (Shema 1). Vsak vir informacij prinaša svoje hipoteze o bistvu
branega besedila, bralec pa jih preveri tako, da hipoteze različnih virov medsebojno
primerja in išče skladnost. Hipoteze, ki so skladne, bralec združi. Te sodelujejo pri
končni razlagi besedila.
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Shema 1: Prikaz interakcijskega modela pri branju (Rummelhart, 1976, povzeto po Pečjak, 1999)

grafemski vnos

skladišče vidnih informacij - IKON

značilnosti vidnih informacij --izvleček --- načrt
skladenjsko znanje

pravilno
pisanje

model strnitve

pomensko znanje

znanje besed

najbolj verjetna razlaga

b) Justov in Crpenterjev model (1980)
S fiksacijo oči besedo zaznamo, jo nato kodiramo in aktiviramo njen pomen. Sam
pojem še nima pomena v kontekstu, služi pa kot smernica za odkrivanje pomena.
Zato se opredelijo skladenjske funkcije besede, ki vključujejo razčlenitev bolj
zahtevnih povedi. Povedi morajo biti med seboj povezane, če želimo besedilo
razumeti. Povezavo omogočajo integracijski procesi. Prva integracija je, ko besede
povežemo s predhodnimi informaciji. To storimo na dva načina: v delovnem spominu
primerjamo nove informacije s tistimi, ki so trenutno v njem in iščemo eksplicitno
označene stare informacije. Pri drugi integraciji besede povežemo v povedi.
Produkcijski sistem omogoča, da se proceduralno znanje vključuje v sklop pravil, ki
določajo, kateri elementi morajo biti prisotni v delovnem spominu, da lahko pride do
akcije (Shema 2).
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Shema 2: Prikaz Justovega modela in modela P. Carpenter (Just in Carpenter, 1987, povzeto po Pečjak, 1999)

Nova informacija: premik
oči

Izločanje fizičnih značilnosti

Kodiranje besede, vstop v
besedišče

DELOVNI SPOMIN
Aktivira prikaz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fizičnih značilnosti
besed
pomenov
vloge besed
povedi
delov besedila
pomnjenje
povezanosti
spremenljivk

Oznaka vloge besede

Povezava s predhodnim
besedilom

Ne

Konec
stavka ?

Da

Končaj stavek
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DOLGOROČNI SPOMIN
Produkcijski sistemi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pravopis
glasoslovje
skladnja
pomenoslovje
uporaba
struktura besedila
shema vsebine

c) Carrov in Levyev model (1990)
Model govori o tem, da pri branju sodelujejo trije procesi, in sicer:
•

vidno procesiranje,

•

fonološko procesiranje in

•

spominsko skladiščenje.

Z vidnim procesiranjem identificiramo grafični zapis, ki ga nato pomensko
procesiramo in mu določimo pomen. Informacije nato obdelamo s skladenjsko
analizo, analizo predlogov in procesom spominskega skladiščenja. Pri tem
integrativnem procesiranju si pomagamo s sobesedilom (Shema 3).
Fonološko procesiranje se lahko odvija sočasno z vidnim. Več jezikovnih pravil ko
poznamo in bolj ko se pojavljajo znane besede, bolj je fonološko procesiranje
učinkovito.
Informacije se obravnavajo v delovnem spominu. Glede na to, kakšne motive, cilje in
besednjak imamo ter kako dobro poznamo značilnosti procesov pri branju, izberemo
kontrolno strategijo in informacije uskladiščimo v dolgoročni spomin.
Shema 3: Prikaz Carrovovega in Levyjevega modela (Pečjak, 1999)

VIDNO PROCESIRANJE
FONOLOŠKO
PROCESIRANJE
PROCESIRANJE POMENA
BESED

SKLADENJSKA ANALIZA
IN INTEGRACIJA

DELOVNI SPOMIN

UPORABA SOBESEDILA IN
ZAKLJUČEVANJE
KONTROLNI PROCESI

PREDSTAVITEV BESEDILA
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2.4 RAZVOJ BRANJA
2.4.1 MODEL U. FRITH
Branje se vedno začenja postopoma, z dejavnostmi, ki še niso branje, pomenijo pa stopnje
do tega cilja.
Ponavadi stopnje v razvoju branja razdelimo na:
•

slikovno ali logografsko,

•

abecedno ali alfabetsko in

•

pravopisno ali ortografsko stopnjo.

Proces branja lahko poteka od analize k sintezi ali obratno.
Namen branja je, da od začetnega dekodiranja preidemo k pridobivanju informacij in učenja
s pomočjo besedila.
a) Slikovna faza
Otrok sprva pridobiva spretnost branja skozi dejavnosti, ki še ne pomenijo branja,
vendar so stopnja na poti k temu. Lista knjige in pripoveduje ob njih. Če živi v bralno
spodbudnem okolju, lahko že pri dveh letih prepoznava besede kot vidne celote, slike
ali logotipe. Pokaže na tiskano besedo na zanj pomembni ali priljubljeni stvari in
zapis, ki se večkrat pojavlja, ter ga poimenuje. Ta stopnja omogoča prepoznavo
besede na osnovi izstopajočih potez, zato otrok lahko prebere besedo, ki jo pozna v
določenem načinu zapisa, tudi če je vrstni red črk zamenjan ali če je posamezna črka
izpuščena (npr. besedo MASLO prebere kot MLEKO). Tako se otrok z uporabo
slikovnega načina nauči prepoznati precej besed, ki jih srečuje pogosteje, vendar pa
je količina tako naučenih besed omejena.
b) Abecedna faza
Na tej stopnji postane za pravilno prepoznavo pomemben vsak element, prav tako
njihov vrstni red. Kar precej časa je potrebnega, da otrok razume, kaj je en sam glas,
in da črka predstavlja znamenje za posamezni glas. Otrok mora strukturo besede
razčleniti na grafične enote (tj. črke) oziroma glasove in jih v obratni smeri tudi
povezati.
Proces spajanja glasov imenujemo sinteza. Otrok prepoznava črko za črko (tj. jih
dekodira), spreminja v glasove in spaja med seboj tako, da se prelivajo en v drugega.
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Obraten proces, imenujemo analiza. Otrok mora razčleniti besedo na posamezne
glasove in razločevati med seboj podobne.
Začetnemu učenju sledi utrjevanje, da otrok utrdi tehniko branja. Preden začnemo z
urjenjem mora otrok dobro poznati vse simbole, način spajanja in razčlenjevanja.
Otrok se v branju vadi toliko časa, dokler ga ne avtomatizira. To se ponavadi zgodi v
drugem letu sistematičnega opismenjevanja. Šele tedaj lahko pozornost usmeri v
razumevanje besedila in estetskost branja.
c) Pravopisna faza
Zamenja se bralni postopek. Otrok ne sledi več posameznim znamenjem v besedi,
ampak več znamenj zajame naenkrat. Naenkrat s pogledom zajame cel zlog oziroma
morfem in ga izgovori kot že nekaj znanega. V začetku prehoda na to fazo se branje
nekoliko upočasni in otrok bere slabše, sčasoma pa bere bolj učinkovito. V tej fazi
dokončno preide z glasnega na tiho branje (povzeto po Žerdin, 2003).

2.4.2 MODEL J. CHALL
Pri oblikovanju stopenj razvoja bralnih sposobnosti je J. Chall izhajala iz Piagetove teorije
spoznavnega razvoja. Bralni stadiji si sledijo v logičnem zaporedju. Nobenega izmed njih ni
mogoče preskočiti. Napredovanje je odvisno od kognitivnega razvoja in vpliva okolja. Model
vsebuje šest stadijev.
a) Stadij 0 – predbralno obdobje (priprava na branje), od rojstva do 6. leta
Ta stopnja traja najdlje in je čas največjih sprememb v otrokovih bralnih oziroma
predbralnih sposobnostih. Otrok zaradi vpliva okolja, v katerem živi, pridobiva znanja
o črkah, besedah in knjigah ter spoznava različne vidike jezika in naravo besed (in
sicer tako, da jih lahko razčlenjuje, spaja ter z različnimi glasovi in deli besed ustvarja
nove itn.). Pri pet- do sedemletnih otrocih se tako pojavi metajezikovno zavedanje.
Po drugi strani pa se v tem obdobju razvijajo še nekatere sposobnosti pomembne za
branje, še posebej zaznavne sposobnosti (tj. vidnega in slušnega razločevanja).
b) Stadij 1 – obdobje začetnega branja ali dekodiranja, starost od 6 do 7 let
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Otroci se v tem obdobju naučijo vseh črk in glasov ter ponotranjijo kognitivno znanje
o jeziku (tj. znajo prepoznati napako). Dokončno naj bi razvili vidno razločevanje,
delno pa tudi slušnega. V tem obdobju gredo skozi tri faze. Najprej so bolj pozorni na
pomen besed kot na obliko, zato so pri branju lahko natančni (npr. preberejo besedo,
ki sicer pomensko ustreza sobesedilu, vendar ni prava). Kasneje postanejo bolj
pozorni na grafično podobo besed, v tretji fazi pa naj bi prišlo do sinteze obojega –
otroci berejo gladko in natančno.
c) Stadij 2 – utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje), starost od 7 do 8 let
Ta stopnja ni namenjena pridobivanju novih informacij, temveč utrjevanju tistega, kar
smo se naučili na prejšnji stopnji. Učenec se torej uri v hitri in natančni prepoznavi črk
in besed ter izboljšuje bralno tehniko, da bi ponotranjil spretnost dekodiranja
oziroma avtomatiziral tehniko branja. Ko dekodiranje postane avtomatično, se več
pozornosti nameni višjim ravnem razumevanja in predelave besedila. Do
avtomatizacije pride z veliko vaje in ponavljanja. Otrok naj bi v tem obdobju bral
znane knjige z veliko slikovnega gradiva, iz katerega že delno prepozna vsebino.
d) Stadij 3 – branje za učenje (odkrivanje pomena), starost od 9 do 14 let
Na tej stopnji z branjem pridobivamo nove informacije. Bolj kot izgovarjava,
postanejo pomembni pojmi in informacije. Branje postane sredstvo za pridobivanje
znanja, torej branje za učenje. Vendar pa učenec besedilo še vedno presoja samo iz
enega vidika. Na začetku pogled na informacije iz besedila izraža z vidika avtorja in jih
sprejema relativno nekritično. Kasneje je že sposoben vzpostaviti razmerje do
besedila, analizirati, sintetizirati in se kritično odzvati na prebrana stališča.
e) Stadij 4 – večstranski pogled na prebrano (odnosi in stališča), starost od 14 do 18 let
Bralec v tem obdobju zaradi znanja, pridobljenega v času šolanja, in dosežene stopnje
v spoznavnem razvoju sprejema, primerja in presoja prebrano ne samo z enega
temveč več zornih kotov.
f) Stadij 5 – konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet, od 18. leta naprej
Konstruktivnost je glavna značilnost te stopnje. Bralec sam izgrajuje svoj sistem
znanja s pomočjo višjih miselnih procesov (tj. analize, sinteze in vrednotenja). Pristop
k branju postane selektiven in fleksibilen. Branje je učinkovito zaradi širokega
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splošnega znanja in specifičnega znanja na področju, o katerem beremo. Z abstrakcijo
in generalizacijo lahko bralec oblikuje lastno stališče do stališča drugih.
Modela, ki sem ju opisala, imata nekaj skupnih točk (Tabela 1). Ujemata se v začetnih treh
stopnjah, ko gre predvsem za učenje predbralnih sposobnosti in za usvajanje tehnike branja.
Nato pa se Challova poglobi še v višje funkcije branja, kot so branje za učenje, odnos do
prebranega in kritičen pristop.
Tabela 1: Primerjava modela U. Frith in J. Chall

Model U. Frith

Model J. Chall

Slikovna faza

Stadij 0 – predbralno obdobje

Abecedna faza

Stadij 1 – obdobje začetnega branja ali dekodiranja

Pravopisna faza Stadij 2 – utrjevanje spretnosti branja
/

Stadij 3 – branje za učenje

/

Stadij 4 – večstranski pogled na prebrano

/

Stadij 5 – konstrukcija in rekonstrukcija
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2.5 VRSTE BRALNIH MOTENJ
Slabše branje ali pisanje sta lahko posledica splošnih ali specifičnih učnih težav. Na razvoj
veščin branja precej vplivajo ne le notranji (nevrofiziološki) dejavniki, temveč tudi okolje,
način poučevanja in posameznikova pripravljenost, volja ter prizadevanje za obvladovanje
veščin branja in pisanja. Večino težav pri branju sicer predstavljajo težave v zvezi s
prepoznavanjem besed in predelovanjem glasov (povzeto po Koncept dela – učne težave v
osnovni šoli, 2008).
V svoji diplomski nalogi sem se osrdotočila na težave na področju predbralnih sposobnosti, ki
vplivajo na dekodiranje (in ne na razumevanje prebranega), zato bom v nadaljevanju opisala
zgolj vrste motenj, ki prizadenejo to področje. Tako bom na primer izpustila hiperleksijo, pri
kateri otrok bere tekoče, vendar je njegovo razumevanje prebranega šibko.
Specifične učne težave lahko razdelimo v dve glavni skupini, ki vključujeta:
• speciﬁčne primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje branja (t.
i. disleksija), pravopisne težave (t. i. disortografija) in druge učne težave, povezane s
področjem jezika (npr. nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki itn.);
• speciﬁčne primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri
pisanju (t. i. disgrafija), matematiki (t. i. spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju
praktičnih dejavnosti (dispraksija) pa tudi na področju socialnih veščin (prav tam).
Motnje branja – če niso pogojene z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, senzoričnimi
okvarami ali čustvenimi in sociokulturnimi dejavniki – spadajo v prvo skupino. Pri specifični
motnji branja gre namreč za odstopanja v slušnih ali vizualnih procesih, največkrat pa se
motnja pojavi kot posledica kombinacije primanjkljajev v obeh procesih.
V domači in tuji literaturi se v povezavi z nevrofiziološko pogojenimi motnjami branja
največkrat uporablja izraz disleksija. Za označevanje učencev s težjo obliko specifičnih učnih
težav, ki potrebujejo večje prilagoditve in dodatno strokovno pomoč, se pri nas po najnovejši
šolski zakonodaji uporablja izraz »učenci s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja«
(povzeto po prav tam).

15

2.5.1 VIDNI TIP MOTENJ
Pregled vida ne pokaže posebnosti, izkušnje pa kažejo, da otrok bolje bere večji tisk. Otrok je
lahko povprečno ali celo nadpovprečno inteligenten, nima težav z izražanjem in besednim
zakladom. Slabo se orientira v prostoru in na ploskvi. Obrača in zamenjuje črke, ki so si po
obliki (tj. vidnem vtisu) podobne. Najpogosteje so to črke, ki so si po obliki enake, a so
obrnjene v nasprotno smer (tj. v vodoravni ali navpični smeri). Mednje spadajo male tiskane
črke b in d, a in e ter številki 6 in 9.
Očesni gibi otroka pri branju begajo. Slediti bi morali zaporedju črk, vendar preskakujejo po
vrsticah in se ne morejo umiriti. Ker otrok med branjem med seboj meša zloge besed v
sosledju ali v različnih vrsticah nad in pod brano besedo, ponavadi ustvarja zelo zmaličene,
nerazumljive besede. Otrok na primer prebere začetni zlog naslednje besede in se vrne k
prvi, začne brati na sredini in najprej bere v levo, se vrne na sredino besede in od tam naprej
bere desno.
Slabe vidne zaznave pogosto povzroča tudi površna pozornost, katere posledica je površna
napačna zapomnitev.

2.5.2 SLUŠNI TIP MOTENJ
Pregled sluha ne pokaže bistvenih odstopanj, razen pri glasovih z visokimi frekvencami,
kamor sodijo sičniki, nekateri samoglasniki in soglasniški sklopi. Otrok z nekoliko okvarjenim
sluhom takih glasov ne more pravilno dojeti, zato posamezne, manj znane besede zapiše
povsem nepravilno.
Tudi v tej skupini motenj imajo otroci ponavadi povprečne sposobnosti. Kljub temu je
govorni razvoj pogosto zakasnel in upočasnjen. Ponavadi imajo skromen besedni zaklad,
težave v izražanju, govorijo v nepopolnih in nepravilnih stavkih.
Napake pri branju so predvsem glasovne. Čeprav otrok dobro pozna izolirano črko, je ne
more takoj prevesti v glas. Težave ima z razločevanjem glasov, ki so si med seboj podobni
glede na mesto ali način izgovarjave (npr. k-g, p-b, t-d in š-ž). Kljub temu da nima težav z
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očesnimi gibi, skupino glasov težje poveže v besedo. Potrebuje več časa, da črke dešifrira, kar
je lahko za otroka zelo naporno, saj je vsako delo, ki ni avtomatizirano in zahteva polno
miselno prisotnost, bolj utrujajoče.
Oba tipa motenj se najpogosteje pojavljata kombinirano, ločita pa se po prisotnosti ali
odsotnosti govorno-jezikovnih motenj. Te se namreč ne pojavljajo pri otroku z vidnim tipom
motenj branja.
Posebna specifična oblika bralne motnje se imenuje disleksija.

2.5.3 KAJ JE DISLEKSIJA?
Mednarodna zveza za disleksijo (ang. International Dyslexia Association) definira razvojno
disleksijo kot motnjo nevrološke narave, ki prizadene razvoj oziroma učenje branja pri sicer
normalno inteligentnih otrocih (Erjavec, 2010).
Britansko združenje za disleksijo (ang. British Dyslexia Association) jo opiše kot kombinacijo
zmožnosti in težav, ki vplivajo na učni proces branja in/ali pravopisa ter pisanja. Spremljajoče
težave se lahko kažejo na področju hitrosti predelovanja informacij, na področju
kratkoročnega spomina, pravilnega zaporedja, slušne in/ali vidne zaznave, govorjenega
jezika in motoričnih spretnosti. Disleksija je povezana zlasti z obvladovanjem in uporabo
pisnega jezika, ki vključuje abecedni, številčni in glasbeni sistem simbolov (Reid, 2002).
V priročniku Konceptu dela – učne težave v osnovni šoli (2008) disleksijo označujejo kot
notranje (tj. nevrofiziološko) pogojeno motnjo, ki jo spremljajo motnje ali posebnosti v
nekaterih procesih spoznavanja (t. i. kognitivni primanjkljaji).
Ker so moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij, ima posameznik z disleksijo težave
pri prepoznavanju posameznih glasov, težave s sintetiziranjem, analiziranjem in
odstranjevanjem glasov oziroma zlogov. Prepoznavanje posameznih besed tako poteka
počasi in z veliko napakami, kar otežuje razumevanje prebranega. Zaradi pomanjkljive
avtomatizacije mora biti učenec pri branju namesto na vsebino besedila osredotočen na
tehniko branja. To ga dodatno obremenjuje posebej v stresnih okoliščinah in ko je utrujen.
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Vzroki za nastale težave so lahko biološko pogojeni in se razlikujejo od posameznika do
posameznika. Zato mora biti obravnava vedno individualna in prilagojena določenemu
posamezniku z disleksijo. Za spoprijemanje s težavami, ki se kažejo na področju branja in
pisanja, se lahko naučijo določenih strategij.
Čeprav vse osebe z disleksijo ne kažejo enakih vzorcev težav ali sposobnosti, lahko med njimi
najdemo nekatere skupne značilnosti, ki se bolj pojavljajo pogosto:
•

razkorak med težavami na enem področju (tj. pri pisanju in branju) in sposobnostmi
na drugem (npr. pri stopnji inteligentnosti, umetniškem izražanju, ustvarjalnem
reševanju problemov, intuitivnem mišljenju ipd.),

•

težave pri predelovanju podatkov in sprejemanju podatkov s poslušanjem,

•

težave z nekaterimi spoznavnimi procesi (npr. s spominom in organizacijo podatkov),

•

težave na področju izkazovanja znanja in razumevanja v pisni obliki,

•

težave pri organiziranju pisnega izražanja ter

•

oteženo pravilno in tekoče branje in pisanje.

Pri postavljanju diagnoze disleksije je potrebno izključiti obstoj senzoričnih in čustvenih
motenj. Kljub temu se le-te lahko pojavljajo vzporedno z disleksijo in jo v tem primeru še
okrepijo. Motnje, ki se pogosto pojavljajo skupaj z njo, so:
•

disgrafija (tj. težave pri pisanju/realizaciji finih grafičnih gibov, potrebnih za pisanje),

•

specifična govorno-jezikovna motnja (tj. težave v oralnem besednem izražanju,
težave na področju fonologije, leksike, sintakse, morfologije, manj opazne težave na
področju semantike in pragmatike ter težave z artikulacijo besed),

•

zaostanek v fonološkem razvoju,

•

težave pri slušnem in/ali bralnem razumevanju,

•

težave pri poimenovanju predmetov,

•

težave v diskriminaciji glasov (zlasti med zvenečimi in nezvenečimi soglasniki),
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•

težave pri ponavljanju besed ali pseudobesed,

•

težave z vizuo-motorično koordinacijo,

•

težave s prostorskim in časovnim procesiranjem (tako pri razumevanju sogovorca kot
pri izražanju),

•

težave s procesiranjem v zaporedju (npr. pri reprodukciji ritmičnih gest) in

•

diskalkulija (težave pri realizaciji matematičnih problemov) (povzeto po Erjavec,
2010).

Različne raziskave (med njimi bolj znana študija, ki sta jo naredila Baum in Owen, 1988), so
pokazale, da kar 36 % učencev, ki so jih šolski strokovni delavci identificirali kot učence s
specifičnimi učnimi težavami, kaže tudi vedenja, značilna za osebe z nadarjenostjo (povzeto
po Magajna, 2007). Znaki nadarjenosti se tako gotovo pojavljajo tudi pri osebah z disleksijo
ali s specifičnimi motnjami branja, vendar pa jih primanjkljaji na področju bralnih veščin
pogosto zakrivajo. Druga možnost pa je, da zaradi svojih izjemnih sposobnosti kompenzacije,
primanjkljaje tako prikrijejo, da jih ne identificiramo kot otroke s posebnimi potrebami na
področju branja. Pri tem se nadarjenost lahko izrazi ali pa se medsebojno prekrije skupaj s
primanjkljaji.
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3. RAZVOJ PREDBRALNIH SPOSOBNOSTI

Predbralne sposobnosti so nujne in temelj za razvoj bralnih sposobnosti. V določenem
starostnem obdobju ravno razvitost predbralnih sposobnosti pokaže otrokove kasnejše
morebitne težave pri branju v šoli. Raziskave so pokazale, da so različne sposobnosti, znanja
in spretnosti, pridobljene v predšolskem obdobju, v tesni povezavi z bralnim uspehom v
prvem razredu.
Med pojavne oblike razvojnih primanjkljajev, ki vplivajo na proces učenja branja in pisanja,
prištevamo vidno in slušno razločevanje, težave pri sintezi glasov, razčlenjevanju besed,
vidnem sledenju, samodejnem prepoznavanju glasov in simbolov, pomnjenju oblik črk in
vsebine prebranega, težave pri pozornosti,

orientaciji,

grafomotoriki,

besednem

razumevanju in sporočanju (Žerdin, 2003). Med vsemi naštetimi sposobnostmi sta
najpomembnejša vidno in slušno zaznavanje ter razločevanje. Najprej se med četrtim in
šestim letom razvijejo vidne sposobnosti, med petim in sedmim pa še slušne. V tem času
otrok tudi intenzivno napreduje v govornem razvoju in svoj jezik razvije do take stopnje, da
lahko brez težav medsebojno komunicira. Pridobi obsežen besedni zaklad, razume vedno več
pojmov ter se spontano nauči slovničnih pravil.
Otroci nekje med šestim in sedmim letom (nekateri že prej) v povprečju dozorijo za
sistematično učenje branja. V tem času se zavejo glasu in ga povežejo s črko.
V predšolskem obdobju večina otrok še ne zna brati, se pa pripravlja na branje. Razvoj teh
sposobnosti krepijo predvsem z govornimi dejavnostmi. Že v tem obdobju se pogosto
oblikuje stališče do branja, ki ga posameznik zavzema tudi v obdobju šolanja. Duffy in
Roehler (Pečjak, 1999) zato poudarjata pomembnost tega, da otroci oblikujejo pravilne
predstave o branju (tj. spoznajo smisel in namen branja) ter razvijejo pozitiven odnos do
branja. Otrok naj bi torej v tem obdobju imel predstave o tem, da je branje izgovarjanje
napisanih besed, da lahko preberemo, kar nekdo drug napiše, ter da je branje namenjeno
razvedrilu in učenju. Branje naj bi začel vrednotiti kot nekaj pozitivnega, vznemirljivega, s
čimer se lahko veliko naučimo.
Gray (Pečjak, 1999) navaja temeljne pogoje, ki omogočajo uspešnejši pričetek učenja branja.
Ti so:
20

•

številne izkušnje, ki pomagajo otroku pojasniti, kaj bere,

•

razvijanje sposobnosti pripovedovanja,

•

razvijanje govornega razumevanja (tj. nekaterih preprostih ukazov),

•

povečevanje besednega zaklada otrok (tj. aktivnega in pasivnega),

•

pravilna in natančna izgovarjava,

•

razvijanje sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja ter

•

močan interes za učenje branja.

Pripravljenost na branje je razvojni proces, ki stalno poteka. Otrok mora razviti pripravljenost
za prehod na vsako naslednjo stopnjo pri usvajanju branja in ta razvoj se mora začeti v
obdobju dojenčka, ne v »magični« starosti petih let (Magajna, 1995).
Zato je otroku potrebno ponuditi čim več izkušenj, v katerih se bo spontano (npr. ob igri) učil
spretnosti, potrebnih za branje. Seveda bo učinek največji, če bosta pri otroku prisotna
zrelost, potrebna za usvajanje posameznih spretnosti, in motivacija.
Projekt, ki so ga mnoge vzgojiteljice opisale kot učinkovitega, je »Bralček malček«. Gre za
način spodbujanja branja, pri čemer vsi otroci v začetku šolskega leta obiščejo knjižnico in
dobijo svojo izkaznico. Nato si tekom leta izposojajo različne knjige in slikanice. Starši ali
katera druga odrasla oseba otroku zgodbo preberejo, ta pa jo potem v vrtcu ob slikanici
pripoveduje še drugim otrokom. Naslovne strani vseh predvidenih pravljic, ki naj bi jih otroci
spoznali, so nalepljene na steno, da si jih otroci lahko večkrat ogledajo. Ko preberejo
določeno knjigo, se to zabeleži pod sliko na steni. Otroci tako sproti spremljajo, katere knjige
so že prebrali, se jih ponovno spominjajo in zgodbe vedno znova pripovedujejo, obnavljajo.
Ob koncu leta vsi sodelujoči prejmejo priznanje za aktivno sodelovanje pri projektu.
Vzgojiteljica Štruclova (2010) pravi, da je ta projekt spodbuda staršem, da sedejo skupaj z
otrokom in ga vpeljejo v svet knjige, ki bi morala ostati stalna spremljevalka v domu vsakega
otroka.
»V začetku je knjiga njegova igrača. Kaj kmalu spozna, da jo lahko odpre. Boža platnice in s
prsti drsi po njej in kaže na slikice, ki so narisane v knjigi. Odrasli vzamemo otroka v naročje
in skupaj listamo knjigo. Ustavljamo se ob slikanicah in pripovedujemo, kaj vidimo narisano.
Otrok prepoznava živali, predmete, osebe, ki ga vzpodbudijo, da je tudi sam govorno aktiven.
Otroka vzpodbujamo, da sam opisuje ilustracije, si izmišlja svoje zgodbe. Pomagamo mu, da
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širi svoj besedni zaklad, da spoznava nove besede, tvori stavke. Otroška slikanica nudi veliko
možnosti pri izgovorjavi glasov, ki otroku povzročajo težave. Otrok rad prisluhne drugemu
otroku, ki mu »bere« iz knjige. Knjižni projekt v vrtcu vzpodbudi otroka, da prebrano
posreduje svojim prijateljem v vrtcu. Premaga svoj strah, saj pripoveduje skupini otrok, ki ga
poslušajo« (prav tam).
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4. DEJAVNIKI BRALNE UČINKOVITOSTI
Pečjakova (1993) glede na skladnost drugih avtorjev navaja naslednje dejavnike bralnega
uspeha:
•

percepcijski dejavniki (gibanje oči, vidno in slušno razločevanje),

•

kognitivni dejavniki (splošne in specifične sposobnosti),

•

motivacija, interes in

•

socialno kulturni dejavniki.

Zrimškova (2003) k temu doda še:
•

besedni kratkoročni spomin in

•

poimenovanje ali iskanje besed.

4.1 PERCEPCIJSKI DEJAVNIKI
4.1.1 PROCES ZAZNAVANJA PRI BRANJU
Proces zaznavanja znakov se začne z vstopom vidnega dražljaja v vidni sistem. Zaradi njegove
omejene moči se vidni dražljaji najprej poenostavijo in nato primerjajo z že uskladiščenimi
informacijami. Glede na te informacije se bralec odloči, kako bo znak definiral. Ko to stori,
sledi odgovor. Sistem, kot sta ga izdelala Crowder in Wagner, je predstavljen v spodnji shemi
(Shema 4).
Shema 4: Sistem zaznavanja znakov, ki sta ga zasnovala Crowder in Wagner (povzeto po Pečjak, 1999)

vidno
senzorno
procesiranje

primerjanje v
spominu

odločitev

odgovor

Pri procesu zaznavanja igrata pomembno vlogo identifikacija in rekognicija. Identifikacija
omogoča prepoznavanje črk v besedi ali cele besede (pri tem gre tudi za nesmiselne besede),
rekognicija pa pomeni prepoznavanje že znanih črk ali celih besed in je možna samo pri
besedah, s katerimi se je bralec že večkrat srečal. Oba dela sta vzajemno povezana.
Avtorji razlagajo zaznavanje besed na različne načine. Nekateri utemeljujejo, da pri branju
besed zaznavamo celotni lik besede, ker naj bi prepoznavali tudi daljše besede, čeprav nismo
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prepoznali vsake črke v besedi posebej. Temu pritrjuje spodnji odstavek, ki ga je možno
razumeti in prebrati brez težav, kljub temu da so črke v besedi pomešane.
»Iz šutdije ki jo je nraedil nkei porfesor iz Cambirdiga izahja, da slpoh ni vžano v kaškenm
vsrtnem rdeu so čkre v nkei bsedi vžano je smao, da sta pvra in zdanja čkra na praevm msetu.
Na pvri pgoled igzleda zleo knofuzno vdnear je mžono kjlub tmeu barti. Rzalog je v tem, da
mžogani ne brejejo vaske čkre psoebej apmak bsedo kot cleoto.«1
Ugotovitve drugih avtorjev kažejo, da je prepoznavanje posameznih besed sicer možno,
vendar ni popolnoma zanesljivo. Dominantne črke iz nas izvabijo besedo, toda ne vedno
pravilno. Avtorji menijo, da je za natančno in zanesljivo branje nujno prepoznavanje črk, ki
sestavljajo besedo.
4.1.2 ZAZNAVNI DEJAVNIKI PRI BRANJU
S. Pečjak (1999) pravi, da sta hitrost in natančnost prepoznavanja črk ali besed odvisna od:
•

zaznavnih sposobnosti bralca,

•

vzorca gibanja oči pri branju,

•

tega, ali je beseda znana ali neznana, in

•

tipografskih značilnosti besedila.

Med branjem z očmi delamo sakadične gibe, kar pomeni, da se oči gibljejo skokovito in
delajo postanke. Poleg tega se oči vračajo na začetek vrstice na že prebrano besedilo. Tega je
pri izurjenih bralcih manj, prav tako je manj postankov, ki so krajši kot pri bralcih začetnikih.
Za uspešnejše branje so pomembne tipografske značilnosti besedila. Primeren mora biti
kontrast med podlago in tiskanimi črkami, ne predolga vrstica besedila. Lažje in hitreje
beremo male črke.
Branje je počasnejše, če beremo besedilo z veliko neznanimi besedami, saj se ves čas
ukvarjamo z njihovo analizo. Pregledati moramo vse črke v določeni besedi, besedo izgovoriti

1

vir: http://literarni-val.usersboard.net/t985-rado-novak (Pridobljeno 26. 7. 2011)
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v mislih ter povezati s preteklimi izkušnjami in kontekstom, da lahko pridemo do njenega
pomena.
Med vsemi zaznavnimi sposobnostmi, ki po raziskavah najbolj vplivajo na sposobnost branja,
sta najpomembnejši:
a) sposobnost vidnega razločevanja oziroma vizualne diskriminacije in
b) sposobnost

glasovnega

razločevanja

in

razčlenjevanja

oziroma

fonemske

segmentacije (tj. glasovnega zavedanja).
a) SPOSOBNOST VIDNEGA RAZLOČEVANJA
O vidnem razločevanju govorimo, kadar je posameznik sposoben razločevati več grafičnih
simbolov (črk ali besed) med seboj (Pečjak, 1993). V veliki meri so ti procesi povezani s
procesom zorenja.
Sposobnost vidnega razločevanja se začne z zaznavanjem predmetov, oblik in oseb okoli nas.
Že nekaj mesečni otrok lahko med seboj loči različne obraze in med tujimi ljudmi prepozna
domače. Tako razvija sposobnost razlikovanja. Značilnosti, ki se jih začenja zavedati, mu pri
tem pomagajo. Od bolj splošnih predmetov in oblik večjih velikosti, s katerimi se otrok
srečuje vsakodnevno, preide na razlikovanje bolj abstraktnih oblik, vzorcev, simbolov in tudi
črk.
V začetku, torej v predšolski dobi, otroci k zaznavanju pristopajo celostno in globalno ter niso
toliko pozorni na podrobnosti. S starostjo pozornost za podrobnosti narašča, kar se pokaže
zlasti pri prerisovanju likov (npr. otrok začne upoštevati usmerjenost, število kotov ipd.).
Mlajši otroci imajo tako več težav pri razlikovanju črk, ki so si podobne po obliki ali se
razlikujejo samo v usmerjenosti (npr. mali tiskani črki b in d).
S samim razlikovanjem simbolov še ne moremo identificirati. Za to je potrebna zapomnitev.
Pri identifikaciji besed pa je poleg zaznavanja, razločevanja in spomina pomembna
sposobnost sekvenčnega zaporedja (tj. sposobnost zaznavanja zaporedja črk v besedi).
Otroci so najprej sposobni zaznati in ločiti posamezne črke med seboj, šele nato lahko
določajo njihovo zaporedje. Različni avtorji ugotavljajo, da se ta sposobnost pri otrocih
razvije okoli sedmega leta.
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b) SPOSOBNOST GLASOVNEGA RAZČLENJEVANJA
Sposobnost glasovnega razločevanja in razčlenjevanja pomeni sposobnost razčlenjevati
prebrane ali izgovorjene besede na glasove.
Predpogoj glasovnega razčlenjevanja je razločevanje, to je sposobnost razločevati
posamezne glasove med seboj. Nekateri avtorji za oba pojma uporabljajo skupni izraz
»glasovno zavedanje«.
Glasovno zavedanje preverjamo tako, da otrok:
•

izgovorjeno besedo analizira (razčleni) na posamezne glasove,

•

posamezne glasove sintetizira (združi) v besedo,

•

iz izgovorjene besede izloči na primer samo en glas (npr. prvi, zadnji ali srednji),

•

posluša izgovorjeno besedo, izloči prvi glas, nato pa sam tvori novo besedo, ki se
pričenja z istim glasom (Pečjak, 1999).

Razvoj glasovnega zavedanja se začne v predšolskem obdobju, vendar zaradi abstraktne
oblike fonemov kasneje kot vidne sposobnosti. Sonja Pečjak (prav tam) stopnje v razvoju
opredeli po ugotovitvah več avtorjev: otrok se najprej zaveda dolžine besed (dolga – kratka),
nato zlogov, iz katerih je beseda sestavljena, in šele nato glasov v besedi.
J. Jerman (2000) pravi, da razvoj fonološkega zavedanja poteka od percepcije in produkcije
glasov ali fonemov, do zavesti o posameznih glasovih v zlogih, povezovanja glasovnih skupin
znotraj zloga in nato besede ter do zavesti o množici besed povezanih v povedi.
Najbolj izrazit razvoj poteka med petim in sedmim letom. Povezan je z razvojem poslušanja
in govora, ki je odvisen od socio-kulturnega okolja.
Otrok se pri enem letu že odziva na različne glasove in posnema govor v okolju. Glasove
povezuje v zloge in zloge naključno v besede. Okrog prvega leta besedo poveže s
predmetom. Do tretjega leta se uči prepoznavati in razločevati različne glasove. Glasove
razlikuje po jakosti, višini in vzorcu. Širi besedišče in besede začenja povezovati v prve
enostavne stavke. Po tretjem letu razlikuje glasove v besedi in prepoznava rime. Po četrtem
letu loči in prepozna posamezne zloge v besedi ter besede v stavku. Pri petem letu naj bi bil
otrok sposoben fonemske segmentacije in sinteze glasov. Od petega do sedmega leta se
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razvijejo še ostali elementi fonološkega zavedanja, in sicer obvladovanje začetnega,
vmesnega in končnega glasu, obvladovanje trajanja in dolžine glasu, obvladanje rim in
aliteracij ter obvladanje odvzemanja in dodajanja glasu (povzeto po prav tam).
Erjavec (2010) pravi, da se učenje maternega jezika začne na oralnem nivoju. Otrok posluša
pogovorni jezik (npr. v družini, po televiziji itn.) in nato razvije sposobnost oralne produkcije
jezika. V začetnem obdobju se še ne srečuje s pisnim jezikom, saj informacij ne pridobiva
prek vidnega tipa skozi branje, zato razvija procesiranje fonološke zavesti. Adams (1990)
slednjo definira kot sposobnost detekcije in manipulacije sestavnih enot pogovornega jezika,
to je zlogov, rim in fonemov (prav tam). Sposobnost se razvije najprej za večje fonološke
enote (tj. zloge in rime), nato pa za male (tj. foneme).
Če povzamem in zaključim: Prva stopnja v razvoju fonološkega zavedanja je sposobnost
razčlenjevanja besede na zloge, na drugi stopnji je otrok sposoben razčlenjevanja na glasove,
na tretji stopnji pa že manipulira in operira z zlogi in glasovi.
Sposobnost glasovnega zavedanja je močno povezana z učenjem branja. Več raziskav
(Wiliams (1980), Bradley in Bryant (1983), Olofsson in Lundberg (1985), Hurford (1990) ter
drugi), ki so temeljile na urjenju predšolskih otrok v sposobnostih fonološkega zavedanja, je
pokazalo, da so se učenci, ki so bili deležni tega treninga, ob vstopu v šolo hitreje naučili brati
kot ostali (povzeto po Pečjak, 1999).

4.2 KOGNITIVNI DEJAVNIKI
Pri učenju branja so pomembne otrokove intelektualne sposobnosti. Povezava med bralno
učinkovitostjo in inteligentnostjo se s starostjo in nadaljevanjem šolanja še povečuje. V prvih
razredih in ob začetku učenja branja je namreč večji poudarek na mehaničnih vidikih branja,
saj je prepoznavanje besed odvisno od sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja. V
kasnejših razredih, ko je branje že avtomatizirano, pa postajata pomembnejša razumevanje
in vrednotenje prebranega. Ti kompleksnejši vidiki branja so, bolj kot od zaznavnih
sposobnosti, odvisni od mentalnih. Dokaz za to je, da se lahko tekočega branja naučijo tudi
otroci z nižjimi sposobnostmi, ne morejo pa besedila tako dobro razumeti in ovrednotiti.
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4.3 SOCIALNO KULTURNI DEJAVNIKI
Znanstveniki ugotavljajo, da obstajajo med otroki iz različnih socialnih slojev razlike v
jezikovnih značilnostih, ki vplivajo na njihovo bralno učinkovitost (Pečjak, 1993). Razlike so
največje zaradi šibkejšega besednega zaklada, kar, bolj kot na dekodiranje, vpliva na
razumevanje besedila. Otroci iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom se že v
predšolski dobi bolj pogosto srečujejo s pisano besedo, to je s knjigami in revijami. Raziskave
potrjujejo tudi dejstvo, da so pri učenju branja bolj uspešni otroci, ki se jim je veliko bralo.
Učna uspešnost in s tem bralna učinkovitost se povezujeta tudi z izobrazbo staršev. Otroci
izobraženih staršev se bodo v svoji predšolski dobi verjetno pogosteje srečevali s knjigo, na
voljo bodo imeli več učnih virov in kulturnih dobrin, starši jih bodo pogosteje vključevali v
kakovostne spodbudne dejavnosti. Pri tem je zlasti pomembna vloga mame, ki izobrazbi
pripisuje večji pomen in učinkoviteje sodeluje z otroki pri delu za šolo (povzeto po Horvat,
Zupančič, Vidmar, 2010). Mame z višjo stopnjo izobrazbe otrokom pogosteje in več
pripovedujejo, uporabljajo daljše izjave in bogatejši besednjak. Otroke bolj spodbujajo k rabi
jezika, jih večkrat vključujejo v kulturne dejavnosti (npr. obisk knjižnice, lutkovnega gledališča
in kina), pogosteje jim berejo in jih vključujejo v dejavnosti ob branju. Mame in starši z višjo
stopnjo izobrazbe so večkrat prepričani, da je otrokova izpostavljenost otroški literaturi v
zgodnjih obdobjih pomembna, zato jim pogosteje berejo otoške knjige in jih vključujejo v
govorne interakcije (povzeto po Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 2005).

4.4 ČUSTVENO MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI
Na motivacijo za branje vplivajo različni zunanji in notranji dejavniki (tj. stališča, notranja
čustvena stanja, radovednost, želja po uspehu itn.). Določene notranje dejavnike lahko
okrepijo zunanji ojačevalci. Otrok ima željo po uspehu, še bolj pa ga k branju spodbuja dobra
ocena, ki si jo želi pri različnih predmetih.

4.5 KRATKOROČNI IN DELOVNI SPOMIN
Pomnjenje, kot zmožnost vkodirati, obdelati in priklicati informacije, je veščina, ki je zelo
tesno povezana z učenjem in intelektualnim funkcioniranjem. Pomnjenje pomembno vpliva
na izvajanje na različnih šolskih področjih kot na primer na zmožnost dekodiranja, bralnega
razumevanja in pisanja (Petrovič, 2010).
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Magajna (2004) ugotavlja, da motnje kratkotrajnega pomnjenja povzročajo težave pri
ohranjanju verbalnega gradiva v delovnem spominu. To je še posebej izrazito pri pomnjenju
nesmiselnih besed, ki zahtevajo mehanično pomnjenje zaporedij glasov (povzeto po Ružič,
2010). Jurišičeva (2001) v skladu s tem pravi, da je sposobnost ohranjanja verbalne
informacije v delovnem spominu nujna za branje in učenje, zato je povsem razumljivo, da
pričakujemo, da bo verbalni spomin učinkovit prediktor prihodnjega uspeha pri branju. V
nadaljevanju navaja izsledke raziskave Scarboroughove (1998), ki kažejo, da sta sposobnosti,
ponoviti stavek ali obnoviti krajšo zgodbo, ki smo jo prej prebrali otrokom v starosti od pet
do sedem let, tesno povezani s kasnejšo bralno učinkovitostjo.

4.6 SPOSOBNOST HITREGA AVTOMATIZIRANEGA POIMENOVANJA
Sposobnost imenovanja je veščina, ki od osebe zahteva, da poimenuje vidno predstavljen
dražljaj.
Za učinkovito dekodiranje, ki je poznavanje potez črk, ujemanje pri zvezi grafem-fonem,
leksičen priklic, sta pomembni tako natančnost prepoznavanja kot tudi hitrost prepoznavanja
(Jelenc, 1996). Na to kažejo predvsem študije otrok z disleksijo, ki opozarjajo, da sta za
branje bistveni prvini jezikovna avtomatizacija in hitrost besednega priklica. V nadaljevanju
Jelenc (prav tam) še pravi, da je proces imenovanja kontinuum povezanih kognitivnih in
lingvističnih subprocesov, ki vključuje vrsto vzajemnih operacij (tj. selektivno pozornost,
percepcijo, konceptualno znanje, fonološke in semantične procese ter artikulacijo). Vsak od
njih je potreben za normalen priklic. Prav tak kompleksen proces je branje. Mnogi
podprocesi so skupni obema, zato lahko imenovanje postane prediktor branja. Oba procesa
namreč za fluentno izvajanje predpostavljata avtomatsko procesiranje, torej hiter pristop k
informaciji oziroma hitro prepoznavanje besede. Počasnost in daljši reakcijski čas
imenovanja semantičnih kategorij v obdobju pred branjem opozarjata na kasnejše težave pri
branju (povzeto po Kelhar, 1997).
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5. SINTEZA UGOTOVITEV RAZLIČNIH AVTORJEV
Različni avtorji na različne načine razlagajo branje in dejavnike, ki vplivajo na to šolsko
veščino. Vendar pa lahko med njimi potegnemo nekatere smernice, v katerih soglašajo.
Da zaznamo grafične simbole in da vidne informacije pridejo v našo zavest, so potrebne
sposobnosti vidnega zavedanja. Grafični znaki se nato dekodirajo s pomočjo fonoloških
procesov. Vstopne informacije se primerja z besednjakom iz dolgoročnega spomina, zato je
potreba zmožnost priklica teh informacij. Vse to se dogaja v delovnem spominu, kratkoročni
spomin pa omogoča, da informacije v tem času obdržimo, dokler jih ne shranimo v
dolgoročni spomin, od koder jih pri nadaljevanju branja spet jemljemo. LaBerge in Samuels
(1974) opozarjata še, da je pri začetnih bralcih pozornost najbolj usmerjena na dekodiranje
in na vse prej opisane procese, medtem ko bralci, ki so veščino branja že avtomatizirali, večji
del pozornosti namenijo razumevanju (po Pečjak, 1999).
Pri učenju branja so torej najpomembnejše naslednji procesi:
•

vidno zaznavanje,

•

fonološko zavedanje,

•

dolgoročni spomin (tj. besedišče, slovnična pravila ipd.),

•

hiter priklic informacij iz dolgoročnega spomina in

•

kratkoročni spomin.

S proučevanjem teh procesov pri določenem predšolskem otroku lahko napovemo, kakšna
bo njegova bralna uspešnost, in ali je rizičen za nastanek bralnih motenj.
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6. KAKO RAZVIJATI OTROKOVE PREDBRALNE SPOSOBNOSTI?
Otrokove predbralne sposobnosti lahko razvijamo tudi z različnimi treningi.

6.1 Sonja Pečjak: ALI SLIŠIŠ – ALI VIDIŠ?
Ali slišiš – ali vidiš? je eden od priročnikov z vajami za razvoj metakognitivnega zavedanja, ki
ga je pripravila doktorica psiholoških znanosti Sonja Pečjak. Pečjakova je svoje priročnike
skozi leta nadgrajevala in leta 2009 je izšel njen zadnji priročnik z naslovom Z igro razvijamo
komunikacijske sposobnosti učencev. Ta je zasnovan še nekoliko širše kot priročnik, ki ga
želim opisati. Vsebuje vaje poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Priročnik Ali slišiš – ali
vidiš? pa je razdeljen na tri dele:
•

vidni procesi (igre za oči in vidno razločevanje),

•

zgradba jezika (igre za ozaveščanje pojma »beseda«, zavedanje dolžine besede,
zavedanje števila besed ter dopolnjevanje in tvorjenje povedi) in

•

glasovni oziroma slušni procesi (igre poslušanja, slušno razločevanje, zlogovanje,
glaskovanje inrimanje).

Nekatere vaje so primerne samo za otroke, ki so že sposobni branja oziroma poznajo črke.
Ker se ukvarjam s proučevanjem predbralnih sposobnosti bom opisala samo tiste naloge, ki
zmožnosti branja ne zahtevajo. To so:
1. Potovanje z očmi po vidnem vzorcu: Otrok dobi shemo različnih likov povezanih s
črtami. Začne pri puščici in z očmi potuje po vzorcu ter išče pot k cilju (ne sme si
pomagati s svinčnikom ali prstom).
2. Potovanje z očmi po labirintu: Naloga je podobna kot prejšnji. Tokrat otrok z očmi
potuje po labirintu in ko najde pot, to pobarva. Otroka lahko v vajo uvedemo s kratko
zgodbico: Miška je na polju nabirala pšenična zrna in jih nosila v svojo shrambo.
Pomagaj ji najti pot do njenega doma. Ali: Mama zajklja je iskala hrano za svoje
mladiče. Našla je slastno korenje. Ji pomagaš najti pot do gnezda z mladiči. Ali: Rok bi
rad obiskal prijateljico Nino. Nina stanuje na drugem koncu mesta. Rok mora
prehoditi veliko ulic. Mu pomagaš, da bo čim prej prišel do Nine?
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3. Iskanje podobnosti/razlik med slikami: Otrok dobi sliko in jo kratek čas opazuje. Nato
list obrne na drugo stran in pogleda isto sliko z nekaj spremembami. Povedati mora,
kaj se je spremenilo in dorisati oziroma prečrtati stvar, ki manjka oziroma je odveč.
4. Črke kje ste?: Otrok mora v labirintu poiskati črke in določene črke pobarvati,
prečrtati, podčrtati ali jih obkrožiti z določeno barvo. Na primer: Pobarvaj vse črke A
zeleno, črke O obkroži, črke M prečrtaj, črke S podčrtaj, v prostor, kjer so črke Š nariši
rdečo piko, črke V zapri zgoraj z ravno črto.
5. Barvanje polj: Učenec dobi list z mrežo, v kateri mora polja, kjer so isti znaki/črke,
pobarvati z isto barvo. Ugotoviti mora, kaj je z barvanjem dobil, kakšna slika se je
pokazala.
6. Črka proti črki: Učenca v paru dobita kratko besedilo. Vsak zase iščeta določen znak
oziroma črko, za katerega se dogovorita. Obkrožita jih in preštejeta, nato igro
ponovita. Pri igrah za vidno razločevanje črk črk še ne poimenujemo (v primeru, da jih
otroci poznajo, lahko), ampak jih jemljemo kot vidni vzorec.
7. Iščemo pare: Otrok mora v vrstici med štirimi znaki izbrati in obkrožiti tistega, ki je
enak znaku na levi. Ta vaja vsebuje znake v obliki grških črk, velikih in malih tiskanih
črk.
8. Kateri znak (črka) je skupen vsem besedam v vrstici?: Otrok mora med seboj
primerjati štiri besede v vrstici in v kvadratek na koncu zapisati črko oziroma znak, ki
je skupen vsem štirim besedam.
9. Iskanje istega zloga: Otrok mora med besedami v vrstici čim hitreje odkriti in obkrožiti
dani vzorec oziroma zlog. Za začetni črki v zlogu (tj. dani vzorec) se vedno vzame tisti
dve, pri katerih ima otrok težave v vidnem razločevanju.
10. Skrivnostni pisalni stroj: Otrok dobi delovni list s karticami, na katerih so napisane
besede. Vsaka kartica je oštevilčena (od 1 do 8). Kartica številka 8 je prazna. Otrok, ki
še ne zna brati, mora glede na številke na pisalnem stroju razporediti besede in jih
preslikati oziroma prerisati na pisalni stroj. Na koncu mu poved preberemo, on pa jo
mora smiselno dopolniti. Zapišemo še to besedo, ki jo otrok sam preslika na ustrezno
mesto.
11. Utrjevanje kritičnih črk (d, b, m, n, p itn. ): Otrok dobi seznam besed, v katerih se
določene črke, ki otroku delajo težave pri vidnem razločevanju, pojavljajo na začetku,

32

na sredini ali na koncu besede. Otroci, ki še ne znajo brati, seznam samo pregledajo
in poiščejo kritične črke, jih obkrožijo, pobarvajo ali preštejejo.
12. V skrinji moje stare mame: Otrokom povemo, da smo na podstrešju našli skrinjo
svoje stare mame. Ker nas zanima, kaj je v njej, smo jo odprli in zagledali nekaj. Nato
začnemo V skrinji stare mame je … in imenujemo določen predmet. Vsak naslednji
učenec ponovi poved prejšnjega učenca in doda svoj predmet. Igra se nadaljuje do
zadnjega učenca, nato se vrstni red obrne in igro ponovimo. Za izhodišče lahko
vzamemo tudi drugo poved, na primer Na cesti sem opazil … ali Iz trgovine sem
prinesel … .
13. Razločevanje glasov v dvojicah: Glasno beremo pare posameznih glasov, otroci pa
sproti označujejo, ali so ti enaki ali različni. Če sta glasova enaka krogec pustijo
prazen, če pa sta različna, krogec prečrtajo.
14. Prepoznavanje določenega glasu v dvojicah besed: Glasno beremo pare besed, otroci
pa morajo biti pozorni na glas, za katerega smo se dogovorili. Na svojem listu barvajo
krogce in tako označijo, ali se je glas pojavil v prvi (pobarvajo prvi krogec) ali drugi
besedi (pobarvajo drugi krogec).
15. Glasovno ujemanje v besedah: Glasno in razločno beremo pare besed. Otroci morajo
v besedi poiskati tisti glas, po katerem se besedi razlikujeta.
16. Razločevanje glasov v nizu: Beremo zaporedja petih črk. Ko otrok zasliši dogovorjeni
glas, pokima, dvigne roko, pobarva ustrezen krogec v zaporedju ali kako drugače
pokaže, da ga je prepoznal.
17. Otrokove igrače: Otrok dobi delovni list s slikami različnih igrač. Najprej jih
poimenuje, nato pa besede razčleni na zloge. Pomaga si s ploskanjem ali trkanjem ob
klop in nato zloge ponazori z valovi (za vsak posamezni zlog nariše en val).
18. Zlogujemo imena živali: Vaja je podobna prejšnji, le da otrok sedaj zloguje imena
živali. Na koncu mora ugotoviti še, ime katere živali ima največ zlogov. Besedo z
največ zlogi obkroži, tisto z najmanj pa prečrta.
19. Kaj sodi skupaj?: Otrok dobi delovni list s slikami različnih predmetov v dveh enako
visokih stolpcih. Besede za narisane predmete mora razčleniti na zloge in povezati
sliko iz enega stolpca s sliko iz drugega stolpca, katere beseda se začne na isti zlog.
20. Čarobni klobuk: V »čarobni klobuk« damo sličice različnih predmetov. Otroci se
razdelijo v dve skupini, nato pa iz klobuka izmenično vlečejo sličice. Besedo dobljene
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slike morajo razčleniti na zloge in najti čim več novih besed, ki se začnejo na isti zlog
kot dana beseda. Skupina, ki najde več novih besed, zmaga.
21. Tvorimo nove besede: Otrok poimenuje narisane predmete in besede razčleni na
zloge. Nato skuša iz vsakega zloga tvoriti čim več besed. Naloga je težja, če določimo,
kje se morajo posamezni glasovi nahajati.
22. Koliko glasov ima beseda?: Otrok mora sliko povezati s številom pik, ki se ujema s
številom glasov v besedi.
23. Prvi glas v besedi: Otrok mora poimenovati predmete na sliki in določiti prvi glas
besede. Nato mora za vsak predmet narisati nov predmet, ki se začne na enak glas.
24. Prav ali narobe?: Otrokom pripovedujemo povedi, v katerih se vse besede začnejo na
isti glas. Otroci povedi ponovijo in povejo, ali se vse besede začnejo na isti glas ali ne.
Nalogo otežimo tako, da v poved vrinemo besedo, ki se začne na drugačen glas.
Otrok mora ugotoviti, katera beseda je vsiljivec.
25. Odkrij vsiljivca: Otrok dobi list, na katerem so v več vrsticah narisani različni predmeti.
Najprej poimenuje prvi predmet v vrstici in določi njegov prvi glas. Nato med ostalimi
predmeti v isti vrstici poišče sliko tiste besede, ki se ne začne na enak glas kot prva
beseda.
26. Povezujemo živali: V dveh stolpcih na listu so slike različnih živali. Otrok mora žival iz
enega stolpca povezati z živaljo v drugem stolpcu, ki se začne na enak glas.
27. Iščemo nove besede: Otrok poimenuje predmete na sliki, določi prvi glas za vsako
besedo in ga vpiše v prostorček, kamor kaže puščica tako, da iz posameznih glasov
dobi novo besedo. Če otrok še ne zna pisati, mu črke zapišemo in besedo preberemo
mi.
28. Zadnji glas v besedi: Otrok mora poimenovati predmete na sliki in določiti zadnji glas
besede. Nato mora za vsak predmet narisati nov predmet, ki se začne na enak glas,
kot se prejšnji konča.
29. Slikovna veriga (prvi glas  zadnji glas  prvi glas ...): Otrok dobi delovni list.
Predmetu na sliki, ki je obkrožen, mora določiti zadnji glas in ga povezati s
predmetom, katerega beseda se začne na isti glas, kot se je končala prejšnja. Pri drugi
sliki zopet poišče zadnji glas in potegne črto do slike, kjer je to prvi glas besede. Tako
dela dokler ne poveže vseh slik.
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30. Glas iz sredine besede: Otrok poimenuje predmete na sliki in poišče enega od glasov
iz sredine besede. Nato poišče besede, ki se začnejo na ta glas, in jih nariše.
31. Kje je glas?: Otroci dobijo predse sliko s tremi kozarci. V prvi kozarec rišejo krogce,
kadar je iskani glas na začetku, v drugi kozarec, kadar je v sredini, in v tretjega, kadar
je iskani glas na koncu besede. Igro vedno začnemo z vprašanjem Kje v besedi se
skriva glas?
32. Odstranimo prvo črko: Glasno beremo besede, otroci pa morajo odstraniti prvi glas in
povedati ali narisati besedo, ki jo tako dobijo.
33. Govorica robotov: Otroci morajo ugotoviti kaj vidim. Rečem na primer Vidim c-e-s-to. Otroci morajo iz posameznih glasov sestaviti besedo in odgovoriti na vprašanje.
Igro se lahko igramo sproti med drugimi dejavnostmi, na primer ko gremo na
sprehod. Lahko pa opisujemo sliko na delovnem listu, na primer Na sliki vidim ... To
igro lahko igrata dva otroka v paru, eden govori kot robot, drugi pa mora ugotoviti,
kaj gleda.
34. Katera beseda se rima?: Otrok mora poimenovati predmete na sliki in za vsakega
poiskati rimo.
35. Pesmice: Otroku beremo rimane verze, katerim mora sam določiti zadnjo besedo
tako, da se bo verz v rimi ujemal s prejšnjim.

6.2 Tereza Žerdin: POMOČ PRI MOTNJAH BRANJA IN PISANJA
Tereza Žerdin v svoji knjigi Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja – kako jih odkrivamo in
odpravljamo (priročnik za pomoč specialnim pedagogom in učiteljem pri odpravljanju motenj
v razvoju jezika, branja in pisanja, izdan leta 2003) med drugim obravnava motnje branja in
ob koncu predlaga tudi nekaj vaj za urjenje bralnih veščin, med katere spada urjenje
predbralnih sposobnosti. Temu je namenjeno poglavje Vidno in slušno razločevanje in
gibalno usklajevanje. Zadnji del naslova je usmerjen predvsem v izboljšanje pisalnih oziroma
grafomotoričnih veščin (ker poglavje vsebuje tudi naloge namenjene temu), jaz pa sem
zbrala vaje s katerimi pri otrocih (v razredu ali individualno) izboljšujemo sposobnosti
pomembne za branje. Gre za naslednje vaje:
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1.

Otrokom zavežemo oči, nato predvajamo različne zvoke (npr. ploskanje, hojo, tkanje po
mizi, vratih in oknu, rožljanje s ključi, gladenje lesa, blaga in kovine, odpiranje vrat in
predalov, listanje knjige, premikanje stola ipd.; lahko imamo pripravljene že posnete
naravne glasove). Otroci morajo ugotoviti, kaj povzroča določen zvok. Pri vajah se
premikamo po prostoru, tako da morajo otroci ugotoviti še, od kod zvok izvira. Te vaje
kombiniramo z vajami, pri katerih otrok dela nekaj po navodilu, na primer počepne,
vstane, se obrne in podobno.

2.

Otrok dobi list z narisanimi predmeti, ki se začnejo na dva podobna glasova. Predmete,
ki se začnejo na določen glas, mora obkrožiti z eno barvo, tiste, ki se začnejo na drug
glas, pa z drugo barvo.

3.

Otrok določi prvi zlog vsake besede in iz danih zlogov sestavlja nove besede.

4.

Otrok lista po reviji in izrezuje slike predmetov, ki se začnejo ali končajo na določen glas.

5.

Otroci poskušajo ugotoviti, katero besedo na določen glas imam v misli. Rečemo na
primer: Marko je imel rojstni dan. Neko reč si je še prav posebej želel. Začne se na glas d.

6.

Veriga besed na dani začetni glas: Eden za drugim govorimo besede, ki se začnejo na
dani glas. Igro lahko dopolnimo tako, da si morajo otroci zapomniti in ponoviti vse
besede, ki so jih izgovorili ostali pred njim. Pri tem si pomagajo z asociacijami tako, da
besede sestavljajo v (lahko tudi nesmiselne) stavke.

7.

Povemo tri besede, od katerih se dve rimata. Otrok mora povedati, kateri dve besedi sta
to.

8.

Preberemo del pesmice in ponovimo eno od besed. Otrok mora povedati, katera beseda
v pesmi se je s to besedo ujemala.

9.

Otrok mora v vrsti besed povezati tiste, ki se med seboj ujemajo v rimi.

10. Eden od otrok v paru pove besedo, drugi pa išče rimo.
11. Otrok dobi pare narisanih enakih predmetov. Ugotoviti mora, kateri par slik je
popolnoma enak.
12. Med slikami enakih predmetov mora otrok poiskati in obkrožiti tisto, ki se razlikuje od
drugih.
13. Otrok dobi delovni list s sliko. Na njej mora poiskati del, ki ga predstavlja ločeni element.
14. Otrok mora v zbirki različnih simbolov prepoznati dva, ki sta enaka po obliki, vendar se
razlikujeta po položaju.

36

15. Pod odejo skrijemo nekaj predmetov. Otrokom za nekaj časa predmete pokažemo, nato
jih spet skrijemo. Otroci morajo po spominu narisati čim več predmetov, ki so jih videli.

6.3 RADAR
Projekt akcijskega raziskovanja za zgodnje prepoznavanje učnih primanjkljajev pri otrocih
prvega razreda (RADAR) je projekt italijanskega podjetja La Cooperativa Sociale Hattiva Lab,
ki se ukvarja s socialno-izobraževalnimi storitvami in pomočjo na področju posebnih potreb
ter otrokovih učnih težav (tj. disleksije, disgrafije in diskalkulije). Didaktične materiale, ki
služijo urjenju predbralnih veščin (na področju fonološkega zavedanja in spomina) v razredu,
sta pripravili Maria Grazia Lamparelli (psihologinja, odgovorna za omenjeni projekt) in Elena
Bortolotti (raziskovalka na Pedagoški fakulteti Univerze v Trstu) v letu 2009.
Program zajema naslednje naloge:
1.

Izmed dveh besed je potrebno poiskati besedo, ki se rima z navedeno. Na primer: Kuna
se rima z LUNA ali LANA?

2.

Otrok mora besedi brez pomena, ki jo izgovori učitelj, najti rimano besedo (tudi brez
pomena).

3.

Učitelj pove določeno besedo, otrok pa mora najti besedo, ki se začne na enak zlog kot
dana beseda. Na primer: LEtalo – LEto.

4.

Otrok mora povedati čim več besed, ki se začnejo na določen zlog.

5.

Učitelj pove, da je prispela ladja, na kateri so samo stvari, ki se začnejo na določen glas.
Otrok mora našteti čim več besed, ki se začnejo s tem glasom.

6.

Učitelj našteva besede, otrok pa mora povedati, s katerim glasom se začnejo.

7.

Obstajata dve osebi z imenoma Dolg in Kratek. Dolg vedno govori dolge besede, Kratek
pa samo kratke. Otrok mora povedati, ali je določeno besedo izgovoril Dolg ali Kratek.

8.

Učitelj pove, da Peter vedno govori čudne besede. V resnici poje prvo črko vsake
besede, zato morao sami ugotoviti, kaj je hotel povedati. Na primer: Peter reče INA.
Otrok mora našteti čim več besed, ki bi jih Peter lahko imel v mislih.

9.

Učitelj reče, da Peter lomi besede, zato jih moramo sproti popravljati in sestaviti nazaj.
Učitelj ločeno pove zloge ali glasove določene besede, otrok pa pove, katero besedo je
hotel povedati Peter.
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10. Učitelj pove, da želi Peter razlomiti besede na vedno manjše delčke. Otrok mora besedo
razčleniti na zloge oziroma glasove.
11. Otrok mora ponoviti določeno zaporedje besed (npr. niz treh ali štirih besed) v enakem
vrstnem redu, kot jih pove učitelj. Besede med seboj ne smejo imeti smiselne povezave,
ker bi si jih sicer otrok lažje zapomnil.
12. Otrok mora ponoviti določeno zaporedje nebesed (tj. izmišljenih besed, ki nimajo
pomena) v enakem vrstnem redu, kot jih pove učitelj.
13. Otrok mora v obratnem vrstnem redu ponoviti določeno zaporedje besed, ki jih je
izgovoril učitelj. Na primer: Učitelj reče AVTO-HIŠA-NOS, otrok ponovi NOS-HIŠA-AVTO.
14. Otrok mora v obratnem vrstnem redu ponoviti določeno zaporedje nebesed (tj.
izmišljenih besed), ki jih je izgovoril učitelj. Na primer: Učitelj reče POKA-CINE-FALA,
otrok ponovi FALA-CINE-POKA.
15. Otrok ima pred seboj delovni list z več serijami s po tremi predmeti. Učitelj poimenuje
predmete ene serije in pove, kateri zaporedni predmet (prvi, drugi ali tretji oz. zadnji)
naj otrok prečrta. Na primer: KLJUČI, TORTA, BANANA – prečrtaj predmet, ki si ga slišal
kot zadnjega.
16. Učitelj otroku pove tri zloge, ta pa jih mora najti med devetimi zlogi, napisanimi na listu.
17. Otrok mora ponoviti izgovorjeno zaporedje barv in jih prepoznati med šestimi na tabli.
18. Otroku najprej pokažemo sliko enega predmeta. To sliko nato skrijemo in pokažemo
serijo štirih predmetov. Otrok mora pokazati, katerega od teh štirih predmetov je videl
na prejšnji sliki.
19. Otrok nekaj časa opazuje serijo določenih predmetov, nato to serijo prekrijemo in
otroku pokažemo pripadajočo serijo, ki vsebuje predmete, ki jih je videl in dodatne
predmete. Otrok mora izločiti predmete, ki jih je videl prej.
20. Otroku za nekaj trenutkov pokažemo dva enaka predmeta, pobarvana z dvema
različnima barvama. Nato jih skrijemo, otrok pa mora predmeta na listu pobarvati v
enakih barvah, kot sta bila prikazana.
21. Otroku pokažemo dva simbola, ki ju po nekaj času skrijemo. Nato mu na listu pokažemo
serijo simbolov. Med njimi mora pobarvati tista dva, ki jih je videl prej.
22. Otroku za nekaj trenutkov pokažemo serijo simbolov, nato jih skrijemo in od otroka
zahtevamo, da to serijo po spominu nariše (simboli morajo biti v enakem vrstnem redu).
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23. Otrok nekaj časa opazuje serijo določenih predmetov in jih poimenuje, nato ta niz
prekrijemo, otrok pa mora v pravilnem zaporedju ponoviti, katere predmete je videl.
24. Otrok nekaj časa opazuje serijo določenih predmetov, nato to serijo prekrijemo in mu
pokažemo pripadajočo serijo, ki vsebuje predmete, ki jih je videl, le v drugačnem
vrstnem redu. Otrok mora izločiti predmete, ki so zamenjali pozicijo.
25. Otroku pokažemo tabelo, v kateri so trije predmeti. Damo mu nekaj časa, da tabelo
opazuje in poimenuje predmete v njej. Nato mu ponudimo prazno mrežo, otrok pa mora
povedati, v katerih prostorčkih je bil kateri predmet.
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Prepoznavanje določenega glasu v
dvojicah besed(14)
Razločevanje glasov v nizu (16)

Prepoznavanje glasov/zlogov

Otrokove igrače (17)
Zlogujemo imena živali (18)
Koliko glasov ima beseda? (22)
Odstranimo prvo črko (32)
Govorica robotov (33)
Kaj sodi skupaj? (19)
Čarobni klobuk (20)
Tvorimo nove besede (21)
Prvi glas v besedi (23)
Prav ali narobe? (24)
Odkrij vsiljivca (25)
Povezujemo živali (26)
Iščemo nove besede (27)
Zadnji glas v besedi (28)
Slikovna veriga (29)
Glas iz sredine besede (30)
Kje je glas? (31)

Delitev besed na zloge/glasove

Sinteza glasov/zlogov v besedo

Prvi, zadnji ali sredinski glas/zlog

/

Razločevanje glasov v dvojicah (13)
Glasovno ujemanje v besedah (15)

Slušno razlikovanje

Dolga/kratka beseda

Katera beseda se rima? (34)
Pesmice (35)

Sonja Pečjak: Ali vidiš ali slišiš?

Rime

Fonološko zavedanje

PROGRAM /
PREDBRALNA SPOSOBNOST
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Iskanje besed, ki se začnejo na enak
zlog kot dana beseda. (3)
Iskanje besed, ki se začnejo na
določen zlog. (4)
Ladja, ki tovori besede na določen
glas. (5)
Ugotavljanje prvega glasu. (6)

Sestavljanje besed. (9)
/

Obkroži predmete, ki se začnejo na
določeno črko z eno bravo, druge pa
z drugo (2)
Sestavi nove besede iz danega prvega
zloga (3)
Poišči in izreži predmete, ki se začnejo
na določen glas (4)
Ugotovi katero besedo imam v mislih
(5)
Veriga besed na dani začetni glas (6)

Čudne besede, ki jim odgriznemo
začetek. (8)
Lomljenje besed. (10)

Osebi z imenom Dolg in Kratek. (7)

/

/

Izmed dveh besed je potrebno
poiskati besedo, ki se rima z
navedeno. (1)
Iskanje rim nebesedam. (2)

RADAR

/

/

Ugotovi kaj povzroča zvok in od kje
prihaja (1)

/

Povej, kateri besedi se rimata (7)
V pesmici poišči rimani besedi (8)
Poveži rimane besede (9)
Poišči rimo (10)

Tereza Žerdin: Motnje v razvoju jezika,
branja in pisanja

Tabela 2: Primerjava vaj treh različnih priročnikov
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Vidno prostorski spomin

Vidni spomin

Slušno besedni vidni spomin

Slušno besedni spomin

Kratkotrajni spomin

PROGRAM /
PREDBRALNA SPOSOBNOST

Nariši čim več predmetov, ki si jih prej
videl (15)

/

/

/

Veriga besed na dani začetni glas (6)

Tereza Žerdin: Motnje v razvoju jezika,
branja in pisanja

Iskanje podobnosti/ razlik med slikami
(3)

/

V skrinji moj stare mame (12)

Sonja Pečjak: Ali vidiš ali slišiš?

Določanje pozicije predmetov v mreži
glede na prej videno. (25)

Prepoznavanje prej videnega predmeta
med štirimi danimi. (18)
Izločitev prej videnih predmetov v novi
seriji. (19)
Barvanje predmetov po spominu. (20)
Prepoznavanje in barvanje prej videnih
predmetov. (21)
Risanje zaporedja simbolov po spominu.
(22)
Verbalna ponovitev vidno podanega
zaporedja. (23)
Izločanje predmetov, ki so glede na prej
videno zaporedje zamenjali pozicijo. (24)

Izločanje določenega predmeta v
zaporedju na sliki, glede na slušno
navodilo (1., 2. ali 3.) (15)
Iskanje slušno zaznanih zlogov v tabeli.
(16)
Ponovitev verbalno podanih barv in
prepoznavanje barv na tabli. (17)

Ponovitev zaporedja besed. (11)
Ponovitev zaporedja nebesed. (12)
Ponovitev zaporedja besed v obratnem
vrstnem redu. (13)
Ponovitev zaporedja nebesed v
obratnem vrstnem redu. (14)

RADAR
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/

Potovanje z očmi po vidnem vzorcu (1)
Potovanje z očmi po labirintu (2)

Vidno sledenje

/

/

Poišči ločeni element (13)
Poišči simbola, ki sta enaka po obliki
(14)

Črke kje ste? (4)
Barvanje polj (5)
Črka proti črki (6)
Iščemo pare (7)
Kateri znak je skupen vsem besedam v
vrstici (8)
Iskanje istega zloga (9)
Utrjevanje kritičnih črk (11)

Iskanje razlik

Iskanje enakih predmetov

/

RADAR

/

/

Tereza Žerdin: Motnje v razvoju jezika,
branja in pisanja

Poišči popolnoma enak par slik (11)
Obkroži tisto sliko, ki se razlikuje od
drugih (12)

/

Sonja Pečjak: Ali vidiš ali slišiš?

/

Vidno zaznavanje

Sposobnost hitrega poimenovanja

PROGRAM /
PREDBRALNA SPOSOBNOST

Kratkotrajni spomin
Slušno besedni spomin
Slušno besedni vidni spomin
Vidni spomin
Vidno prostorski spomin

RADAR

Fonološko zavedanje
Rime
Slušno razlikovanje
Prepoznavanje glasov/zlogov
Dolga/kratka beseda
Delitev besed na zloge/glasove
Sinteza glasov/zlogov v besedo
Prvi, zadnji ali sredinski glas/zlog

Tereza Žerdin:
Motnje v razvoju
jezika, branja in
pisanja

PREDBRALNA SPOSOBNOST

Sonja Pečjak: Ali
vidiš ali slišiš?

Tabela 3: Prisotnost vaj za posamezna področja predbralnih sposobnosti v priročnikih S. Pečjak, T. Žerdin in
priročniku RADAR

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

Hitro avtomatizirano poimenovanje
Vidno razločevanje
Iskanje razlik
Iskanje enakih predmetov
Vidno sledenje

X
X

X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X

7. POMEN ZGODNJEGA ODKRIVANJA OTROK, KI SO RIZIČNI ZA NASTANEK
BRALNIH MOTENJ
Med približno 20 % učencev z učnimi težavami je 10 % učencev s specifičnimi učnimi
težavami na področju branja, pisanja, računanja in pravopisa. Pri teh učencih lahko učne
težave odpravimo ali vsaj zmanjšamo, če so deležni zgodnje in učinkovite učne pomoči in
podpore (Kavkler, 2008).
Pravica do učne pomoči in podpore učencem s splošnimi ali specifičnimi učnimi težavami je
uzakonjena z Zakonom o osnovni šoli (1996). Če učne pomoči ne organiziramo dovolj zgodaj,
lahko iz malih primanjkljajev nastanejo izrazitejše težave, ki se iz leta v leto poglabljajo in
vplivajo na kasnejše posameznikove izobrazbene in zaposlitvene možnosti ter njegovo
sposobnost vključevanja v socialno okolje.
S pravočasno in učinkovito pomočjo posamezniku omogočimo optimalni razvoj njegovih
potencialov, kompetentno vključevanje v družbo in ob tem prihranimo tudi družbena
sredstva.
V Sloveniji v predšolskem obdobju niso predvideni specifični treningi za otroke, pri katerih je
ocenjena možnost za nastanek specifičnih učnih težav v času šolanja. Če bodo starši in
predšolski strokovnjaki v vrtcih s pomočjo timov strokovnjakov v mentalno higienskih
oddelkih in svetovalnih centrih prepoznali otroke, ki so rizični za nastanek kasnejših
specifičnih učnih težav, bodo zanje lahko dovolj zgodaj razvili programe, s katerimi se bodo
odpravile ali vsaj zmanjšale možnosti za nastanek specifičnih učnih težav. Posebno pozornost
je tem otrokom potrebno posvetiti po ukinjanju priprave na šolo – »male šole« (Kavkler,
2010).
Težave so v zgodnji fazi lažje obvladljive, manjšega obsega, strategije za premagovanje
primanjkljajev so učinkovitejše, pa tudi otrok še nima sekundarnih težav (upad motivacije in
interesa, odpor, nerazumevanje druge učne snovi, upad šolskega uspeha, …), ki otežujejo
napredovanje in napredek nasploh. Vendar se kljub temu na področju odkrivanja učnih težav
nemalokrat naredi premalo. Specialni pedagogi se sicer po svojih najboljših močeh trudimo
odkrivati učence z učnimi težavami, vendar praksa kaže, da nam manjka neka sistematičnost
in standardizirani diagnostični testi (Kanalec, 2010).
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8. ODKRIVANJE OTROK Z BRALNIMI MOTNJAMI
Šali (1979) pravi, da bi morali težiti k čim zgodnejšemu odkrivanju otrok z disleksijo.
Sistematična detekcija bi se morala izvajati najkasneje v drugem razredu devetletke (takrat
prvem razredu osemletke). Vendar se tako zgodaj ne moremo opreti samo na motnje v
branju. Otroke, rizične za nastanek disleksije, se odkriva po vzporednih znakih kot so:
•

motena izgovarjava,

•

netekoča govorica,

•

zapoznel govorno jezikovni razvoj,

•

križna stranskost,

•

nedosledna ali negotova uporaba prednostne roke,

•

negotova ali pomanjkljiva orientacija v prostoru,

•

težave z razločevanjem telesnih strani,

•

splošna telesna nespretnost,

•

nespretnost v drobnih ročnih in prstnih opravilih in

•

psihomotorični nemir (povzeto po prav tam).

Kruhova (2010) glede na Skalo tveganja pojava disleksije navaja naslednje pokazatelje
disleksije v začetku šolanja:
•

okorna groba motorika oziroma zmanjšana sposobnost gibanja, ki se kaže kot težava
pri vajah ravnotežja;

•

okorna fina motorika in težave pri izvrševanju natančnih gibov v vsakdanjih situacijah;

•

težave pri vidno-motorični koordinaciji (npr. pri metanju in lovljenju žoge, risanju
vzorčkov ipd.);

•

slabše razvite jezikovne funkcije (tj. napačna izgovarjava, šibka stavčna struktura,
slovnične napake, težave z uporabo krajevnih predlogov, težave z razlikovanjem
slušno podobnih črk, motnja analize ter sinteze besed in zlogov, težave z rimami,
memoriranjem pesmi, zapomnitvijo navodil in zaporedij);
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•

slabše razvite vizualne funkcije, ki se kažejo kot težave z razlikovanjem posameznih
elementov iz celote ali njihove sinteze nazaj v celoto ter kot težave pri razlikovanju
elementov, ki so si podobni ali enaki po obliki, vendar so v ravnini drugače ležeči;

•

poznejši razvoj lateralizacije (tj. otrok dlje časa uporablja obe roki kot enakoredni);

•

poznejši razvoj orientacije v shemi telesa in prostoru;

•

počasnejši razvoj orientacije v času.

Te znake lahko z opazovanjem otroka pridobijo starši in vzgojitelji.
Za detekcijo so pomembni tudi posebni podatki iz posameznikove življenjske zgodovine, ki
kažejo na verjetnost blažje možganske oškodovanosti. Zanima nas, ali je bil otrokov govorni
razvoj zakasnel in če so se v sorodstvu že pojavljale težave na tem področju.
Najboljši sum na možnost bralnih težav pokaže sistematičen pregled otroka z ocenjevanjem
in merjenjem sposobnosti potrebnih za branje, ki ga izvedejo zdravnik, psiholog, specialni
pedagog ali logoped.
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9. PREIZKUSI, KI SO NAM LAHKO V POMOČ PRI ZGODNJEM ODKRIVANJU
OTROK, KI SO RIZIČNI ZA NASTANEK BRALNIH MOTENJ
9.1 ACADIA
Acadia je test razvojnih sposobnosti. V prvi meri je test namenjen defektologom in
specialnim pedagogom, ki naj bi z njegovo pomočjo odkrivali otroke z odstopanji v razvoju.
Test je bil narejen v Kanadi na Univerzi Acadia (Atkinson, Johnston, Lindsey, Tillemans, 1971)
z namenom, da bi na hiter in ekonomičen način odkrivali otroke s težavami pri učenju. Glede
na rezultate, se potem otroku pripravi primerne treninge, ki zmanjšajo posledice
primanjkljajev. Poleg diagnostičnih ima Acadia test tudi prognostične namene. Test je bil
najprej standardiziran za potrebe kanadskih šol, kasneje so ga svojim potrebam prilagodile in
standardizirale še druge države.
Vsebuje 13 podtestov. Vsi so medsebojno neodvisni, vendar dosežki na enem testu korelirajo
z dosežki na drugem. Nekateri podtesti niso neposredno povezani z učenjem branja. Acadia v
celoti obsega naslednje preizkuse:
1. Test I – Slušna diskriminacija: Otrok dobi list za označevanje odgovorov. Naročimo
mu, da ko sliši par besed, ki je enak, obkroži E, ko pa je različen, obkroži R. Test
zajema 20 parov besed.
2. Test II – Vidno motorična koordinacija in sposobnost sledenja: Otrok dobi testno
predlogo, na kateri je narisana črtkasta vijuga. Navodilo, ki ga damo otroku, je:
Postavi vrh svinčnika na zvezdico in z njim sledi črtkasti črti, pri čemer ne smeš
obračati lista in ne smeš dvigniti svinčnika s papirja. Ta test vsebuje devet vaj in še
dve vaji, pri katerih mora otrok z risanjem poti v določenih okvirjih pripeljati dečka
domov. Pri tem se s svinčnikom ne sme dotakniti roba ceste.
3. Test III – Vidna diskriminacija: Otrok dobi predlogo, na kateri mora od štirih slik (ali
besed) na desni izbrati in obkrožiti tisto, ki je enaka sliki (oziroma besedi) v predalčku
na levi. Na voljo so trije primeri s slikami, deset primerov z velikimi tiskanimi črkami
in sedem primerov z malimi tiskanimi črkami.

47

4. Test IV – Risanje oblik: Otrok mora narisati dve ali več enakih oblik, kot so
predstavljene v predalčku na levi. Težavnost oblik se povečuje. Zadnjih nekaj
primerov zahteva prerisovanje oblik v mrežo pikic. Vseh skupaj je dvajset.
5. Test V – Vidno pomnjenje: Otroku za nekaj sekund pokažemo obliko narisano na
kartonu. Nato jo skrijemo, otrok pa mora med štirimi oblikami, narisanimi na listu,
izbrati in obkrožiti tisto, ki jo je pravkar videl. Rešiti mora deset primerov.
6. Test VI – Slušno-vidna asociacija: Otroku beremo stavek za stavkom, on pa mora na
listu obkrožiti predmet, ki bi ustrezal zadnji besedi v stavku, ki je nismo povedali
(štirje stavki). V drugem delu tega podtesta mora otrok izmed treh besed izbrati in
obkrožiti tisto besedo, ki jo je slišal (enajst primerov) in v zadnjem delu med tremi
sličicami ali besedami obkrožiti dve, katerih imeni se rimata (pet primerov).
7. Test VII – Zaporedje in šifriranje: Otrok mora ugotoviti zaporedje in izmed treh danih
simbolov (tj. števil ali besed) obkrožiti tistega, ki sledi. Šestnajstim primerom sledijo
štiri vaje, s katerimi ugotavljamo otrokovo sposobnost šifriranja. Zgoraj je legenda, v
kateri so vse črke abecede oštevilčene. Otrok mora ustrezno razporediti črke glede na
dane številke tako, da ugotovi, katera beseda se tam skriva.
8. Test VIII – Slušno pomnjenje: Otroku povemo zaporedje določenih števil, on pa ga
mora po spominu zapisati. V drugem delu zopet povemo zaporedje in naročimo, da
naj zapiše samo določeno število. Na primer: Šest, pet, štiri – zapiši število, ki si ga
slišal pred pet. Na koncu je še pet primerov, pri katerih mora otrok po spominu
zapisati slišano zaporedje besed.
9. Test IX – Sposobnost tvorjenja pojmov: Test vsebuje štiri naloge z različnimi navodili:
a) Tu sta dve vrvici. Obkroži tisto, ki je daljša.
b) Obkroži sliko najtežjega človeka.
c) Obkroži sliko človeka, ki je najhitrejši.
č) Obkroži sliko najstarejšega človeka.
Otrok mora: med dvema, na videz enako dolgima vrvicama (ena je vijugasta), izbrati
in obkrožiti daljšo; obkrožiti človeka, za katerega po sliki sodeč smatra, da je najtežji
(ker je narisan najbolj debel); obkrožiti najhitrejšega človeka (tj. tistega, ki je največji
in najbolj suh ter ima najdaljše noge); obkrožiti najstarejšega človeka (tj. tistega, ki
ima v rokah palico za pomoč pri hoji).
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10. Test X – Usvojeni besedni zaklad: Test preverja širino otrokovega besednega zaklada.
Med tremi ali štirimi besedami oziroma slikami mora obkrožiti tisto, katere ime je
slišal. Nato mora med besedami izbrati tisto, ki pomeni opisano. Na primer: Obkroži
besedo, ki pomeni nekaj, kar bi vzel s sabo v šolo. Na koncu pa mora povedati, ali
določeno dejstvo drži ali ne. Na primer: Ali se klovni kremžijo? DA ali NE?
11. Test XI – Avtomatizacija besednega zaklada: Otroku beremo stavke, v katerih manjka
ena beseda. Otrok mora med štirimi besedami izbrati tisto, ki ustreza stavku.
12. Test XII – Test XII – Vidna asociacija: Otrok mora med štirimi slikami izbrati in
obkrožiti tisto, ki je povezana s sliko na desni. Na primer: Na levi je narisan sukanec,
na desni pa krtača, stol, šivanka in vilica. Otrok mora obkrožiti šivanko. V
nadaljevanju mora pomanjkljiv zapis besede (zapisani so samo delčki posamezne črke
v besedi) dopolniti tako, da ga lahko brez težav preberemo, in obkrožiti tiste
kvadratke, v katerih se nahajajo delčki, ki jih potrebujemo za sestavitev črke v
ločenem kvadratku na levi.
13. Test XII – Risanje slik: Otrok riše po navodilu (tj. človeka, ki stoji pod drevesom, ob
strani pa stoji njegova hiša).

9.2 SNAP (Profil ocene posebnih potreb)
Avtorja izvirnega programa Snap (ang. Special Needs Assessment Profile) sta C. Weedon
in G. Reid, ki izdajata pri angleški založbi Hodder and Stoughton. Za slovenske potrebe ga
je v letu 2008 v okviru Centra za psihodiagnostična sredstva prevedla in priredila skupina
strokovnjakov s Pedagoške fakultete v Ljubljani in Svetovalnega centra za otroke,
mladostnike in starše v Ljubljani. Slovenski naslov testa je skladen z angleškim, kljub
temu da Profil ocene posebnih potreb zaenkrat zajema samo področje specifičnih učnih
težav in njihovih dejavnikov, kot so:
•

težave z delovnim spominom,

•

težave s hitrostjo obdelave,

•

težave s slušno obdelavo informacij,

•

neverbalne specifične učne težave,

•

težave s pismenostjo oziroma disleksija,

•

težave z vidno obdelavo,
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•

fonološke težave,

•

diskalkulija,

•

disgrafija,

•

razvojne motnje koordinacije oziroma dispraksije,

•

specifične govorno-jezikovne in komunikacijske težave,

•

hiperleksija,

•

motnja pomanjkljive pozornosti (ADD),

•

hiperaktivnost,

•

težave s socialnim zavedanjem in komuniciranjem,

•

pomanjkanje nujnih maščobnih kislin,

•

šolska samopodoba (samospoštovanje) in

•

socialna samopodoba (samospoštovanje).

Test je namenjen zbiranju podatkov o učnih težavah pri otrocih starih od pet do štirinajst
let. Izvajajo ga lahko specialni pedagogi, logopedi, surdopedagogi in psihologi.
Snap ni test v psihometričnem smislu, ampak je pripomoček, namenjen zbiranju
informacij o otroku. Vsebuje vprašalnik za učitelje (Vprašalnik za oceno učenca), starše
(izpolnijo del o družinskih podatkih) in vprašalnik za otroka (Kakšen sem?), ki nam da
informacije o otrokovi samopodobi na socialnem in šolskem področju.
Na večino vprašanj se odgovarja s pomočjo petstopenjske lestvice, na kateri mora tisti, ki
vprašalnik izpolnjuje, označiti, ali se in kako se nek simptom pojavlja (npr. DA, MALO, NI
OPAŽENO).
Pridobljene informacije iz vseh 118 vprašanj se vnesejo v računalnik, ki odgovore
analizira, prikaže individualni profil učenčevih težav in poda nasvete za obravnavo
učenca.
Pri določenih vprašanjih je dodan preizkus s katerim ocenimo neko spretnost. Gre za
petnajst preizkusov:
1. Preizkus časovno omejenega branja – branje v odmerjenem času (30 sekund):
Otrok mora v pol minute prebrati čim več besed.
2. Preizkus fonološkega zavedanja: Otrok mora iz določene besede izločiti
posamezen glas – prvi, zadnji ali srednji, in izgovoriti novonastalo besedo.
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3. Preizkus branja nebesed – branje besed v odmerjenem času (60 sekund): Otrok
mora v eni minuti prebrati čim več nebesed, torej besed brez smiselnega
pomena.
4. Preizkus časovno omejenega zapisovanja po nareku – črkovanje v odmerjenem
času: Otroku povemo poved in ponovimo določeno besedo v povedi, ki jo mora
zapisati. Otrok mora v dveh minutah zapisati čim več besed.
5. Preizkus prerisovanja likov: Otrok mora čim bolj natančno prerisati dane like.
Naloge niso časovno omejene.
6. Preizkus časovno omejenega prepisovanja besedila (60 sekund): Otroku
preberemo dane povedi in mu naročimo, da jih prepiše. V eni minuti mora otrok
prepisati čim več besedila.
7. Preizkus priklica besed in besedne točnosti – iskanje besed v odmerjenem času:
Otrok mora v odmerjenem času našteti čim več besed na določeno temo (npr.
povedati mora imena različnih stvari, ki jih lahko jemo).
8. Preizkus pomnjenja besed nazaj: Otrok mora ponoviti zaporedje besed v
obratnem vrstnem redu. Pri prvi nalogi ponovi samo dve besedi, pri zadnji pa naj
bi v obratnem vrstnem redu ponovil sedem besed.
9. Preizkus vidnega spomina: Otrok si mora zapomniti like oziroma simbole narisane
na karticah. Po tem, ko mu kartico za nekaj trenutkov pokažemo, mora v nizu
različnih simbolov obkrožiti tiste, ki jih je prej videl. Težavnost se povečuje s
številom simbolov na karticah.
10. Preizkus naravnegaa zaporedja in štetje nazaj: Otrok mora našteti dneve v tednu
naprej in nazaj, mesece v letu naprej in nazaj, šteti naprej in nazaj, šteti v
zaporedju (npr. po dve) naprej in nazaj.
11. Lovljenje ravnotežja pri izvajanju vaje: Otrok mora z nedominantno nogo stopiti
na kup knjig s skupno debelino 4–10 cm ter ohraniti ravnotežje. Medtem ko lovi
ravnotežje, mora izvajati naloge iz naravnih zaporedij (glej prejšnji preizkus), ki jih
je uspel rešiti, vendar so mu bile težavne – najprej z odprtimi, nato pa z zaprtimi
očmi.
12. Integracija leve in desne: Otrok mora prerisati škarje, ki jih položimo pred njega
(škarje morajo biti odprte, pripravljene za rezanje, ročaja pa morata gledati proti
otroku).
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13. Preizkus poimenovanja slik: Na testni predlogi so sličice petih živali (tj. konj,
metulj, maček, zajec in riba) v različnem zaporedju večkrat ponovljene. Otrok jih
mora poimenovati, kolikor hitro more, v takem vrstnem redu, kot so prikazane.
Ob koncu si zabeležimo čas, ki ga je otrok potreboval za poimenovanje vseh sličic.
Pri tem ne kaznujemo napačno poimenovanih sličic in ne odbijamo točk.
14. Preizkus vidnega razločevanja: Otrok mora pogledati zgornjo obliko, nato pa v
spodnji vrsti poiskati povsem enako obliko in jo obkrožiti. Merimo čas, ki ga otrok
potrebuje za reševanje.
15. Usklajevanje očesnega gibanja (tj. prilagajanje oči razdalji) in vidno sledenje.

9.3 TEST JEZIKOVNIH SPRETNOSTI (B. Jurišič)
Test je na osnovi preliminarnih raziskav sestavila Branka Jurišić. Vsebuje štiri podteste
slušnega razlikovanja in dva podtesta vidnega razlikovanja. Vsak podtest vsebuje več nalog.
1. Ponavljanje besed: Otroku povemo besede, ki jih mora ponoviti v enakem zaporedju.
Gre za pet nalog, njihova težavnost pa narašča z dolžinami besed.
Zaporedja besed: meč-kruh-sok-oblak, zvezda-sir-koledar-morje, telefon-kača-žlicaoko, kobilica-oreh-pero-vrata, radiator-dinozaver-klešče-most.
2. Ponavljanje stavkov: Otroku povemo stavek, ki ga mora ponoviti v enakem zaporedju.
Gre za pet nalog, njihova težavnost narašča s kompleksnostjo in dolžino stavkov.
Povedi: Miha rad bere svojo novo knjigo. Naš rdeči avto ima štiri nove gume.
Helikopter brni, kadar leti nizko. Na poti iz vrtca smo videli velik požar. Poleti gremo
na jug, kjer je toplo.
3. Razumevanje navodil: Otroku damo svinčnik in delovni list ter mu povemo navodilo.
Operirati mora s predmeti na delovnem listu. Težavnost šestih nalog se stopnjuje s
količino informacij, ki si jih mora otrok zapomniti.
Navodila: S črto poveži zvezdi tako, da se črta ne dotakne kroga. Nariši črto od enega
do drugega kroga tako, da bo šla skozi kvadrat. Nariši krog znotraj kvadrata. Nariši
piko v krog in križ v kvadrat. Obkroži manjši kvadrat in prečrtaj krog. Obkroži muco,
prečrtaj ptiča in nariši črto pod ribo.
4. Fonološko zavedanje: Otroku pokažemo serijo predmetov na sliki. Povedati in
pokazati mora, katera beseda iz serije se rima z določeno besedo. V drugi nalogi mora
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pokazati na tiste predmete s slike, ki se začnejo na zlog KO. V tretji nalogi mora
pokazati tiste predmete, ki se začnejo na glas M. Nato mora pokazati tiste predmete,
ki se končajo na glas CA. V peti nalogi črkujemo določene besede (npr. sok, noga in
drevo), otrok pa mora glasove povezati skupaj in povedati besedo. V zadnji nalogi
pripovedujemo posamezne zloge nesmiselnih (»kitajskih«) besed (npr. pikotele,
repokife in somifuno), ki jih mora otrok sestaviti skupaj.
5. Sestavljanka
6. Vidni spomin

9.4 TEST FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA (V. Tretjak)
Test je izdelala specialistka klinične psihologije Vali Tretjak. Sestavljen je iz štirih podtestov
(tj. povezovanje glasov v besedo, zlogovanje, odstranitev glasu in iskanje rim), ki merijo
določene elemente fonološkega zavedanja. Vsak podtest vsebuje še določeno število nalog.
Te so:
1. Povezovanje glasov v smiselno besedo ob slikah: Otroku glaskujemo določeno
besedo, on pa mora med predmeti na sliki pokazati tistega, ki smo ga glaskovali.
Glaskovane besede: nos, zob, jež, dim, nož, šal, luč, konj.
2. Povezovanje glasov v smiselno besedo brez slik: Otroku glaskujemo določeno besedo,
on pa mora povedati, katero besedo smo glaskovali.
Glaskovane besede: miš, koš, most, moč, sod, še, nič, moj, gozd, lev, glas, luna, noga,
majhen, kokoš, otroci, telefon.
3. Povezovanje glasov v nesmiselno besedo: Otroku glaskujemo določeno nesmiselno
besedo, on pa mora glasove sestaviti skupaj in povedati ustrezno nebesedo.
Glaskovane nebesede: lek, afe, vum, rust, teku, topik, rusop, opusta.
4. Zlogovanje: Otrok zloguje ali glaskuje (enozložne) smiselne besede. Otroku pokažemo
sliko določenega predmeta in povemo del te besede (npr. en zlog). Otrok nas mora
dopolniti tako, da nastane cela beseda.
Besede: hrana, nit, morje, okno, gumb, sneg, krožnik, stric, zdravnik, tank, pes, zajček,
pujs, smreka, vlak, goba, hlev (in še štiri besede za primer: miza, zvonček, keks, miš).
5. Odstranitev glasu: Otrok mora v smiselnih besedah predmetov na sliki odstraniti prvi
glas tako, da spet dobi smiselno besedo.
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Besede: sin, ptič, kura, gnoj, potok, glas, hlev, točka, sod, dlan.
6. Iskanje rim: Otrok mora med podanimi predmeti na sliki poiskati in izbrati rimano
besedo na dano besedo (ki je predstavljena na sliki ločeno od ostalih).
Naloge: cvetlica-potica, miza, vaza; rak-voda, mak, roka; krt-konj, vrt, hrib; kuža-luža,
muca, kost; most-kost, voda, čoln; suknja-hlače, luknja, deček; med-čebela, kruh, led;
klas-njiva, konj, glas; copata-noga, torba, lopata; koš-nož, avto, kolo; (in še dva
primera: dežnik-žoga, glavnik, glava; mačka-račka, miš, mak).

9.5 TEST FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA (L. Magajna)
Ta test fonološkega zavedanja je pripravila Lidija Magajna. Vsebuje osem preizkusov:
1. Odkrivanje rim: Otrok mora povedati, ali se določeni dve besedi, ki jih povemo, rimata ali
ne. Pari besed so: lopata-copata, livada-navada, kolači-sobota, beseda-soseda, letaločebela, žogica-nogica, jablana-jagoda, banana-salama, posoda-podoba, carica-perica,
nevarna-kavarna, deklica-debela.
2. Ugotavljanje prvega glasu: Otrok mora za določeno besedo, ki mu jo povemo, ugotoviti in
povedati prvi glas. Besede so naslednje: kava, sonce, noga, ključ, avto, skala.
3. Ugotavljanje zadnjega glasu: Otrok mora za določeno besedo, ki mu jo povemo, ugotoviti
in povedati zadnji glas. Besede so: vaza, vlak, roža, dobro, polje, kost.
4. Ugotavljanje glasu M: Otrok mora povedati, ali je v določeni besedi prisoten glas M ali
ne.
5. Razlikovanje prvega glasu: Otrok mora povedati, ali sta prva glasova v dveh danih
besedah enaka ali različna. Pari besed so: lovec-polje, kovač-kitara, moka-miza, kostgozd, drevo-denar, sonce-svet, rdeča-modra, fant-nos, torba-balon, češnja-črv.
6. Zlogovanje: Otrok mora dano besedo razdeliti na glasove in jo po zlogih povedati. Besede
so: vaza, sobica, vrabec, risanka, marmelada, kljuka, tovarna, namenoma, učenje,
ljudstvo, zgodovina, Ljubljana, postrv, koleraba, drobtinica.
7. Slušna analiza: Otrok mora dano besedo razdeliti na glasove in jo povedati tako, da pove
posamezne glasove besede v pravilnem zaporedju. Besede so: od, to, kos, tema, sto,
ovca, sneg, metla, njiva, žebelj, gnezdo, odločno, iskra, kaplja, mravlja.
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8. Slušna sinteza: Glaskujemo določeno besedo, otrok pa mora posamezne glasove sestaviti
skupaj in izgovoriti ustrezno besedo. Glaskovane besede so: iz, na, mak, riba, tri, usta,
mrak, pišče, kmalu, čevelj, škarje, obročki, črka, vojska, ljudski.

9.6 TEST RAN (Test hitrega avtomatiziranega poimenovanja)
Test Ran (Rapid Automatised Naming) ali po slovensko Test hitrega avtomatiziranega
poimenovanja je delo dveh avtorjev Dencklajeve in Rudlove. Od otroka zahteva hitro
sekvencionalno imenovanje serijsko predstavljenih vizualnih simbolov. Sestavljen je iz štirih
predlog, na katerih se pojavlja po pet različnih simbolov v različnih zaporedjih (na vsaki
predlogi je tako 50 simbolov). Vključuje imenovanje barv, predmetov, črk in številk.
Otroku najprej pokažemo vseh pet simbolov, ki se bodo pojavljali na predlogi in zahtevamo,
da jih poimenuje. Nato začnemo meriti čas, otrok pa mora čim hitreje poimenovati vse
simbole tako, da sledi vrsticam od zgoraj levo, do spodaj desno.
Test vsebuje štiri podteste:
1. Poimenovanje barv: rdeča, rumena, zelena, modra, črna.
2. Poimenovanje predmetov: glavnik, ključ, ura, škarje, dežnik.
3. Poimenovanje številk: 2, 6, 9, 4, 7.
4. Poimenovanje črk: p, o, d, a, s.

9.7 LESTVICA TVEGANJA ZA DISLEKSIJO (Marta Bogdanowicz)
Lestvico tveganja za disleksijo je sestavila poljska psihologinja Marta Bogdanowicz, za
slovenščino pa sta jo prevedli in priredili Meta Bizjak Eržen in Tadeja Rupar. Lestvica je
namenjena odkrivanju otrok neuspešnih pri branju in pisanju že v prvem razredu (torej pri
starosti 6 ali 7 let). Vprašalnik, ki vsebuje 21 trditev, izpolnijo vzgojiteljice ali učiteljice. Vsako
trditev morajo oceniti s štiri-stopenjsko lestvico (1 pomeni, da se znaki ne pojavljajo, 4 pa, da
se znaki pojavljajo zelo pogosto).
Lestvica preverja naslednje sposobnosti (med njimi niso vse neposredno povezane z
branjem, ampak se nekatere nanašajo tudi na pisanje in druge veščine, ki so v povezavi z
disleksijo lahko slabše razvite): fino motorične sposobnosti, grobo motorične sposobnosti,
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vidno zaznavanje, jezikovno procesiranje, jezikovno procesiranje in izražanje ter pozornost.
Te se odražajo v odgovorih na naslednja vprašanja:
1. . Otrok težje pomni črke, ki se redkeje pojavljajo, na primer F, G in Ž.
2. Otrok ima težave pri rezanju s škarjami.
3. Ima govorne težave (npr. težave z izgovarjavo glasov in besed).
4. Njegove grobomotorične spretnosti so slabše razvite – je okoren pri teku in skakanju,
slabo vozi kolo in podobno.
5. Črke piše zrcalno, prav tako števke; črke in besede zapiše v obratni smeri – od desne proti
levi.
6. Otrok popači besede, na primer kraktor namesto traktor, v besedah spreminja predpone;
ima težave pri razlikovanju podobnih glasovnih vzorcev v besedi, na primer kos-bos ali kravatrava.
7. Otrok ne razlikuje podobnih glasov, na primer g-k, z-s in zato ne sliši razlike med podobno
slišanimi besedami, na primer gos-kos, Zora-Sora.
8. Težave ima tudi z besednim izražanjem (tj. težje besede uporablja napačno), zamenjuje
besedni red v povedih ali uporablja napačne slovnične oblike.
9. Ne mara se igrati s kockami (tj. LEGO kockami), ne mara sestavljank ali ne zmore prerisati
danega vzorca, nariše pa lahko svojega.
10. Ne sodeluje rad pri motoričnih igrah.
11. Ima težave z razločevanjem in pomnjenjem črk istih oblik, ki so drugače obrnjene, na
primer b-p-d-g.
12. Ne mara risanja.
13. Težave ima s pomnjenjem besed ali števil v zaporedju ali pomnjenju drugih zaporedij, na
primer imen delov dneva, imen dnevnih obrokov v zaporedju, dni v tednu, letnih časov,
zaporedja štirih števil in podobnega.
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14. Težko usmeri pozornost, njegova pozornost je odkrenljiva.
15. Slabo izvaja motorične vaje v vrtcu oziroma šoli.
16. Težje razlikuje in pomni črke podobnih oblik, na primer m-n, l-t, a-o.
17. Ima težave z razločevanjem in razčlenjevanjem besed na glasove, na primer miza = m-i-za.
18. Ima težave s prerisovanjem preprostih vzorcev in geometrijskih likov.
19. Težave ima s spajanjem glasov v besedo, na primer k-o-s = kos.
20. Težave ima z zavezovanjem vezalk in vozlov ter zapenjanjem gumbov.
21. Otrok ima težave s pomnjenjem kratkih pesmi (tj. deklamiranih in petih).

9.8 PAC-SI (Test kognitivnih sposobnosti za predšolske otroke)
PAC-SI (it. Prove di Abilità Cognitive per la Scuola dell'Infanzia) je test kognitivnih
sposobnosti, namenjen zgodnjemu odkrivanju učnih težav. Je projekt italijanske organizacije
Infantiae.org in je bil narejen pod avtorstvom naslednjih strokovnjakov: Teresa Gloria Scalisi,
Daniela Pelagaggi, Simona Fanini, Marta Desimoni in Loredana Romano. Uporaba testa PACSI nam pomaga določiti ustrezne izobraževalne prilagoditve in aktivnosti, ki otroku
omogočajo razviti svoj potencial. Test je primeren za predšolske otroke od 5. leta starosti do
6. leta in 11 mesecev.
Vključuje 11 preizkusov, ki se izvajajo individualno in ocenjujejo štiri področja: fonološko
zavedanje, delovni in kratkotrajni spomin, sposobnost imenovanja in vidno prostorske
sposobnosti. Prvi štirje testi so presejalni, sledi sedem dodatnih testov, ki jih uporabimo za
pridobivanje poglobljenih informacij in ki potrjujejo informacije, pridobljene v prvih štirih
testih. Veščine, ki jih test preverja, so po raziskavah dobri napovedovalci morebitnih
kasnejših učnih težav.
Test vsebuje naslednje preizkuse:
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1. Test združevanja zlogov v besede: Otroku govorimo zloge posameznih besed, on pa
mora sestaviti besedo.
2. Test razdruževanja besed na zloge: Otrok ima pred seboj list s štirimi kvadratki v
stolpcu, v roki pa igračko kenguruja. Povemo mu besedo, on pa mora za vsak zlog
besede skočiti en kvadratek naprej. Pri tem mora na glas izgovarjati glasove.
3. Test odkrivanja rim: Otrok poimenuje predmete na sliki, nato izloči tistega katerega
beseda se ne rima z ostalima dvema.
4. Test delovnega spomina: Otroku zaporedoma preberemo tri stavke in za vsakega
sproti vprašamo, če je pravilen ali ne. Na koncu mora otrok ponoviti zadnje besede
vseh treh stavkov.
5. Test pomnjenja števk: Otroku povemo določeno zaporedje številk, on pa jih mora
ponoviti v enakem vrstnem redu.
6. Test hitrega avtomatiziranega poimenovanja: Merimo čas, otrok pa mora, kolikor
hitro je mogoče, poimenovati predmete na predlogi – v vrsticah od leve proti desni in
od zgoraj navzdol (tj. v smeri, kot potekata branje in pisanje).
7. Test poimenovanja 1 – natančnost in hitrost: Merimo čas, otrok pa mora čim hitreje
in čim bolj pravilno poimenovati 20 predmetov, narisanih na predlogi.
8. Test poimenovanja 2 – natančnost: Otrok mora brez upoštevanja hitrosti
poimenovati predmete na predlogi. Pomembna je samo natančnost.
9. Test vidno prostorskega spomina – usmerjenost in zaporedje: Otroku pokažemo
zaporedje določenih simbolov in ga po nekem času skrijemo. Iz niza pripravljenih
simbolov na ploščicah mora izbrati tiste, ki smo mu jih prej pokazali. Izbrani simboli
morajo biti postavljeni v enakem zaporedju in enako usmerjeni.
10. Test iskanja dveh simbolov – natančnost in hitrost: Merimo čas, otrok pa mora po
vrsti preiti skozi vrstice simbolov, tako da sledi s prstom od leve proti desni in od
zgoraj navzdol, ter poiskati simbola, ki sta po obliki in usmerjenosti enaka
izpostavljenima simboloma na zgornjem delu. Prečrta ju, tudi če nista postavljena
zaporedno.
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11. Test iskanja zaporedij predmetov – natančnost in hitrost: Otrok mora med 48
predmeti na predlogi poiskati in podčrtati zaporedje treh predmetov, določeno na
zgornjem delu predloge. Zaporedje se lahko pojavi večkrat. To mora narediti čim
hitreje, vendar tudi čim bolj pravilno. Začne levo zgoraj in sledi s prstom po vrsticah
do desno spodaj. Enako nalogo opravi še v pomanjšani predlogi.

9.9 CoPS (Sistem kognitivnega profiliranja)
CoPS (ang. Cognitive Profiling System) je računalniški psihometrični sistem ocenjevanja,
standardiziran za uporabo pri otrocih starih od 4 do 8 let in 11 mesecev. Oblikovala ga je
raziskovalna skupina Lucid Research Limited in uporabila podatke znanstvenih dognanj
petletnega raziskovalnega projekta, ki ga je izvajal oddelek za psihologijo na Univerzi v Hullu
v Veliki Britaniji pod vodstvom dr. Chrisa Singletona in Kevina Thomasa. Učitelji, psihologi in
drugi strokovnjaki primernih poklicev, ki delajo v izobraževanju, lahko s pomočjo testa CoPS
ocenijo otrokove kognitivne spretnosti in šibkosti.
S testiranjem dobimo široko paleto otrok, ki se bodo kasneje verjetno srečali z večjimi
težavami pri učenju osnovnih veščin, ki bi sicer na tej fazi ostali neodkriti. Tako pa jih lahko
začnemo obravnavati še preden naletijo na neuspeh.
CoPS omogoča neposredno oceno naslednjih področij:
•

vidno-prostorski sekvencionalni spomin,

•

vino-besedni zaporedni spomin,

•

slušno-vidni asociativni spomin,

•

slušno-besedni zaporedni spomin,

•

vidno-besednoasociativno učenje,

•

fonološko zavedanje,

•

glasovna diskriminacija in

•

barvna diskriminacija.

Preizkusi, ki te veščine preverjajo, so:
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1. Zoidovi prijatelji: Otroku je predstavljen eden od Zoidovih prijateljev – barvni
»možic«, ki izgine, na njegovem mestu pa se pojavi prijatelj druge barve. Naloga
otroka je, da si zapomni barve vsakega prijatelja tako, kot se pojavljajo, in ponovi
zaporedje barv tako, da štiri ponujene barve postavi v pravilni vrstni red.
2. Zajčki: Preizkuševalec otroku razloži, da slika na zaslonu prikazuje domove zajcev.
Vsaka luknja je dom enega zajca. Eden od zajcev je zelo prijazen in zelo rad obiskuje
prijatelje. Otrok si mora zapomniti, kako zajec potuje (tj. katere prijatelje je obiskal)
in nato s klikom na ustrezne luknje ponoviti zaporedje.
3. Škatla za igrače: Otroku povemo zgodbo, da ima računalnik igrače (tj. like).
Računalnik včasih pozabi, kakšne barve je posamezna igrača (tj. lik). Zato prosi za
pomoč otroka, ki se mora spomniti, katera barva gre h kateremu liku (tj. igrači).
Računalniku to pove tako, da izbere pravilno barvo, ki se pojavi v nizu na dnu zaslona.
Na zgornjem delu zaslona se pojavi paleta barvnih likov, na sredini zaslona pa prazen
lik. Ko niz na zgornjem delu izgine, se na dnu pojavi paleta barv. Otrok mora klikniti
na barvo, ki je povezana z likom v sredini (kakršne barve je bil prej lik na zgornjem
delu zaslona).
4. Zoidove črke: Otroku povemo zgodbo, da Zoid uporablja poseben jezik in želi
preveriti, če ga ljudje razumemo. Zoid bo otroku pokazal nekaj črk, ki si jih bo moral v
pravilnem zaporedju zapomniti. Otrok zaporedje ponovi tako, da izbere pravilne črke
iz celotnega niza Zoidovih črk.
5. Imena Zoidovih črk: Povemo zgodbo, da ima Zoid črke z imeni. Otroka želi preizkusiti,
če si bo zapomnil vsa imena. Računalnik otroku pokaže dve črki in pove njuno ime.
Nato mora otrok s klikom potrditi črko, ki jo še enkrat izgovori.
6. Dirke: Zgodba pravi, da bodo živali imele nocoj tekmo. Otrok lahko na zaslonu
opazuje dirkanje živali, vendar iz slike ne more razbrati, v kakšnem vrstnem redu so
živali prišle na cilj. Da bi to ugotovil, mora poslušati računalnik. Računalnik otroku
pove zaporedje, tako da pove eno žival za drugo. Otrok si mora zapomniti vrstni red
živali. To nato prikaže s postavljanjem sličic živali v pravilno zaporedje.
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7. Rime: Računalnik prikaže slike predmetov in jih poimenuje. Otrok mora ugotoviti,
beseda katerega predmeta se rima z besedo predmeta v sredini.
8. Wock: Zoidovi prijatelji se skušajo naučiti angleškega jezika. Računalnik prikaže sliko
predmeta in ga poimenuje. Nato Zoidova prijatelja besedo skušata ponoviti eden za
drugim. Otrok ju mora pozorno poslušati in povedati, kateri od prijateljev jo je
izgovoril pravilno.
9. Klovn: Deveti test je dodan, da bi odkrili otrokovo šibkost v barvnem razlikovanju ali
barvno slepoto. Ne zato, ker bi vplivala na opismenjevanje, ampak ker sta prva dva
testa odvisna od barvnega razlikovanja. V testu se preverja razlikovanje med barvami,
ki jih zasledimo v prvih dveh testih: rumena, rdeča, vijolična, zelena, svetlo in temno
modra. Naloga otroka je, pobarvati klovna v barvi, ki se pojavi za kratek čas tako, da
klikne na primerno barvo v paleti na dnu zaslona. Rezultati tega testa niso del
kognitivnega profila.
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/

/

/

Prvi, zadnji ali sredinski glas/zlog

Zoidovi prijatelji (1)
Škatla za igrače (3)
Zajčki (2)
Zoidove črke (4)

Vidni spomin

Sposobnost hitrega poimenovanja
/

/

Imena Zoidovih črk (5)

Slušno besedni vidni spomin

Vidno prostorski spomin

Dirke (6)

Slušno besedni spomin

Test hitrega avtomatiziranega
poimenovanja (6)
Test poimenovanja 1 –
natančnost in hitrost (7)
Test poimenovanja 2 –
natančnost (8)

/

/

Test V – Vidno pomnjenje

Test vidno prostorskega spomina –
usmerjenost in zaporedje (9)

/

Test VI – Slušno vidna asociacija

/

Poimenovanje barv
Poimenovanje
predmetov
Poimenovanje številk
Poimenovanje črk

/

/

/

Test VIII – Slušno pomnjenje

Test delovnega spomina (4)
Test pomnjenja števk (5)

/

/

Test združevanja zlogov v besede (1)

/

Sinteza glasov/zlogov v besedo

Kratkotrajni in delovni spomin

/

/

Test razdruževanja besed na
zloge (2)

/

Delitev besed na zloge/glasove

/

/

/

/

/

/

Dolga/kratka beseda

/

/

Test I – Slušna diskriminacija

/

/

/

RAN

Test VI – Slušno vidna asociacija

ACADIA

/

Wock (8)

Slušno razlikovanje

Test odkrivanja rim (3)

PAC-SI

Prepoznavanje glasov/zlogov

Rime (7)

CoPS

Rime

Fonološko zavedanje

Predbralna sposobnost/program

Tabela 4: Primerjava med testi CoPS, PAC-SI, ACADIA in RAN
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/

/
Test iskanja zaporednih
predmetov – natančnost in
hitrost (11)
Test iskanja dveh simbolov –
natančnost in hitrost (10)

/
/

Iskanje razlik

Iskanje enakih predmetov

PAC-SI

/

CoPS

Vidno sledenje

Vidno zaznavanje

Predbralna sposobnost/program

/
/

Test III – Vidna diskriminacija

/

RAN

/

Test II – Vidno motorična
koordinacija in sposobnost
sledenja

ACADIA

/

Prepoznavanje
glasov/zlogov
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Vidno prostorski spomin

Vidni spomin

Slušno besedni vidni spomin

Slušno besedni spomin

/

/

/

/

/

/
/
/

9. Vidni spomin
/

/

Povezovanje glasov v smiselno
besedo ob slikah (1)
Povezovanje glasov v smiselno
besedo brez slik (2)
Povezovanje glasov v
nesmiselno besedo (3)

Zlogovanje (4)
Odstranitev glasu (5)

Iskanje rim (6)

Vali Tretnjak: Test fonološkega
zavedanja

/

8. Pomnjenje besed nazaj

/

4. Črkovanje v odmerjenem
času

Kratkotrajni in delovni spomin

Sinteza glasov/ zlogov v
besedo

Delitev besed na zloge/
glasove

Dolga/kratka beseda

2. Fonološko zavedanje

/

Slušno razlikovanje

Prvi, zadnji ali sredinski
glas/zlog

/

SNAP

Rime

Fonološko zavedanje

Predbralna
sposobnost/program

/

Vidni spomin (podtest št. 5)

/

Ponavljanje besed (podtest št.
1)
Ponavljanje stavkov (podtest št.
2)

/

/

/

/

Fonološko zavedanje (podtest
št. 4)

/

Fonološko zavedanje (podtest
št. 4)

Branka Jurišić: Test jezikovnih
spretnosti

/

/

/

/

/

Zlogovanje (6)
Slušna analiza (7)

/

Ugotavljanje prvega glasu (2)
Ugotavljanje zadnjega glasu (3)

Ugotavljanje glasu M (4)

Razlikovanje prvega glasu (5)

Odkrivanje rim (1)

Lidija Magajna: Test
fonološkega zavedanja
Tabela 5: Primerjava med testi SNAP, V.Tretjak, B. Jurišič in L. Magajna
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14. Vidno razločevanje

15. Usklajevanje očesnega
gibanja in vidno sledenje

Vidno sledenje

/

Iskanje razlik

Iskanje enakih predmetov

Vidno zaznavanje

SNAP

13. Poimenovanje slik

Sposobnost hitrega poimenovanja

Predbralna
sposobnost/program

/

/

/

/

/

/

/

/

Vali Tretnjak: Test fonološkega Branka Jurišić: Test jezikovnih
zavedanja
spretnosti

/

/

/

/

Lidija Magajna: Test
fonološkega zavedanja

Kratkotrajni spomin
Slušno besedni spomin
Slušno besedni vidni spomin
Vidni spomin
Vidno prostorski spomin

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
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X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Lidija Magajna:
Test fonološkega
zavedanja

X

X

Hitro avtomatizirano poimenovanje
Vidno razločevanje
Iskanje razlik
Iskanje enakih predmetov
Vidno sledenje

Branka Jurišić:
Test jezikovnih
spretnosti

X

Vali Tretnjak:
Test fonološkega
zavedanja

X
X

SNAP

X
X

RAN

ACADIA

Fonološko zavedanje
Rime
Slušno razlikovanje
Prepoznavanje glasov/zlogov
Dolga/kratka beseda
Delitev besed na zloge/glasove
Sinteza glasov/zlogov v besedo
Prvi, zadnji ali sredinski glas/zlog

PAC-SI

PREDBRALNA SPOSOBNOST

CoPS

Tabela 6: Prisotnost posameznih področij predbralnih sposobnosti v preizkusih CoPS, PAC-SI, ACADIA, RAN,
SNAP, V. Tretjak: Test fonološkega zavedanja, B. Jurišič: Test jezikovnih spretnosti, L. Magajna: Test
fonološkega zavedanja

10. PREDNOSTI IN SLABOSTI DOLOČENIH TESTOV – SINTEZA UGOTOVITEV
Lestvica tveganja za disleksijo nam zelo dobro pokaže, kateri otroci so rizični za nastanek
motenj branja oziroma pojava disleksije. Na to kaže raziskava, v katero je bilo vključenih 136
slovenskih otrok tretjega razreda osnovne šole. Po reševanju vprašalnika so otroke razvrstili
v skupine glede na tveganje pojava disleksije. Izkazalo se je, da je bilo 90,5 % otrok,
razvrščenih v ustrezno skupino (povzeto po Kuhar, 2010). Vendar ta lestvica služi le kot
presejalni test in nam ne poda poglobljenih podatkov ter ocene primanjkljajev. Zato je nisem
vključila v primerjavo z ostalimi testi.
Na prvi pogled je podobno sestavljen test SNAP. V prvem delu res vsebuje vprašalnike
(sestavljene na podoben način, kot jih ima Lestvica tveganja za disleksijo), vendar pa
informacije na določenih področjih lahko pridobimo tudi iz dodanih podtestov. Ružičeva
(2010), ki je test SNAP proučevala v diplomski nalogi, pravi, da je test dober pokazatelj
rizičnih dejavnikov pri posameznem otroku v predšolskem obdobju. Preverja večino
dejavnikov, ki vplivajo na razvoj branja in pisanja in je zato lahko koristen v praksi pri
ugotavljanju, kateri otroci potrebujejo bolj intenzivne oblike diagnostičnega ocenjevanja in
pomoči.
Že v opisu pa sem izpustila Šalijev test motenj branja in pisanja. Ta je namenjen predvsem
otrokom v tretjem ali četrtem razredu osnovne šole. Za izvedbo zahteva od otroka že
določeno stopnjo branja.
Še en dober napovedovalec motenj branja po mnenju Jelenčeve (1994) je test RAN. Test ima
ustrezne značilnosti zaradi katerih ga lahko uvrstimo v sicer skromen inštrumentarij, ki ga
imamo pri nas za ugotavljanje bralnih motenj. V šolah se vedno bolj uveljavlja podaljšano
opismenjevanje, kar za Šalijev test MBP (tj. Test motenj branja in pisanja; ta predpostavlja
poznavanje malih tiskanih črk) pomeni časovni zamik v njegovi uporabi in s tem v pravočasni
pomoči. RAN lahko nadomesti nastalo vrzel (povzeto po prav tam).
Večina testov, ki se v Sloveniji uporabljajo za ugotavljanje predbralnih sposobnosti, ni
namenjena izključno temu. Tak primer je Acadia. Test sicer zajema široko področje
spretnosti (od vidnega in slušnega zaznavanja, vidno-motorične koordinacije, pomnjenja in
ugotavljanja zaporedij do poznavanja besedišča in obsega besednega zaklada), vendar vse te
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spretnosti ne vplivajo neposredno na zmožnost branja in test ni bil nikoli uporabljen kot
prediktor bralne učinkovitosti. Iz njega ne moremo točno napovedati, ali je otrok rizičen za
nastanek motenj branja.
Nasprotno je v tujini, na primer v Veliki Britaniji ali Italiji, kjer imajo izdelane ocenjevalne
pripomočke, ki z veliko stopnjo zanesljivosti napovedujejo pojav bralnih motenj. Angleški
test CoPS je eden najzanesljivjših napovedovalcev disleksije. Test povprečno v 96 % pravilno
napove, ali se bo disleksija pojavila ali ne. Čeprav v 16,7 % ne napove disleksije, ki se kasneje
vseeno pojavi (in ti otroci zaradi neodkritosti niso deležni potrebne zgodnje obravnave), je v
primerjavi z ostalimi podobnimi testi ta odstotek veliko manjši. S 83,3 odstotno gotovostjo
lahko trdijo, da se bo napovedana disleksija res pojavila. Kar pomeni, da se bo pri določenem
številu otrok, za katere napovejo pojav disleksije, v 83,3 % ta res pojavila. Prav tako se pri
določenem številu otrok, za katere napovejo, da se disleksija ne bo pojavila, ta v 97,7 %
kasneje ne pojavi (CoPS, 2011). Poleg tega so uporabljene ocenjevalne metode za otroke
zabavnejše (preizkusi so narejeni v obliki prijetnih, neobremenjujočih računalniških igric), kar
pomeni, da so otroci motivirani, to pa prispeva k zagotavljanju zanesljivejših rezultatov.
Temeljni cilj CoPSa je, uporabiti informacije o otrokovem kognitivnem profilu (identifikacija
zmožnosti in šibkosti), da bi lažje določili učne strategije in oblikovali učne dejavnosti,
prilagojene posamezniku, ki ne bodo dovolile, da bi se omejitve ali težave razvile v večja
odstopanja, medtem ko se prednosti lahko nadgradi.
Podobne prednosti ima italijanski test PAC-SI, ki je prav tako dragoceno sredstvo za zgodnje
prepoznavanje otrok, »ogroženih« s kasnejšimi učnimi težavami pri opismenjevanju.
Rezultati raziskav (v kateri so po enem letu še enkrat ocenili spretnosti otrok, ki so jih prej
ocenili s testom PAC-SI) kažejo, da se je napoved pred vstopom v šolo, ob koncu prvega leta
opismenjevanja, v veliki meri izkazala za pravilno (PAC-SI, 2011).
Še ena posebnost slovenskih testov, ki se ukvarjajo s predbralnimi sposobnostmi, je, da v
večini posamezni testi zajemajo proučevanje samo določene spretnosti povezane z branjem.
Taki so Testi jezikovnih spretnosti (B. Jurišić), Test fonološkega zavedanja (V. Tretnjak) in še
en Test fonološkega zavedanja (L. Magajna). Kljub temu da so lahko dobri napovedovalci
kasnejših težav pri branju, prezrejo otroke, ki bi težave lahko imeli zaradi drugih
primanjkljajev, prav tako povezanih z branjem (tj. hitro avtomatizirano imenovanje, spomin
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ipd.). Tako je pri temeljitem preverjanju in ocenjevanju otrokovih predbralnih sposobnosti
največkrat treba uporabiti več različnih preizkusov, ki se jih združi v eno enoto.
Naj v nadaljevanju povzamem, katere spretnosti preverja določen test.
CoPS zajema precej široko področje kratkotrajnega in delovnega spomina, vsebuje pa tudi
nekaj testov fonološkega zavedanja. Širše so ocenjevanje zastavili pri PAC-SI, saj predbralne
sposobnosti preverjajo na naslednjih štirih področjih: fonološko zavedanje, kratkotrajni in
delovni spomin, sposobnost hitrega poimenovanja ter sposobnosti vidnega (in prostorskega)
zaznavanja. Na vseh štirih področjih predbralne sposobnosti preverja tudi SNAP, le da v
manjšem obsegu. Podobno zmožnost ima Acadia. Ta za razliko od testa PAC-SI in SNAP-a ne
preverja sposobnosti hitrega poimenovanja. Nasprotno RAN ocenjuje le to sposobnost. Test
jezikovnih spretnosti (B. Jurišić) vključuje slušni in vidni del, torej fonološko zavedanje in
vidno zaznavanje, pri čemer kot pomembno komponento obojega Jurišićeva smatra tudi
spomin. Oba testa fonoloških sposobnosti (L. Magajna in V. Tretjak) preverjata predbralne
veščine v skladu s svojim naslovom, le da test Magajne preverja več elementov fonološkega
zavedanja (tj. rime, slušno razlikovanje, prepoznavanje glasov, prvi in zadnji glas, delitev
besed na zloge in glasove ter sintezo glasov). Tretnjakova pa se osredotoči na rime, delitev
besed na zloge in glasove ter na sintezo glasov.
Na tem mestu bom v primerjavo vključila še didaktične materiale in vaje za urjenje
predbralnih sposobnosti. V prvi vrsti res niso namenjeni ugotavljanju in ocenjevanju
predbralnih sposobnosti, so pa lahko dober pokazatelj njihovih razvitosti in pripomoček za
oblikovanje testov.
Noben od opisanih didaktičnih pripomočkov oziroma vaj za krepitev predbralnih sposobnosti
ne vsebuje vaj za izboljšanje sposobnosti hitrega poimenovanja. RADAR se poleg tega ne
ukvarja z vidnim zaznavanjem, ampak se v velikem obsegu osredotoči na fonološko
zaznavanje ter na kratkotrajni in delovni spomin. Poleg tega je, bolj kot slovenski različici
(priročnika S. Pečjak in T. Žerdin), opremljen z vajami za razvijanje spomina (tj. slušnega,
vidnega, slušno-vidnega ter vidno-prostorskega). Prednost priročnikov slovenskih avtoric je,
da vključujejo vaje za vidno zaznavanje. Sicer pa so si vaje precej podobne.
Dejstvo je, da so to le nekateri pripomočki, ki so namenjeni urjenju predbralnih sposobnosti.
S podrobnejšim raziskovanjem bi lahko našla še več ustreznih vaj in didaktičnih iger, ki bi
zajele širše področje. V Sloveniji obstajajo na primer vaje, ki sta jih pripravila Angelca
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Žerovnik ali Borut Šali. Čeprav so nekatere uporabne tudi za predšolske otroke, ki naj še ne bi
znali brati, pa so primarno namenjene osnovnošolcem s težavami pri branju. Zato jih nisem
vključila v primerjavo.
Ugotovila sem torej, da v Sloveniji obstaja kar nekaj pripomočkov, s katerimi lahko ocenimo
otrokove predbralne sposobnosti, vendar pa moramo, če želimo narediti poglobljeno oceno
otrokovih zmožnosti in primanjkljajev ter oceniti rizičnost, združiti več posameznih delov
različnih pripomočkov. Hkrati se pri nas testi v ta namen ne uporabljajo, ker niso
standardizirani na ta način, da bi z ocenjevanjem otroke lahko razdelili v skupine glede na
tveganje za nastanek bralnih motenj.
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11. PROBLEM
V slovenskem prostoru lahko najdemo kar nekaj testov, ki preverjajo bralne spretnosti pri
šolarjih, in pripomočkov, ki ocenjujejo otrokove spretnosti povezane z branjem.
Najpogosteje uporabljeni in bolj znani so: Šalijev test MBP, test ACADIA, SNAP in Lestvica
tveganja za disleksijo (Marta Bogdanowicz).
Za boljše spopadanje s specifičnimi učnimi težavami tudi na področju branja je pomembna
zgodnja obravnava in posledično tudi zgodnje odkrivanje primanjkljajev. Presejalne teste, ki
bi zgodaj (še pred učenjem branja) odkrivali otroke, rizične za nastanek bralnih motenj, je
težje najti. Ti preizkusi so samo del drugih diagnostičnih preizkusov, niso pa vaje, spete v eno
baterijo, namenjeno zgodnji detekciji rizičnih otrok. Če bi želeli narediti poglobljeno oceno za
vsa področja, ki vplivajo na bralne spretnosti, in napovedati možne težave pri branju, bi tako
morali združiti delčke več različnih testov.

12. CILJI
Moji cilji bodo:
1. na osnovi teoretičnih znanj, po vzoru slovenskih in tujejezičnih uveljavljenih testov
ter pripomočkov za zgodnjo intervencijo, določiti spremenljivke (predbralnih
sposobnosti), ki so pomembne za razvoj bralnih motenj;
2. izdelati slovenske preizkuse, ki bodo preverjali otrokove predbralne sposobnosti ter
pokazali, kolikšna je stopnja razvitosti le-teh pri otrocih starih od 5 do 7 let;
3. s pomočjo pilotskih norm identificirati otroke, rizične za nastanek bralnih motenj;
4. s pomočjo pilotske raziskave ugotoviti, kako so otroci, starejši od 6 let, uspešni na
posameznih preizkusih glede na otroke, mlajše od 6 let, in kako se dosežki na
posameznih preizkusih razlikujejo glede na spol;
5. ugotoviti, ali rezultati na posameznih preizkusih statistično pomembno korelirajo
med seboj;
6. ugotoviti uporabnost, primernost in zanesljivost pripravljenih preizkusov;
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7. poiskati prednosti in slabosti preizkusov ter predlagati izboljšave.

13. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Kateri otroci glede na pilotske norme najbolj odstopajo in bi jih lahko identificirali kot
otroke, rizične za nastanek bralnih motenj? Ali se odstopanja pokažejo že na tako
majhnem vzorcu?
2. Ali otroci, stari 6 ali več let, v povprečju dosegajo višje rezultate na posameznih
preizkusih kot otroci, mlajši od 6 let? Ali so razlike v uspešnosti na posameznih
preizkusih med starostnima skupinama statistično pomembne?
3. Kako so bili otroci v povprečju uspešni na posameznih testih glede na spol? Ali so
razlike med dečki in deklicami glede uspešnosti na posameznih preizkusih statistično
pomembne?
4. Ali uspešnost na enem preizkusu statistično pomembno korelira z uspešnostjo na
drugem preizkusu?
a) Ali rezultati na preizkusih fonološkega zavedanja (tj. zlogovanje, sinteza zlogov,
prvi glas, rime, fonemska diskriminacija, odstranitev glasu ali delčka besede)
statistično pomembno korelirajo med seboj?
b) Ali rezultati na preizkusih, ki merijo sposobnosti fonološkega zavedanja (tj.
zlogovanje, sinteza zlogov, prvi glas, rime, fonemska diskriminacija, odstranitev
glasu ali delčka besede) statistično pomembno korelirajo z rezultati na preizkusih
kratkotrajnega slušnega spomina (tj. kratkotrajni slušni spomin za zaporedja
živali, povedi in števke)?
c) Ali rezultati na preizkusih vidnega razločevanja (tj. hitrost in natančnost)
statistično pomembno korelirajo z rezultati na preizkusih kratkotrajnega vidnega
spomina (tj. kratkotrajni vidni spomin za simbole ali zaporedja barv ter
kratkotrajni vidno-prostorski spomin)?
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d) Ali rezultati na preizkusu hitrosti razločevanja vidnih dražljajev statistično
pomembno korelirajo z rezultati na preizkusu natančnosti razločevanja vidnih
dražljajev?
e) Ali rezultati na preizkusih kratkotrajnega spomina (tj. kratkotrajni slušni spomin
za zaporedja živali, povedi in števk, kratkotrajni vidni spomina za simbole ali
zaporedja barv in kratkotrajni vidno-prostorski spomin) statistično pomembno
korelirajo med seboj?
f) Ali rezultati na preizkusu hitrega avtomatiziranega poimenovanja statistično
pomembno korelirajo z rezultati na preizkusih vidnega razločevanja (tj. hitrost in
natančnost)?
5. Ali so preizkusi zanesljivi?
6. Katere napake se na določenem preizkusu pojavljajo najpogosteje?
7. Ali so posamezni preizkusi primerno težki za otroke te starostne skupine?
8. Katere so pomanjkljivosti posameznih preizkusov?
9. Kako izboljšati omenjene preizkuse?
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14. METODE
14.1 VZOREC
Vzorec je sestavlja deset otrok, ki so obiskovali Vrtec Vrhnika, Enoto
noto Želvica. Med njimi
njim so
trije dečki in sedem deklic (Tabela 7, Graf 1).
1)
Tabela 7: Število otrok glede na spol

Spol

Graf 1: Delež otrok po spolu

Število otrok

Moški

3

dečki

Ženski

7

deklice

V času testiranja so bili stari od 5 let do 6 let in 2 mesecev.
mesec Najmlajši otrok je bil star 5 let,
najstarejši
jstarejši 6 let in 2 meseca (6,17
(6,17 let). Povprečna starost je 5,79 let (5 let in približno 9
mesecev) (Tabela 8, 9; Graf 2). Večina od njih bo v naslednjem šolskem
šolskem letu vključena v prvi
razred osnovne šole.
Tabela 8: Starost in spol otrok

Otrok
Spol
Starost

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

deklica deček deklica deklica deklica deklica deček deček deklica deklica

5

5,33

6,17

6

5,58

6,17

6,08

6

5,42

6,17

(v letih)

Tabela 9:: Število otrok glede na starostno skupino

Graf 2:: Delež otrok glede na starostno skupino

Starostna skupina Število otrok
Stari 6 let ali manj

6

Starejši od 6 let

4

Stari 6 let ali
manj
Stari več kot 6
let

Nihče od otrok nima odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
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14.2 SPREMENLJIVKE
a) NEODVISNE
• spol
• starost
b) ODVISNE
Tabela 10: Pregled odvisnih spremenljivk

Spremenljivka

Opis naloge

1. Vidno razločevanje
a) Hitrost
predelovanja

Preverim s preizkusom 1: Iskanje enakih simbolov – Preizkus meri,
koliko simbolov otrok predela v eni minuti.

simbolov
b) Natančnost
predelovanja

Preverim s preizkusom 1: Iskanje enakih simbolov – Preizkus meri,
koliko vrstic simbolov otrok ustrezno predela.

simbolov
2. Fonološko zavedanje
a) Delitev besed
na zloge
b) Sinteza zlogov

Preverim s preizkusom 2: Skoki – Preizkus preverja, v kolikšni meri
je otrok sposoben besedo ustrezno razdeliti na zloge.
Preverim s preizkusom 3: Združevanje zlogov – Preizkus preverja, v
kolikšni meri je otrok sposoben posamezne zloge združiti v
smiselno besedo.

c) Prvi glas

Preverim s preizkusom 4: Prvi glas – Preizkus preverja, v kolikšni
meri je otrok sposoben določiti prvi glas besede in poiskati besedo,
ki se ujema v prvem glasu z dano besedo.

d) Rime

Preverim s preizkusom 5: Rime – Preizkus preverja, v kolikšni meri
je otrok sposoben poiskati rimo na dane besede.

e) Fonemska
diskriminacija

Preverim s preizkusom 6: Govorica živali – Preizkus preverja, v
kolikšni meri je otrok sposoben ustrezno izbrati par enakih besed
med tremi slušno podobnimi, ki se razlikujejo oziroma se ne
razlikujejo med seboj v enem ali največ dveh glasovih.
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f) Odstranitev

Preverim s preizkusom 7: Gosenica – Preizkus preverja, v kolikšni

glasu ali dela

meri je otrok sposoben izločiti del besede in pravilno izgovoriti

besede

novonastalo besedo oziroma nebesedo.

3. Sposobnost hitrega avtomatiziranega poimenovanja
Preverim s preizkusom 8: Hitro poimenovanje – Preizkus meri čas,
ki ga otrok potrebuje, da v zaporedju poimenuje vse sličice na
predlogi.
4. Kratkotrajni spomin
a) Slušni

Preverim s preizkusom 9: Dirke – Preizkus preverja, v kolikšni meri
je otrok sposoben ponoviti slišano zaporedje živali.
Preverim s preizkusom 10: Povedi – Preizkus preverja, v kolikšni
meri je otrok sposoben ponoviti zadnje besede dveh ali več
zaporedoma izgovorjenih povedi.
Preverim s preizkusom 11: Števke – Preizkus preverja, v kolikšni
meri je otrok sposoben ponoviti zaporedje ustno podanih števk.

b) Vidni

Preverim s preizkusom 12: Spomin za simbole – Preizkus preverja,
v kolikšni meri si je otrok sposoben zapomniti zaporedje določenih
simbolov in jih po spominu izbrati med danimi.
Preverim s preizkusom 13: Barvne oblike – Preizkus preverja, v
kolikšni meri je otrok sposoben ponoviti prej videno barvno
zaporedje.

c) Vidno
prostorski

Preverim s preizkusom 14: Krtove luknje – Preizkus preverja, v
kolikšni meri si je otrok sposoben zapomniti pot od luknje do
luknje v mreži 3 luknje x 3 luknje.
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14.3 OPIS INŠTRUMENTARIJA
Tabela 11: Opis inštrumentarija

Zap.
št.
1.

Preizkus

Veščina, ki jo
preverjam
ISKANJE ENAKIH Vidno

Preizkusi in testi,
ki so nam bili vzor
PAC-SI – Test

SIMBOLOV

razločevanje

iskanja dveh

(hitrost in

simbolov –

natančnost)

natančnost in

Uporabljeni materiali
/

hitrost
Opis preizkusa
Otrok mora v množici različnih simbolov, ki so si med seboj podobni po obliki, vendar se
razlikujejo v usmerjenosti, poiskati vse simbole, ki so enaki danima. Simboli so razporejeni v
13 vrstic. V vsaki vrstici je 14 simbolov. Vseh simbolov je 182. Otrok mora čim hitreje najti 22
simbolov, ki popolnoma ustrezajo zgornjima dvema (10 ≥ in 12 ↑). Na koncu se zapiše čas
reševanja. Prešteje se, koliko vrstic simbolov je otrok pravilno predelal (tj. ugotovi se
natančnost reševanja). Za vsako popolnoma pravilno predelano vrstico z vsemi ustrezno
obkroženimi simboli otrok dobi eno točko. Vrstice, kjer so simboli izpuščeni ali napačno
obkroženi, se točkuje z nič točk. Izračuna se, koliko simbolov je otrok predelal v eni minuti
(hitrost reševanja).
2.

SKOKI

Fonološko

PAC.SI – Test

Besede so naključno

zavedanje –

razdruževanja

izbrane iz nabora besed,

delitve besed na

besed na zloge

pripravljenih za

zloge

preverjanje sposobnosti
zlogovanja (M. Ozbič in
V. Ferluga).

Opis preizkusa
Otrok ima pred seboj kvadratke v stolpcu, v rokah pa figurico. Dano besedo mora razdeliti na
zloge tako, da za vsak zlog skoči en kvadratek naprej. Preizkus vsebuje 62 nalog oziroma
primerov besed, ki jih mora otrok razdeliti na glasove. Od tega je 24 besed enozložnih, 19
dvozložnih, 9 trizložnih in 10 štirizložnih. Za vsak popolnoma pravilen odgovor, torej ko se
število skokov ujema z dejanskim številom zlogov v besedi, otrok dobi eno točko.
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Zap.
št.
3.

Preizkus
ZDRUŽEVANJE

Veščina, ki jo
preverjam
Fonološko

Preizkusi in testi,
ki so nam bili vzor
Priročnik Ali slišiš,

Uporabljeni materiali
Besede so naključno

ZLOGOV

zavedanje –

ali vidiš? (Pečjak,

izbrane iz nabora besed,

sinteza zlogov

1999) – vaja:

pripravljenih za

Govorica robotov.

preverjanje sposobnosti
zlogovanja (M. Ozbič in
V. Ferluga).

Opis preizkusa
Otroku rečem, da bom sedaj oponašala robota. Besede govorim po zlogih, on pa jih mora
sestaviti nazaj v besedo in ugotoviti, kaj sem želela povedati. Preizkus vsebuje 37 besed. Za
vsako popolnoma pravilno zloženo besedo otrok dobi eno točko. Večina besed (29) je
dvozložnih, sedem je trizložnih in ena štirizložna.
4.

PRVI GLAS

Fonološko

Italijanski priročnik

Preskus zaznavanja

zavedanje – prvi

RADAR – vaja:

prvega glasu – aliteracija

glas

Ladja, ki tovori

(M. Ozbič in V.

besede na določen

Ferluga)**

glas*
Opis preizkusa
Otrok mora med štirimi sličicami izbrati tisto, ki se v prvem glasu ujema z zgoraj
predstavljeno sličico. Preizkus vsebuje 15 primerov. Za vsak pravilno ugotovljen par otrok
dobi eno točko.
5.

RIME

Fonološko

CoPS – Rime

zavedanje – rime

Besede so vzete iz
Preskusi rimanja (M.
Ozbič in V. Ferluga)

Opis preizkusa
Otroku so predstavljene štiri besede, ponazorjene s sličicami. Le ena beseda se v rimi ujema
s sredinsko. Otrok mora ugotoviti, katera beseda je to. Preizkus vsebuje 23 primerov. Za vsak
pravilno ugotovljen par otrok dobi eno točko.
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Zap.
št.
6.

Preizkus
ŽIVALI SE UČIJO

Veščina, ki jo
preverjam
Fonološko

Preizkusi in testi,
ki so nam bili vzor
CoPS–Wock

Uporabljeni materiali

GOVORITI

zavedanje –

Preskus razlikovanja

fonemska

fonemskih parov (M.

diskriminacija

Ozbič in V. Ferluga)

Besede so vzete iz

Opis preizkusa
Otroku rečemo, da se živali učijo novih slovenskih besed. Predstavi se določena beseda, tako
da se jo ponazori s sličico. Nato se zaporedoma pojavita obe živali in hkrati s svojim pojavom
poskušata ponoviti to besedo. Otrok mora povedati, katera žival jo je ponovila ustrezno. Za
vsak pravilen odgovor otrok dobi eno točko. Vseh možnih točk je 41.
7.

GOSENICA

Fonološko

RADAR – Čudne

SNAP – Preizkus 2 –

zavedanje –

besede, ki jim

Fonološko zavedanje**

odstranitev glasu

odgriznemo

ali dela besede

začetek*

Opis preizkusa
Otroku rečemo, da se bova sedaj spremenila v gosenici, ki jesta glasove. Povemo mu
določeno besedo in kateri glas mora »odgrizniti«. Otrok pove novonastalo besedo. Preizkus
vsebuje deset primerov. Za vsako popolnoma pravilno izgovorjeno nastalo besedo otrok dobi
eno točko.
8.

HITRO

Sposobnost

/

POIMENOVANJE hitrega

SNAP – Preizkus 13 –
Poimenovanje slik**

avtomatiziranega
poimenovanja
Opis preizkusa
Otrok mora v množici petih različnih predmetov, ki so v različnem zaporedju razporejeni v
šest vrstic (vseh predmetov, ki se večkrat ponovijo, je torej 30), čim hitreje in čim bolj
natančno poimenovati vse predmete. Medtem merimo čas.
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Zap.
št.
9.

Preizkus
DIRKE

Veščina, ki jo
preverjam
Kratkotrajni

Preizkusi in testi,
ki so nam bili vzor
CoPS – Dirke

Uporabljeni materiali
/

spomin – slušni
Opis preizkusa
Otroku povem zgodbo, da so živali tekmovale v teku. Za vsako skupino povem, v kakšnem
zaporedju so prišle na cilj. Otrok mora nato sličice živali postaviti v ustrezni vrstni red.
Preizkus vsebuje štiri primere, pri katerih mora otrok ponoviti zaporedje treh živali, in tri
primere, pri katerih ponovi zaporedje štirih živali. Za vsako popolnoma ustrezno ponovljeno
zaporedje dobi eno točko.
10.

POVEDI

Kratkotrajni

PAC-SI – Test

Uporabljene so povedi,

spomin – slušni

delovnega spomina ki sta jih pripravili M.
Ozbič in V. Ferluga.

Opis preizkusa
Otroku povemo stavke. Za vsakega sproti mora otrok povedati, ali trditev drži ali ne. Po
sklopu stavkov mora ponoviti zadnjo besedo vsakega stavka v ustreznem zaporedju. Preizkus
vsebuje tri sklope z dvema povedma, šest sklopov s tremi povedmi in tri sklope s petimi
povedmi. Otrok dobi točko le, če pri posameznem primeru popolnoma pravilno ponovi
zaporedje zadnjih besed.
11.

ŠTEVKE

Kratkotrajni

PAC-SI – Test

Zaporedja števk bodo

spomin – slušni

zaporedja številk

vzeta iz preizkusa PAC-

naprej

SI.

Opis preizkusa
Izgovorim zaporedje določenega števila števk, otrok pa jih mora v enakem vrstnem redu
ponoviti. Najkrajša dolžina zaporedja, ki si ga mora otrok zapomniti, so tri števke, najdaljša
pa devet števk. Test vsebuje za vsako dolžino zaporedja po dva primera. Vseh primerov
skupaj je torej 14. Otrok dobi točko, če popolnoma pravilno ponovi določeno zaporedje.
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Zap.
št.
12.

Preizkus
SPOMIN ZA

Veščina, ki jo
preverjam
Kratkotrajni

Preizkusi in testi,
ki so nam bili vzor
SNAP – Preizkus 9

SIMBOLE

spomin – vidni

– Vidni spomin

Uporabljeni materiali
/

Opis preizkusa
Otroku za nekaj sekund pokažem določen simbol, on pa mora nato v nizu simbolov obkrožiti
tistega, ki ga je prej videl. Težavnost nalog se stopnjuje s številom simbolov, ki si jih mora
otrok zapomniti (od enega do štirih) in z dolžino niza simbolov, med katerimi izbira. Vseh
nalog je 12. Za popolnoma pravilen odgovor otrok dobi eno točko.
13.

BARVNE OBLIKE

Kratkotrajni

CoPS – Zoidovi

spomin – vidni

prijatelji

/

Opis preizkusa
Otroku so predstavljene oblike različnih barv v določenem zaporedju. Vsako posamezno
obliko otrok vidi za nekaj sekund. Nato mora med barvnimi ploščicami izbrati tiste barve, ki
ustrezajo oblikam, in jih postaviti v pravilno zaporedje. Preizkus vsebuje 11 nalog (po dve
nalogi z zaporedjem ene, dveh, treh in petih barv ter tri naloge z zaporedjem štirih barv). Za
ustrezno ponovljeno zaporedje otrok dobi eno točko.
14.

KRTOVE LUKNJE

Kratkotrajni

CoPS – Zajčki

/

spomin – vidno
prostorski
Opis preizkusa
Otroku rečemo, da krtek potuje po luknjah in obiskuje svoje prijatelje. S pomočjo
računalniške predstavitve pokažemo, kako potuje krtek. Otrok mora nato na listu v
ustreznem zaporedju povezati luknje in tako pokazati, kako je potoval krtek. Težavnost nalog
se stopnjuje z dolžino poti, ki jo prepotuje krtek. Najprej naredi pot samo do ene točke, v
dvanajstem preizkusu pa prepotuje do šestih točk. Za vsako stopnjo težavnosti sta na voljo
dve nalogi. Vsak pravilen odgovor je vreden eno točko. Možnih je 12 točk.
* Material je bil le ideja za vključitev preizkusa in ni služil kot vzor za izdelavo novega preizkusa.
**Materiali preizkusa so bili uporabljeni v celoti. Zaradi sistematizacije in lažjega pregleda nad vsemi preizkusi
sem ga za svoje delo dodatno poimenovala po svoji izbiri.
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14.4 PRIDOBIVANJE PODATKOV

Vodstvo vzgojno-varstvenih oddelkov, vzgojitelje in starše otrok sem seznanila z dejavnostjo,
ki jo nameravam izvajati ter pridobila soglasja staršev.
Vsakega otroka sem v testiranje vzela dvakrat po 45 minut (v različnih dneh). V prvem delu
sva izvedla sedem preizkusov, pri katerih ni potrebna uporaba računalnika, v drugem delu pa
ostalih sedem, pri katerih je v večini potreben računalnik.

14.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV

Rezultate sem obdelala in prikazala s pomočjo računalniških programov Microsoft Excel in
SPSS. S Kolmogorov-Smirnovim testom in Shapiro Wilk testom (za majhne vzorce) sem
preverila normalnost distribucije in na predpostavki nenormalne distribucije uporabila
neparametrične statistične metode, in sicer:
•

deskriptivno opisno statistiko za prikaz podatkov in opis vzorca,

•

Spearmanov koeficient korelacije in test njegove statistične pomembnosti za
povezave med posameznimi preizkusi,

•

test Mann Whitney za računanje statistične pomembnosti razlik med
posameznimi neodvisnimi skupinami in

•

Cronbach alfa za preverjanje zanesljivosti posameznih preizkusov.
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15. REZULTATI TESTIRANJA IN INTERPRETACIJA
15.1 DESKRIPTIVNA OPISNA STATISTIKA CELOTNEGA VZORCA
Spodnji tabeli (Tabela 12 in 13) prikazujeta povprečne rezultate otrok na posameznih
preizkusih, in sicer aritmetično sredino (M), standardne odklone (SD), minimalno (MIN) in
maksimalno (MAX) vrednost.
Izračunane so bile tudi percentilne vrednosti (5., 10., 25., 50., 95., in 99. percentil), vendar so
zgolj informativne narave. Vzorec otrok je bil namreč premajhen (en otrok predstavlja 10 %
vzorca), da bi bile percentilne vrednosti zanesljive. Potrebno bi bilo opraviti obsežnejše
raziskave in v testiranje vključiti večje število otrok, da bi lahko zagotovili zanesljivost
percentilnih vrednosti ter tako oblikovali norme, ki bi dejansko kazale stopnjo razvitosti
določene spretnosti posameznega otroka v primerjavi z ostalo populacijo.

Tabela 12: Rezultati na preizkusih od 1 do 7

3. Združevanje zlogov:
sinteza zlogov

4. Prvi glas

5. Rime

6. Živali se učijo govoriti:
fonemska diskriminacija

7. Gosenica: odstranitev
glasu ali delčka besede

Hitrost

Natančnost

M
SD
MIN
MAX

65,74
34,55
26
173,3

7,5
4,25
2
13

31,6
14,35
4
44

36,2
0,79
35
37

10,6
3,98
4
15

22
2,4
16
24

40
1,16
37
41

0,8
1,32
0
3

5⁰
10⁰
25⁰
50⁰
95⁰
99⁰

26,45
26,89
38,68
55,19
134,63
165,57

2,45
2,9
4,25
6,5
13
13

4,9
5,8
33,75
36,5
42,2
43,64

35
35
36
36
37
37

4,9
5,8
7,25
12
14,55
14,91

17,8
19,6
22
23
24
24

38,35
39,7
40
40
41
41

0
0
0
0
3
3

VREDNOSTI

1. Iskanje enakih
simbolov: vidno
razločevanje

2. Skoki: delitev besed na
zloge

PREIZKUS in
spremenljivke

83

Tabela 13: Rezultati na preizkusih od 8 do 14

VREDNOSTI

8. Hitro poimenovanje

9. Dirke: kratkotrajni
slušni spomin za živali

10. Povedi:
kratkotrajni slušni
spomin za povedi

11. Števke: kratkotrajni
slušni spomin za
zaporedje števk

12. Spomin za simbole:
Kratkotrajni vidni
spomin za simbole

13. Barvne oblike:
kratkotrajni vidni
spomin za barve

14. Krtove luknje:
kratkotrajni vidno
prostorski spomin

PREIZKUS in
spremenljivke

M
SD
MIN
MAX

1. čas
35,56
8,15
27,41
49,31

2. čas
34,75
4,64
28
42,47

5,4
1,71
1
7

0,9
1,45
0
4

4,6
1,65
3
7

4,8
1,48
3
7

5,8
1,4
3
8

3,9
1,66
1
6

5⁰
10⁰
25⁰
50⁰
95⁰
99⁰

27,68
27,94
29,08
33,12
48,26
49,1

28,94
29,87
31,25
34,65
40,94
42,16

2,8
4,6
5
6
7
7

0
0
0
0
3,55
3,91

3
3
3
4,5
7
7

3
3
4
4,5
7
7

3,9
4,8
5
6
7,55
7,91

1,45
1,9
2,5
4,5
5,55
5,91

V nadaljevanju so pri interpretaciji nekaterih rezultatov po posameznih preizkusih navedene
meje percentilnih vrednosti. Podatki so lahko netočni oziroma približni zaradi zelo majhnega
vzorca (ker imamo samo deset otrok, en otrok predstavlja 10 %), vendar pa nam služijo kot
informativna orientacija.
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15.2 DESKRIPTIVNA OPISNA STATISTIKA REZULTATOV PO POSAMEZNIH PREIZKUSIH
a) Preizkus 1: Iskanje enakih simbolov – vidno razločevanje
Tabela 14: Rezultati na preizkusu iskanja simbolov: vidno razločevanje
N = 10

Spremenljivka
Vidno
Hitrost

M
65,74

SD
34,55

MIN
26

MAX
173,3

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

26,45

26,89

38,68

55,19

134,63

165,57

7,5

4,25

2

13

2,45

2,9

4,25

6,5

13

13

razločevanje

Natančnost

Graf 3: Rezultati na preizkusu iskanja enakih simbolov: vidno razločevanje

Natančnost in hitrost vidnega razločevanja
Število ustrezno predelanih vrstic simbolov - natančnost
Število simbolov predelanih v 1 minuti - hitrost
173,3
81,42
40,19
8

4

3
A

B

38,17
13

5
C

87,37

73,58

Č

D

12

57,01
13

E

F

53,36
10

5
G

26

H

2

26,99

I

Na prvem preizkusu, ki je meril hitrost in natančnost vidnega razločevanja, so otroci v
povprečju ustrezno predelali sedem vrstic in pol od trinajstih. To pomeni, da so v povprečju
napačno predelali nekaj več kot pet vrstic oziroma, če pogledamo bolj podrobno, so naredili
nekaj več kot sedem konkretnih napak (obkrožili neustrezen simbol ali katerega izpustili).
Petdeseti percentil znaša pri natančnosti 6,5. To pomeni, da je polovica otrok (tj. pet otrok)
na tem preizkusu dosegla rezultat, pri katerem je ustrezno predelala največ šest simbolov
(oziroma bolj natančno, v našem primeru pet simbolov).
Povprečen otrok je v eni minuti predelal 65,739 simbolov.
Otroci, ki so bili v reševanju počasnejši, niso nujno dosegli boljših rezultatov v natančnosti in
obratno.
Upoštevajoč obe komponenti preizkusa (tj. hitrost in natančnost) se je deklica E odrezala
nadpovprečno. Od povprečja v negativno smer bistveno odstopata drugi dve deklici (A in I),
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ki sta bili pri reševanju manj natančni. Za razliko od deklice I je bila deklica A pri reševanju
nadpovprečno hitra, deklica H pa nadpovprečna počasna. Pod 5. percentil pri hitrosti pade
deklica H, pri natančnosti pa deklica I, kar pomeni, da je 95 % otrok to nalogo rešilo
uspešneje.
Nenatančnost pri reševanju je lahko povezana s slabšo koncentracijo, utrujenostjo (še
posebej pri tistih, ki so veliko simbolov izpustili) ali pa je posledica slabšega vidnega
razlikovanja (pri tistih, ki so napačno obkrožali tudi simbole, podobne po obliki, vendar
različne po usmerjenosti).
Glede na Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk test je distribucija podatkov v primeru
natančnosti predelovanja vidnih dražljajev normalna (S-W = 0,89 pri p > 0,05), v primeru
hitrosti pa pridobljeni podatki niso normalno porazdeljeni (S-W = 0,81; p < 0,05).
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b) Preizkus 2: Skoki – zlogovanje
Tabela 15: Rezultati na preizkusu zlogovanja
N = 10

Spremenljivka
Fonološko zavedanje

Zlogovanje

M
31,6

SD
14,35

MIN
4

MAX
44

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

75⁰

95⁰

99⁰

4,9

5,8

33,75

36,5

40

42,2

43,64

Graf 4: Rezultati na preizkusu zlogovanja

Zlogovanje
Število pravilnih odgovorov od 62 možnih
44

40

40
36

33

36

37

40

6

A

B

4

C

Č

D

E

F

G

H

I

Pri drugem preizkusu so morali otroci besedo razčleniti na zloge, in sicer tako, da so za vsak
zlog skočili en kvadratek naprej v razpredelnici. Če se je število skokov ujemalo z dejanskim
številom zlogov posamezne besede, so dosegli eno točko. Vseh možnih točk je bilo 62. Otroci
so v povprečju pravilno rešili 31,6 primerov, torej dobro polovico. Opazila sem, da večina
otrok v začetku niti ni razumela sistema zlogovanja, ampak so namesto deljenja na zloge,
besedo začeli deliti na glasove, zato sem jim morala večkrat ponazoriti, kaj zlogovanje
pomeni. Možno je, da so se težave pojavile tudi zaradi koordinacije z motoriko. Dva od otrok
od povprečja bistveno odstopata v negativno smer, saj sta pravilno rešila manj kot 10 %
primerov. Deklica I pade pod 5. percentil, kar pomeni, da je 95 % otrok pri tej nalogi doseglo
več točk kot ona. Petdeseti percentil znaša 36,5. Polovica otrok (tj. pet otrok) je torej dosegla
rezultat s 36 točkami ali manj.
Distribucija dobljenih podatkov ni normalna (S-W = 0,71; p < 0,05).
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c) Preizkus 3: Združevanje zlogov – sinteza zlogov
Tabela 16: Rezultati na preizkusu sinteze zlogov

N = 10
Spremenljivka
Fonološko zavedanje

Sinteza zlogov

M
36,2

SD
0,79

MIN
35

MAX
37

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

35

35

36

36

37

37

Graf 5: Rezultati na preizkusu sinteze zlogov

Sinteza zlogov
Število pravilnih odgovorov od 37 možnih
37
36

37
36

36

37

37

36
35

A

B

C

Č

D

E

F

G

35

H

I

Tretji preizkus je od otrok zahteval, da so ustno podane zloge združili v besedo in jo glasno
izgovorili. Vseh možnih točk je bilo 37. Nihče od otrok ni naredil več kot dve napaki in na
preizkusu so v povprečju dosegli 36,2 točk. 25. percentil ima vrednost 36, kar pomeni, da je
75 % otrok na tem preizkusu doseglo 36 točk ali več oziroma v dejanskem to pomeni, da je
osem otrok izgubilo največ eno točko. Očitno je bila naloga za otroke prelahka ali pa so bile
besede neprimerno izbrane. Druga možnost pa je, da so otroci že zreli za to nalogo.
Distribucija podatkov je nenormalna (S-W = 0,82; p < 0,05).

88

d) Preizkus 4: Prvi glas
Tabela 17: Rezultati na preizkusu iskanja parov besed z enakim prvim glasom

N = 10
Spremenljivka
Fonološko zavedanje

Prvi glas

M
10,6

SD
3,98

MIN
4

MAX
15

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

4,9

5,8

7,25

12

14,55

14,91

Graf 6: Rezultati na preizkusu iskanja parov besed z enakim prvim glasom

Prvi glas
Število pravilnih odgovorov od 15 možnih
14
12

15

14

14

12
8

7

6
4

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

Otroci so na preizkusu iskanja in ujemanja prvega glasu dosegli v povprečju nekaj več kot
deset točk. 50. percentil ima vrednost 12. To pomeni, da je približno polovica otrok (v našem
primeru šest otrok) dosegla rezultat nižji ali enak dvanajstim točkam, druga polovica (tj. štirje
otroci) pa je na preizkusu izgubila največ tri točke. Samo en otrok je dosegel vse možne
točke, to je 15 točk. Štirje otroci so preizkus izvedli podpovprečno, dva od teh bistveno
odstopata od povprečja. Pod 5. percentil pade deček G, ki je dosegel štiri točke. 95 % otrok je
preizkus rešilo uspešneje kot on. Največ napak ni bilo pogojenih z nezmožnostjo glaskovanja
in določitve prvega glasu, ampak z nerazlikovanjem slušno podobnih glasov kot so p-b, t-d, kg, s-z, o-u in č-ž. Pri otrocih, ki so na tem preizkusu dosegli podpovprečno število točk, pa je
poleg šibkejših sposobnosti fonemske diskriminacije opazna tudi nesigurnost pri določanju
prvega glasu. Tako so tisti, ki padejo pod 5., 10. ali 25. percentil, točko večkrat izgubili, ne
zato, ker ne bi slišali razlike v glasovih, ampak zato, ker so napačno določili prvi glas besede.
Ugotovili smo normalnost distribucije (S-W = 0,89 ; p > 0,05).
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e) Preizkus 5: Rime
Tabela 18: Rezultati na preizkusu iskanja parov besed, ki se ujemata v rimi

N = 10
Spremenljivka
Fonološko zavedanje

Rime

M
22

SD
2,4

MIN
16

MAX
24

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

17,8

19,6

22

23

24

24

Graf 7: Rezultati na preizkusu iskanja parov besed, ki se ujemata v rimi

Rime
Število pravilnih odgovorov od 24 možnih

23

23

23

22

22

23

24

24
20
16

A
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Č

D

E

F

G

H
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Pri petem preizkusu so morali otroci med štirimi sličicami izbrati tisto, katere beseda se v
rimi ujema s sredinsko. V povprečju so na tem preizkusu dosegli 22 točk od 24 možnih.
Otrok, ki je naredil največ napak, je dosegel 16 točk. To je deček G, ki pri tej nalogi pade pod
5. percentil. V celoti gledano pa preizkus otrokom ni povzročal večjih težav. 50. percentil
znaša 23, kar pomeni, da je približno polovica otrok (tj. šest otrok) na tem preizkusu dosegla
23 ali več točk, ali povedano drugače, približno polovica otrok je izgubila samo eno ali nič
točk. Največ napak se je pojavilo pri primeru, ko so otroci morali poiskati rimo besedi žoga ali
besedi drevo.
Distribucija podatkov ni normalna (S-W = 0,75; p < 0,05).
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f) Preizkus 6: Živali se učijo govoriti – fonemska diskriminacija
Tabela 19: Rezultati na preizkusu fonemske diskriminacije

N = 10
Spremenljivka
Fonološko zavedanje

M
40

Fonemska diskriminacija

SD
1,16

MIN
37

MAX
41

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

38,35

39,7

40

40

41

41

Graf 8: Rezultati na preizkusu fonemske diskriminacije

Fonemska diskriminacija
Število pravilnih odgovorov od 41 možnih
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V šestem preizkusu so otroci ugotavljali, katera od živali (slon ali žirafa) je pravilno izgovorila
besedo na sliki. V povprečju so na tem preizkusu naredili samo eno napako in dosegli 40
točk. Trije otroci so dosegli vse možne točke. Edini otrok, ki ni dosegel 40 točk ali več, je bila
deklica I s 37 točkami, ki pade pod 5. percentil.
Distribucija podatkov je nenormalna (S-W = 0,67; p < 0,05).
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g) Preizkus 7: Gosenica – odstranitev glasu ali delčka besede
Tabela 20: Rezultati na preizkusu odstranitve glasu ali delčka besede

N = 10
Spremenljivka
Fonološko
zavedanje

M
0,8

Odstranitev glasu ali dela
besede

SD
1,32

MIN
0

MAX
3

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

0

0

0

0

3

3

Graf 9: Rezultati na preizkusu odstranitve glasu ali delčka besede

Odstranitev glasu ali delčka besede
Število pravilnih odgovorov od 10 možnih
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Pri sedmem preizkusu, kjer so morali otroci iz posamezne besede izpustiti določen del in
nastalo besedo izgovoriti, večina ni dosegla nobene točke. Nadpovprečno so se odrezali
otroci E, F in Č. Prva dva sta od sedmih možnih točk dosegla tri točke, deklica Č pa dve, kar
pomeni, da omenjeni otroci znajo izločiti prvi glas.
Rezultati se skladajo z normami SNAP testa, od koder je bil preizkus vzet. Otroci v tej starosti
namreč v povprečju pravilno rešijo največ eno nalogo.
Naloga je za to starostno skupino nekoliko pretežka, saj sedem otrok ni rešilo nobene naloge
tega preizkusa in je doseglo nič točk. Zato bi težko izločili tiste, ki odstopajo v negativno
smer. Preizkus pa kaže na nadpovprečno razvitost te spretnosti pri nekaterih otrocih.
Distribucija podatkov je nenormalna (S-W = 0,63; p < 0,05).
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h) Preizkus 8: Hitro poimenovanje
Tabela 21: Rezultati na preizkusu hitrega poimenovanja

N = 10
Spremenljivka
Hitrost poimenovanja

M
70,35

SD
11,6

MIN
60

MAX
89,45

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

60,21

60,41

61,32

65,18

88,97

89,35

Graf 10: Rezultati na preizkusu hitrega poimenovanja

Hitrost poimenovanja
Skupen čas v sekundah in stotinkah sekunde
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Otroci so na preizkusu hitrega poimenovanja v povprečju potrebovali 70,35 sekund. Polovica
otrok je dosegla čas manjši od 65,18 sekund (toliko znaša 50. percentil). Čas je seštevek obeh
nalog. Pri obeh so morali otroci čim hitreje poimenovati 30 sličic, na katerih je bilo v različnih
zaporedjih večkrat ponovljenih pet različnih živali. Polovica otrok je bila v drugem primeru
počasnejša. Od povprečja v negativno smer odstopata deklici H in I, ki že v splošnem kažeta
počasnejše reagiranje in potrebujeta več časa za odgovore. Deklica I je nalogo rešila najmanj
uspešno in pade pod 5. percentil, saj je 95 % otrok nalogo rešilo v hitreje kot ona.
Pridobljeni podatki se ne razporejajo normalno (S-W = 0,82; p < 0,05).
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i) Preizkus 9: Dirke – kratkotrajni slušni spomin za živali
Tabela 22: Rezultati na preizkusu kratkotrajnega slušnega spomina za živali

N = 10
Spremenljivka
Kratkotrajni spomin

M
5,4

Slušni spomin za
živali

SD
1,71

MIN
1

MAX
7

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

2,8

4,6

5

6

7

7

Graf 11: Rezultati na preizkusu kratkotrajnega slušnega spomina za živali

Kratkotrajni slušni spomin za živali
Število pravilnih odgovorov od 7 možnih
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Na sedmem preizkusu so morali otroci po ustno podanem zaporedju s sličicami ponoviti
vrstni red živali, kot so prišle na cilj. V povprečju so dosegli 5,4 točke. Večina otrok je naredila
eno ali dve napaki. Deklici A in E sta vse naloge rešili ustrezno. Bistveno pa od povprečja
odstopa deklica C, ki pade pod 5. pecentil in je od sedmih nalog samo eno rešila pravilno.
Več kot polovica otrok (tj. šest otrok) je na preizkusu dosegla šest točk ali več, torej so
izgubili samo eno točko ali nič.
Distribucija podatkov ni normalna (S-W = 0,75; p < 0,05).
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j) Preizkus 10: Povedi – kratkotrajni slušni spomin za povedi
Tabela 23: Rezultati na preizkusu kratkotrajnega slušnega spomina za povedi

N = 10
Spremenljivka
Kratkotrajni spomin

M
0,9

Slušni spomin za
povedi

SD
1,45

MIN
0

MAX
4

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

0

0

0

0

3,55

3,91

Graf 12: Rezultati na preizkusu kratkotrajnega slušnega spomina za povedi

Kratkotrajni slušni spomin za povedi
Število pravilnih odgovorov od 12 možnih
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Pri desetem preizkusu so morali otroci za vsak posamezen sklop povedi ponoviti njihove
končne besede. Večina otrok na tem preizkusu ni dosegla nobene točke. Deklici D in I sta
dosegli po eno točko, deklica Č tri točke, deklica E pa štiri točke. Dosegle so jih pri sklopih,
kjer je bilo potrebno ponoviti zadnje besede dveh povedi. Deklica E je dosegla eno točko tudi
v sklopu treh povedi.
Tudi ta naloga je za testirano starostno skupino nekoliko pretežka, saj bi se glede na dobljene
rezultate 60 % otrok odrezalo podpovprečno. Težko je določiti otroke, ki izstopajo v
negativno smer. Preizkus pa kaže na nadpovprečno razvitost te sposobnosti pri nekaterih
otrocih.
Pridobljeni podatki se ne razporejajo normalno (S-W = 0,69; p < 0,05).
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k) Preizkus 11: Števke – kratkotrajni slušni spomin za števke
Tabela 24: Rezultati na preizkusu kratkotrajnega slušnega spomina za zaporedje števk

N = 10
Spremenljivka
Kratkotrajni spomin

M
4,6

Slušni spomin za
zaporedje števk

SD
1,65

MIN
3

MAX
7

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

3

3

3

4,5

7

7

Graf 13: Rezultati na preizkusu kratkotrajnega slušnega spomina za zaporedje števk

Kratkotrajni slušni spomin za
zaporedje števk
Število pravilnih odgovorov od 14 možnih
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Enajsti preizkus je od otrok zahteval, da so v enakem vrstnem redu ponovili ustno podano
zaporedje števk. V povprečju so na tem preizkusu otroci dosegli 4,6 točke od 14 možnih.
Rezultati kažejo, da so si bili vsi otroci sposobni zapomniti in ponoviti vsaj štiri števke.
Najboljši rezultat sta dosegla dečka F in G, ki sta pravilno ponovila zaporedje šestih števk.
Tudi deček B je ponovil zaporedje šestih števk, vendar pa je eno napako naredil pri zaporedju
štirih števk. Prav tako deklici Č in E, ki sta prej naredili več napak, v enem primeru pa sta
ponovili zaporedje šestih števk. Nihče od otrok v tem preizkusu posebej ne izstopa v
negativno smer.
Distribucija podatkov je normalna (S-W = 0,85; p = 0,05).
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l) Preizkus 12: Spomin za simbole – kratkotrajni vidni spomin za simbole
Tabela 25: Rezultati na preizkusu kratkotrajnega vidnega spomina za simbole

N =12
Spremenljivka
Kratkotrajni spomin

M
4,8

Vidni spomin za
simbole

SD
1,48

MIN
3

MAX
7

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

3

3

4

4,5

7

7

Graf 14: Rezultati na preizkusu kratkotrajnega vidnega spomina za simbole

Kratkotrajni vidni spomin za simbole
Število pravilnih odgovorov od 12 možnih
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Pri dvanajstem preizkusu so si otroci morali zapomniti enega, dva, tri oziroma štiri simbole in
jih po spominu obkrožiti med danimi. Težavnost nalog je poleg večanja števila simbolov, ki so
si jih otroci morali zapomniti, naraščala tudi z večanjem niza simbolov, med katerimi so
otroci izbirali. V povprečju so od dvanajstih možnih dosegli 4,8 točke. Najboljši rezultat so
dosegle deklice A, E in Č, ki so ustrezno rešile polovico oziroma več kot polovico nalog.
Najmanj točk sta pri tej nalogi dosegli deklici H in I, ki sta dosegli tri točke.
Kolomogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilk test kažeta na normalnost distribucije (S-W= 0,90;
p > 0,05).
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m) Preizkus 13: Barvne oblike – kratkotrajni vidni spomin za barvna zaporedja
Tabela 26: Rezultati na preizkusu kratkotrajnega vidnega spomina za barvna zaporedja
N = 10
Spremenljivka
Kratkotrajni spomin

M
5,8

Vidni spomin za
barve

SD
1,4

MIN
3

MAX
8

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

3,9

4,8

5

6

7,55

7,91

Graf 15: Rezultati na preizkusu kratkotrajnega vidnega spomina za barvna zaporedja

Kratkotrajni vidni spomin za barvna
zaporedja
Število pravilnih odgovorov od 11 možnih
8
7

7
6
5

5

6

6

5
3

A

B

C

Č

D

E

F

G

H

I

Pri enajstem preizkusu so morali otroci ponoviti barvno zaporedje. Težavnost nalog se je
stopnjevala z dolžino zaporedja. Za posamezno dolžino zaporedja sta bili pripravljeni dve
nalogi, le pri zaporedju štirih barv so bile na voljo tri naloge. Od enajstih možnih točk so v
povprečju dosegli 5,8 točk. To pomeni, da so v večini bili sposobni zapomniti si zaporedje
treh barv. Na tem preizkusu je najboljši rezultat dosegel deček G, ki je v enem od primerov
edini ponovil zaporedje petih barv. Deklica I je imela najnižji rezultat. Dosegla je tri točke in
pade pod 5. percentil (95 % otrok je doseglo višji rezultat od nje).
Pridobljeni podatki se razporejajo normalno (S-W = 0,95; p > 0,05).
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n) Preizkus 14: Krtove luknje – kratkotrajni vidno prostorski spomin
Tabela 27: Rezultati na preizkusu kratkotrajnega vidno prostorskega spomina

N = 10
Spremenljivka
Kratkotrajni spomin

M
3,9

Vidno prostorski
spomin

SD
1,66

MIN
1

MAX
6

5⁰

10⁰

25⁰

50⁰

95⁰

99⁰

1,45

1,9

2,5

4,5

5,55

5,91

Graf 16: Rezultati na preizkusu vidno prostorskega kratkotrajnega spomina

Kratkotrajni vidno prostorski spomin
Število pravilnih odgovorov od 12 možnih
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Zadnji preizkus je od otrok zahteval sposobnosti kratkotrajnega vidno-prostorskega spomina.
Po spominu so morali narisati pot, ki jo je prepotoval krtek. Za vsako popolnoma pravilno
narisano pot so dobili eno točko. Težavnost nalog se je stopnjevala z dolžino poti, ki so si jo
morali otroci zapomniti. Za vsako dolžino sta bili pripravljeni dve nalogi. Pri prvi in drugi
nalogi si je moral otrok zapomniti samo eno točko, pri tretji in četrti dve točki in tako naprej.
Otroci so v povprečju dosegli 3,9 točk od 12. Najboljši rezultat je na tem preizkusu dosegel
deček B, ki je pravilno rešil polovico nalog. Največ otrok je na preizkusu doseglo pet točk, kar
pomeni, da so si ustrezno zapomnili pot do dveh točk, pri zapomnitvi poti do treh točk pa so
nesigurni. 5. percentil ima vrednost 1,45. Rezultat pod to mejo je dosegla deklica I.
Pridobljeni podatki se razporejajo normalno (S-W = 0,87; p > 0,05).
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16. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
16.1 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1
Ali se odstopanja pokažejo že na tako majhnem vzorcu? Kateri otroci glede na pilotske
norme najbolj odstopajo in bi jih lahko identificirali kot otroke rizične za nastanek bralnih
motenj?
Otroci, ki so pri posameznem preizkusu glede na svoje dosežke padli pod 5. percentil,
bistveno odstopajo od povprečnih rezultatov. To pomeni, da je 95 % otrok nalogo oziroma
preizkus izvedlo uspešneje kot oni.
Pri nekaterih preizkusih praga 5. percentila ni bilo mogoče določiti zaradi nerazpršenosti
dobljenih podatkov (tj. nenormalne distribucije). Razlogov za to je več. Gre za pilotsko
raziskavo, pri kateri je vzorec otrok zelo majhen. Pri nekaterih preizkusih so vsi otroci dosegli
skoraj vse točke, torej približno enak rezultat, ki odstopa za največ eno ali dve točki (preizkus
je bil zastavljen prelahko). Pri drugih večina otrok na preizkusu ni dosegla nobene točke
(preizkus je bil za to starostno skupino pretežek). Pri tretjih preizkusih, kjer ni bilo mogoče
določiti praga 5. percentila, pa je bil razpon med minimumom in maksimumom zelo majhen.
Ti preizkusi so bili: 3. preizkus sinteze zlogov (5. percentil sovpada z 10. percentilom), 7.
preizkus odstranitve glasu ali delčka besede (5. percentil sovpada s 50. percentilom), 10.
preizkus kratkotrajnega slušnega spomina za povedi (5. percentil sovpada s 50. percentilom),
11. preizkus kratkotrajnega slušnega spomina za zaporedja števk (5. percentil sovpada s 25.
percentilom) in 12. preizkus kratkotrajnega vidnega spomina za simbole (5. percentil
sovpada z 10. percentilom).
Otroci, ki so pri posameznih preizkusih padli pod 5. percentil, so bili naslednji:
•

deklica H – pri 1. preizkusu natančnosti predelovanja vidnih dražljajev,

•

deklica C – pri 9. preizkusu kratkotrajnega slušnega spomina za živali,

•

deček G – pri 4. preizkusu ugotavljanja prvega glasu in 5. preizkusu za rime in

•

deklica I – pri 1. preizkusu hitrosti predelovanja vidnih dražljajev, pri 2. preizkusu
zlogovanja, pri 6. preizkusu fonemske diskriminacije, pri 8. preizkusu hitrega
avtomatiziranega poimenovanja, pri 13. preizkusu kratkotrajnega vidnega spomina za
barvna zaporedja in pri 14. preizkusu kratkotrajnega vidno-prostorskega spomina.
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Glede na največ preizkusov, pri katerih je deklica I v skladu s svojimi dosežki padla pod 5.
percentil, in glede na to, da je tudi pri drugih preizkusih, kjer sicer ni dosegla najnižjega
rezultata, bila med otroki, ki so se odrezali manj uspešno, bi lahko rekla, da se pri tej deklici
kažejo težave na širšem področju predbralnih sposobnosti. To bi lahko pomenilo, da je
deklica rizična za nastanek bralnih motenj, česar pa ne morem z gotovostjo trditi, saj gre za
zelo majhen vzorec in mere percentilnih vrednosti niso zanesljive.
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16.2 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2
Ali otroci, stari 6 ali več let, v povprečju dosegajo višje rezultate na posameznih preizkusih
kot otroci, mlajši od 6 let? Ali so razlike v uspešnosti na posameznih preizkusih med
starostnimi skupinami statistično pomembne?

Tabela 28: Primerjava povprečnih rezultatov med otroci glede na starost in Mann-Whitneyev test za
primerjave med otroci, mlajšimi od 6 let in starimi, 6 let ali več za statistično pomembne razlike

Starostne
skupine

Preizkusi in spremenljivke

N M

SD

1. Iskanje enakih simbolov: vidno razločevanje mlajši od 6 let
- Natančnost
stari 6 let ali več

4 7,50 4,80

1. Iskanje enakih simbolov: vidno razločevanje mlajši od 6 let
- Hitrost
stari 6 let ali več

4 69,42 69,54

2. Skoki: delitev besed na zloge

mlajši od 6 let

4 31,50 17,00

stari 6 let ali več

6 31,67 14,04

mlajši od 6 let

4 36,50 0,58

stari 6 let ali več

6 36,00 0,89

mlajši od 6 let

4 9,25 3,20

stari 6 let ali več

6 11,50 4,46

mlajši od 6 let

4 23,00 0,82

stari 6 let ali več

6 21,33 2,94

6. Živali se učijo govoriti: fonemska
diskriminacija

mlajši od 6 let

4 40,25 0,50

stari 6 let ali več

6 39,83 1,47

7. Gosenica: odstranitev glasu ali delčka
besede

mlajši od 6 let

4 0,00 0,00

stari 6 let ali več

6 1,33 1,51

8. Hitro poimenovanje

mlajši od 6 let

4 75,14 11,89

stari 6 let ali več

6 67,15 11,20

mlajši od 6 let

4 5,75 0,96

stari 6 let ali več

6 5,17 2,14

10. Povedi: kratkotrajni slušni spomin za
povedi

mlajši od 6 let

4 0,25 0,50

stari 6 let ali več

6 1,33 1,75

11. Števke: kratkotrajni slušni spomin za
zaporedje števk

mlajši od 6 let

4 4,00 1,41

stari 6 let ali več

6 5,00 1,79

12. Spomin za simbole: Kratkotrajni vidni
spomin za simbole

mlajši od 6 let

4 4,50 1,29

stari 6 let ali več

6 5,00 1,67

3. Združevanje zlogov: sinteza zlogov
4. Prvi glas
5. Rime

9. Dirke: kratkotrajni slušni spomin za živali
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6 7,50 4,32
6 63,29 22,23

U

p

11,50 0,46
8,00 0,24
8,00 0,24
8,00 0,24
6,00 0,13
8,00 0,24
11,50 0,46
6,00 0,13
9,00 0,31
12,00 0,50
8,00 0,24
8,00 0,24
10,00 0,38

13. Barvne oblike: kratkotrajni vidni spomin za mlajši od 6 let
barve
stari 6 let ali več

4 6,50 0,58

14. Krtove luknje: kratkotrajni vidno-prostorski mlajši od 6 let
spomin
stari 6 let ali več

4 4,25 1,71

6 5,33 1,63
6 3,67 1,75

5,00 0,09
9,50 0,31

N – število otrok, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, U – vrednost testa Mann-Whitney, p –
statistična pomembnost oz. tveganje

Glede na rezultate iz četrtega stolpca (M) zgornje tabele (Tabela 28) je razvidno, da otroci,
stari 6 let ali več, na preizkusih v povprečju niso nujno dosegali boljših rezultatov od otrok,
mlajših od 6 let. Pravzaprav so bili pri več kot polovici preizkusov (tj. pri osmih preizkusih:
hitrost predelovanja vidnih dražljajev, sinteza zlogov, rime, fonemska diskriminacija, hitro
avtomatizirano poimenovanje, kratkotrajni slušni spomin za živali, kratkotrajni slušni spomin
za zaporedja barv in vidno prostorski spomin) uspešnejši mlajši otroci. Pri ostalih (tj. šestih)
preizkusih pa so bili uspešnejši starejši otroci. Pri natančnosti predelovanja vidnih dražljajev
so bili njihovi dosežki v povprečju enaki. Tako mlajša kot starejša skupina je v povprečju
ustrezno predelala nekaj več kot sedem vrstic vidnih dražljajev (tj. simbolov) od trinajstih.
Te razlike pa glede na zadnja dva stolpca (U in p), v katerih smo rezultate prve in druge
skupine primerjali z neparametričnim preizkusom Mann-Whitney, niso statistično
pomembne, saj je tveganje za statistično pomembnost večje od 5 % (p > 0,05). Tako nismo
uspeli dokazati, da bi se razlike, ki so se pojavile na tem vzorcu, pojavile tudi v celotni
populaciji.
Pilotska raziskava v prvi meri ni bila namenjena ugotavljanju predbralnih sposobnosti pet- in
šestletnikov, ampak testiranju samega testnega materiala. Zato je vzorec otrok majhen, kar
lahko vpliva na povprečne rezultate. Poleg tega je lahko razlog za to, da nismo uspeli
dokazati boljše razvitosti predbralnih sposobnosti pri starejših otrocih, neenakomerna
razporejenost predbralnih sposobnosti glede na starostno skupino. Iz rezultatov posameznih
otrok na posameznih testih (glej prejšnje poglavje) lahko vidimo, da je ena izmed deklic, ki
spada v starejšo skupino, skoraj na vseh preizkusih dosegla najnižje rezultate. V mlajši
skupini otrok pa ni nikogar, ki bi tako bistveno odstopal. Tako otrok z nižjimi oziroma
odstopajočimi prebralnimi sposobnostmi v starejši starostni skupini niža povprečje dosežkov
svoje skupine.
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Drugi razlog pa je lahko ta, da so starostne razlike med skupinami premajhne. Žerdin (2003)
namreč pravi, da se med četrtim in šestim letom najprej razvijejo vidne sposobnosti, med
petim in sedmim pa še slušne. Najstarejši otroci v celotnem vzorcu so bili v času testiranja
stari 6 let in 2 meseca. Vidne sposobnosti bi po tej predpostavki torej morale biti že razvite
pri otrocih starejše skupine (vendar ne bistveno bolje kot pri otrocih, mlajših od 6 let, ker je
starostna razlika med nekaterimi iz starejše in mlajše skupine samo nekaj mesecev). Slušne
sposobnosti pa so praktično še v razvijanju v obeh starostnih skupinah. Na rezultate v tem
vzorcu so torej bolj kot starost, po mojih predvidevanjih, vplivali drugi dejavniki (tj. sociokulturno okolje, motivacija, kognitivne sposobnosti itn.).
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16.3 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3
Kako so se otroci v povprečju odrezali na posameznih testih glede na spol? Ali so razlike
med dečki in deklicami glede uspešnosti na posameznih preizkusih statistično pomembne?

Tabela 29: Primerjava povprečnih rezultatov glede na spol in Mann-Whitneyev test za primerjave med dečki
in deklicami za statistično pomembne razlike

Preizkusi in spremenljivke

Spol N M

SD

1. Iskanje enakih simbolov: vidno razločevanje Natančnost

deček 3 7,33 4,93

1. Iskanje enakih simbolov: vidno razločevanje - Hitrost

deček 3 50,19 8,85

deklica 7 7,57 4,35
deklica 7 72,40 51,44

2. Skoki: delitev besed na zloge

deček 3 26,33 17,62
deklica 7 33,86 13,62

3. Združevanje zlogov: sinteza zlogov

deček 3 36,33 1,16
deklica 7 36,14 0,69

4. Prvi glas

deček 3 10,00 5,29
deklica 7 10,86 3,76

5. Rime

deček 3 21,00 4,36
deklica 7 22,43 1,27

6. Živali se učijo govoriti: fonemska diskriminacija

deček 3 40,67 0,58
deklica 7 39,71 1,25

7. Gosenica: odstranitev glasu ali delčka besede

deček 3 1,00 1,73
deklica 7 0,71 1,25

8. Hitro poimenovanje

deček 3 67,24 10,26
deklica 7 71,68 12,60

9. Dirke: kratkotrajni slušni spomin za živali

deček 3 6,00 0,00
deklica 7 5,14 2,04

10. Povedi: kratkotrajni slušni spomin za povedi

deček 3 0,00 0,00
deklica 7 1,29 1,60

11. Števke: kratkotrajni slušni spomin za zaporedje števk

deček 3 6,67 0,58
deklica 7 3,71 0,95

12. Spomin za simbole: Kratkotrajni vidni spomin za
simbole

deček 3 4,33 0,58

13. Barvne oblike: kratkotrajni vidni spomin za barve

deček 3 7,00 1,00

deklica 7 5,00 1,73
deklica 7 5,29 1,25
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U

p

10,00 0,50
9,00 0,42
6,50 0,19
8,50 0,33
8,50 0,33
10,00 0,50
4,50 0,09
9,50 0,42
9,00 0,42
7,50 0,26
4,50 0,09
0,00 0,01
8,50 0,33
2,50 0,03

14. Krtove luknje: kratkotrajni vidno-prostorski spomin

deček 3 4,33 2,08
deklica 7 3,71 1,60

7,00 0,26

N – število otrok, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, U – vrednost testa Mann-Whitney, p –
statistična pomembnost oz. tveganje

Glede na četrti stolpec (M) v tabeli (Tabela 29) lahko vidimo, da so bili na približno polovici
preizkusov v povprečju uspešnejši dečki, na drugi polovici pa deklice. Dečki so bili uspešnejši
na naslednjih sedmih preizkusih: sinteza zlogov, fonemska diskriminacija, odstranitev glasu
ali delčka besede, kratkotrajni slušni spomin za živali in za zaporedja števk, kratkotrajni vidni
spomin za barvna zaporedja in kratkotrajni vidno-prostorskega spomin. Na vseh ostalih
preizkusih so bile uspešnejše deklice.
Glede na zadnja dva stolpca v tabeli (U in p; testiranje za statistično pomembne razlike s
testom Mann-Whitney) pa razlike v rezultatih niso statistično pomembne, saj je p > 0,05 v
vseh primerih, razen pri kratkotrajnem slušnem spominu za zaporedja števk in kratkotrajnem
vidnem spominu za barvna zaporedja. Tako lahko s 5 % tveganja trdimo, da dečki dosegajo
statistično pomembno višje rezultate na preizkusih kratkotrajnega slušnega pomnjenja
zaporedij števk in vidnega pomnjenja barvnih zaporedjih in da bi se razlike na teh dveh
področjih med deklicami in dečki pokazale tudi v celotni populaciji. Vendar pa sta bila to
samo dva preizkusa od šestih, ki so vključevali sposobnosti kratkotrajnega pomnjenja, tako
da rezultatov v statistični pomembnosti razlik med spoloma ne moremo posplošiti na
celotno sposobnost kratkotrajnega spomina.
V obsežnejših raziskavah (Jerman, 2000; Jurišič 2001 in Zrimšek, 2003), v katerih so bili
vključeni otroci iz demografsko raznolikih okolij ter socialno in ekonomsko različnih družin,
so se razlike med dečki in deklicami v prid slednjih pri vseh spremenljivkah glasovnega
zavedanja, razen pri rimah, res pokazale kot statistično pomembne (Božič, Habe in Jerman,
2007). Deklice se namreč lažje poistovetijo z ženskim pedagoškim likom, ki v kulturnem
okolju večkrat prevladuje, zato so bolj motivirane za dejavnosti, povezane s pismenostjo, in
hitreje osvojijo potrebne spretnosti.
Na našem vzorcu razlik nismo uspeli dokazati. Predvidevam, da zaradi majhnosti vzorca.
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16.4 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4
Ali uspešnost na enem preizkusu statistično pomembno korelira z uspešnostjo na drugem
preizkusu?
a) Ali rezultati na preizkusih fonološkega zavedanja (tj. zlogovanje, sinteza zlogov, prvi
glas, rime, fonemska diskriminacija, odstranitev glasu ali delčka besede) statistično
pomembno korelirajo med seboj?
Tabela 30: Spearmanov koeficient korelacije za statistično pomembne povezave med posameznimi preizkusi
fonološkega zavedanja

Zlogovanje
Sinteza zlogov
Prvi glas
Rime

Spearmanov
koeficient
korelacije

Zlogovanje

r
tveganje (p)
r
tveganje (p)
r
tveganje (p)
r
tveganje (p)
r
tveganje (p)
r

1
-0,08
0,83
-0,16
0,67
0,22
0,53
0,35
0,32
-0,35

Sinteza
zlogov

Prvi
glas

Rime

Fonemska
diskriminacija

Odstranitev
glasu ali
delčka
besede

1
0,32
0,37
**
0,86
0,001
0,34
0,33
0,47

Fonemska
diskriminacija
Odstranitev
glasu ali delčka
tveganje (p)
0,32
0,18
besede
**povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,01
* povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,05
r – vrednost koeficienta

1
0,29
0,42
-0,28
0,44
*
0,69

1
0,40
0,25
0,30

0,17

0,03

0,39

0,64

1
1

S pomočjo Spearmanovega koeficienta so bile ugotovljene statistične pomembnosti (p >
0,05) povezav med preizkusoma rim in sinteze zlogov ter med preizkusoma prvega glasu in
odstranitve glasu ali delčka besede (Tabela 30). Za ostale povezave statistične pomembnosti
nismo dokazali. Povezave, ki smo jih dokazali, so smiselne. Iskanje rim in sposobnost
sintetizacije namreč spada v isto stopnjo fonološkega zavedanja, to je v stopnjo, ki vključuje
zavedanje zlogov v besedi. Pri preizkusu odstranitve glasu ali delčka besede pa smo že pri
interpretaciji rezultatov posameznih preizkusov ugotovili, da so redki otroci, ki so dosegli
kakšno točko, pri besedah, kjer je bilo potrebno odstraniti prvi glas. To sovpada s
sposobnostjo iskanja besed z enakim prvim glasom, saj je pri obeh potrebna sposobnost
zavedanja prvega glasu. Otroci, ki so bili uspešnejši pri preizkusu določanja prvega glasu in
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iskanja besed z enakim prvim glasom, so bili posledično uspešnejši tudi pri odstranjevanju
prvega glasu (oziroma v celotnem preizkusu odstranjevanja glasu ali delčka besede).

b) Ali rezultati na preizkusih, ki merijo sposobnosti fonološkega zavedanja (tj. zlogovanje,
sinteza zlogov, prvi glas, rime, fonemska diskriminacija, odstranitev glasu ali delčka
besede) statistično pomembno korelirajo z rezultati na preizkusih kratkotrajnega
slušnega spomina (tj. kratkotrajni slušni spomin za zaporedja živali, povedi in števke)?
Tabela 31: Spearmanov koeficient korelacije za statistično pomembne povezave med preizkusi fonološkega
zavedanja in preizkusi kratkotrajnega slušnega spomina
Spearmanov
koeficient
korelacije

Zlogovanje

Sinteza
zlogov

Kratkotrajni
r
-0,50
0,11
slušni spomin
tveganje (p)
za živali
0,14
0,77
Kratkotrajni
r
-0,41
-0,09
slušni spomin
tveganje (p)
za povedi
0,23
0,81
Kratkotrajni
r
slušni spomin
-0,39
0,20
za zaporedje
tveganje (p) 0,27
števk
0,58
**povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,01
* povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,05
r – vrednost koeficienta

Prvi
glas

Rime

Fonemska
diskriminacija

Odstranitev
glasu ali
delčka
besede

-0,01

0,01

-0,08

0,28

0,97
0,35

0,99
-0,38

0,82
-0,53

0,44
0,47

0,32

0,28

0,11

0,17

0,10

-0,09

0,48

0,48

0,79

0,80

0,17

0,17

Glede na teoretična izhodišča, da se fonološke informacije procesirajo v kratkotrajnem
spominu sem predvidevala, da bi morale obstajati statistično pomembne povezave med
rezultati na preizkusih fonološkega zavedanja in rezultati na preizkusih kratkotrajnega
slušnega spomina. Iz rezultatov v zgornji tabeli (Tabela 31) in testa statistične pomembnosti
za Spermanov koeficient korelacije, je razvidno, da temu ni tako. Statistično pomembnih
povezav nismo dokazali, saj je tveganje v vseh primerih večje od 5 %. Predvidevam, da je
temu tako zaradi majhnega vzorca ali pa zaradi neprimerne težavnosti nekaterih preizkusov,
katerih rezultati ne odsevajo razpršenosti podatkov in zato ne korelirajo z drugimi preizkusi.
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c) Ali rezultati na preizkusih vidnega razločevanja (tj. hitrost in natančnost) statistično
pomembno korelirajo z rezultati na preizkusih kratkotrajnega vidnega spomina (tj.
kratkotrajni vidni spomin za simbole ali zaporedja barv ter kratkotrajni vidnoprostorski spomin)?
Tabela 32: Spearmanov koeficient korelacije za statistično pomembne povezave med preizkusom vidnega
razločevanja in preizkusi kratkotrajnega vidnega spomina
Spearmanov
koeficient
korelacije

Kratkotrajni
vidni
spomin za
simbole

Kratkotrajni
vidni
spomin za
barvna
zaporedja

Natančnost
r
predelovanja
-0,35
-0,03
vidnih
tveganje (p) 0,32
dražljajev
0,93
Hitrost
r
0,47
0,01
predelovanja
vidnih
tveganje (p)
dražljajev
0,17
0,99
**povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,01
* povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,05
r – vrednost koeficienta

Kratkotrajni
vidno
prostorski
spomin

0,09
0,81
0,55

0,10

Glede na teoretično izhodišče, da se v vidnem spominu procesirajo vidni dražljaji iz besedila,
sem predvidevala, da sposobnosti kratkotrajnega vidnega spomina korelirajo s sposobnostmi
vidnega razločevanja in obratno. Iz rezultatov v tabeli (Tabela 32) je razvidno, da nismo
dokazali statistične pomembnosti povezav. Vrednost p je namreč v vseh primerih večja od
0,05. Pričakovala bi, da bo sposobnost predelovanja vidnih dražljajev boljša pri otrocih, ki so
bili uspešnejši na preizkusih kratkotrajnega vidnega spomina, saj bi v tem primeru lahko
vidne informacije kvalitativno in kvantitativno učinkoviteje zadrževali v kratkotrajnem
spominu. Izkazalo se je, da temu ni tako. Morda gre za premajhen vzorec, da bi statistično
pomembne povezave res lahko dokazali, ali pa povezave v resnici niso statistično pomembne
tudi v širši populaciji in gre za dva povsem ločena procesa, ki delujeta neodvisno eden od
drugega.
d) Ali rezultati na preizkusu hitrosti razločevanja vidnih dražljajev statistično pomembno
korelirajo z rezultati na preizkusu natančnosti razločevanja vidnih dražljajev?
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Tabela 33: Spearmanov koficient korelacije za ugotavljanje statistične pomembnosti povezave med hitrostjo
in natančnostjo predelovanja vidnih dražljajev
Spearmanov
koeficient
korelacije

Hitrost
predelovanja
vidnih
dražljajev

Natančnost
r
predelovanja
-0,02
vidnih
tveganje (p) 0,95
dražljajev
**povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,01
* povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,05
r – vrednost koeficienta

Statistična pomembnost za povezavo med hitrostjo in natančnostjo predelovanja vidnih
dražljajev ni bila ugotovljena (Tabela 33). Nismo je dokazali, saj je stopnja tveganja 95odstotna. To se sklada s surovimi podatki preizkusa, ki kažejo, da otroci, ki so bili uspešnejši
pri natančnosti predelovanja vidnih simbolov in so ustrezno predelali večje število vrstic, niso
nujno dosegali uspešnejših rezultatov pri hitrosti predelovanja vidnih dražljajev in obratno.

e) Ali rezultati na preizkusih kratkotrajnega spomina (tj. kratkotrajni slušni spomin za
zaporedja živali, povedi in števke ter kratkotrajni vidni spomina za simbole ali
zaporedja barv in kratkotrajni vidno-prostorski spomin) statistično pomembno
korelirajo med seboj?

tveganje (p)
r

0,09

tveganje (p)

0,81

r
tveganje (p)
r
tveganje (p)

1

0,25

-0,03

1

0,48
0,61

0,94
*
0,64

0,16

0,06

0,04

0,65
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1

Kratkotrajni
vidno prostorski
spomin

Kratkotrajni vidni
spomin za
barvna
zaporedja

Kratkotrajni vidni
spomin za
simbole

1

Kratkotrajni
slušni spomin za
zaporedje števk

r

Kratkotrajni
slušni spomin za
povedi

Kratkotrajni
slušni spomin za
živali

Kratkotrajni
slušni spomin
za živali
Kratkotrajni
slušni spomin
za povedi
Kratkotrajni
slušni spomin
za zaporedje
števk
Kratkotrajni
vidni spomin
za simbole

Spearmanov
koeficient
korelacije

Tabela 34: Spearmanov koeficient korelacije za statistično pomembne povezave med posameznimi preizkusi
kratkotrajnega spomina

Kratkotrajni
r
*
vidni spomin
0,27
-0,65
za barvna
tveganje (p)
0,45
zaporedja
0,04
Kratkotrajni
r
vidno0,32
0,03
prostorski
tveganje (p)
0,36
0,94
spomin
**povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,01
* povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,05
r – vrednost koeficienta, p – statistična pomembnost

0,42

-0,18

1

0,22

0,62

0,41

0,52

0,23

0,24

0,13

0,52

1

Ugotovljeni sta bili dve statistično pomembni povezavi, in sicer povezava preizkusa
kratkotrajnega slušnega spomina za povedi s preizkusoma kratkotrajnega vidnega spomina
za simbole in zaporedja barv (Tabela 34). V primeru povezave s kratkotrajnim vidnim
spominom za barvna zaporedja je vrednost korelacije negativna, kar pomeni, da uspeh na
enem preizkusu napoveduje neuspeh na drugem. Za vse ostale povezave je stopnja tveganja
večja od 5 % in statistično pomembnih povezav s pomočjo Spearmanovega koeficienta
korelacije tako nismo uspeli dokazati.

f) Ali rezultati na preizkusu hitrega avtomatiziranega poimenovanja statistično
pomembno korelirajo z rezultati na preizkusih vidnega razločevanja (tj. hitrost in
natančnost)?
Tabela 35: Spearmanov koeficient korelacije za ugotavljanje statistične pomembnosti povezave med
preizkusoma hitrega avtomatiziranega poimenovanja in vidnega razločevanja
Spearmanov
koeficient
korelacije

Hitro
avtomatizirano
poimenovanje

Natančnost
r
predelovanja
0,17
vidnih
tveganje (p) 0,65
dražljajev
Hitrost
r
predelovanja
0,86**
vidnih
tveganje (p) 0,001
dražljajev
**povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,01
* povezava je statistično pomembna, če velja p < 0,05
r – vrednost koeficienta, p – statistična pomembnost
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Rezultati v zgornji tabeli (Tabela 35) kažejo, da obstaja statistično pomembna povezava med
sposobnostjo hitrega avtomatiziranega poimenovanja in hitrostjo predelovanja vidnih
dražljajev. Stopnja povezanosti je visoka, saj vrednost koeficienta pri 0,1 % tveganja znaša
0,86. Gre pravzaprav za dve spremenljivki, ki na nek način merita isto sposobnost, torej kako
hitro je otrok sposoben predelati nek vidni dražljaj in reagirati nanj. V prvem primeru ga je
moral obkrožiti oziroma ne smel obkrožiti (iz dolgoročnega spomina je moral priklicati obliko
iskanega simbola), v drugem pa poimenovati (iz dolgoročnega spomina je moral priklicati
besedo za določen predmet na sliki in jo izgovoriti). Povezava je zato smiselna.
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16.5 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5
Ali so preizkusi zanesljivi?
Zanesljivost preizkusov sem preverila s koeficientom Cronbach alfa. Za teste sposobnosti
velja, da je preizkus dovolj zanesljiv, če je vrednost koeficienta večja od 0,70. Da je bil nabor
spremenljivk večji, sem preizkuse, ki so merili posamezno predbralno sposobnost, združila.
Tabela 36: Ocena zanesljivosti preizkusov

Vrednost koeficienta
Cronbach alfa

Sklop preizkusov
Preizkusi vidnega razločevanja:
1.

0,89

Iskanje enakih simbolov: vidno razločevanje

Preizkusi fonološkega zavedanja:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skoki: delitev besed na zloge
Združevanje zlogov: sinteza zlogov
Prvi glas
Rime
Živali se učijo govoriti: fonemska diskriminacija
Gosenica: odstranitev glasu ali delčka besede

Preizkusi sposobnosti hitrega avtomatiziranega poimenovanja:
8.

Hitro poimenovanje

0,94

0,69

Preizkusi kratkotrajnega spomina:
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dirke: kratkotrajni slušni spomin za živali
Povedi: kratkotrajni slušni spomin za povedi
Števke: kratkotrajni slušni spomin za zaporedje števk
Spomin za simbole: Kratkotrajni vidni spomin za simbole
Barvne oblike: kratkotrajni vidni spomin za barve
Krtove luknje: kratkotrajni vidno prostorski spomin

Celoten preizkus

0,80

0,53

Zgornja tabela prikazuje vrednosti koeficientov za vsako področje preizkusov posebej in
skupaj za celoten preizkus.
Najvišjo stopnjo zanesljivosti dosegajo preizkusi, ki merijo sposobnosti fonološkega
zavedanja (koeficient alfa ima vrednost 0,94). Sledi preizkus vidnega razločevanja z
vrednostjo koeficienta 0,89 in preizkusi kratkotrajnega spomina s Cronbach alfa 0,80. Za vse
te preizkuse velja, da je stopnja zanesljivosti dobra. Stopnja zanesljivosti je najnižja pri
preizkusu hitrega poimenovanja (Cronbach alfa je 0,69), ki pade ravno na mejo dobre
zanesljivosti.
Gledano celotno ima preizkus slabo zanesljivost. Vrednost koeficienta alfa znaša 0,53. Ta
vrednost bi bila višja, če bi izločili preizkus hitrega poimenovanja, ki znižuje vrednost
koeficienta, saj slabo korelira z drugimi spremenljivkami.
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16.6 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 6
Katere napake se na določenem preizkusu pojavljajo najpogosteje?
Pri reševanju preizkusov so se pojavljale nekatere značilne napake, ki so bile pri
posameznem preizkusu bolj pogoste. Opisane so v spodnji tabeli.

Tabela 37: Pregled napak na posameznih preizkusih

Preizkusi in
spremenljivke

Način reševanja otrok, vrste napak in najpogostejše napake

1. Iskanje enakih Točke so se odštevale zaradi napačno obkroženih ali spregledanih
simbolov: vidno simbolov.
razločevanje Otroci so obkrožali simbole, ki so bili po obliki podobni zgornjima. Nihče
Natančnost
od otrok ni pomotoma obkrožil simbola, ki se po obliki ne bi skladal z
iskanima. Več napak je bilo zaradi obkrožanja simbolov, ki so po obliki
sicer enaki zgornjima, vendar se razlikujejo v usmerjenosti. Do zamenjav
je prišlo predvsem pri simbolu ≥. Pri simbolu ↑ takih zamenjav ni bilo
opaznih v večjem številu.
1. Iskanje enakih Otroci so se reševanja večkrat lotili nesistematično – ne po vrsti, ampak
simbolov: vidno mešano kljub več opozorilom. Ti so zato za celoten preizkus potrebovali
razločevanje več časa. Navodila bi morala biti bolj jasna.
Hitrost
2. Skoki: delitev
besed na zloge

Največ napak je bilo povezanih s tem, da so otroci dano besedo
glaskovali, namesto da bi jo zlogovali, kljub temu da sem s primerom
večkrat ponazorila, kako besedo zlogujemo. To se je največkrat pojavilo
pri enozložnih besedah, kjer je bilo tudi največ napak. Otroci očitno niso
razumeli, da je beseda lahko sestavljena tudi samo iz enega zloga.
Pri nekaterih so se napake pojavljale, ker besede niso znali točno
ponoviti oziroma izgovoriti.
Napake so bile prisotne tudi zaradi slabše koordinacije med gibom in
izgovarjavo – število izgovorjenih zlogov se ni ujemalo s številom
skokov.
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3. Združevanje
zlogov: sinteza
zlogov

Napake so se največkrat pojavile, ker si otroci niso bili sposobni v celoti
zapomniti vseh izgovorjenih zlogov, zato so besedo »zmaličili«.
Naslednji sklopi zlogov so imeli po eno napako: ru-men, son-ce, kmetija, pes-kov-nik, za-daj. Pri zadnjem sklopu zlogov so bili otroci večkrat
negotovi, vendar so ga na koncu ustrezno sintetizirali. Pri sklopu blagaj-na se je napaka pojavila trikrat.

4. Prvi glas

Največ napak ni bilo pogojenih z nezmožnostjo glaskovanja in določitve
prvega glasu, ampak s šibkejšimi sposobnostmi diskriminacije slušno
podobnih glasov, kot so p-b, t-d, k-g, s-z, o-u in č-ž. Primeri teh vrst
napak so naslednji: dežnik-torta, pulover-blazina (3x), tovornjak-domine
(4x), svinčnik-zvezda (4x), oreh-ura (3x), gumb-ključ, kolo-grozdje,
češnja-žoga.
Še druge napake, ki so se pojavile dvakrat: nogavica-rokavica, svinčnikvrata, hruška-film, igla-zvezda, muca-buča, tovornjak-fotoaparat.
Napake, ki so se pojavile po enkrat: avto-jadrnica, avto-čajnik, kolodrevo, kolo-iglu, Indijanec-antena, drevo-repa, oreh-ena, puloverdežnik, gumb-metulj.

5. Rime

Največ napak se je pojavilo pri primeru, ko so otroci morali poiskati
rimo besedi žoga. Izmed besed hruška, njiva, krava ali noga bi morali
izbrati slednjo. Trije otroci so v tem primeru odgovorili, da se nobena
beseda ne rima s sredinsko, dva pa sta izbrala drugo. Rima je težja, saj
se ujema samo v zadnjem zlogu, zato je le polovica izbrala ustrezno
besedo. Glas o se namreč v besedah noga in žoga izgovori drugače.
Enkrat kot široki in drugič kot ozki o. Napaka se je večkrat ponovila tudi
v primeru rime drevo-kolo. Prav tako je bila nekoliko težja tudi ta
naloga, saj se besedi ujemata samo v zadnjem glasu in ne celem
zadnjem zlogu.
Še druge napake: potica-črnilo, med-sneg, lepilo-lisica, most-bik, košvoz, rak-lev, krava-hiša, krilo-voda, copata-torbica, opica-potica, rak-jež,
dežnik-glavnik, copata-banana. Vsaka od omenjenih napak se je
pojavila po enkrat.
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6. Živali se učijo
govoriti:
fonemska
diskriminacija

Napake so se največkrat pojavile pri nalogah, kjer se besede razlikujejo
po enem fonemu. Še posebej so otroci težko razločevali med glasovoma
b in p ter u in o. Napake so največkrat naredili pri besednih parih:
panda-banda (2x), pik-bik (2x), blitva-plitva, muka-moka (3x). Odgovorili
so, da sta obe besedi enaki, ali napačno izbrali tisto, ki naj bi se ujemala
z dano.
Še ena napaka, ki pa se je pojavila samo enkrat, je bila solata-copata.

7. Gosenica:
Otroci v večini niso bili sposobni pozitivno rešiti zastavljenih nalog.
odstranitev glasu Namesto da bi iz dane besede odstranili dogovorjen glas ali del besede,
ali delčka besede
so nalogo poskušali rešiti z ugibanjem in tvorjenjem novih besed, ki so
podobne dani (tj. odstranili so del besede, vendar neustrezen ali
prevelik del besede, zamenjali so glas z drugim ali pa si izmislili
popolnoma drugo besedo).
8. Hitro
poimenovanje

Otroci so čas pogosto izgubljali zaradi stresne situacije. Ker so želeli
doseči čim boljši čas, so postali nekoliko živčni, zato se jim je pri
poimenovanju zatikalo. Pri teh otrocih je bil opazen nemir (npr.
presedanje na stolu, igranje s predmeti na mizi itn.).

9. Dirke:
Napake so bolj opazne pri zaporedju štirih živali. Prisotno je ugibanje,
kratkotrajni slušni ko pade koncentracija.
spomin za živali
10. Povedi:
Otrokom je bilo na začetku pogosto težko določiti zadnjo besedo v
kratkotrajni slušni povedi. Namesto tega so določili zadnji glas zadnje besede v povedi.
spomin za povedi
Otroci so si pri sklopih do treh povedi večinoma uspeli zapomniti vsaj
eno zadnjo besedo (ponavadi pri nesmiselnih oziroma nepravilnih
trditvah, ker so bile »smešne«), vendar pa v večini niso uspeli ponoviti
celotnega zaporedja zadnjih besed. Povedi so si večkrat bolje zapomnili
vsebinsko in ne s točno določenimi besedami, ki jih je poved vsebovala.
11. Števke:
Prve tri naloge so vsi rešili ustrezno (dvakrat zaporedje treh števk in
kratkotrajni slušni enkrat zaporedje štirih števk). Kasneje so zaradi slabše koncentracije
spomin za
delali vedno več napak. Nihče ni uspel ponoviti zaporedja več kot šest
zaporedje števk
števk.
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12. Spomin za
simbole:
kratkotrajni vidni
spomin za
simbole

Več napak je prisotnih pri daljših nizih simbolov. Otroci niso bili
sposobni, zapomniti si večjega števila simbolov, zato so se reševanja
lotili s pomočjo ugibanja. Predlagani simboli jim pri daljših nizih niso bili
v pomoč, ampak so jih kvečjemu zmedli, še posebej če so bili zelo
podobni iskanim. Nihče od otrok si ni uspel v celoti zapomniti in
ustrezno obkrožiti štirih simbolov, večina otrok pa tudi treh ne. Otroci v
reševanje nalog niso vložili dovolj truda (ker ne gre za tekmovanje, se
potrudijo samo toliko, kolikor v tistem trenutku najmanj zmorejo in
nalogo sprejmejo bolj kot igro na srečo), zato je bila koncentracija
slabša, dodatno pa so jih zmedli še simboli, ki so predstavljali
distraktorje.

13. Barvne oblike: Napake so se večinoma pojavljale pri zaporedju štirih ali petih barv.
kratkotrajni vidni Otroci so ali napačno izbrali barve ali pa jih neustrezno razporedili v
spomin za barve
vrstni red. Število ponovljenih barv v zaporedju se je v večini ujemalo z
dejanskim številom barv v zaporedju. Nekateri otroci, ki so ugotovili, da
si niso zapomnili zaporedja, barvnega niza niso sestavili do konca.
14. Krtove luknje: Pri daljših (od niza treh oziroma štirih lukenj naprej) je bil vrstni red poti
kratkotrajni vidno pomešan v celoti ali delno. Nekateri si niso uspeli zapomniti števila
prostorski spomin
lukenj, ki jih je »obiskal krt«.
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16.7 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 7
Ali so posamezni preizkusi primerno težki za otroke te starostne skupine (na tem zelo
majhnem vzorcu)?

1. Iskanje enakih
simbolov: vidno

Pretežek

spremenljivke

Prelahek

Preizkusi in

Primeren

Tabela 38: Ocena primernosti preizkusa glede na težavnost

Razlog za tako opredelitev

Pridobljeni podatki so dovolj razpršeni.

X

razločevanje
2. Skoki: delitev
besed na zloge

Pridobljeni podatki so dovolj razpršeni.

X

3. Združevanje

Preizkus je imel 37 nalog. Štirje otroci so preizkus rešili z

zlogov: sinteza

vsemi možnimi točkami, štirje so naredili po eno napako,

zlogov

dva pa dve napaki. Pridobljeni podatki niso dovolj razpršeni.
X

Razmik med maksimalno in minimalno vrednostjo je zelo
majhen. Preizkus je bil dovolj enostaven, da so ga vsi skoraj
v celoti lahko uspešno rešili. Tako nismo mogli dobiti bolj
poglobljenih podatkov o tem, kdo od otrok ima na tem
področju težave in kdo odstopa v pozitivno smer.

4. Prvi glas

X

Pridobljeni podatki so dovolj razpršeni.

5. Rime

X

Pridobljeni podatki so dovolj razpršeni.

6. Živali se učijo

Preizkus je imel 44 nalog. Večina otrok je na celotnem

govoriti:

preizkusu naredila samo eno napako ali pa ga je rešila

fonemska

popolnoma ustrezno. Izjema je en otrok, ki je naredil štiri

diskriminacija

X

napake.
Tudi za ta preizkus torej velja isto kot za prejšnji, prelahki
preizkus: pridobljeni podatki niso dovolj razpršeni, da bi
lahko identificirali otroke, ki odstopajo od povprečja (v tem
primeru predvsem tiste, ki odstopajo v pozitivno smer).
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7. Gosenica:

Večina (tj. sedem) otrok na tem preizkusu ni dosegla nobene

odstranitev

X

glasu ali delčka
besede
8. Hitro
poimenovanje

slušni spomin za

identificirali otroke, ki odstopajo od povprečja (v negativno
smer).
Pridobljeni podatki so dovolj razpršeni.

X

9. Dirke:
kratkotrajni

točke. Pridobljeni podatki niso dovolj razpršeni, da bi lahko

Pridobljeni podatki so dovolj razpršeni.

X

živali

10. Povedi:

Večina (tj. šest) otrok na tem preizkusu ni dosegla nobene

kratkotrajni

X

slušni spomin za

točke. Pridobljeni podatki niso dovolj razpršeni, da bi lahko
identificirali otroke, ki odstopajo od povprečja (v negativno

povedi

smer).

11. Števke:

Pridobljeni podatki so dovolj razpršeni.

kratkotrajni
slušni spomin za

X

zaporedje števk
12. Spomin za

Pridobljeni podatki so dovolj razpršeni.

simbole:
kratkotrajni vidni

X

spomin za
simbole
13. Barvne
oblike:
kratkotrajni vidni

Pridobljeni podatki so dovolj razpršeni.

X

spomin za barve
14. Krtove luknje:
kratkotrajni
vidno-prostorski

Pridobljeni podatki so dovolj razpršeni.

X

spomin
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16.8 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 8 in 9
Katere so pomanjkljivosti posameznih preizkusov?
Kako izboljšati omenjene preizkuse?

V splošnem je prednost celotnega dela preizkusov ta, da je večina pripravljena na zanimiv
način, skozi igro, ki otroke privlači in motivira za sodelovanje. Še posebej otroke privlači
uporaba računalnika. Po drugi strani je slabost velikega števila preizkusov ta, da je zaradi
obsežnosti posameznih preizkusov za reševanje potrebno predvideti veliko časa. To nam
sicer prinese bolj zanesljive podatke, vendar pa poleg tega, da otrokom ob koncu pade
motivacija, niso več tako skoncentrirani na reševanje in pozorni.
Preizkusov je veliko, kar je po eni strani prednost, saj nam dobljeni rezultati pokažejo na
razvitost predbralnih sposobnosti za zelo široko področje. Slaba stran tega pa je, da je za
izvedbo celotnega testa potrebno veliko časa. Preizkus je bolje izvesti v dveh ali več delih –
morda najbolj primerno v štirih srečanjih (da se celotno testiranje ne zavleče, hkrati pa je
posamezno srečanje še vedno dovolj kratko).
Preizkusi so večinoma (razen 1., 12. in 14. preizkusa) narejeni tako, da jih je potrebno izvajati
individualno. Tudi zato je potrebno ogromno časa, zlasti če želimo narediti presejalne teste
za celotno skupino otrok v določenem oddelku, kar bi nas z večjo gotovostjo pripeljalo do
otrok, rizičnih za nastanek bralnih motenj. Pozitivna stran individualnega testiranja je, da
sproti izvemo veliko podrobnosti o posameznem otroku, ki bi bile ob skupinskem testiranju
spregledane. Tako ne dobimo zgolj podatkov o tem, da nek otrok odstopa od povprečja,
ampak tudi o tem, na kakšen način odstopa, kaj so njegove posebnosti in podobno. Ti
podatki so nam lahko v pomoč pri odkrivanju temeljnih vzrokov za prisotne težave.
Spodnja tabela (Tabela 39) predstavlja pomanjkljivosti po posameznih preizkusih in predloge
za nadgradnjo.
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Tabela 39: Seznam pomanjkljivosti posameznih preizkusov in predlogi za izboljšave

Preizkusi in
spremenljivke
1. Iskanje

Pomanjkljivosti

Predlogi za izboljšave

Preizkus se lahko zavleče, še

Po štirih minutah (ali že prej) bi preizkus

enakih

posebej, kadar je otrok pri

morali prekiniti, prešteti število vrstic, do

simbolov:

reševanju zelo počasen in

katerih je prišel otrok, in končne izračune

vidno

natančen.

narediti na osnovi dela preizkusa, ki ga je

razločevanje

uspel otrok rešiti. Pri hitrosti bi se torej
število predelanih simbolov (ali vrstic)
delilo z doseženim časom, da bi dobili
število predelanih simbolov (ali vrstic) v eni
minuti, pri natančnosti pa bi se za končni
rezultat upošteval delež ustrezno
predelanih vrstic od vrstic, ki jih je otrok
uspel rešiti.
V tem primeru bi morali otroku dati bolj
natančno navodilo, da naj nalogo rešuje
sistematično po vrsti in naj vrstic ne
preskakuje. V pomoč bi mu lahko bil list za
prekrivanje odvečnega dela.

2. Skoki:

Besed, ki jih je potrebno

Število nalog tega preizkusa bi bilo

delitev besed

razdeliti na zloge, je bistveno

potrebno zmanjšati na največ 20 besed

na zloge

preveč, zato motivacija za

(pet enozložnih besed, pet dvozložnih, pet

reševanje in pozornost proti

trizložnih in pet štirizložnih) ter pomešati

koncu padata.

zaporedja besed z enakim številom zlogov.

3. Združevanje

Preizkus je za to starostno

Obseg preizkusa bi bilo treba zmanjšati na

zlogov:

skupino preenostaven.

največ 20 sklopov.

sinteza zlogov

Sklopov zlogov, ki jih je

Vključiti bi morali več besed s tremi

potrebno sintetizirati, je

oziroma štirimi zlogi oziroma narediti

preveč.

preizkus izključno z daljšimi besedami.
Druga možnost je, da se naredi preizkus z
nebesedami (od dvo- do štirizložnih) ali pa
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da preizkus sintetizacije zlogov zamenjamo
s preizkusom sintetizacije glasov.
6. Živali se

Preizkus je za to starostno

Obseg preizkusa bi bilo treba zmanjšati na

učijo govoriti:

skupino preenostaven.

največ 20 besed.

fonemska

Število besed, ki jim je

Preizkus bi lahko otežili tako, da bi besede

diskriminacija

potrebno poiskati pravilno

zamenjali z nebesedami, ki nimajo

izgovorjeni par, je preveč.

smiselnih pomenov, ali pa da preizkus ne
bi vseboval slikovne opore besed, ki jim
iščemo pravilno izgovorjen par.

7. Gosenica:

Preizkus je pretežak za to

Preizkus bi lahko zamenjali z odstranitvijo

odstranitev

starostno skupino.

prvega glasu smiselnim ali nesmiselnim

glasu ali

besedam. Drugi predlog je, da bi otrok

delčka besede

moral odstraniti smiselni del besede
smiselni besedi (npr. Dana beseda je
AVTOHIŠA. Odstrani AVTO. Kaj dobiš?
HIŠA). Ali pa bi otrok moral odstraniti del
besede, tako da bi spet dobil smiselno
besedo (npr. Dana beseda je ČAJNIK.
Odstrani del besede, tako da dobiš
smiselno besedo. Kaj dobiš? ČAJ).

9. Dirke:

Pri posamezni nalogi za

Da bi dobili še bolj razpršene podatke, bi

kratkotrajni

določanje zaporedja je imel

nalogo lahko otežili s tem, da bi moral

slušni spomin

otrok na voljo samo živali, ki

otrok živali najprej izbrati iz večje množice

za živali

sem jih omenila.

in jih potem postaviti še v ustrezno
zaporedje.
Druga možnost je, da bi zaporedje povečali
na pet, šest ali sedem živali.

10. Povedi:

Naloga preizkusa (v preizkusu Preizkus bi bilo morda bolje spremeniti

kratkotrajni

PAC-SI, po vzoru katerega je

tako, da bi otrok moral za vsako poved

slušni spomin

bil narejen) je bila, da je

sproti ponoviti zadnjo besedo.

za povedi

moral otrok ponoviti zadnje
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besede za cel sklop povedi.
Ker si je pri tem potrebno
zapomniti veliko količino
informacij, hkrati pa otroka
vmes še zmedemo z
vprašanjem o pravilnosti
trditve, je bila naloga za to
starostno skupino
prezahtevna.
12. Spomin za

Namesto na novo pripravljenega preizkusa

simbole:

se lahko uporabi preizkus iz testnega

kratkotrajni

materiala SNAP, ki je že standardiziran.

vidni spomin
za simbole
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17. ZAKLJUČEK
V teoretičnem izhodišču so predstavljeni dejavniki, ki po mnenju raznih avtorjev vplivajo na
uspešno učenje branja. Če povzamem, so pri učenju branja najpomembnejši naslednji
procesi: vidno zaznavanje, fonološko zavedanje, dolgoročni spomin (tj. besedišče, slovnična
pravila ipd.), hiter priklic informacij iz dolgoročnega spomina in kratkoročni spomin. Do
podobnih ugotovitev sem prišla tudi skozi analizo testov, ki so nam lahko v pomoč pri
odkrivanju otrok, rizičnih za nastanek bralnih motenj. Tako je v delu moje diplomske naloge
predstavljen kar precejšen nabor raznih preizkusov, ki so v celoti ali delno namenjeni
ocenjevanju predbralnih sposobnosti. Največji problem omenjenih preizkusov je, da so testni
materiali za merjenje posameznih področij predbralnih sposobnosti razsejani po velikem
številu testnih baterij, nimamo pa ene skupne baterije, ki bi bila pripravljena prav za zgodnjo
identifikacijo otrok, ki bi lahko bili rizični za nastanek bralnih motenj, in standardizirana v ta
namen. Zgodnje odkrivanje in pravočasna intervencija sta namreč ključna pri spopadanju z
otrokovimi primanjkljaji.
Cilj moje diplomske naloge je bil zato po vzoru tujih in domačih testov ter materialov za
zgodnjo obravnavo ter glede na teoretična izhodišča pripraviti nabor preizkusov, primernih
za slovenski prostor, ki bodo ocenjevali otrokove predbralne sposobnosti pet- do
sedemletnikov in tako identificirali otroke, rizične za nastanek bralnih motenj.
Moj prispevek k zgodnejšemu odkrivanju specifičnih učnih težav, povezanih z branjem, je bil
predvsem ta, da sem na enem mestu zbrala širok nabor preizkusov, povezanih s
predbralnimi sposobnostmi, jih analizirala in sistematično uredila.
Drugi prispevek je, da sem poleg preizkusov zbrala tudi nekaj osnovnih vaj iz priročnikov in
didaktičnih materialov za zgodnjo intervencijo, ki sem jih uredila na podoben način kot
preizkuse, tako da lahko glede na odstopanja v enem področju predbralnih sposobnosti
enostavno poiščemo vajo, ki je primerna za urjenje te sposobnosti.
Tretji prispevek pa je, da sem poskušala oblikovati enotno baterijo preizkusov, ki bo zajela
oceno širšega področja predbralnih sposobnosti. S pomočjo pilotske raziskave sem
ugotavljala stopnjo razvitosti predbralnih sposobnosti, poskušala identificirati otroke, ki bi
lahko bili rizični za nastanek bralnih motenj, ter primerjala dosežke starejših in mlajših ter
dečkov in deklic. Vzorec je bil premajhen, da bi lahko dokazala statistično pomembne razlike
med posameznimi skupinami oziroma razvojnost pojava, sem pa za enega od otrok ocenila,
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da bistveno odstopa od povprečnih dosežkov, kar bi lahko pomenilo, da bo imel kasneje pri
učenju branja težave.
S pilotsko raziskavo sem ugotovila, da je nekaj preizkusov za testirano starostno skupino
pretežkih, nekaj pa prelahkih. Ugotovila sem tudi, da je večina od njih zastavljena preveč
obsežno in preveč naporno za otrokovo sposobnost koncentracije pri teh letih. Glede na vse
te pomanjkljivosti in glede na to, da so bile percentilne vrednosti, s katerimi sem
identificirala otroke, ki bistveno odstopajo od povprečnih sposobnosti, narejene na zelo
majhnem vzorcu, poleg tega pa norme niso standardizirane, ne morem z gotovostjo trditi, da
bo prej omenjeni otrok res imel težave na področju branja.
Predlagala sem izboljšave preizkusov.
V prihodnje bi bilo izdelane oziroma prirejene preizkuse potrebno nadgraditi in preizkusiti na
večjem vzorcu otrok, da bi dobili standardizirane norme.
Da bi ugotovili, ali ocenjene predbralne sposobnosti res napovedujejo rizičnost za bralne
motnje, in identificirajo otroke, ki bi kasneje lahko imeli težave na področju branja, bi bilo
potrebno ali izvesti ponovno testiranje z eksperimentalno in kontrolno skupino, po katerih bi
se otroci ločili glede na prisotnost težav po mnenju vzgojiteljic ali učiteljic, ali pa čez
določeno obdobje še enkrat testirai iste otroke in ugotoviti, v kolikšni meri se je naša
napoved uresničila. Vsekakor je prvi predlog učinkovitejši glede na časovno obdobje, ki je pri
tem potrebno, drugi pa morda objektivnejši.
V prihodnje bi morda bilo dobro razmisliti tudi, kako narediti preizkuse, ki bodo primerni za
skupinsko reševanje pri otrocih, ki še ne znajo pisati ali brati. Individualno testiranje vsakega
posameznega otroka v določenem oddelku namreč vzame veliko časa, še posebej zaradi
količine vseh preizkusov.
Namen vseh, ki se bodo tega lotili, pa naj ne bo samo zgodnja identifikacija in oznaka otroka
kot otroka s težavami. Poglavitni vzroki za iskanje primernih ocenjevalnih postopkov in
nadgradnjo že obstoječih naj bodo zgodnja intervencija ter čim bolj zgodnje spopadanje z
otrokovimi težavami in primanjkljaji, učenje potrebnih strategij, da bodo primanjkljaji vedno
manj opazni, otrok pa bo napredoval pri šolskem delu v skladu s svojimi sposobnostmi. Torej
se je v prihodnje potrebno usmeriti predvsem na zgodnje oblike pomoči.
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19. PRILOGE
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Preizkus 1: ISKANJE ENAKIH SIMBOLOV
Področje preverjanja: Vidno zaznavanje
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki: ta odgovorni list, svinčnik, štoparica, list s simboli za reševanje (v prilogi), rešitve (v prilogi)
Navodila:
V množici simbolov, ki bodo na predlogi, boš moral obkrožiti vse, ki so enaki simboloma na vrhu (medtem ko
otroku pokažemo iskana simbola, ostale pokrijemo). Začni levo zgoraj (pokažem s prstom) in sledi vrsticam do
desno spodaj. Merila bom čas. Začnem, ko postaviš pisalo na prvi simbol in končam, ko odložiš pisalo.
Narediva primer in preverim razumevanje navodil.

P
in

1

N

↑ in ≥

2

182

22

13

Število napak
(število napačno
obkroženih +
izpuščenih)

4

Število napačno
obkroženih

28

Število izpuščenih

Število
vseh
iskanih
simbolov

Število simbolov,
ki jih je našel
otrok

Simbol

Število
vseh
simbolov

Število ustrezno
predelanih vrstic

Zap.
št.

Število vseh vrstic

Tabela za beleženje odgovorov:

Čas reševanja v minutah, sekundah in stotinkah sekunde
Natančnost reševanja
Hitrost reševanja

Točkovanje:
Natančnost reševanja = število ustrezno predelanih vrstic
Hitrost reševanja = 182 / [minute x 6000 + sekunde x 100 + stotinke sekunde) / 6000]
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Ime in priimek otroka: ______________________
Datum: ____________

P

N
↗↑ ≤
↕ N *

#≥

» % N

↖ §Д ↔ ≤ ©Ш
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£ →
≈

Ime in priimek otroka: ______________________
Datum: ____________

1

↑ ≥
≥ ↗

↔

↑ # » N ≤ £ →

↕ * ↖ § N % Д ≤ ©Ш

↑ ↘

↙ ≤

≥ ◊ # © б ↘ » ∑

N

¤ ↑ ≥ ∏ ℅ >

£

∆

↙

≈

N ≈ ℓ ⅟ ≠ €

> ∂ ℓ ↑ ≤ ‡ % Д Ѳ < #
≥ Ш ↑ ‡ †

ℓ ≠ б > Г

↔© П
Д
↑
θ § ≥ ≠ δ ¤
б И ℅ ≤ ↘ » Ν →¤ < Ш↑Ð ≥
‡ ↖ ¶

б £

# © ℓ ≥ ¥ ↑+

≤ ↑ ℅ ‡ ↘ Д §
↖ ≥ = < ©

>

≥

© N

↑ %* ≥↖ #

↑ & ¤ ‡ ≤ ↘ © Д ф
»

$ ≠

↑ « ≥

б ‡

∏ Ш ‡ >
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≠
↖ ¤

P rešitve

N
↗↑ ≤
↕ N *

#≥

» % N

↖ §Д ↔ ≤ ©Ш
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£ →
≈

1 rešitve

↑ ≥
≥ ↗

↔

↑ # » N ≤ £ →

↕ * ↖ § N % Д ≤ ©Ш

↑ ↘

↙ ≤

≥ ◊ # © б ↘ » ∑

N

¤ ↑ ≥ ∏ ℅ >

£

∆

↙

≈

N ≈ ℓ ⅟ ≠ €

> ∂ ℓ ↑ ≤ ‡ % Д Ѳ < #
≥ Ш ↑ ‡ †

ℓ ≠ б > Г

↔© П
Д
↑
θ § ≥ ≠ δ ¤
б И ℅ ≤ ↘ » Ν →¤ < Ш↑Ð ≥
‡ ↖ ¶

б £

# © ℓ ≥ ¥ ↑+

≤ ↑ ℅ ‡ ↘ Д §
↖ ≥ = < ©

>

≥

© N

↑ %* ≥↖ #

↑ & ¤ ‡ ≤ ↘ © Д ф
»

$ ≠

↑ « ≥

б ‡

∏ Ш ‡ >
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≠
↖ ¤

Preizkus 2: SKOKI
Področje preverjanja: Fonološko zavedanje – zlogovanje
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki: ta odgovorni list, svinčnik, figurica, list s kvadratki v stolpcu (v prilogi)
Navodila:
Pred seboj imaš kvadratke in v rokah figurico. Povedala bom besedo, ti pa jo boš moral razdeliti na zloge tako,
da boš za vsak zlog skočil s figurico en kvadratek naprej in zlog glasno izgovoril.
Demonstriram na primeru in preverim razumevanje navodil.
Tabela za beleženje odgovorov:
Zap. št.

Beseda za zlogovanje

P
P
P
P

NOČ
SOK
ŽOGA
NEBO
ŠAL
SPI
DOLG
KOŠ
SUH
GUMB
DEŽ
DVA
STOL
VOZ
SLON
LIST
VLAK
LEV
KLJUČ
KRUH
ZOB
NOS
MAH
ZGORAJ
MEHURČKI
METLA
GRAD
BANANA
URA
AVTO
ZAJTRK
KENGURU
PRAZEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Pravilni odgovor
(število zlogov
v besedi)

Otrokov odgovor
(število zlogov)

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
3
2
2
2
3
2

Točke

X
X
X
X
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Skupaj

JUHA
SLADOLED
TLA
DIM
PRST
SNEG
JEZIK
RDEČ
ČRN
OČALA
IGRIŠČE
MRAVLJA
FIŽOL
BRISAČA
USTA
CESTA
POSTELJA
JAGODA
TACA
PLAVA
RIBA
ŠKARJE
ŠOLA
HELIKOPTER
NOGAVICA
ZOBNA ŠČETKA
POMARANČA
VEVERICA
VETERNICA
PALAČINKA
LUBENICA
PRISTANIŠČE
GUGALNICA

2
3
1
1
1
1
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Točkovanje:
Popolnoma pravilen odgovor (število skokov ustreza pravilnemu številu zlogov v besedi) 1 točka
Napačen ali nepopoln odgovor 0 točk
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Preizkus 3: ZDRUŽEVANJE GLASOV
Področje preverjanja: Fonološko zavedanje – sinteza zlogov
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki:
ta odgovorni list, svinčnik
Navodila:
Sedaj bom govorila kot robot. Povedala bom posamezne zloge določene besede enega za drugim, ti pa moraš
ugotoviti in povedati, katero besedo sem imela v mislih
Narediva primer in preverim razumevanje navodil.
Tabela za beleženje odgovorov:
Zap. št.

Zlogi za sintezo

Otrokov odgovor
(če je napačen)

Točke

P

DA-RI-LO

X

P

ZDRAV-NI-CA

X

1.

MI-ZA

2.

MED-VED

3.

BLA-GAJ-NA

4.

ZVE-ZDA

5.

BU-ČA

6.

STRE-HA

7.

ČE-BE-LA

8.

RO-KA

9.

TRE-BUH

10.

STE-KLE-NI-CA

11.

KNJI-GA

12.

RU-MEN

13.

DRE-VO

14.

ŽI-RA-FA

15.

MLE-KO

16.

SRAJ-CA

17.

SVIN-ČNIK

18.

KROM-PIR

19.

BA-LON

20.

PES-KOV-NIK
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21.

HLA-DIL-NIK

22.

HI-ŠA

23.

O-KNO

24.

VRA-TA

25.

ZA-DAJ

26.

KME-TI-JA

27.

HR-BET

28.

HRU-ŠKA

29.

ŽA-BA

30.

LI-SI-CA

31.

ŠPA-GE-TI

32.

KLO-BA-SA

33.

TI-GER

34.

SON-CE

35.

ZVO-NEC

36.

VE-LIK

37.

GLA-VA

Skupaj

Točkovanje:
Popolnoma pravilen odgovor 1 točka
Napačen ali nepopoln odgovor 0 točk
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Preizkus 4: PRVI GLAS
(Prirejeno po Preskus zaznavanja prvega glasu – aliteracija (M. Ozbič in V. Ferluga)* za interno uporabo)

Področje preverjanja: Fonološko zavedanje – prvi glas
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki: ta odgovorni list, svinčnik, PPT – prvi glas (v prilogi*)
Navodila:
Na računalniku bo predstavljena sličica za določeno besedo. Izmed štirih, ki se bodo kasneje pojavile, boš moral
izbrati tisto, ki se ujma v začetnem glasu s prvo predstavljeno besedo.
Narediva primer in preverim razumevanje navodil.
Tabela za beleženje odgovorov:
Zap.št.
P

Tarčna beseda
blazina

1.

oreh

2.

cof

3.

kolo

4.

svinčnik

5.

drevo

6.

hruška

7.

Indijanec

8.

avto

9.

zvezda

10.

pulover

11.

češnja

12.

gumb

13.

tovornjak

14.

muca

15.

nogavica

Ostale besede (rešitev je odebeljena)
igla
ptiček
lestev
bombon
ura
avto
omara
ena
copati
češnja
tovornjak
svinčnik
drevo
ključ
iglu
grozdje
cesta
zvezda
snežinka
vrata
dežnik
repa
torta
uho
šotor
riba
hlače
film
list
antena
Eskim
igla
ananas
oreh
jadrnica
čajnik
zajec
svinčnik
hiša
igla
tulipan
blazina
dežnik
ptiček
čevelj
šotor
cof
žoga
noga
goba
metulj
ključ
torta
snežak
fotoaparat
domino
veja
buča
lestev
metla
jež
rokavica
antena
nož

Skupaj
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Otrokov odgovor

Točke
X

Točkovanje:
Popolnoma pravilen odgovor 1 točka
Napačen odgovor 0 točk
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Preizkus 5: RIME
Področje preverjanja: Fonološko zavedanje – rime
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki: ta odgovorni list, svinčnik, PPT – rime (v prilogi)
Navodila:
Na računalniku bo predstavljena sličica za določeno besedo. Izmed štirih, ki se bodo kasneje pojavile, boš moral
izbrati tisto, ki se ujema v rimi s prvo predstavljeno besedo (se sliši enako kot prvo predstavljena beseda).
Narediva primer in preverim razumevanje navodil.
Tabela za beleženje odgovorov:

Zap. št.

Tarčna beseda

P

sivo

P

nos

P

vlak

P

suknja
1.

kit

2.

luč

3.

most

4.

krt

5.

med

6.

koš

7.

ples

8.

rak

9.

dežnik

10.

račka

11.

kuža

12.

žoga

13.

drevo

Ostale besede
(rešitev je odebeljena)
kos
sonce
jež
kos
trak
zid
luna
deček
zob
čoln
ključ
hrib
čoln
kost
vrt
hrib
kruh
koš
kit
nož
kruh
zid
lev
mak
glavnik
glava
noga
hiša
hiša
voda
hruška
krava
kolo
krava

Otrokov odgovor

pivo
ključ
miš
pes
miš
vrt
hlače
luknja
ključ
zid
koš
vas
vas
bik
konj
led
sneg
led
pes
voz
les
miš
pes
jež
žoga
miza
mačka
roka
muca
luža
njiva
noga
žoga
iglu

Točke
X
X
X
X
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14.

muha

15.

puška

16.

krava

17.

krilo

18.

copata

19.

cvetlica

20.

obleka

21.

lopata

22.

lepilo

23.

potica

24.

opica

hiša
juha
vrata
noga
noga
trava
glava
kolo
banana
torbica
potica
banana
opeka
črnilo
solata
lisica
lopata
črnilo
brisača
črnilo
potica
lopata

krožnik
sonce
hruška
krava
milo
hiša
voda
milo
lopata
brisača
lopata
omara
banana
blazina
preproga
ščipalka
lisica
postelja
obleka
lisica
jopica
banana

Skupaj

Točkovanje:
Popolnoma pravilen odgovor 1 točka
Napačen odgovor 0 točk
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Preizkus 6: ŽIVALI SE UČIJO GOVORITI
Področje preverjanja: Fonološko zavedanje – fonemska diskriminacija
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki: ta odgovorni list, svinčnik, PPT – fonemska diskriminacija (v prilogi)
Navodila:
Slon in žirafa se učita novih slovenskih besed. Na računalniku bo predstavljena sličica za določeno besedo.
Potem jo bosta slon in žirafa zaporedoma izgovorila. Dobro poslušaj kaj rečeta. Nato povej katera izmed živali je
pravilno ponovila besedo
Narediva primere in preverim razumevanje navodil.
Tabela za beleženje odgovorov:

Zap. št.
P
P
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

m-p
kr-pr
s-t
b-p
b-v
č-ž
č-š
š-ž
s-š
t-s
l-r
kl-kr
l-j
j-v
kr-pr
kr-gr
k-g
n-m
tr -mr
r-m
p-t
kr-gr
m-v
b-p
b-v
v-f
v-b
d-b
p-b
l-j
z-ž
s-z

Par z distraktorjem
(tarčna oz. pravilna beseda je
odebeljena)
Ž: meter
S: Peter
Ž: prt
S: krt
Ž: tok
S: sok
Ž: pik
S: bik
Ž: voz
S: bos
Ž: čep
S: žep
Ž: noč
S: nož
Ž: žal
S: šal
Ž: šok
S: sok
Ž: kit
S: kis
Ž: lak
S: rak
Ž: krop
S: klop
Ž: jok
S: lok
Ž: jez
S: vez
Ž: prt
S: krt
Ž: krt
S: grd
Ž: kost
S: gost
Ž: moj
S: noj
Ž: mrak
S: trak
Ž: mak
S: rak
Ž: red
S: rep
Ž: grof
S: krof
Ž: veter
S: meter
Ž: ropot
S: robot
Ž: sova
S: soba
Ž: fino
S: vino
Ž: bitka
S: vitka
Ž: delo
S: belo
Ž: panda
S: banda
Ž: jama
S: lama
Ž: koža
S: koza
Ž: kosa
S: koza
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Otrokov
odgovor
(Ž ali S)

Točke
X
X
X

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

bl-pl
br-vr
fr-vr
kr-tr
dl-tl
d-t
u-o
m-b
c-l
s-c
k-p
j- x

Ž: blitva
Ž: vrana
Ž: vrača
Ž: krava
Ž: tlaka
Ž: ruta
Ž: moka
Ž: obara
Ž: copata
Ž: solata
Ž: poleno
Ž: opica

S: plitva
S: brana
S: frača
S: trava
S: dlaka
S: ruda
S: muka
S: omara
S: lopata
S: copata
S: koleno
S: jopica

Skupaj
*Ž – žirafa, S - slon
Točkovanje:
Pravilen odgovor 1 točka
Napačen odgovor 0 točk
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Preizkus 7: GOSENICA
(Prirejeno po Preizkusu 2 – Fonološko zavedanje SNAP* za interno uporabo)
Področje preverjanja: Fonološko zavedanje – odstranitev glasu
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki: ta odgovorni list, svinčnik
Navodila:
Spremenila se bova v gosenico, ki se prehranjuje z delčki besed. V tej nalogi boš moral izločiti iz besede glas in
povedati besedo brez tega glasu. Uporabljala bom izmišljene besede, take, ki jih pred tem nisi slišal. Trikrat
bom ponovila nebesedo in povedala kateri glas ji moraš »odgrizniti«. Povedal mi boš katera nebeseda je
nastala.
Na primer. Rečem KRAVA, KRAVA, izpusti R iz KRAVA. Katero besedo dobiš? Dobim besedo KAVA.
Narediva še en primer in preverim razumevanje navodil.
Tabela za beleženje odgovorov:
Zap. št.
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Skupaj

Beseda
MREŽA
GLEKEV
ŠUPLOM
ČILON
VOPA
BEBENTAN
SPES
PREBAN
BLEŠ
MEMDES
BUKMAL

Izpuščeni
glas oz. zlog
m
g
š
č
a
tan
p
r
l
d
m

Pravilni odgovor
reža
lekev
uplom
ilon
vop
beben
ses
peban
beš
memes
bukal

Otrokov odgovor

Točke
X

Točkovanje:
Popolnoma pravilen odgovor 1 točka
Napačen ali pomanjkljiv odgovor 0 točk
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Preizkus 8: HITRO POIMENOVANJE
(Prirejeno po Preizkusu 13 – Poimenovanje slik SNAP* za interno uporabo)
Področje preverjanja: Sposobnost hitrega avtomatiziranega poimenovanja
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki: ta odgovorni list, svinčnik, štoparica, predloge s sličicami (v prilogi*)
Navodila:
Dobil boš predlogo na kateri bodo v različnih zaporedjih narisane živali (metulj, zajec, riba, mačka in konj).
Merila bom čas, ti pa boš moral čim hitreje po vrsti poimenovati živali. Začel boš levo zgoraj in sledil vrsticam do
desno spodaj.
Preverim razumevanje, nato vadiva na primeru.
Tabela za beleženje odgovorov:
Zap. št.
1.

Čas

2.
Skupaj

Točkovanje:
Čas zapišem v sekundah.
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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P

150

1

151

2

152

Preizkus 9: DIRKE
Področje preverjanja: Kratkotrajni slušni spomin
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki:
ta odgovorni list, svinčnik, sličice živali na kartončkih (v prilogi), stopničke na kartonu (v prilogi)
Navodila:
Živali so se odločile da bodo tekmovale v teku. Naredile so skupine po tri. Vsaka trojica se je postavila na
začetek in začela teči. Za vsako skupino posebej ti bom povedala, kdo je tekmoval (sproti pokažem sličice) in
kako so prišli na cilj. Ti pa boš moral ponoviti vrstni red tako, da boš sličice živali postavil na stopničke – prvo na
najvišjo, srednjo na malo manjšo in zadnjo na najmanjšo.
Preverim razumevanje, nato vadiva na primeru, tako da demonstriram.
Tabela za beleženje odgovorov:
Zap. št.

Vrstni red živali

P

kokoš, konj, koza

1.

krava, zajec, koza

2.

kokoš, konj, pujs

3.

ptiček, pes, mačka

4.

lisica, medved, sova

5.

žaba, želva, riba, rak

6.

kača, slon, papiga, metulj

7.

žirafa, lev, opica, zebra

Otrokov odgovor

Točke
X

Točkovanje:
Popolnoma pravilen odgovor 1 točka
Napačen ali pomanjkljiv odgovor 0 točk
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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1. zajec, krava, koza

2. konj, kokoš, pujs

3. ptiček, pes, mačka

4. medved, lisica, sova
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5. žaba, želva, riba, rak

6.

slon, kača, papiga,
metulj
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7. žirafa, zebra, opica,
lev

2

1
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3

Preizkus 10: POVEDI
(Prevod preizkusa PAC-SI: Test delovnega spomina*za interno uporabo)
Področje preverjanja: Kratkotrajni slušni spomin – ponavljanje povedi
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki: ta odgovorni list, svinčnik
Navodila:
Povedala bom sklop povedi. Za vsako posebej mi boš sproti povedal ali je trditev pravilna ali napačna. Na koncu
vsakega sklopa boš ponovil zadnje besede vseh povedi.
Skupaj narediva primer in tako preverim razumevanje navodil.
Točkovanje:
Pravilen odgovor (pri preverjanju pravilnosti trditve) 1 točka
Napačen odgovor (pri preverjanju pravilnosti trditve) 0 točk
Pravilno ponovljeno zaporedje zadnjih besed 1 točka
Napačno ali pomanjkljivo ponovljeno zaporedje zadnjih besed 0 točk
!! Za končni seštevek se upoštevajo samo točke zapisane v sivih kvadratkih (ponovljeno zaporedje zadnjih
besed)
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tabela za beleženje odgovorov:
* N – napačna trditev, P – pravilna trditev
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Zap.št.
P

Zaporedje
1.

Zaporedje
2.

Zaporedje
3.

Zaporedje
4.

Zaporedje
5.

Zaporedje
6.

Zaporedje
7.

Poved
Človek ima
roke. (P)
Krava znese
jajca. (N)

Otrokov
odgovor

Točke

Ponoči vidimo
zvezde. (P)
Kdor izgubi pri
igri, je srečen.
(N)

X
X
Zaporedje
9.

X
Postelja je v
hiši. (P)
Led je topel. (N)
Grad plava na
morju. (N)
Obleke so v
omari. (P)

Zaporedje
10.

Za plavanje
potrebujem
šolsko torbo.
(N)
Mleko hranimo
v postelji. (N)
Miška poje sir.
(P)
Lasje starih
ljudi so beli. (P)
Kamen je
mehek. (N)

Gobe nabiramo
v gozdu. (P)
Knjige so iz
papirja. (P)
V hišah so
oblaki. (N)
Ptički pletejo
gnezdo. (P)
Slon živi v
steklenici. (N)

Zaporedje
11.

Med je sladek.
(P)
Torto spečemo
iz lesa. (N)
Žabe igrajo
kitaro. (N)
Zaporedje
12.

Trava je zelena.
(P)
Jeseni odpada
listje. (P)
Za
avtomobilom
letimo. (N)
Kolo ima okno.
(N)
Knjige beremo
v temi. (N)
Kdor se smeje,
je vesel. (P)

Zaporedje
Zaporedje
8.

Učiteljica uči v
razredu. (P)
Mravlje skačejo
na streho. (N)
Vsak dan
praznujem
rojstni dan. (N)

Odpiram vrata z
banano. (N)

Skupaj
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Žoga je večja od
lune. (N)
Hiše gradimo iz
smetane. (N)
Tekme igramo
na stadionu. (P)
Teta kuha
zvonček. (N)
Zdravnik zdravi
ljudi. (P)
Glasbo
poslušam po
radiu. (P)
Planeti so v
vesolju. (P)
Paradižnike
gojimo v vrtu.
(P)
Želve gledajo
televizijski
dnevnik. (N)
Za umivanje
zob
potrebujemo
čistilo. (N)

Preizkus 11: ŠTEVKE
(Prevod preizkusa PAC-SI: Test pomnjenja števk*za interno uporabo)
Področje preverjanja: Kratkotrajni slušni spomin – ponavljanje števk
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki: ta odgovorni list, svinčnik
Navodila:
Povedala bom zaporedje števk, ti pa jih moraš v enakem vrstnem redu ponoviti za mano.
Narediva primer. Preverim razumevanje navodil.
Tabela za beleženje odgovorov:
Zap. št.
P
P
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
Skupaj

Zaporedje
972
836
513
724
3618
6417
26395
48219
935271
265814
1642583
9537461
85962137
31794265
737916824
617348295

Otrokov odgovor

Točke
X
X

Točkovanje:
Popolnoma pravilen odgovor 1 točka
Napačen ali pomanjkljiv odgovor 0 točk
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Preizkus 12: SPOMIN ZA SIMBOLE
Področje preverjanja: Kratkotrajni vidni spomin - simboli
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki: ta odgovorni list, svinčnik, list za reševanje (v prilogi), list za prekrivanje, rešitve PPT-vidni spomin
Navodila:
Na računalniku ti bom za kratek čas pokazala zaporedje simbolov. Poskušaj si zapomniti vse prikazane simbole.
Nato boš moral v seriji simbolov na listu (vsaka naloga ima svojo vrstico) obkrožiti tiste, ki si jih pred tem videl.
Sproti ti bom pokazala samo eno vrstico, ostale simbole bom pokrila s posebnim listom. Narediva dva primera
in tako preverim razumevanje navodil.
Tabela za beleženje odgovorov:
Zap.
št.
P
P
1.
2.
3.
4.
5.

Pravilni odgovor

З
Ѣ∞
Ш
Ф
Ц^
Џ∆
ĦΥ

Točke

6.
7.

X

8.

X

9.
10.
11.
12.

↗Øν
ΣЊ‡
ҐЛQ
ξ−◊
¢λЭ
≥ψБИ
#÷ßΞ

Skupaj

Točkovanje:
Popolnoma pravilen odgovor 1 točka
Napačen ali nepopoln odgovor 0 točk
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Ime in priimek otroka: ______________________
Datum: ____________

List za reševanje

P

Θ З Т

P

Ѣ € † ∞

1.

§ Æ Ш

2.

Ф З д Ю

3.

Ø Ц ^ Ш

4.

Џ Б ∆ Θ ℮

5.

Ρ Ħ Ω Υ Π Ђ

6.

↗Ο Ø ν Þ

7.

Σ ЊΩ ‡ Η ο

8.

Ґ ∏ σ Л > Q Ч

9.

< ¤ ξ − ∆ ◊ г Ж

10.

Ω у £ ¢ λ ШЭ √ ∂

11.

‽ ≥ ℓ ﬂ Љζ ψ θ Б И

12.

= # ÷ $ ŀ © ß Ξ Χ } η
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Rešitve

З

P

P

Ѣ

∞
Ш

1.

2.

Ф
Ц ^

3.

4.

Џ

∆
Ħ

5.

Υ

6.

↗

Ø ν

7.

Σ Њ

‡

8.

Ґ

Л

Q

ξ −

◊

9.

¢ λ

10.

Э

11.

≥

ψ

12.

# ÷

ß Ξ
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Preizkus 13: BARVNE OBLIKE
Področje preverjanja: Kratkotrajni vidni spomin
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki:
ta odgovorni list, svinčnik, PPT-barvne oblike (v prilogi), barvni kartončki (v prilogi)
Navodila:
Za kratek čas ti bom pokazala zaporedje barvnih oblik. Zapomni si, kako si barve sledijo po vrsti. Nato boš z
barvnimi kartončki pripravil enako zaporedje barv.
Narediva primer in preverim razumevanje navodil.
Tabela za beleženje odgovorov:
Zap. št.
Barvno zaporedje
Otrokov odgovor
P
RU, ZE
1.
RD
2.
VI
3.
MO, ZE
4.
RD, RU
5.
ZE, RU, RD
6.
MO, RD, ZE
7.
RD, RU, MO, ZE
8.
RD, MO, ZE, RU
9.
ZE, VI, MO, RD
10.
ZE, RD, RU, VI, MO
11.
MO, RU, ZE, VI, RD
Skupaj točk
*RU – rumena, MO – modra, ZE – zelena, RD – rdeča, VI – vijolična

Točke
X

Točkovanje:
Popolnoma pravilen odgovor 1 točka
Nepopoln ali napačen odgovor 0 točk.
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Preizkus 14: KRTOVE LUKNJE
Področje preverjanja: Kratkotrajni vidno prostorski spomin
Ime in priimek otroka: ______________________ M
Starost: ____________
Datum: ____________

Ž

Pripomočki: ta odgovorni list, svinčnik, PPT – krtove luknje (v prilogi), list za reševanje (v prilogi), rešitve (v
prilogi), list za prekrivanje
Navodila:
Krt se je odločil, da bo obiskal svoje sosede. Na računalniku bom pokazala, kako je potoval po luknjah. Ti si
moraš zapomniti smer njegove poti. Pokazal jo boš tako, da boš na pripravljenem listu (pokažem) s puščicami
označil pot. Če je krt ostal samo v eni luknji, narediš piko. Sproti ti bom pokazala samo en prostorček za
reševanje, ostale bom prekrila s posebnim listom.
Narediva primer, demonstriram in preverim razumevanje navodil.

Tabela za beleženje odgovorov:

Zap.št. Točke

4.

9.

P

5.

10.

1.

6.

11.

2.

7.

12.

3.

8.

Skupaj

X

Točkovanje:
Popolnoma pravilen odgovor 1 točka
Napačen ali pomanjkljiv odgovor 0 točk
Opombe in opažanja:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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List za primere

166

Ime in priimek otroka: ______________________
Datum: ____________
List za reševanje (Povečaj!)

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12
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4

Rešitve

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12
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