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POVZETEK 
 
V slovenske šole je vključenih veliko otrok, katerih prvi/materni jezik ni slovenščina. 
Predvsem otroci, ki se v sistem šolanja pri nas vključijo naknadno, imajo drugačno 
izhodišče za učenje kot ostali učenci v razredu, katerih prvi jezik je slovenščina in so 
v šoli od 1. razreda dalje. Učenje slovenščine kot drugega jezika in hitra vključitev v 
novo okolje pa je velik izziv, a hkrati glavni cilj tako za te učence kot tudi za njihove 
učitelje. 
 
Temeljni cilj magistrskega dela je bil prikazati napredek v začetnem učenju 
slovenščine in opismenjevanju 9-letne korejske deklice v slovenščini. Ko je prišla v 
Slovenijo, je začela obiskovati 3. razred OŠ, ne da bi znala slovensko, v 
popoldanskem času pa je imela na željo staršev eno šolsko leto dodatno (mojo) 
pomoč doma. V empiričnem delu je predstavljen potek najinega individualnega dela. 
 
Napredek v sporazumevanju v slovenščini je bil kljub nekaterim napakam jasno 
viden. Usvojila je zmožnost branja, pisanja pa tudi govorjenja in poslušanja, ker se te 
zmožnosti pri učenju jezika medsebojno prepletajo. Največji napredek je bil viden v 
branju, saj je bilo njeno branje zmeraj bolj tekoče in zmeraj bolj je razumela prebrano. 
V šoli je uspešno opravila tudi bralno značko. Zelo je napredovala na področju 
pravorečja; to se je odražalo pri glasnem branju in govorjenju. Razvila se je njena 
poimenovalna zmožnost v slovenščini in tudi upovedovalna zmožnost, saj je tvorila 
povedi, sicer nekoliko pomanjkljive (napačen glagolski čas, napačna uporaba spola, 
števila in napačno sklanjanje). Pri poslušanju z razumevanjem je imela težave zaradi 
skromnega besednega zaklada. Najtežje je bilo pisanje, ker se je morala opismeniti v 
latinici, ker v slovenščini določene besede pišejo drugače, kot jih izgovorimo, in ker je 
pisanje v primerjavi z govorjenjem uporabljala manj pogosto. Na dekličin napredek so 
vplivali razni dejavniki: sistematično usvajanje jezika (na individualnih urah razni 
didaktični pristopi), osebni interes in delavnost, zaupljiv odnos med njo in menoj (in 
učiteljico v šoli), aktivna vključenost v novo okolje in druženje z vrstniki ter 
sodelovanje staršev s šolo. 
 
 
Ključne besede: slovenščina kot drugi jezik, učenec priseljenec, korejski jezik, 
začetno opismenjevanje, didaktična igra, težave pri učenju slovenščine kot drugega 
jezika 
  



 

ABSTRACT 
 
A lot of children whose first language/mother tongue is not Slovenian attend 
Slovenian schools. Children who enter the education system in our country late have 
a different starting point for learning than other pupils in the class whose first 
language is Slovenian and who begin their school education in the first grade. 
Learning the Slovenian language as a second language and rapid integration into a 
new environment is a great challenge, yet also the main goal for both these pupils 
and their teachers. 
 
The main purpose of the master's thesis was to demonstrate the progress made by a 
9-year-old Korean girl in Slovenia in her initial stage of learning the Slovenian 
language and acquiring literacy. When she came to Slovenia, she was enrolled in the 
third grade of elementary school without knowing any Slovenian words. At the 
request of her parents, she was also given after school help at home (by me) for one 
school year. The course of our individual work is presented in the empirical part of 
the thesis.  
 
Despite some errors, progress was obvious. She developed the skills of reading, 
writing, speaking and listening because these abilities are intertwined in language 
learning. The greatest progress was seen in reading. Her reading became more and 
more fluent and she also understood much better what she had read. She also 
successfully participated in the programme of extra reading at home called Reading 
Badge. She made great progress in pronunciation (orthoepy), which was clearly seen 
in loud reading and speaking. Her naming skills in the Slovenian language as well as 
sentence formation developed and she began to form sentences, although they were 
somewhat deficient (wrong verb tenses, wrong use of gender and number, incorrect 
declensions). In the category of listening with understanding, she had problems due 
to her poor vocabulary. The biggest problem was writing because she had to learn 
how to read and write in the Latin alphabet and because certain words are written 
and pronounced differently in the Slovenian language. In addition, she used writing 
less frequently than speaking. The girl's progress was influenced by various factors: 
systematic acquisition of the language (by various didactic approaches in individual 
lessons), personal interest and diligence, a positive and trusting relationship between 
her and me (and her teacher at school), active integration in the new environment, 
socializing with her peers, and parents’ cooperation with school teachers. 
 
 
Key words: Slovenian as a second language, immigrant pupil, Korean language, 
initial literacy activities, didactic game, difficulties in learning Slovenian as a second 
language 
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1  

I. UVOD 

Tako kot drugod po svetu tudi v Sloveniji živi veliko ljudi, katerih prvi/materni jezik ni 
državni jezik države, v kateri živijo. Vse več takšnih otrok obiskuje slovenske šole. 
Nekateri so bili že rojeni tukaj, nekateri pa so se v Slovenijo preselili in tukaj 
nadaljujejo svoje šolanje. Slednji tako v Sloveniji začnejo vse od začetka, ne samo 
novo življenje, ampak tudi učenje jezika in vključevanje v novo okolje. 
Sporazumevanje je ena od temeljnih prvin, ki so nujne za vključitev v novo okolje.  
 
Kljub temu da se število otrok, katerih slovenščina ni prvi jezik, v slovenskih šolah 
povečuje, so dokumenti, ki narekujejo, kako naj poteka delo s temi otroki v šoli, 
zaenkrat še precej splošni. V učnem procesu ima zelo veliko in pomembno vlogo 
šolsko okolje in s tem tudi učitelji. To vlogo mora učitelj pogumno sprejeti in po svojih 
najboljših močeh pomagati učencu priseljencu, se mu prilagoditi in ga voditi na poti 
usvajanja novega jezika in tudi vključevanja v novo okolje. 
 
V magistrskem delu sem se osredotočila na to, kako naj učenci priseljenci uspešno 
usvojijo slovenščino, ki je zanje drugi jezik, hkrati pa tudi, zakaj je to pomembno. Kot 
študentka sem imela priložnost dobiti tako izkušnjo, a ne neposredno v šolskem 
okolju, ampak pri individualnem delu s korejsko deklico zunaj pouka. Svojo izkušnjo, 
način dela, opažanja in ugotovitve predstavljam v empiričnem delu tega 
magistrskega dela.  
Kako so potekali začetni koraki učenja novega jezika in vključevanja v novo okolje, 
so v kratkih intervjujih predstavili tudi učenkina učiteljica in knjižničarka, ki ji je v šoli 
nudila dodatno strokovno pomoč, ter njeni starši in tudi deklica sama. 
 
Kljub temu da je vsak učenec edinstven in je taka tudi njegova zgodba o začetku 
usvajanja drugega jezika, pa so si izkušnje med seboj lahko podobne. Predvsem za 
učitelje, ki so najbolj v stiku s temi otroki in jih najbolj usmerjajo na tej poti, si želim, 
da bi v tem magistrskem delu našli kakšno idejo, navdih, kako se spoprijeti s takim 
izzivom.  
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 SPORAZUMEVANJE IN SPORAZUMEVALNA 1
ZMOŽNOST 

S sporazumevanjem se človek vključuje v družbeno okolje, in sicer govori, posluša 
bere in piše. (Bešter Turk, 2011a)  
 

 SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI 1.1

Pisanje, branje, govorjenje in poslušanje so štiri sporazumevalne dejavnosti in vse 
služijo sporazumevanju posameznika z drugimi ljudmi in okoljem. Delimo jih v dve 
skupini: poslušanje in branje sta  receptivni dejavnosti, govorjenje in pisanje pa 
produktivni. (Pečjak, 1996) 

 Receptivni sporazumevalni dejavnosti 1.1.1

Sprejemanje oziroma recepcija je lastnost receptivnih sporazumevalnih dejavnosti. 
Prejemnik sprejme neko sporočilo, tako da ga sliši  (poslušanje), ali tako, da 
zapisano prebere (branje). Cilj pri razvijanju receptivnih dejavnosti v procesu 
opismenjevanja je razumevanje sporočil s pomočjo branja in poslušanja. Obe 
receptivni dejavnosti sta med seboj zelo povezani, zato se pogosto napredek pri eni 
dejavnosti kaže vzporedno tudi pri drugi dejavnosti. Ravno zato lahko v procesu 
opismenjevanja razvijamo hkrati tiste sposobnosti in spretnosti, ki so branju in 
poslušanju skupne, npr. razločujoče poslušanje. Prav tako pa je potrebno ločeno 
razvijati tudi ostale sposobnosti in spretnosti branja in poslušanja. (prav tam) 

 Produktivni sporazumevalni dejavnosti 1.1.2

Dražljaj pri produktivnih sporazumevalnih dejavnostih izhaja iz človeka; ta ga 
posreduje v govorni obliki (govorjenje) ali pisni obliki (pisanje). Cilj pri razvijanju 
produktivnih dejavnosti v procesu opismenjevanja je naučiti otroke oblikovati 
razumljiva govorna in pisna sporočila. Tudi pri pisanju in govorjenju lahko omenimo 
tesno povezanost med njima. Pravimo celo, da sta govorjenje in pisanje dva različna 
kanala istega komunikacijskega sistema. Vsekakor pa je tako kot pri branju in 
poslušanju tudi med pisanjem in govorjenjem nekaj razlik. Glavni dimenziji, ki ločita 
govorjenje od pisanja, sta stopnja integracije in stopnja interakcije.  
 
Pisanje je bolj integrirano in kompleksno kot govorjenje, ki je bolj fragmentarno. To 
pa pomeni, da v praksi za pisanje porabimo več časa oziroma pri pisanju počasneje 
procesiramo informacije kot pa pri govorjenju.  Razlika med pisanjem in govorjenjem 
je tudi v tem, da je pri govorjenju običajno prisoten tudi poslušalec, nekdo, ki prejema 
sporočilo. Pri pisanju pa ni nujno, da je naslovnik sporočila prisoten.  Naslednja 
razlika je tudi v tem, da je govorjenje bolj socialno, pisanje pa bolj vsebinsko 
naravnano. Pri govorjenju mora govorec s prejemnikom ali prejemniki vzpostaviti tudi 
dinamiko interakcije ter zadržati pozornost, če želi, da sporazumevanje poteka 
uspešno. Pisec ne more vplivati na to, ali bo bralec sporočilo v celoti prebral do 
konca, ker najpogosteje ni prisoten ob naslovniku sporočila. (prav tam) 
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 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST 1.2

S sporazumevanjem se človek vključuje v družbeno okolje, in sicer govori, posluša, 
bere in piše.  
»Ker sporazumevalna zmožnost pomeni zmožnost za sporazumevanje in ker 
sporazumevanje razumemo kot nadpomenko za sporočanje in sprejemanje besedil, 
je sporazumevalna zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter zmožnost 
tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst; gre torej za 
zmožnost sporočevalca in prejemnika besedil, da sodelujeta v dvosmernem (tj. v 
vlogi sogovorca in dopisovalca) ter v enosmernem sporazumevanju (tj. v vlogi 
poslušalca, bralca, govorca in pisca enogovornih besedil).« (Bešter Turk, 2011a)  
 
Sporazumevalna zmožnost od posameznika se do posameznika razlikuje, oziroma 
se lahko razvija in nadgrajuje. Da se le-ta pri posamezniku sploh razvije, pa je nujno 
posameznikovo delovanje v okviru vseh sporazumevalnih dejavnosti, tj. učenci pri 
pouku (in zunaj njega) razvijajo:  

 zmožnost govorjenja (tj. govornega nastopanja in pogovarjanja), 

 zmožnost poslušanja, 

 zmožnost pisanja, 

 zmožnost branja. (prav tam) 

 Gradniki sporazumevalne zmožnosti 1.2.1

Sporazumevalna zmožnost je zgrajena večplastno in sestoji iz šestih 
sporazumevalnih gradnikov. (prav tam) 

1.2.1.1 Motiviranost za sprejemanje in sporočanje 

Prvi gradnik je pogoj za to, da lahko sploh govorimo o sprejemanju in tvorjenju 
besedil. Sporazumevanje je zavedno in namerno dejanje. Sporočila prejemamo z 
namenom, da bi pridobili in si zapomnili čim več podatkov, ravno zato ločimo več vrst 
poslušanja in branja. Enako je tudi pri tvorjenju sporočil, kjer govorno ali pisno na 
različne načine sporočamo z namenom, da bi vplivali na naslovnikovo vednost, 
ravnanje, prepričanje, vrednotenje itd. Torej proces sprejemanja in tvorjenja sporočil 
poteka le, če se posameznik za to odloči in ima željo ali hotenje po sporazumevanju. 
(prav tam) 

1.2.1.2 Stvarno ali enciklopedično znanje prejemnika in sporočevalca 

Drugi gradnik sporazumevalne zmožnosti, ki je tesno povezan z razvijanjem 
jezikovne zmožnosti, temelji na sporočevalčevi ali prejemnikovi zmožnosti 
poznavanja tega, o čem sporočamo ali prejemamo. Na to vplivajo posameznikove 
izkušnje, interesi in pa spoznavne zmožnosti (npr. zmožnost opazovanja, pomnjenja, 
presojanja, opazovanja …) (prav tam) 

1.2.1.3 Jezikovna zmožnost prejemnika in sporočevalca 

Tretji gradnik je zelo pomemben. Ljudje se sporazumevamo z besednim jezikom, 
ravno zato je obvladanje danega besednega jezika tako nujno. Besedni jezik je 
sestavljen iz besed, pravil za njihovo skladanje v višje enote, povedi in besedila in 
pravil za njihovo slušno oziroma vidno oblikovanje. Jezikovna zmožnost prejemnika 
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je torej zgrajena iz: poimenovalne/besedne/slovarske, 
upovedovalne/skladenjske/slovnične, pravorečne in pravopisne zmožnosti. (prav 
tam) 
 
POIMENOVALNA/BESEDNA/SLOVARSKA ZMOŽNOST 
Gre za sporočevalčevo zmožnost poimenovanja (bitij, stvari, lastnosti, količin, stanja 
..) z besedami in stalnimi besednimi zvezami. Hkrati pa je to prejemnikova zmožnost 
pravilnega sprejemanja teh besed in stalnih besednih zvez. (prav tam) 
 
UPOVEDOVALNA/SKLADENJSKA/SLOVNIČNA ZMOŽNOST 
Upovedovalna/skladenjska/slovnična zmožnost sporočevalca ali prejemnika je 
sposobnost tvorjenja ali razumevanja besednih zvez, povedi, zveze povedi, v 
enogovornih večpovednih besedilih, in pa zvez replik v dvogovornih besedilih. (prav 
tam) 
 
PRAVOREČNA ZMOŽNOST 
Je zmožnost sporočevalca, da tvori, in zmožnost prejemnika, da prejema besedila v 
knjižnem jeziku. To pa zajema obvladanje knjižne rabe glasnikov in prozodične 
prvine besede, povedi in besedila. (prav tam) 
 
PRAVOPISNA ZMOŽNOST 
Pravopisna zmožnost zajema sposobnost pisca, da sporočilo pretvori iz slušnega v 
vidni prenosnik in hkrati sposobnost bralca, da pretvori besedilo iz vidnega v slušni 
prenosnik. Pogoj za to je, da pisec obvlada črke v vseh štirih vrstah abecede, vlogo 
črk v glasovni pisavi (glaskovanje), pravopisna pravila, orientacijo na papirju itd. Od 
bralca z razvito pravopisno zmožnostjo pa se pričakuje, da pozna smer branja ali 
pisanja, vlogo črk, glasovno vrednost črk, presledkov, ločil, velike začetnice itd.  (prav 
tam) 

1.2.1.4 Pragmatična/slogovna/empatična zmožnost prejemnika in 
sporočevalca 

Ta gradnik zajema zmožnost sporočevalca ali prejemnika, da tvori ali sprejema 
besedilo, ki ustreza danim okoliščinah, v katerih je besedilo nastalo. To pomeni, da 
mora sporočevalec pri tvorjenju ustreznega besedila poznati sopomenske besede, 
besedne zveze, socialne zvrsti … Tudi prejemnik mora imeti čim več 
sporazumevalnih izkušenj in pa tudi poznati mora vlogo okoliščin pri določenem 
tvorjenju ali sprejemanju besedila. (prav tam) 

1.2.1.5 Zmožnost nebesednega sporazumevanja prejemnika in 
sporočevalca 

Nebesedno sporazumevanje, peti gradnik sporazumevalne zmožnosti,  je stalni 
spremljevalec besednega sporazumevanja. Ravno zato naj bi imela sporočevalec ali 
prejemnik razvito zmožnost obvladanja prvin nebesednega sporazumevanja in 
razumevanja nebesednih spremljevalcev pri govorjenju in pisanju ter tvorjenja 
nebesednih sporočil kot spremljevalcev govorjenja ali pisanja. (prav tam) 
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1.2.1.6 Metajezikovna zmožnost prejemnika in sporočevalca 

Zadnji, šesti, gradnik sporazumevalne zmožnosti je metajezikovna zmožnost, ki je 
najkompleksnejša. Zajema namreč obvladanje celotne jezikovne celote danega 
jezika. Je sestavina, ki omogoča učinkovitejše sporazumevanje in hkrati od 
prejemnika ali sporočevalca zahteva abstraktno razmišljanje, zato se razvija 
diferincirano in bolj postopoma v primerjavi z ostalimi gradniki sporazumevalne 
zmožnosti. (prav tam) 

 PISMENOST IN OPISMENJEVANJE 2

 PISMENOST – CILJI V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO 2.1

Pismenost je nekdaj veljala kot protipomenka nepismenosti in je zajemala znanje 
branja in pisanja. Dandanes pa je to širši pojem, ki pa se v kontekstu poučevanja deli 
še na pismenost znotraj posameznih predmetnih področij: bralna pismenost, 
matematična pismenost, glasbena pismenost, naravoslovna pismenost itd. (Cotič, 
Medved Udovič, 2011) 
 
Pogosteje kot pojem pismenost se danes uporablja pojem funkcionalna pismenost. 
Biti funkcionalno pismen pomeni imeti razvite zmožnosti branja, pisanja in pa tudi 
govorjenja in poslušanja. V učnem načrtu za slovenščino je eden od temeljnih ciljev 
razvijanje sporazumevalne zmožnosti učencev. (Bešter Turk, 2011) Gre za proces, ki 
je v učnem načrtu za slovenščino opredeljen kot: »Učenci razvijajo zmožnost  
kritičnega sprejemanja (poslušanja/branja) raznih besedil in zmožnost tvorjenja 
(govorjenje/pisanja) ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst.« 
(Program Osnovna šola, 2011: 69) »Cilji predmeta se uresničujejo z jezikovnim in 
književnim poukom v okviru štirih sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, branja, 
govorjenja in pisanja. Namen jezikovnega pouka je razviti sporazumevalno zmožnost 
v slovenskem (knjižnem) jeziku, tj. praktično in ustvarjalno obvladovanje vseh štirih 
sporazumevalnih dejavnosti pa tudi jezikovno-sistemskih osnov.« (prav tam: 4) 
 
Cilji in vsebine učnega načrta za slovenščino (Program Osnovna šola 2011) so 
navedeni v posameznih sklopih, a stopenjsko; nadgrajevanje ciljev in vsebin je 
zapisano po triletjih.  
 
»Začetno opismenjevanje, ki traja celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, v 1. 
in 2. razredu kot sistematično usvajanje tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa kot 
njeno utrjevanje in izboljševanje; učenci v tem obdobju poleg vstopanja v svet branja 
in pisanja opravljajo tudi druge dejavnosti, na primer sodelujejo v pogovorih, kritično 
sprejemajo oziroma interpretirajo govorjena in zapisana besedila, se (po)ustvarjalno 
odzivajo nanje, govorno nastopajo, pišejo krajša besedila ter sistematično razvijajo 
svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, pravopisno, slogovno, metajezikovno 
zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja.« (prav tam) 
 
Operativni cilji za začetno opismenjevanje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
poudarjajo individualizirano, postopno in sistematično razvijanje zmožnosti branja in 
pisanja besedil: 
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 učenci sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti (vidno 
razločevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje, orientacijo na telesu, v 
prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala); 

 učenci sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja (pišejo besede in 
preproste enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami, glasno 
berejo besede, enostavčne povedi in kratka besedila, napisana s tiskanimi 
črkami, pišejo besede in preproste enostavčne povedi s pisanimi črkami, 
glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila, 
napisana s pisanimi črkami); 

 učenci sistematično razvijajo branje z razumevanjem in pisanje preprostih 
besedil (šepetajoče oziroma tiho berejo svoji starosti, spoznavni, 
sporazumevalni in recepcijski zmožnosti ustrezna besedila določene vrste, 
ustno določajo okoliščine nastanka besedila in sporočevalnega namena, 
ustno povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko 
povezanost, ustno obnavljajo besedila, ustno vrednotijo zanimivost, 
razumljivost, resničnost idr. besedila in utemeljujejo svoje mnenje, ustno 
izražajo svoja občutja med branjem, razvijajo pozitiven odnos do branja, 
ustno vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko 
izboljšali, za vajo pišejo vezana besedila /npr. narek, prepis, nadaljevanje 
prebranega besedila/, pišejo polvezana besedila /npr. pripoved ob 
neurejenem nizu slik, besedilo določene vrste ob prebranem zgledu/, ustno 
izražajo svoja občutja med pisanjem, ustno vrednotijo svoje in tuje besedilo, 
predlagajo popravke/izboljšave in utemeljujejo svoje mnenje, ustno vrednotijo 
svojo pisno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali (prav tam: 
8−10). 

 OPISMENJEVANJE 2.2

Opismenjevanje se v otrokovem sporazumevalnem razvoju začne že v predšolski 
dobi, formalno pa postopek opismenjevanja razvijamo načrtno in sistematično, z 
otrokovim vstopom v šolo. (Golli, Grginič, Kozinc, 1996) V ožjem pomenu gre pri 
opismenjevanju za učenje branja in pisanja, v širšem pomenu pa opismenjevanje 
vključuje razvijanje vseh tistih spretnosti in sposobnosti, ki posameznika vodijo do 
funkcionalne pismenosti. Pomembno se je zavedati, da učenci ne postanejo 
funkcionalno pismeni z opazovanjem odraslih pri sporazumevalnih dejavnostih, 
ampak se tega učijo z lastnim poskušanjem v branju, pisanju, govorjenju in 
poslušanju. Potrebno pa je, da vse štiri dejavnosti razvijamo sočasno in vzporedno. 
(Pečjak, 2000) 

 Začetno opismenjevanje 2.2.1

»Začetno opismenjevanje je tudi temeljna faza opismenjevanja, ki obsega tako 
pripravo na branje in pisanje kot sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter 
razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja.« (Zrimšek, 2003: 7) 

 Metode opismenjevanja 2.2.2

Pri metodiki opismenjevanja so se razvili trije tipi metod: sintetična, analitična in 
globalna metoda. Dandanes ni priporočljivo uporabljati izključno eno od teh metod, 
ampak je priporočljiva kombinirana raba vseh metod, glede na značilnosti razreda in 
posameznega otroka. (Golli, 1991) 
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2.2.2.1 Sintetične metode 

ČRKOVALNA METODA 
Črkovalna  metoda je dandanes neuporabna, a spada med najstarejše. Za to metodo 
je značilno, da se začne z elementi (črke) in nato nadaljuje v večje celote. Največja 
pomanjkljivost te metode je, da je moral učenec sam ugotoviti, kateri glas pripada 
določeni črki, poleg tega pa so se učenci pisanja učili ločeno od branja. (prav tam) 
 
GLASKOVALNA METODA 
Namesto črkovalne se je začela uporabljati glaskovalna metoda, ki je ločila glas in 
ime za črko. Učenci so ob črkah izgovarjali le ustrezen glas, to pa je kasneje zelo 
olajšalo učenje branja. Iz te metode so se razvile številne inačice, ki se delno 
uporabljajo pri pouku še danes. 
Metoda prirodnih glasov izhaja iz zgodbe, v kateri se nahaja glas kot izraz 
človekovega razpoloženja, vzklik (interjekcijska metoda), šum, ali priroden glas živali 
(npr. kot šum vetra, začudenje …).  Da se vzpostavi asociativna zveza med glasom v 
zgodbi in obliko črke, je priporočljivo hkrati uporabiti še fonografsko metodo. V zgodbi 
se skriva beseda, ki ponazarja določeno obliko črke. Npr. balon je sočasno oblika 
črke O.  Kadar pa ob glasovih uporabljamo še mimiko obraza in pantomimo celega 
telesa, govorimo o fonomimični metodi.  Pri tem pa je potrebno opozoriti, da je 
obravnava vseh glasov na ta način šablonska in izgubi svoj učinek, ker se morajo 
učenci ob učenju glasov osredotočiti tudi na spremljajoče gibe učitelja. Fonetična 
metoda pa temelji na pravilnem in knjižnem izgovoru glasov. Delno se pri nas 
uporablja v krajih, v katerih se izgovor narečnih glasov ne ujema s knjižim izgovorom. 
(prav tam) 

2.2.2.2 Analitične metode 

Začetnik te metode je bil francoski profesor Jean Joseph Jacotot, ki je vpeljal idejo, 
da se branje najbolje nauči neposredno ob besedilu. Učenci so iskali besede in črke 
v besedilu ali preprostih povedih. 
 
ANALITIČNO-SINTETIČNA METODA 
Analitično-sintetična metoda je najbolj razširjena metoda opismenjevanja, ki se pri 
nas uporablja v praksi. Ta metoda poudarja, da je pri delu nujna kombinacija analize 
in sinteze. Po določeni slušni analizi učenci ugotovijo določen glas, nato ta glas 
iščejo še v drugih besedah, na začetku, na sredini ali na koncu besede. Novo 
naučeni glas se lahko obravnava še po eni izmed zgoraj naštetih glaskovalnih metod 
(npr. fonetični). Nato šele učenci poznajo črko, ki pripada posameznemu glasu. Pri tej 
metodi gre za sistematično vodeni proces sintetiziranja novega glasu z drugimi že 
znanimi v smiselne besede in stavčne celote. 

2.2.2.3 Globalne metode 

Bistvena značilnost vseh variant te metode je to, da učenci takoj berejo 
nerazčlenjene celote in jih nato dalj časa ne analizirajo na glasove in črke. Tudi učitelj 
ne vodi procesa razčlenevanja, ampak učenci nato sami ugotovijo ponavljanje enakih 
znakov ob enakih glasovih v besedah. Veliko otrok prepozna črke in glasove ob 
nenehnem gledanju napisov, plakatov, oglasov, v knjigah, slikanicah, na prometnih 
znakih, ki jih berejo kot celote. Prav tako znajo prepoznati in poimenovati črke v 
svojem imenu, večina pa se zna tudi podpisati. (Golli, 1991) Ta metoda je najbolj 
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razširjena v Združenih državah Amerike, pri nas pa se ta metoda uporablja le delno: 
uporaba slikopisov oziroma slikopisnih zgodbic. (Žagar, 1996) 

 Postopki opismenjevanja 2.2.3

Poznamo tri osnovne postopke opismenjevanja: monografski postopek, postopek 
skupine črk, kompleksni postopek. Postopki se med seboj razlikujejo po tem, v 
katerem vrstnem redu in kako hitro bo učitelj obravnaval učenje črk. (Pečjak, 2010) 
 
MONOGRAFSKI POSTOPEK 
Gre za obravnavo črk po v naprej določenem vrstnem redu, najpogosteje do manj 
pogosto rabljenih črk. 
 
POSTOPEK SKUPINE ČRK 
Gre za obravnavanje in utrjevanje določene skupine črk naenkrat, ki jo učitelj izbere 
vnaprej. 
 
KOMPLEKSNI POSTOPEK 
Učenci spoznajo vse črke naenkrat, učenec pa se jih uči po lastni izbiri, brez vnaprej 
določenega vrstnega reda. Nujen pripomoček je črkovno-slikovna stavnica, s 
pomočjo katere nastavlja besede, četudi ne pozna vseh črk; pomagaj si s sliko ob 
črki. (prav tam) 

 POVEZANOST SPORAZUMEVALNIH DEJAVNOSTI PRI 2.3
ZAČETNEM OPISMENJEVANJU 

V procesu začetnega opismenjevanja postopoma razvijamo vse štiri sporazumevalne 
dejavnosti: poslušanje, govorjenje, pisanje in branje.  
 
»Vse štiri sporazumevalne dejavnosti otroke motivirajo, da se zavedajo, da jim te 
omogočajo spoznavanje sebe in sveta ter zadovoljevanje temeljnih čustvenih in 
družbenih potreb. Ob izkušnjah s temi dejavnostmi spoznavajo, da njihovo 
obvladanje povečuje zmožnost delovanja v družbenem okolju ter spoznavanja in 
izražanja predmetnega, duhovnega in domišljijskega sveta. Tako se razvija njihova 
socialna, družbena in medkulturna zmožnost.« (Program Osnovna šola 2011: 7) 

 Poslušanje 2.3.1

»Poslušanje je proces, pri katerem človek sprejema slušne dražljaje in jim daje 
pomen« (Plut Pregelj, 1991: 24).  Je tudi »prva jezikovna dejavnost, saj otrok najprej 
posluša, šele potem spregovori« (prav tam). Dokazano je, da se otrok že v 
prenatalnem ali predrojstvenem obdobju odziva na zvoke z gibi. V šolskem okolju je 
poslušanje za učence zagotovo najbolj pogosta sporazumevalna dejavnost. Tudi z 
vidika otrokovega razvoja se poslušanje v procesu učenja maternega jezika pojavi 
najprej. Poleg tega je poslušanje nujno za to, da se jezika naučimo – s  poslušanjem 
se razvije tudi govor. »Da bi se naučili jezika, ga morajo otroci slišati.« (prav tam)  
 
VRSTE POSLUŠANJA 
»Glede na različna merila lahko poslušanje razvrščamo po: 

 navzočnosti govorca in poslušalca (osebno in neosebno), 

 načinu sodelovanja pri poslušanju (dialoško in monološko), 
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 številu udeležencev govorno-poslušalskega sporazumevanja 

 namenu vstopanja v proces sporazumevanja.« (Plut Pregelj, 2012: 80) 

2.3.1.1 Poslušanje pri pouku 

»Vrste poslušanja v šoli in pri pouku se praviloma prepletajo, zato se redkokdaj 
pojavljajo v 'čistih' oblikah.« (Plut Pregelj, 2012: 80) 
 
Poznamo več vrst poslušanja, v šoli pa se najpogosteje pojavljajo naslednje vrste 
poslušanja: 

 monološko poslušanje (poteka individualno ali v skupinah),  

 dialoško poslušanje (osebni pogovor v majhnih ali večjih skupinah),  

 razlikujoče poslušanje (zajema predšolsko obdobje, prva leta šole in je 
pomembno za razvoj slušnega razlikovanja),  

 poslušanje z razumevanjem (temeljna oblika poslušanja v učnem procesu, 
brez katere si učenec ne more pridobiti znanja, ki temelji na razumevanju),  

 priložnostno poslušanje (učitelji na ta način spoznajo učence),  

 razbremenjujoče poslušanje (občutljivo poslušanje, empatično 
razumevanje), 

 doživljajsko poslušanje (vpletena so človekova čustva, ki jih sproži zvok). 
V učnem procesu pa je najpogostejša in temeljna oblika poslušanja poslušanje z 
razumevanjem. Temeljno znanje je tisto z razumevanjem, ki pa ga učenec ne more 
pridobiti brez obvladanja poslušanja z razumevanjem. (prav tam) 
 
V učnem načrtu za slovenščino je navedeno, da učenci v 1. triletju sistematično 
razvijajo slušno razločevanje in razčlenjevanje.  
Cilji, ki so navedene v učnem načrtu za razvijanje zmožnosti poslušanja enogovornih 
neumetnostnih besedil: 
Učenci: 

 pozorno  poslušajo  krajše  enogovorno  neumetnostno  besedilo  določene  
vrste, objavljeno v raznih medijih; 

 določajo okoliščine nastanka besedila in sporočevalčevega namena; 

 povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost; 

 obnavljajo besedilo; 

 vrednotijo zanimivost, resničnost, razumljivost in uporabnost besedila ter 
utemeljujejo svoje mnenje; 

 izražajo svoja občutja med poslušanjem; 

 vrednotijo  svojo  zmožnost  poslušanja  enogovornih  neumetnostnih  besedil  
in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali. (Program osnovna šola 2011: 9). 

 Govorjenje 2.3.2

Govorna razvitost ima največjo vlogo pri uspešnosti opismenjevanja, saj je govorno 
sporazumevanje prvotno v vsakdanjem življenju. Ena izmed definicij govora, 
navedena v SSKJ (1994), je: »Govor je oblikovanje besed, stavkov z govornimi 
organi, govor je izražanje misli z govorjenjem.« (v Golli, 1996: 39) 
 
Otrokov govorni razvoj je postopen. Ob vstopu v šolo ima razvit tekoč govor, 
pomanjkljivosti v govoru pa so še prisotne. Značilno je: pogosto so povedi 



Kuhar, L. Začetno opismenjevanje Korejske deklice v slovenščini. Magistrsko delo. Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

10  

nedokončane, izbira besed je nenatančna in ozka, veliko je prisotnega ponavljanja, 
veliko je izražanja s kretnjami, mimiko itd. (prav tam) 
 
V učnem načrtu za slovenščino je predvideno razvijanje zmožnosti pogovarjanja pri 
učencih z naslednjimi cilji: 
Učenci: 

 sodelujejo v igri vlog: pogovor določene vrste, 

 določajo okoliščine pogovarjanja pobudnega/vodilnega sogovorca in njegov 
namen ter povzemajo temo in bistvene podatke, 

 vrednotijo razumljivost in zanimivost pogovora ter utemeljujejo svoje mnenje, 

 vrednotijo vljudnost obeh sogovorcev in njuno rabo nebesednih 
spremljevalcev govorjenja ter utemeljujejo svoje mnenje, 

 povzemajo temeljna načela vljudnega pogovarjanja (z učiteljevo pomočjo), 

 izražajo svoja občutja med igranjem vloge, 

 vrednotijo svojo zmožnost pogovarjanja in načrtujejo, kako bi jo lahko 
izboljšali. (Program osnovna šola, 2011: 8, 9). 

 
Predvideni cilji v učnem načrtu za slovenščino za razvijanje zmožnosti govornega 
nastopanja pa so sledeči: 
Učenci: 

 govorno nastopajo (z vnaprej napovedano temo in besedilno vrsto), in sicer 
najprej ob učiteljevih vprašanjih in slikovnem gradivu/drugih ponazorilih, nato 
pa čim bolj samostojno in ob zgledovanju po podobnem že poslušanem 
besedilu,  

 vrednotijo zanimivost, živost in razumljivost besedila, predlagajo 
popravke/izboljšave in utemeljujejo svoje mnenje,  

 vrednotijo rabo nebesednih spremljevalcev govorjenja ter utemeljujejo svoje 
mnenje, 

 povzemajo temeljna načela uspešnega govornega nastopanja (z učiteljevo 
pomočjo), 

 izražajo svoja občutja med govornim nastopom, 

 vrednotijo svojo zmožnost govornega nastopanja in načrtujejo, kako bi jo lahko 
izboljšali. (prav tam: 9) 

 
Zelo pomembna je tudi vloga učitelja. Učencu naj bo za vzor pri govorjenju, ga vodi in 
spodbuja z navodili. Hkrati pa učitelj učence navaja na pravilen izgovor glasov, 
besed, primerno jakost in pa tudi na prozodične prvine jezika. Tako kot vse 
sporazumevalne dejavnosti tudi govorjenje razvijamo posredno pri vseh predmetih, 
ne samo pri pouku slovenščine. Velika prednost pri razvijanju govornega 
sporazumevanja je v tem, da je veliko lažje spremljati in spreminjati sporočilo, kot če 
poteka sporazumevanje pisno (Golli, 1996). 

 Branje 2.3.3

Branje je za večino učencev v procesu začetnega opismenjevanja še popolnoma 
nova in nepoznana veščine, ki jo morajo postopoma usvojiti. Postopek se začne z 
začetnim branjem, konča pa s tekočim branjem z razumevanjem. 
 
Za bralca začetnika je značilno, da premika oči od črke do črke in ne zajema celih 
besed. Na začetku bralnega procesa je pomembno, da otrok dobro pozna zvezo med 
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glasovi in črkami in da dobro razlikuje črke med seboj. Le besede, ki se pojavljajo pri 
branju najpogosteje, učenci berejo globalno, za ostale pa potrebujejo najprej 
glaskovanje in šele nato jih preberejo. Učence je torej potrebno spodbuditi h 
glaskovanju in nato vezanju glasov v besedi. Pri vajah glasnega branja otroka takoj 
pri napaki ne prekinjamo, temveč ga popravimo na koncu povedi ali odstavka 
oziroma zahtevamo, da ponovno prebere. Tehniko branja in razumevanje 
prebranega izboljšamo tako, da opismenjevanje poteka po analitično-sintetični 
metodi, saj s tem zagotovimo dobro poznavanje črk in glasovno-črkovne zgradbe 
besed in povedi. K bolj natančnemu branju pa prispeva tudi sočasno učenje pisanja 
in branja ter utrjevanje pri ostalih predmetih. Vaje glasnega branja so potrebne, ker 
prispevajo k natančnemu prepoznavanju črk in izgovorjavi vseh glasov besede. Pri 
glasnem branju gre za lažje nadzorovanje učitelja in za hitrejše odpravljanje napak. 
Pri pouku pa ni na voljo veliko časa za individualno glasno branje večjega števila 
učencev. Učenci morajo spremljati glasno branje učiteljice in sošolcev, nujno 
potrebno pa je tudi, da učenci glasno vadijo branje tudi doma (prav tam). 

 Pisanje 2.3.4

Pisanje je nasproten proces od branja, pri katerem mora učenec glasovni znak 
pretvoriti v dogovorjeno vidno podobo (črko). (Pečjak, 2009) 
 

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

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

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

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

4. stopnja: Otroci usklajujejo glasovno in abecedno predpostavko. 
5. stopnja: Otroci ob pomoči odraslega zgradijo notranjo strukturo znanja o 

odnosih črka – glas; odkrivati začnejo sistem pravilnega zapisovanja in 
razumeti notranjo naravo abecednega sistema pisanja. 

 
Kako hitro bo otrok napredoval iz ene faze v naslednjo, se pri vsakem posameniku 
razlikuje. Veliko je odvisno od učenja posameznika, na napredek pa vpliva tudi to, če 
otrok v stiku s tiskanim gradivom, pri katerem spoznava določena pravila pisanja (od 
leve proti desni, od zgoraj navzdol) in se v pisanju preizkuša tudi sam (prav tam). 

2.3.4.1 Začetne težave pri pisanju 

Ustrezen začetek otrokovega šolanja je zelo odvisen od njegovega napredovanja pri 
učenju pisanja. Nekateri otroci pišejo lahkotno in lepo, brez truda, drugi pa z veliko 
vaje težje oblikujejo lepše črke in zmanjšujejo stisk in pritisk pisala na pisalno 
površino. Na hitrost pisanja vpliva več dejavnikov: orientacija v pisalnem prostoru, 
ustrezna koordinacija oko – roka, drža pisala, stisk in pritisk pisala na pisalno 
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površino ter poznavanje črk. Otroka je potrebno pri pisanju spodbujati in usmerjati 
(Bezjak 2000: 88).  
  
Pisanje zahteva sposobnost natančnega obvladovanja motorike, brezhibne 
koordinacijske spretnosti in vizualno-motoričen nadzor nad prsti in roko. Pisanje je 
povezano z razvojem teh motoričnih spretnosti v skladu s starostjo pisca. Pogoste 
težave pri pisanju v prvem triletju so: napačno oblikovanje določenih velikih in malih 
črk, neenotna oblika črk, številne krivulje in zviti liki v osnovnih oblikah črk (ovali, 
zavoji, zanke na vrhu/dnu), tako da pisanju lahko rečemo »vijuganje«, spreminjanje 
smeri pisanja, opazen nagib v levo, črke so med seboj pretesno, preširoko ali 
nepravilno povezane, nepravilna orientacija na papirju, pogosti premori in napačna 
razporeditev znotraj črk in na različnih točkah.  
 
Zelo pomembna je dobra usklajenost med gibi prstov in roke. Motorične spretnosti se 
vedno najprej razvijejo v večjih sklepih, temu sledijo manjši. Predvsem koordinacija 
prstnih gibov je pri otrocih še omejena. Otroci, ki imajo težave s pisnimi spretnostmi, 
pogosto težko staknejo konice vsakega od prstov, od mezinca do kazalca, s konico 
palca. Dobra gibljivost ter koordinacija palca in kazalca omogočata tekoče in ritmično 
pisanje. Na pisanje lahko vplivata tudi nepravilna drža telesa in slaba drža pri 
sedenju. Otroci pišejo vedno bolj iz zapestja, krčevite poteze pa pačijo osnovno 
obliko pisanja. Pisanje je zato počasnejše, roko je težje premikati, otroci se hitreje 
utrudijo. Gibi postanejo bolj tekoči in napor, ki je potreben pri pisanju, je manjši, če 
otrokom dovolimo pisati z velikimi gibi in tvoriti samo oblike, ki so podobne črkam, ali 
pa pisati po mizi s prstom namesto s pisalom. Strokovne raziskave kažejo, da otroci, 
kadar so prisiljeni pisati hitreje, a še nimajo ustrezno razvite pisne motorike, niso 
sposobni nadzirati oblike, zato njihova pisava postane nečitljiva, število napak pri 
črkovanju pa se poveča. 
Pisanje spremljajo še drugi dejavniki, kot so zmanjšana sposobnost koncentracije, 
hiperaktivno vedenje ter težave pri branju in glaskovanju. Pri učenju pisanja se ne 
sme posvečati pozornosti samo obliki pisave, ampak tudi spodbujanju razvoja pisnih 
gibov in izkustvu gibanja (Marquardt, 2011).  

 DIDAKTIČNE IGRE 3

 DIDAKTIČNA IGRA 3.1

Igre, ki temeljijo na vnaprej določenih vzgojno-izobraževalnih ciljih so didaktične igre. 
Lastnost te vrste iger je, da se morajo učenci držati točno določenih pravil, da pridejo 
do cilja oziroma rešitve. Potek igre in pravila igranja temeljijo na vnaprej natančno 
določenih vzgojno-izobraževalnih ciljih, ki jih želimo s posamezno igro uresničiti. Od 
učencev zato te igre zahtevajo več pozornosti in tudi več umskega napora, hkrati pa 
vodijo do večje zapomnitve določene vsebine. (Bognar, 1987) 

 POZITIVNE LASTNOSTI DIDAKTIČNIH IGER NA PROCES 3.2
UČENJA 

Didaktična igra spada tudi med učne metode. Med najpomembnejše prednosti te 
učne metode pri pouku so: 
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 z uporabo didaktične igre pri učencih dosežemo visoko stopnjo 
koncentracije; 

 odnos do igre je pri učencih je bolj pozitiven kot pri klasične oblike 
učenja; 

 pri učenju z didaktično igro so učenci aktivnejši kot pri drugih oblikah 
učenja; 

 učenje z didaktično igro omogoča lažjo zapomnitev snovi. (prav tam) 

 VRSTE DIDAKTIČNIH IGER 3.3

S. Smilanska je glede na Piagetovo klasifikacijo iger razdelila didaktične igre na igre 
vlog, igre s pravili in konstruktorske igre. (prav tam) 

 Igre vlog 3.3.1

Te igre načeloma ponazarjajo različne medčloveške odnose, s katerimi se otroci 
srečujejo tudi v vsakdanjih situacijah. Pri takšnih igrah otroci veliko govorijo, zato so 
primerne za razvoj govora. Igre vlog po svoji sestavi temeljijo na treh stopnjah: 

 motivacija: Učenci se ne želijo igrati vedno določene  vrste igre, zato je 
tudi za igro potrebna spodbuda. Motivacijo pri učencih lahko dosežemo 
s svojim zgledom igranja igre, z lutko, s pripomočkom, ki se uporablja v 
kakšnem poklicu, itd.; 

 akcija: Nanaša se na izvajanje igre. Dobro je, da aktivno sodelujejo vsi 
učenci in ne le posamezniki. Prav tako je v tem delu skoraj  nujno, da 
se v igro ne vključuje učitelj. Tudi kadar pride do sporov, je dobro, če  
učitelj učencem »dovoli«, da jih poskušajo rešiti sami; 

 refleksija igre: Po igri sledi pogovor, v katerem učenci povedo svoje 
vtise, predlagajo spremembe in razpravljajo o konkretnih situacijah med 
igro in jih primerjajo z vsakdanjimi izkušnjami, komentirajo tudi 
morebitne konfliktne situacije, ki so se pojavile. (prav tam) 

 Igre s pravili 3.3.2

Je najbolj razširjena skupina didaktičnih iger, ki se uporabljajo pri pouku. Lahko jih 
uporabljamo pri vseh predmetih za urjenje ali razvijanje različnih sposobnosti in 
spretnosti. Temeljna značilnost teh iger je, da lahko pravila, ki določajo potek igre, 
oblikujemo sami, jih spreminjamo glede na cilje, ki jih želimo doseči. Pravila pa lahko 
oblikujejo in sestavijo tudi učenci sami. (prav tam) 

 Konstrukcijske igre 3.3.3

To so igre, s katerimi pri učencih razvijamo fino motoriko, domišljijo, kombinatoriko in 
pa ustvarjalne sposobnosti. Pri teh igrah se vedno uporablja konkretno gradivo 
(pesek, kamen, škatle, kocke …), ki ga učenec uporabi individualno in po svoje, tako 
da izdela konkreten izdelek, ki ima uporabno vrednost. (prav tam) 
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 SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK 4

 PRVI IN DRUGI JEZIK 4.1

Za vsakega posameznika, ki se preseli v Slovenijo, postane slovenščina njegov drugi 
jezik. Na pojem prvi in drugi jezik pa lahko gledamo z dveh stališč, in sicer s stališča 
posameznika in s stališča družbe. S stališča družbe je prvi jezik pojmovan kot tisti, ki 
se najpogosteje uporablja v neki skupnosti kot sredstvo sporazumevanja.  S stališča 
posameznika pa je prvi jezik, tisti, ki se ga nauči prvega – njegov materni jezik. 
Njegov drugi jezik pa je tisti, ki se ga nauči v okolju, v katerem se le-ta uporablja kot 
primarno sredstvo sporazumevanja. Splošno velja dejstvo, da materni jezik najbolje 
obvladamo in med šolanjem funkcionalno razvijamo. Pri priseljencih, še zlasti otrocih, 
pa se lahko zgodi, da njihov materni jezik postane šibkejši. Ker šolanje in 
vsakodnevno sporazumevanje poteka v nematerinščini, postane drugi jezik tisti, ki ga 
bolje obvladajo. (Knez, 2012) 

 RAZLIKA MED POJMOMA DRUGI JEZIK IN TUJI JEZIK  4.2

V vsakdanji rabi se pojma drugi in tuji jezik včasih enačita ali zamenjujeta. Drugi jezik 
je tisti jezik, ki je za posameznika v nekem okolju primarno sredstvo sporazumevanja, 
vzporedno z njegovim prvim jezikom. Besedna zveza drugi jezik pa se splošno 
uporablja v državah, ki so večjezikovne, zato govorci uporabljajo poleg svojega 
prvega/maternega jezika še drugi jezik. V Sloveniji je slovenščina drugi jezik za 
pripadnike madžarske in italijanske narodnostne manjšine ter za vse priseljence 
(slovenske ali tuje državljane), ki tukaj začasno ali stalno prebivajo. 
 
Tuji jezik v splošnem definiramo kot jezik, ki ni jezik okolja, v katerem se ga učimo ali 
uporabljamo, in v okolju ni primarno sredstvo sporazumevanja, npr. tuji jeziki, ki so 
del šolskega programa. (Pirih Svetina, 2005) 

 SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK ZA UČENCE PRISELJENCE 4.3

Predvsem za učitelje in strokovne delavce, ki delajo z učenci priseljenci, je nujno, da 
pojem drugi jezik razumejo tudi širše. To pomeni, da razumejo, v katerem položaju so 
ti učenci. Z razliko od ostalih učencev ti ne morejo in ne zmorejo znanja slovenščine 
nadgrajevati, vendar morajo najprej usvojiti osnovno sporazumevalno zmožnost, tj. 
zmožnost, ki so jo učenci, katerih slovenščina je materni jezik, pridobili v naravnem 
procesu usvajanja jezika. Zato je potrebno načrtovati način dela z učenci priseljenci, 
da se jim omogoči jezikovno napredovanje, in preprečiti izključevanje ali 
marginaliziranje. (Knez, 2012) 

 DOKUMENTI IN PRIPOROČILA ZA DELO Z OTROKI 4.4
PRISELJENCI 

Dokumenti in priporočila, ki vključujejo smernice in navodila za delo z otroki 
priseljenci, so: 

 Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja, 

 Zakon o osnovni šoli, 

 Bela knjiga, 
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 Zelena knjiga, 

 Osnutek nacionalnega programa za jezikovno politiko, 

 Smernice za izobraževanje otrok priseljencev v vrtcih in šolah, 

 Evropske smernice. 
 

STRATEGIJA VKLJUČEVANJA OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV MIGRANTOV V 
SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
V tem dokumentu je kot ključno izpostavljeno dejstvo, da učenci priseljenci, za katere 
je slovenščina drugi jezik, potrebujejo drugačen pristop in način poučevanja. 
(Strategija, 2007) 
 
ZAKON O OSNOVNI ŠOLI 
V 8. členu Zakona o osnovni šoli (2007) je navedeno, da RS učencem, katerih 
materni jezik ni slovenščina, omogoča dodatno učenje slovenščine. Ni pa 
opredeljena oblika dela in ni navedeno, v kolikšnem obsegu poteka dodatno učenje.  
(Zakon o osnovni šoli, 2007) 
 
BELA KNJIGA 
V Beli knjigi je navedeno, da se v praksi določila Zakona o osnovni šoli, ki so zelo 
ohlapno napisana, izpolnjujejo na zelo različne načine. To je v veliki meri odvisno od 
angažiranosti učiteljev in ravnatelja. Kot zelo pomembno dejstvo v zvezi z 
oblikovanjem pouka in delom z učenci priseljenci je v Beli knjigi zapisano: »Zato je v 
zvezi s tem, nujno ponuditi ustrezno sistemsko rešitev in v njej natančno opredeliti: 
obseg dodatnega pouka, njegove oblike in vsebine ter kdo so lahko izvajalci 
dodatnega pouka in kakšna naj bo njihova strokovna usposobljenost.« (Bela knjiga, 
2011: 139)   
 
Predlagani rešitvi, ki jih navajajo v Beli knjigi za delo z učenci priseljenci, katerih 
slovenščina je drugi jezik, sta: Učenci naj se slovenščine učijo v strnjenem programu, 
preden se vključijo v redni izobraževalni program. Dobro pa je, da se v določenem 
deležu udeležujejo tudi rednega pouka, da so v stiku z rojenimi govorci slovenščine. 
Ker je dobro razvita jezikovna zmožnost v prvem/maternem jeziku pogoj za razvijanje 
jezikovnih zmožnosti v drugih jezikih, naj bi učenci priseljenci, v osnovni šoli imeli 
možnost učenja svojega prvega jezika in kulture. (Bela knjiga, 2011)  
 
ZELENA KNJIGA 
Pomen šole pri vključevanju učencev priseljencev je izpostavljen tudi v Zeleni knjigi. 
Ravno v šoli učenci priseljenci vzpostavijo prvi socialni stik zunaj družinskega okolja. 
Tukaj imajo ključno vlogo učitelji, ki bi morali biti v ta namen dodatno izobraževani. 
(Zelena knjiga, 2008) 
 
OSNUTEK NACIONALNEGA PROGRAMA ZA JEZIKOVNO POLITIKO 
V Osnutku nacionalnega programa za jezikovno politiko je kot pomemben cilj v 
povezavi z učenci priseljenci in vključevanjem priseljencev v šolski izobraževalni 
sistem naveden: »Širjenje/izpolnjevanje jezikovne zmožnosti v slovenščini kot 
drugem in tujem jeziku.« (Nacionalni program, 2012–2016: 10) 
 
Predlagana ukrepa, ki se nanašata na nujne spremembe na tem področju, sta:  
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 izdelava ustreznih e-gradiv (vključno s priročniki, kot so slovnica in slovarji), 
namenjenih za samostojno učenje in kombinirano učenje za najrazličnejše 
ciljne publike;  

 strokovna podpora pri razvoju novih tečajev slovenščine kot drugega in tujega 
jezika v Sloveniji in v tujini. 

Za učitelje je predlagano: 

 sistematično usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev za poučevanje otrok, 
učencev in dijakov, katerih prvi jezik ni slovenščina in se vključujejo v 
slovenski izobraževalni sistem (učitelji slovenščine in drugih predmetov); 

 usposabljanje učiteljev slovenščine, ki poučujejo odrasle na tečajih po Uredbi 
o integraciji tujcev; 

 usposabljanje učiteljev za opismenjevanje nepismenih tujih govorcev v 
slovenščini; 

 usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev slovenščine za poučevanje v dvo- in 
večjezičnih okoljih. 

Za učence pa so podani naslednji predlogi: 

 izdelava posebnih programov in tečajev za opismenjevanje nepismenih tujih 
govorcev; 

 organizacija tečajev slovenščine za vse tuje študente, ki prihajajo na študij v 
RS za krajši ali daljši čas in niso vključeni v program Erasmus (pripravljalni 
tečaji pred vpisom za tiste, ki se vpisujejo kot redni študenti, »sprotni« 
specializirani tečaji za zainteresirane), in za gostujoče visokošolske sodelavce 
(raziskovalce, učitelje); 

 sistemska ureditev štipendiranja za udeležbo na tečajih slovenščine v RS za 
osebe, ki niso slovenskega rodu, ki pa lahko pomembno prispevajo k promociji 
slovenščine, kulturnim izmenjavam itd. (prevajalci, kulturni delavci, raziskovalci 
…); 

 usposabljanje javnih uslužbencev za delo s tujimi govorci slovenščine.« 
(Nacionalni program, 2012–2016) 

 
SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE 
Dokument (Smernice, 2012)  je izdal Zavod Republike Slovenije za šolstvo in vsebuje 
pravna stališča, načela ter pa tudi prilogo z napotki in idejami za udejanjenje načel. 
 
NAČELO ODPRTOSTI, AVTONOMNOST IN STROKOVNA ODGOVORNOST 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA IN STROKOVNIH DELAVCEV V NJEM 
Šola, vrtec ali dijaški dom, avtonomno odloča o organizaciji in načinu dela z otroki 
priseljenci, z namenom najučinkovitejšega uresničevanja ciljev v okviru vključevanja 
priseljencev v slovenski šolski sistem. Avtonomnost strokovnih delavcev se nanaša 
na pojmovanje drugačnosti kot vrednote in na znanje in veščine medkulturnega 
učenja in  poučevanja. Katerikoli vzgojno-izobraževalni zavod mora v letnem 
delovnem načrtu nameniti posebno pozornost načinu dela z otroki priseljenci, tako da 
bi ti dosegali standarde znanja, ob tem pa morajo upoštevati tudi njihovo pravico do 
ohranjanja lastne kulturne identitete. 
 
NAČELO ENAKIH MOŽNOSTI Z UPOŠTEVANJEM RAZLIČNOSTI MED OTROKI 
(SPOŠTOVANJE OTROKOVE IZVORNE KULTURE) IN RAZVIJANJEM 
VEČKULTURNOSTI IN RAZNOJEZIČNOSTI 
Vzgojno-izobraževalne institucije morajo učečim se zagotoviti ustrezno in kulturno 
odzivno izobraževanje. To pomeni, da od otrok priseljencev, ki so vključeni v 



Kuhar, L. Začetno opismenjevanje Korejske deklice v slovenščini. Magistrsko delo. Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

17  

izobraževalni sistem, ne smejo zahtevati preveč poenostavljeno znanje. Za 
preprečitev le-tega je nujno stalno preverjanje razumevanja naučenega na učečim se 
razumljiv način – podkrepitev razumevanja in opora z jezikovnimi, slikovnimi in 
didaktičnimi pripomočki. Pomemben cilj medkulturnega izobraževanja je zagotovo to, 
da vsak otrok doseže aktivno in polno udeležbo v družbi. Značilnost medkulturno 
delujoče vzgojno-izobraževalne institucije je tudi, da temelji na vrednotah, kot so: 
enakost, demokracija, svoboda, prijateljstvo. Jezik poučevanja je ciljni dejavnik 
medkulturnega izobraževanja, a je hkrati potrebno upoštevati tudi vlogo maternega 
jezika  (in tudi vseh drugih jezikov) posameznega učenca. Večjezičnost pa se ne 
nanaša le na uporabo več jezikov, ampak tudi na premagovanje medkulturnih ovir, 
ob spoznavanju drugega in drugačnega znotraj  ustvarjalnega okolja v novih 
življenjskih okoliščinah. 
 
NAČELO ZAGOTAVLJANJA POGOJEV ZA DOSEGANJE CILJEV IN 
STANDARDOV ZNANJA 
Vsaka vzgojno-izobraževalna institucija, ki se sooči z delom z otroki priseljenci, mora 
za vsakega posameznika izdelati individualni načrt aktivnosti. Načrt vsebuje notranjo 
individualizacijo in diferenciacijo, program dopolnilnega, dodatnega pouka, tako, da 
upošteva specifiko posameznega učenca. Individualni načrt aktivnosti pa mora 
vsebovati tudi načrt spremljanja doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev. 
 
NAČELO AKTIVNEGA UČENJA IN ZAGOTAVLJANJA MOŽNOSTI 
SPORAZUMEVANJA IN DRUGIH NAČINOV IZRAŽANJA – UČENJE JEZIKA 
Otroke priseljence je potrebno spodbujati k rabi jezika–maternega in tudi jezika okolja 
– slovenščine. Pomembno pa je tudi, da so vsi strokovni delavci seznanjeni s slabšim 
znanjem slovenščine pri teh otrocih. 
 
NAČELO SODELOVANJA S ŠIRŠO LOKALNO SKUPNOSTJO 
To načelo se nanaša na interakcijo med starši in šolo ter lokalno skupnostjo. 
Priporočljivo je, da se šola poveže z raznimi nevladnimi organizacijami v skupnosti in 
te dopolnjujejo delo učiteljev in strokovnih delavcev. Te organizacije z raznimi 
kakovostnimi aktivnosti ponujajo koristne načine preživljanje prostega časa, pomoč 
pri učenju slovenščine in drugih predmetov, sodelujejo s starši, hkrati pa pripomorejo 
k vključevanju otrok priseljencev v, za njih, novo okolje. 
 
EVROPSKE SMERNICE 
Razvoj medkulturne vzgoje se je v Evropi pričel v drugi polovici 20. stoletja. Prve 
spodbude za razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja so prišle iz mednarodnih 
organizacij, na primer iz UNESCA. Leta 1984 je bila ustanovljena Mednarodna 
organizacija za medkulturno izobraževanje, ki med drugim izdaja revijo Intercultural 
Education. Naslednje vidne spremembe glede spodbujanja sodelovanja med 
različnimi državami oz. pri medkulturnem izobraževanju so bile vidne v obdobju po 
padcu berlinskega zidu in nastanku številnih novih držav v Vzhodni in Srednji Evropi. 
Pri uvajanju medkulturne vzgoje in izobraževanja je priporočljivo izhajati iz naslednjih 
iztočnic: 

 medkulturna vzgoja in izobraževanje sta namenjeni vsem prebivalcem; 

 medkulturnost se mora razvijati na vseh družbenih področjih, ne samo v 
izobraževanju; 

 pomembno je izobraževanje učiteljev; 
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 medkulturnost zahteva objektiven in znanstveni opis dinamične in 
spreminjajoče se resničnosti. (Vižintin, 2013) 

 TEORIJE UČENJA IN USVAJANJA JEZIKA 4.5

Učenje je dejaven proces. O učenju so se razvile številne teorije in nekatere 
pojasnjujejo tudi proces učenja jezika. Splošne teorije izhajajo iz raznih vej 
psihologije: behaviorizma, nativizma, kognitivizma, in socialnega interakcionizma. 
Razumevanje in poznavanje teh teorij nam ne narekuje upoštevanja le ene, ampak 
nam omogoča razširiti obzorje in pri poučevanju in učenju uporabljati različne 
pristope. (Skela in Dagarin Fojkar, 2009) 

 Behavioristična stališča 4.5.1

Ta teorija je bila najbolj razširjena v sredini 20. stoletja.  Teorija je temeljila na načelu, 
da je učenje oblikovanje navad, ki jih usvojimo s posnemanjem in ponavljanjem 
dražljajev, ki jih daje model (v primeru učenja jezika je model učitelj).  Behaviorizem 
se povezuje s tako imenovano slušno-jezikovno metodo, v kateri se cikel dražljaj-
odziv-podkrepitev uresničuje ob vadbenih drilih. Pri samem učenju so se osredotočali 
na avtomatizacijo jezikovnih navad in na učenje jezika, ne pa o jeziku. Ravno zaradi 
tega prepričanja o oblikovanju dobrih navad pri učenju tujega jezika ni bila zaželena 
uporaba materinščine in izogibanje napakam. Dandanes se iz behavioristične teorije 
o učenju jezikov lahko povzame, da sta vaja in posnemanje nujna, hkrati pa tudi, da 
behavioristična stališča pojasnjujejo usvajanje rutinskih vidikov usvajanja maternega 
ali tujega jezika, ne pa tudi zapletenejših jezikovnih struktur. (prav tam) 

 Nativistična stališča 4.5.2

Zgodovina teh stališč sega v 17. in 18. stoletje, a jih je (glede učenja jezika) v 
petdesetih letih 20. stoletja ponovno uporabil Noam Chomsky. Glavno prepričanje 
zagovornikov nativistične teorije je, da so otroci »predprogramirani« za učenje 
nekega jezika oziroma da imamo vsi prirojeno »napravo za učenje jezika«, ki jo 
danes imenujemo univerzalna slovnica in že malčkom omogoča procesiranje 
vsakega jezika, ki ga slišijo, in tudi tvorbo lastnih smiselnih povedi. (prav tam) 

 Kognitivna stališča 4.5.3

Stališča temeljijo na predpostavkah kognitivne psihologije, ki pa se ukvarja z zaznavo 
in mišljenjem. Izhajajo tudi iz vidika splošne kognitivne rasti, kar pomeni, da morajo 
določene miselne spretnosti najprej dozoreti in ustvariti okvir za usvajanje jezika. 
Kognitivizem v okviru tujejezikovnega pouka zajema dve stvari: naravo miselnih 
operacij in poudarek na jezikovnem sistemu. Učenje (tujega) jezika je, po 
kognitivizmu, dejaven proces, pri katerem učenec jezikovna pravila išče, ne pa se jih 
uči na pamet. Zato je pomembno skrbno načrtovanje dejavnosti, ki učence vodijo do 
samostojnih spoznanj. (prav tam) 

 Konstruktivizem: dejavno učenje 4.5.4

Je teorija učenja, ki zagovarja stališče, da posameznik svoje znanje dejavno 
konstruira in ga ne le pasivno sprejema. Glavna predstavnika konstruktivizma sta 
Jean Piaget in Jerome Bruner. (prav tam) 
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Jean Piaget 
Je tisti, ki je dejavno učenje poimenoval konstruktivizem in je zagovornik hipoteze o 
štirih razvojnih stopnjah v kognitivnem in jezikovnem razvoju otroka: 

 senzomotorična stopnja (0–2 leti), 

 predperacionalna stopnja (2–7 let), 

 stopnja konkretnih operacij (7–11 let), 

 stopnja formalnih operacij (11–odraslost). 
Za učitelje je poznavanje teh stopenj nujno, ker se poučevanje zelo razlikuje od ene 
do druge jezikovne stopnje. Piaget je poudarjal, da je pomembno, da damo otroku 
čas za razmišljanje, hkrati pa tudi to, da je učenje dejaven proces, pri katerem se 
učenci pri delu ne smejo dologočasiti, ker je snov prelahka, ali pa zaostajati zaradi 
nerazumevanja snovi. Naloga učitelja je, da jih spodbudi k višjim ravnem razmišljanja 
in jim predstavi t. i. »privlačnost težkega«. (prav tam) 
 
Jerome Bruner 
Za Brunerja je jezik najpomembnejše orodje za kognitivno rast. Govor, s katerim 
pomagamo otroku pri izvedbi neke dejavnosti, je poimenoval »zidarski oder« – to so 
učiteljeve informacije, spodbude in namigi ob pravem času. Gre za strategijo 
poučevanja, ki otroku zagotavlja samozavest in nadzor nad dejavnostjo, da je 
deležen podpore odraslega, v primeru, da se mu kje zatakne. Njegove raziskave v 
veliki meri poudarjajo, kako pomembna je vloga učitelja. Učeči se potrebujejo tistega, 
ki jih bo podpiral pri učenju in vodil do višjih ravni. Bruner je menil, da naj bi učenje 
tujih jezikov temeljilo na otrokovem doživljajskem svetu in na dejavnostih, kar jim 
omogoči, da učenje poosebijo. (prav tam) 

 SOCIALNI KONSTRUKTIVIZEM 4.6

Predstavnik te veje konstruktivizma je Lev Vigotski, ki je poudarjal pomembnost 
součinkovanja posameznika z njegovim družbenim okoljem. Ugotovil je, da je 
socialna interakcija ključna za uspešno učenje. Učenje ne poteka v osami, zato se 
več naučimo v interakciji z drugimi (bratje, sestre, starši, učitelji, sošolci), hkrati pa to 
posameznika vodi do samostojnosti. Dokler učenec nečesa ne zna, se uči od 
»boljšega drugega«, komunicira z njim, ta pa mu nudi pomoč in podporo (tudi tukaj 
gre za t. i. »zidarski oder«). Ko pa si učenec novo znanje prisvoji, je zmožen delovati 
samostojno. Procesiranje novega znanja se najprej kaže v zasebnem govoru (na 
glas), šele nato pa v obliki notranjega govora (v mislih). Na primer: učenec se uči 
brati najprej na glas, šele nato usvoji tiho branje z razumevanjem. (prav tam) 

 SOCIALNI INTERAKCIONALIZEM 4.7

Ta veja se je razvila v 70. in 80. letih 20. stoletja. Velike razlike med socialnim 
konstruktivizmom in socialnim interakcionalizmom ni, razen tega, da prvi poudarja 
vlogo družbenega okolja, drugi pa vlogo interakcije. Gre torej za poudarek na odnosu 
pri učenju med odraslim in otrokom. Najpomembnejši je način sporazumevanja in 
nujno je, da jezik prilagodimo ravni otroka. V tej točki se prepletata teoriji Brunerja in 
Vigotskega: otrok ob pomoči »zidarskega odra«, ki za otroka pomeni neki okvir, ki 
otroka vodi do tega, da nekaj usvoji sam. S tem pa se potrjuje tudi dejstvo t. i. 
»bližnjega razvoja«, da otroci pomoči spretnejšega zmorejo veliko več kot bi zmogli 
sami. (prav tam) 
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 MODEL NADZORA 4.8

Je ena od najpomembnejših teorij jezikovnega učenja. Gre za model, ki temelji na 
petih hipotezah avtorja Stephena Krashena. (prav tam) 
 
RAZLIKA MED UČENJEM IN USVAJANJEM JEZIKA 
Pogosto ta dva pojma zamenjujemo ali celo enačimo. Kadar govorimo o učenju, 
mislimo na zavesten proces, ki vključuje znanje o jeziku in tudi poznavanje jezikovnih 
pravil. Usvajanje jezika pa se odvija na podzavestni ravni, podobno kot pri usvajanju 
maternega jezika. Za to, da znamo in zmoremo funkcionalno uporabljati neki jezik, ni 
dovolj, da se ga le učimo, ampak je nujno, da ga usvojimo. Ta proces je daljši, a 
znanje je trdnejše in se dopolnjuje z zavestim znanjem. (prav tam) 
 
HIPOTEZA O NARAVNEM REDU 
Učenci slovnične strukture usvojijo po v naprej predvidljivem vrstnem redu, kar se 
navezuje na njihovo kognitivno pripravljenost. To je potrebno upoštevati pri 
poučevanju tujega jezika. (prav tam) 
 
HIPOTEZA O VNOSU 
Ta hipoteza sloni na tem, da človek usvaja jezik kadar razume učno snov na nekoliko 
višji ravni, kot pa je trenutno njegova zmožnost obvladanja jezika. (prav tam) 
 
HIPOTEZA O ČUSTVENEM FILTRU 
Navezuje vse psihološke dejavnike, ki lahko pospešujejo ali zavirajo proces učenja 
jezika. Krashen je na podlagi svojih številnih raziskav ugotovil, da uspešno učenje 
poteka v okolju, v katerem je prisotna nizka stopnja čustvenega filtra -- v okolju, ki 
dviguje stopnjo samozavesti učencev, jih motivira in ni pris+oten občutek strahu. 
(prav tam) 

  DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA UČENJE DRUGEGA JEZIKA 4.9

Na učenje drugega jezika vplivajo številni dejavniki; med najpomembnejše sodijo 
motivacija za učenje, jezikovna sposobnost oz. nadarjenost ter dostop do jezika. Na 
to, kako bo posameznik usvojil jezik in do katere mere bo razvil njegovo uporabo, 
vplivajo dejavniki, ki ji delimo v tri večje skupine: med biološke uvrščamo spol in 
starost; med psihološke spadajo kognitivne sposobnosti, osebnostne lastnosti 
posameznika, jezikovna nadarjenost, motivacija za učenje in stališče posameznika 
do nove kulture, v tretjo skupino socialnih dejavnikov pa sodijo geografski dejavniki, 
učno okolje, kulturno okolje posameznika. (Pirih Svetina, 2005) 

 Starost 4.9.1

Ta dejavnik je bil predmet že številnih raziskav v povezavi z učenjem drugega jezika. 
Izkazalo se je, da tako otroci kot tudi odrasli usvajajo strukture tujega jezika v zelo 
podobnem zaporedju. Tukaj bi se lahko navezali na zgoraj že omenjeno hipotezo o 
naravnem redu avtorja Krashena in jo na podlagi rezultatov raziskav tudi lahko 
potrdili. 
Glede na starost pa se pojavljajo razlike pri hitrosti usvajanja tujega jezika in pa tudi 
pri uspešnosti usvajanja tujega jezika. Na hitrost usvajanja pri usvajanju tujega jezika 
najbolj vpliva začetna starost usvajanja drugega jezika. To se kaže predvsem pri 
usvajanju slovnice in besednjaka. Tu so najuspešnejši najstniki, manj pa mlajši otroci 
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in odrasli. Pri izgovorjavi, ki je bližja izgovorjavi domačih govorcev, pa so 
najuspešnejši mlajši otroci – nižja začetna starost usvjanja drugega jezika. Dlje časa 
(večje število let), kot je učeči se izpostavljen drugemu jeziku, pripomore k večji 
sporazumevalni učinkovitosti v drugem jeziku. (prav tam)  

 Osebne lastnosti 4.9.2

V to kategorijo uvrščamo predvsem socialne spretnosti, pripravljenost na tveganje, 
anksioznost, empatičnost, inhibicijo, tolerantnost in pa ekstravertnost oziroma 
intravertnost posameznika. Ekstavertni ljudje lažje in hitreje navezujejo stike in so na 
ta način bolj izpostavljeni večjemu jezikovnemu vnosu. (prav tam) 

 Jezikovna nadarjenost 4.9.3

Gre za posameznikovo sposobnost lažjega usvajanja jezika, predvsem razlikovanja 
glasov, povezovanja glasov s črkovnim zapisom, sposobnost povezovanja 
izrečenega s pomenom in prepoznavanja slovničnih pravil v jezikovnih pravilih. 
Jezikovna nadarjenost pa se meri na podlagi jezikovnih testov. (prav tam) 

 Motivacija 4.9.4

Motivacija je za učenje in usvajanje tujega jezika nujna. Motivacija mora biti notranje 
naravnana. K ohranjanju motivacije pa pripomore predvsem spodbudno in prijazno 
učno okolje, pozitivna spodbuda učiteljev, sošolcev in pa tudi opažanje lastnega 
napredka. (Knez, 2012) Učenci priseljenci so načeloma na začetku za učenje zelo 
motivirani, ker si želijo jezika dobro naučiti in se približati domačim govorcem ter se 
bolje vživeti v novo kulturo. (prav tam) 

 VLOGA UČITELJA V PROCESU UČENJA IN USVAJANJA 4.10
DRUGEGA JEZIKA 

Pri poučevanju otrok priseljencev je učiteljeva vloga ključna. Njegov vpliv se kaže ne 
samo pri otrokovem napredovanju v usvajanju jezika, ampak je s svojim pristopom 
zgled šolski in širši okolici. Učitelj, ki ima razvito medkulturno kompetenco, je v 
odnosu do učencev toleranten, fleksibilen, izraža potrpežljivost, empatijo ima 
sposobnost prilagajati se vrednotam drugih in ima smisel za humor. (Knez, 2012) 
Učitelj s tem, ko poskrbi za dobro vključenost v družbo, da učencem občutek 
varnosti. Učenci, ki se znajdejo v zanje popolnoma novem okolju, zelo dobro začutijo, 
ali jih učitelj spoštuje oz. njegovo empatijo. (Hanuš, 2010) 
 
Pri jezikovnem učenju je zelo pomembno, da učitelj ugotovi, kako se učenec najlažje 
uči in kateri način mu najbolj ustreza.  Tako je učenec bolj motiviran za učenje, 
učenje pa je uspešnejše. Poleg prepoznavanja učenčevih potreb je pomembna 
lastnost, ki naj bi jo imel uspešen učitelj pri učenju učenca, katerega slovenščina ni 
prvi jezik,  tudi iskanje in prepoznavanje učenčevih močnih področjih. (Kač idr., 2010 
v Rot Vrhovec, 2016)  
 
»Priporočila učiteljem, za uspešno poučevanje in vključevanje otrok priseljencev, so: 
uvajanje sodelovalnega učenja, motiviranje staršev za sodelovanje, omogočanje 
učencu, da se predstavi s svojim prvim jezikom  in s svojo kulturo, nudenje 
individualne pomoči, dodatno oporo pri pisnem izražanju (npr. z dodatnimi vprašanji), 
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prilagajanje besedila posameznikovim zmožnostim, uporaba vizualnih pripomočkov, 
omogočanje dodatnega časa za reševanje nalog, razvijanje strategij poslušanja, 
izbiro ustreznega prostora v učilnici …« (Magajna idr., 2008a v Rot Vrhovec, 2016) 
 
Učitelj je lahko učencu naklonjen ali pa ne. Zagotovo pa tudi odnos do učenca močno 
vpliva na učenčevo nadaljnje napredovanje pri učenju novega jezika. Med negativne 
spremljevalce sodijo tudi stereotipi. Na primer:  da so učenci, ki prihajajo iz nekdanjih 
jugoslovanskih republik, učno slabši učenci. Stereotipom se je potrebno izogibati, saj 
učiteljeva nizka pričakovanja do učenca (če mu jih pogosto tudi sporoča) učenec 
lahko ponotranji ter razvije nizko samopodobo. (Kač idr., 2010 v Rot Vrhovec, 2016) 

 RAZISKAVE NA PODROČJU JEZIKOVNEGA VKLJUČEVANJA 4.11
OTROK PRISELJENCEV V SLOVENIJI 

Poučevanje slovenščine kot drugega jezika in vključevanje otrok priseljencev v 
slovenski šolski sistem je tako rekoč še zelo novo področje. Kljub temu je bilo 
narejenih nekaj raziskav, v želji po čim bolj uspešnem vključevanju teh otrok. 
Raziskave, ki jih bom omenila, pa vsebujejo tudi nasvete za izboljšave v dokumentih 
in nasvete in smernice za učitelje, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki, katerim je 
slovenščina drugi jezik.  

  N. Pirih Svetina: Slovenščina kot tuji jezik 4.11.1

Manj je raziskav s področja samega učenja in poučevanja slovenščine kot drugega 
jezika – ena izmed njih je raziskava dosežkov in procesa učenja slovenščine kot 
tujega jezika pri odraslih.  Avtorica N. Pirih Svetina je ugotovila, da v začetni fazi 
učenja slovenščine kot tujega jezika učeči se pojmujejo oblikospreminjevalne 
končnice kot poljubno oziroma neobvezno izbiro. Poleg tega pa je v raziskavi 
potrdila, da je tudi pri učenju slovenščine, tako kot pri učenju tujih jezikov nasploh, 
faktor pozabljanja močan negativni dejavnik usvajanja (Pirih Svetina, 2005).  

  M. A. Vižintin: Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in 4.11.2
medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli  

M. A. Vižintin je v raziskavi, ki jo je izvedla na treh slovenskih osnovnih šolah, v 
okviru svoje doktorske disertacije, dobila vpogled v to, katere vrste pomoči so deležni 
otroci priseljenci v procesu vključevanja in kako poteka medkulturni dialog na ravni 
celotne šole ter pri književnem pouku v okviru učnega predmeta slovenščina. 
Opozorila je na dejstvo, da je Slovenija šele v procesu vzpostavljanja medkulturnosti. 
Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem ima spodbuden odnos do večjezičnosti, a to 
se bolj ali manj kaže v obliki spodbujanja učenja tujih jezikov. Popolnoma drugačna 
pa je slika pri učenju slovenščine kot tujega oziroma drugega jezika. Izpostavila je 
tudi dejstvo, da so učitelji premalo ali pa sploh niso dovolj usposobljeni za 
poučevanje slovenščine kot drugega jezika, poleg tega pa do nedavnega učitelji niso 
imeli niti ustreznih gradiv. Poučevanje slovenščine kot drugega jezika se je v 
slovenskem šolstvu začelo z letom 2007. Iz tega  lahko razberemo, da je torej to še 
precej »novo področje« v našem vzgojno-izobraževalnem prostoru. Poučevanje na 
šolah se je odvijalo v okviru ur za dodatno strokovno pomoč, ki jih je razpisalo MIZŠ. 
Večina šol pa se strinja, da je teh ur občutno premalo (med 30 in 35 ur na leto za 
poučevaje več učencev). Napredek in primer dobre prakse sta na tem področju 
naredila Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, ki je uvedel začetni tečaj 
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slovenščine za otroke in starše, in pa Osnovna šola Koper, z uvajalnico – 
enotedenski program, v katerem se starši in otroci seznanijo z osnovami slovenščine 
in spoznajo novo okolje. Avtorica je predstavila tudi svoj model medkulturne vzgoje in 
izobraževanja.  Glavni cilj in namen tega modela je uspešno vključevanje otrok 
priseljencev in razvoj medkulturnega dialoga na šoli. Model temelji na sedmih 
predlogih oziroma načelih: 1. razvoj medkulturnosti kot pedagoško-didaktičnega 
načela; 2. sistemska podpora za uspešno vključevanje otrok priseljencev; 3. učitelji z 
razvijajočo se medkulturno zmožnostjo; 4. razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri 
vseh učnih predmetih; 5. razvoj medkulturnega dialoga na šoli; 6. sodelovanje s 
starši priseljencev; 7. sodelovanje z lokalno skupnostjo. (Vižintin, 2013) 

  M. Knez: Za koliko slovenščin(e) je prostora v naši šoli? 4.11.3

Pod okriljem Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik deluje raziskovalka M. Knez. 
Na podlagi raznih tečajev in projektov, ki so jih izvedli, je oblikovala smernice za 
pripravo gradiva, ki koristi učiteljem pri načrtovanju dela in oblikovanju dejavnosti pri 
(rednem) pouku. V članku Za koliko slovenščin(e) je prostora v naši šoli? (Knez, 
2012) je predstavila potek in dosežke raziskave, izvedene v okviru projekta Uspešno 
vključevanje otrok, učencev in staršev migrantov v VIZ, ter izpostavila naslednje 
ugotovitve o učenju  slovenščine kot drugega ali tujega jezika v šoli: učenje jezika je 
kompleksen proces; nesistematično vodeni pouk vodi do fosilizacije napak in s tem 
posledično do stagnacije v sporazumevalni zmožnosti; pogoj za uspeh je motivacija 
za učenje novega jezika (slovenščine); dodatni pouk slovenščine za učence 
priseljence pogosto poteka enkrat ali dvakrat na teden po eno ali dve uri, to pa je za 
doseganje hitrega napredka premalo; pri poučevanju in učenju nasploh je ključna 
učiteljeva vloga; pomembno je razumeti jezikovno (in tudi socialno) situacijo, v kateri 
se znajdejo učenci priseljenci.  V članku Jezikovno vključevanje (in izključevanje) 
otrok priseljencev (Knez, 2009) je opozorila na premalo jasno določeno in 
opredeljeno zakonodajo in smernice za vključevanje in poučevanje otrok 
priseljencev. Opozorila je tudi na to, da za te otroke ni namenjenih posebnih ali 
dodatnih učbenikov, gradiv, ki jim bi omogočili dodatno oporo in hitrejši napredek pri 
učenju slovenščine kot drugega jezika. Za napredek na tem področju pa avtorica 
meni, da bodo potrebne korenite sistemske spremembe šolske organiziranosti, poleg 
tega pa bo potrebno v bližnji prihodnosti ustrezno izobraziti tudi učitelje, ki bodo 
poučevali po morebitnih prenovljenih programih. 

  I. Budinoska: Ali osonovnošolski učitelji aktivno vključujejo učence 4.11.4
priseljence v pouk? 

Z vprašanjem, kako učitelji prilagajajo svoje delo pri rednem pouku, če so v razredu 
tudi učenci priseljenci, ki so se pred kratkim všolali v slovensko osnovno šolo in še ne 
znajo slovenskega jezika, se je v svoji raziskavi ukvarjala I. Budinoska. Izpostavila je, 
da sta za uspeh pomembni šolska klima in sprejetost učenca priseljenca, pomembno 
vlogo pa ima tudi učitelj (Budinoska, 2013). Rezultati, ki jih je pridobila z raziskavo na 
eni izmed slovenskih osnovnih šol, so pokazatelji dokaj realnega stanja pri nas, glede 
usposobljenosti učiteljev za delo z otroki priseljenci. Kot že nekatere prej omenjene 
avtorice tudi Budinoska izpostavi problem neizobraženosti učiteljev na tem področju. 
»Zanimiv je podatek, da večina učiteljev še ni bila na nobenem izobraževanju s tega 
področja, čeprav so se prepoznali kot pomemben dejavnik pri vključevanju učencev 
priseljencev.« (Budinoska, 2013: 85) Oblikovala je tudi nekaj konkretnih napotkov za 
učitelje, za uspešno delo z učenci priseljenci pri rednem pouku: 
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 do učenca priseljenca, njegove kulture in jezika kaže pozitiven odnos; 

 v pouk aktivno vključuje učenca priseljenca; 

 učenca priseljenca spodbuja h govoru; 

 v govoru učenca priseljenca popravlja tudi jezikovne napake; 

 učenca priseljenca sprašuje po razumevanju; 

 je pripravljen na dodatno razlago; 

 svojo razlago poenostavi; 

 pri razlagi uporablja slikovno gradivo, ki bo učencu priseljencu omogočalo 
spremljanje vsebine pouka; 

 pripravi učencu priseljencu prilagojene učne liste, ki naj bodo opremljeni z 
ilustracijami in naj bodo predvsem informativni, s katerimi bo učenec lahko 
razvijal svojo jezikovno zmožnost v slovenščini; 

 je govorni vzor; svoj govor naj prilagodi dejstvu, da je v razredu učenec 
priseljenec, ki jezika še ne razume; poenostavlja naj slovnico in leksikon, 
uporablja izrazitejše intonacijske poudarke, med svojim govorom vključuje 
premore, ponavlja svoje misli;  

 uporablja tudi nebesedno sporazumevanje (tako da neko dejanje pokaže npr. 
pri razlagi glagola odpreti ali zapreti, lahko stopi do vrat in jih ob izgovarjavi 
besed odpreti, zapreti odpre in/ali zapre); 

 skrbi za medkulturno ozaveščenost vseh učencev (z vključevanjem jezika in 
kulture učenca priseljenca v pouk); 

 skozi vzgojno vlogo v svoje delo vključi tudi medkulturno komunikacijo, s 
katero razvija ozaveščenost in prepoznavanje kulturnih razlik ter usmerja 
učence k njihovemu spoštovanju in tolerantnemu odzivanju nanje; 

 učencu priseljencu omogoča doseganje učnih rezultatov glede na njegove 
sposobnosti. (Budinoska, 2013: 86, 87) 

  A. Rot Vrhovec: Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri 4.11.5
otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski 

.  Avtorica trenutno najnovejše raziskave na področju slovenskega jezika pri učencih, 
katerih slovenščina ni prvi jezik je izvedla akcijsko raziskavo v tretjem razredu 
osnovne šole, in sicer se je podrobneje s študijo primera osredotočila na štiri učence 
priseljence.  Po analizi rezultatov začetne analize stanja je oblikovala lastni model 
poučevanja slovenskega jezika. Rezultati so pokazali, da z različnimi metodami in s 
pogostejšim vključevanjem sodelovalnih učnih oblik pripomorejo k razvoju 
sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, k boljši socialni vključenosti, k bolj 
sproščenemu učenju in k bolj strpnemu vrstniškemu odnosu. Predstavljeni rezultati, 
lastni model poučevanja, druge smernice in preizkusi za preverjanje predznanja, so v 
pomoč prav vsem učiteljem, ki bodo poučevali učence, katerih materni jezik ni 
slovenščina. (Rot Vrhovec, 2016) 

 KOREJSKI JEZIK 5

Korejski jezik in slovenski jezik se precej razlikujeta. Bistvene razlike v korejščini so: 

 v korejščini ni sklonov in števil; 

 namesto sklonov uporabljajo členke, ki jih dodajajo samostalniku; 

 glagol stoji vedno na koncu povedi; 

 ne poznajo pomožnega glagola biti; 
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 predloge zapisujejo za samostalnikom (na primer: mizi na); 

 ne poznajo sičnikov in šumnikov; 

 v korejščini ne poznajo glasu »v«;  

 glas »r« izgovorijo kot bolj mehek »l«. 
 
Korejščina spada v altajsko družino jezikov. Je uradni jezik tako v Severni Koreji kot 
tudi v Južni Koreji. Razlike med jezikoma, ki ga govorijo v Južni ali Severni Koreji, 
niso bistvene, so le v narečjih. Pišejo v pisavi hangul, ki je fonetična in ne loči pisanih 
in tiskanih črk. To vrsto pisave je uvedel kralj Sejong Veliki. Predhodno so uporabljali 
različico stare kitajske pisave handža. Sejong Veliki je najprej postavil v abecedo 
hangul 28 črk, dandanes pa jih uporabljajo le 24. Korejski zlog je razdeljena na tri 
dele: ch'osong (začetni soglasnik), chungsong (glavni samoglasnik), in chongsong 
(končni soglasnik). To je osnovni okvir, ki se ga je držal Sejong Veliki pri ustvarjanju 
črke. Hangul je sestavljen iz soglasnikov in samoglasnikov. Zaradi svoje preprostosti 
in precej majhnega števila črk  je hangul zelo enostaven za učenje, tudi za otroke in 
tujce. (Sohn, 1999) 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  6

Na Slovenskem doslej ni bilo opravljenih veliko raziskav o učenju slovenščine kot 
drugega ali tujega jezika pri osnovnošolcih. Prav nobene raziskave pa ni bilo 
opravljene pri učencih, ki se učijo slovenščino kot drugi jezik in katerih prvi jezik ni 
indoevropski. V magistrskem delu bom predstavila rezultate raziskave v zvezi z 
individualnim poučevanjem korejske deklice, ki ob prihodu v Slovenijo ni znala 
slovensko, a je začela obiskovati 3. razred slovenske OŠ. Njen prvi jezik je 
južnokorejski; v korejščini je bila tudi opismenjena.  

 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  7

V magistrskem delu sem: 
1. raziskala dekličin napredek v sporazumevalni zmožnosti v slovenskem jeziku 

po enoletnem delu z njo, 
2. predstavila dejavnosti, ki sem jih izvedla, da bi deklica čim bolje govorila, 

brala, pisala in poslušala v slovenskem jeziku ter se lahko čim hitreje vključila 
v pouk v 3. razredu OŠ, 

3. raziskala, katere težave so se pojavile pri učenju slovenščine, in nakazala 
rešitev zanje,  

4. raziskala, kateri dejavniki so pomembno vplivali na dekličino učenje 
slovenščine. 

 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Ali je uporaba raznih dejavnosti pri individualnem delu s korejsko deklico 
pripomogla k napredku pri njenem učenju slovenščine? (RC 2) 

 Pri kateri sporazumevalni dejavnosti se je pokazal največji napredek in zakaj? 
(RC 1) 

 Pri kateri sporazumevalni dejavnosti se je pokazal najmanjši napredek in 
zakaj? (RC1) 

 Kaj je učenki povzročalo največ težav pri učenju slovenščine? (RC 3) 

 Kateri dejavniki so pomembno vplivali na učenje slovenščine pri učenki? (RC 
4) 
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 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 8

Raziskovalni pristop v magistrskem delu je kvalitativna raziskava, metoda pa študija 
primera. 

 PREUČEVANA OSEBA 8.1

Preučevana oseba je 9-letna deklica, ki se je z družino iz Južne Koreje preselila v 
Slovenijo. V Sloveniji je začela obiskovati slovensko osnovno šolo, in sicer tretji 
razred. Znala je samo korejsko. Z učenko sem se na željo staršev srečevala dvakrat 
tedensko na njenem domu. Srečanja so trajala po 120 minut.  
Pogovor  s starši je ves čas potekal v angleškem jeziku. Običajno so me povprašali o 
tem, kako napreduje. Pogosto pa so me zaprosili za pomoč pri izpolnjevanju raznih 
šolskih obrazcev (izleti, naročanje na prehrano, učbeniški sklad …), prevedla sem jim 
razna šolska obvestila ali jim pomagala v obratni smeri, npr. napisati obvestilo, 
opravičilo za razredničarko. Pred prvim srečanjem sem se sestala z mamo. Najin 
pogovor je potekal v angleškem jeziku. Povedala mi je, da deklica obiskuje tretji 
razred. Med počitnicami je obiskovala slovensko poletno šolo, a je mama menila, da 
se tam ni naučila dovolj. Izpostavila je tudi težavo, da deklica ne zna pisati, a kljub 
vsemu prepisuje črke s table v zvezek in je zato precej bolj zmedena. Prosila je 
predvsem za pomoč pri učenju in tudi, da deklici ne dajem domačih nalog, ker bodo 
najina srečanja v popoldanskem času in bi bilo to zanjo preveč naporno. 

 POSTOPEK PRIDOBIVANJA IN OBDELAVE PODATKOV 8.2

Podatki so bili pridobljeni na podlagi opazovanja in analize gradiva. Opravila sem tudi 
kratek intervju o delu in napredku deklice z razredničarko učenke, s knjižničarko, ki je 
učenki nudila dodatno pomoč v šoli, starši in z deklico (gl. Priloge). Podatke sem 
obdelala po kvalitativni metodi. Podatke sem predstavila kronološko, po mesecih, s 
sprotnimi komentarji trenutnega stanja, težav in napredka. V okvirčkih na desnem 
robu sem zapisala, katero vrsto zmožnosti je učenka predvsem razvijala s 
posameznimi aktivnostmi in nalogami. 

 PREDSTAVITEV DELA Z UČENKO 9

 SEPTEMBER 9.1

 PRVO SREČANJE 9.1.1

Ko sem se prvič srečala z deklico, sem bila nasmejana in pozitivno naravnana, 
čeprav sem bila tudi jaz malce na trnih in imela tremo. Ker sem se predhodno 
spoznala z njeno mamo, ji je nekaj o meni že povedala. Ko sem prišla, me je še 
enkrat v korejščini predstavila deklici. Nato sva odšli v njeno sobo in zdi se mi dobro, 
da so starši ostali v dnevni sobi, naju pa pustili sami. Predvsem zato, ker je deklica 
vedela, da sta ves čas nekje blizu in na voljo, hkrati pa sva imeli prostor, da sva 
ustvarili svoje učno okolje.  
Nato sva se še enkrat predstavili druga drugi v slovenščini, tako da je deklica poved: 
»Ime mi je (in povedala svoje ime).« ponovila za menoj. Pokazala mi je svoje zvezke 
in šolske potrebščine. Nato sem ji pokazala list z abecedo. Povedala sem ji, da se 

Razvijanje 
pogovarjanja 
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bova najprej naučili črke. Ves čas sem govorila slovensko, počasi in jasno, zraven pa 
stvari nakazala z rokami, pokazala na stvar in nekako dobila občutek, da mi vsaj 
malo sledi.  

 ABECEDA 9.1.2

 
 
 
Deklica je kasneje takole predstavila prve dni pouka v Sloveniji: »V šoli sem spoznala 
male tiskane črke, s katerimi je učiteljica pisala na tablo. Te črke sem po svoje 
prepisovala s table, čeprav nisem vedela, kako se napišejo. Sošolci so se  začeli učiti 
pisanih črk, jaz pa nisem znala ničesar od tega. Celo črk nisem poznala, nisem jih 
znala napisati, to, kar je bilo napisano, pa nisem znala prebrati. Bila sem res zelo 
zmedena.« 
Glede na to, da je v šoli prepisovala snov samo s table in da so se začeli učiti pisane 
črke, sem se odločila, da ji predstavim celo abecedo in vse 4 tipe pisave (velike in 
male tiskane črke ter velike in male pisane črke).  
 
Slika 1: Abeceda (Kuhar, 2014) 

 
 

 GLASOVI 9.1.3

 
 
 
Vsem črkam sem glasno določila ustrezen glas. S prstom sem pokazala na črko na 
listu, glasove pa sem izgovarjala na glas in razločno. Vsak glas sem izgovorila 
večkrat zapored. Medtem ko sem izgovarjala glasove, sem bila z obrazom obrnjena k 
njej, tako da je lahko opazovala tudi mojo obrazno mimiko pri izgovarjanju. Opazila 

Razvijanje pravopisne 
zmožnosti 

Razvijanje pravorečne 
zmožnosti, razvijanje 

razlikujočega poslušanja 
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sem, da je tiste glasove, ki jih je znala izgovoriti, takoj, sama od sebe, ponovila za 
mano. Pri glasovih, ki so ji bili tuji, pa je natančno opazovala in poslušala. 

 ČRKE IN GLASOVI 9.1.4

 
 
 
 
Ker sem izhajala iz abecede, torej iz vseh črk, bi lahko rekla, da sem izbrala 
kompleksni postopek opismenjevanja, za katerega je značilno, da se učenec najprej 
nauči vse črke, brez v naprej določenega vrstnega reda. Ob tem pa sem uporabila 
tudi fonomimično metodo, v skladu s katero sem glasove pri izgovarjanju še 
podkrepila z izrazito mimiko, pri besedah pa s pantomimo. Vsako črko sem zapisala 
v zvezek. Nato sem izgovorila glas, ki pripada določeni črki. V nadaljevanju, pri 
učenju pisanja črk, pa sem ta postopek zamenja s postopkom skupine črk. Ona je to 
ponovila za mano. Nato sem začela naštevati različne besede, ki se začnejo na 
določen glas. Besede sem izgovarjala počasi, glasno, razločno in ob tem uporabljala 
tudi kretnje ali pantomimo. Namenoma se nisem odločila za slike, ker je bil poudarek 
na poslušanju in izgovarjanju glasov. Tako se je tudi ona lažje osredotočila na 
poslušanje in opazovanje pri izgovarjanju glasov in besed. Določene besede je 
prepoznala. To sem razbrala iz njenega odziva, saj je pokimala, ali se nasmejala, ali 
pritrdila z »ja«. Za te besede sva nato narisali sličico ob črki v zvezku. Nekatere 
sličice sem narisala jaz, nekatere pa ona. 
To, da je nekatere sličice narisala ona, je pripomoglo k temu, da je bilo učno vzdušje 
bolj sproščeno, hkrati pa je bila to zanjo tudi posredna pozitivna informacija: da 
čeprav je še čisto na začetku, nekaj že zna.  
 
Slika 2: Učenje črk in besed s pomočjo risbic (dekličin zvezek) 

 
 
IZGOVORJAVA GLASOV IN BESED 
Veliko pozornosti sem namenila temu, da je deklica vse glasove poskusila izgovoriti 
pravilno in razumljivo, prav tako tudi besede. Nekatere glasove je usvojila zelo hitro, 
pri nekaterih pa so se pojavljale težave. Menim, da je bil izvor težav predvsem v 

Razvijanje pravopisne in 
pravorečne zmožnosti, 
razvijanje razlikujočega 

poslušanja 
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razliki med njenim maternim jezikom in slovenščino. Težave so se pojavile pri 
izgovarjavi glasov: č, e, r, ž. 

 Kot sem že omenila v Teoretičnem delu, v korejščini ne poznajo glasu r in tudi 
ne šumnikov in sičnikov. Zato je težje izgovorila glasove č, r in ž. Zanimivo mi 
je bilo, da ni imela težav z izgovarjavo glasu š. 

 Pri črki č sem se ji predlagala, da poskuša glas č izgovoriti tako, kot da bi 
želela kihniti, in to tudi demonstrirala. 

 Glas ž je izgovarjala kot glas z. Oba glasova, z in ž, sem izgovorila zelo počasi 
in z nazorno obrazno mimiko, tako da je bila vidna razlika. 

 Glas e je izgovarjala kot i. Pri tem sem imela sama težave, ker nisem vedela, 
kako naj ji ponazorim razliko. Rekla sem ji, da naj se nasmehne in izgovori 
glas i, nato pa sem naredila obraz bolj resen, zamišljen in izgovorila glas e.  

 Glas r je bil največja težava. Izgovarjala ga je pa enako kot glas l (liba, lala, 
plosim). Pri izgovarjavi glasu r se je čutilo, da se ga trudi izgovoriti in da sliši, 
da ni izgovorila prav. Res nazorno sem ji pokazala položaj obrazne mimike pri 
izgovarjavi glasu r in to večkrat ponovila, deklica pa me je pozorno opazovala 
in celo posnela. 

 Izgovarjava glasov č in ž je bila po nekaj zaporednih ponovitvah odpravljena. 
Glas e je znala izgovoriti, a se je vsakič ustavila, razmislila in izgovorila 
previdno, počasi. Največjo težavo je predstavljal glas r, ki ga je še vedno 
izgovarjala kot l. 
 

Vzrok za težave pri izgovarjanju določenih glasov zagotovo izvira predvsem iz tega, 
da v njenem maternem jeziku določenih glasov sploh ne poznajo (r, v, ozki e, š, č, ž 
…), nekatere glasove pa izgovarjajo na drugačen način (na primer glas l izgovarjajo 
zelo mehko).  
Pri učenju izgovarjanja glasov in besed je bila zelo zbrana in je zelo pozorno 
poslušala in hkrati natančno opazovala mojo obrazno mimiko pri izgovarjanju. Včasih 
je celo vstala, prosila, če lahko ponovim (to je nakazala s kretnjami), in si obrazno 
mimiko ogledala še iz katerega drugega kota. Pri tem je tudi sama poskušala narediti 
enako in vadila izgovarjavo. Vsako  pravilno ponovitev sem podkrepila s spodbudnim 
komentarjem dobro ti gre, bravo ... 
Prosila me je, ali lahko izgovarjavo vseh glasov in besed, za vsak glas abecede, 
posnamem na njen telefon. Tako je lahko kadarkoli vadila, ali poslušala, ali le 
preverila, kako se izgovori pravilno. 
Menim, da je tistega, ki se uči, potrebno sproti opominjati na napačno izgovarjavo 
glasov in besed a ne zahtevati nenehno ponavljanje do pravilnega, ker učenec 
potrebuje čas, učenje pa je proces in vsega ne bo usvojil nemudoma. 
 
STAVNICA: POIMENUJ GLASOVE 
Stavnica je odličen didaktičen pripomoček, ki ponuja veliko možnosti za učenje, 
ponavljanje in utrjevanje znanja v povezavi z začetnim prepoznavanjem črk in glasov, 
branjem in pisanjem. Njena uporaba pa je po priporočilih stroke nujna, kadar se 
učitelj odloči za opismenjevanje po kompleksnem postopku. 
S pomočjo stavnice sva vadili: 

 povezavo črka - glas: »Kateri glas je to (kot npr. sličica črke p)«? 

 povezavo  glas - črko: »Poišči črko (npr. f)«. 

 iskanje začetnega glasu v besedi: »S katerim glasom se začne beseda (npr. 
voda)?« 
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To dejavnost sem nadgradila tako, da je ona povedala eno besedo, jaz pa, s katerim 
glasom se začne. S tem je vadila in utrjevala nove besede, hkrati pa je morala tudi 
razmisliti o tem, ali je bil moj odgovor pravilen. 
Pri izgovarjavi glasov se je še vedno včasih zmedla pri glasu e in ga izgovorila kot i. 
Pri glasu r pa se je pokazal napredek v 14 dneh, saj je glas r je izgovorila bolj 'na pol' 
in ne vsakič. 
Težava se je pokazala samo v povezavi črka - glas, in sicer za črki v in b, ki ju je 
zamenjavala. Ko sem rekla, da naj poišče črko b, je pokazala na črko v in obratno.  
Podobno je pri individualnem delu z deklico v času dodatne strokovne pomoči 
opazila tudi knjižničarka: »Največ težav sem opazila na začetku pri izgovarjavi 
glasov. Ni znala izgovoriti »r« in menjavala je »b« in »v«. 
Rekla sem ji, da, se s črko v začne beseda voda, in nato to besedo izgovorila počasi 
ter rekla, da naj si predstavlja, da voda teče in zato lahko tudi glas v izgovori, kot da 
teče kot voda. Beseda boben pa se začne s črko b. Na boben udarjamo s paličico, 
tako da se ta od bobna odbije. Z gibom sem nakazala, da se pri izgovarjavi glasu b 
zdi, kot da bi se odbil.  
Kadar sva vadili, sem ta dva glasova izgovarjala počasneje, bolj izrazito in 
poudarjeno, da je bila razlika očitna. 
Pri iskanju začetnega glasu v besedi je potrebovala več časa. Težave so se 
pojavljale pri besedah, ki se začnejo z glasom r ali l, ker ju še ni dobro razločila v 
sami besedi. Tudi tukaj sem besede z glasom r izgovarjala izraziteje, s poudarjeno 
obrazno mimiko, počasneje, tako da je lažje prepoznala in slišala razliko. 
Občasno so se pojavljale težave tudi pri besedah, ki se začnejo z b ali v. Včasih je ta 
dva glasova še vedno zamenjala. Primerjava izgovarjanja glasov z vodo, ki teče, in z 
bobnom, ki se odbije, se je izkazala kot dobra: preden je povedala rešitev, je najprej 
izgovorila glas b odrezavo in glas v bolj 'na dolgo', nato pa na podoben način tudi 
besedo in šele nato povedala rešitev. 
Popravljanje napak je bilo sprotno, a nekako spontano. Na primer tako, da sem 
vsako rešitev še sama ponovila: »Miza se začne z glasom m.« Brez dodatnih 
komentarjev: »Ne, nisi pravilno izgovorila.« ali pa: »Ne, še enkrat povej, a pravilno.« 

 POIMENOVANJE PREDMETOV V SOBI 9.1.5

 
 
Za lažjo orientacijo, predvsem v učilnici, sem na večino predmetov v sobi nalepila 
samolepilne listke s poimenovanjem predmeta in enako na predmete, ki jih 
vsakodnevno uporablja (učbenik, zvezek, delovni zvezek). Vadili sva izgovarjavo 
novih besed in pojasnili njihov pomen tako, da si je besede prevedla v korejščino. 
Čeprav še ni znala brati v slovenščini, je vsakič, ko je pogledala besedo, videla in 
prepoznala zaporedje črk, ki pomenijo določeno besedo, npr. miza. Določene besede 
je v nadaljnjih srečanjih hitreje prepoznala, ker jih je prebrala globalno. 
 
 
  

Razvijanje poimenovalne 
zmožnosti 
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Slika 3: Poimenovanje dekličinega zvezka (dekličin zvezek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PISANJE SLOVARJA 9.1.6

 
 
Za vse nove besede si je deklica v poseben zvezek pisala prevod v korejščino. 
Besede v slovenščini sem na začetku v zvezek zapisala jaz, ker ona še ni znala 
pisati. Popolnoma prosto pot sem ji pustila pri tem, na kakšen način si bo zapisovala 
besede in v katerem vrstnem redu. To se mi ni zdelo pomembno, ker je bil slovarček 
njen in je pomembno le to, da se je znašla. Pri določenih besedah pri prevajanju ni 
bilo težav, ker sem ji lahko neko stvar pojasnila tako, da sem ji narisala (vaza), 
pokazala sliko (letalo), konkreten predmet (kozarec) ali kar s pantomimo (pihati). 
Pantomima je dodatno popestrila uro, povečala koncentracijo in razbila možno 
monotonost, če bi nenehno kazala le slike ali risbe. Pri besedah ali besednih zvezah, 
ki jih je težje opisati ali pokazati, pa sem si pomagala tako, da sem besedo prevedla 
v angleščino in jo nato poiskala v spletnem angleško-korejskem slovarju. 
Pisanje slovarčka se mi je zdelo dobro; tako je imela zbrane vse besede na enem 
mestu.  
 
Slika 4: Dekličin slovensko-korejski slovarček 1 (dekličin zvezek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razvijanje poimenovalne 
zmožnosti 
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 OKTOBER 9.2

 UČENJE VELIKIH TISKANIH ČRK 9.2.1

Potem ko je znala poimenovati vse črke, sva se začeli učiti pisati. Pri učenju pisanja 
črk sem se odločila za postopek skupine črk, ki jih je spoznala naenkrat. Glede na to, 
da je v šoli poskušala prepisovati besede s table, je učenje potekalo precej hitro, brez 
večjih težav. 

 V dveh urah sva se na novo učili pisanja od 5 do 7 novih velikih tiskanih črk.  

 Učenje pisanja črk je sledilo v naslednjem zaporedju:  
– T, I, L, F, E, H, J; 
– A, K, M, N, V; 
– D, B, P, R, Z, Ž; 
– C, Č, G, O, U, S, Š. 

Prva črka, ki se jo je naučila zapisati, je bila T, ker se s tem začne njeno ime. To je 
nanjo delovalo zelo motivacijsko. Učenje pisanja črk v navedenem vrstnem redu se 
mi je zdelo smiselno, ker sva delali od lažjega proti težjemu, od enostavnih ravnih linij 
do krivih linij. Tudi pri učenju se je izkazalo, da je malo več vaje potrebovala za 
pravilen zapis črk O, G, S in Š. Tudi naši učenci imajo z zapisom teh črk pogosto 
težave, zato me to niti ni presenetilo. Poleg tega pa tudi črke v njenem maternem 
jeziku vsebujejo zgolj ostre in ravne linije. 
 
POSTOPEK UČENJA PISANJA ČRK 
 
Vaja: črki določi glas 

 Na list papirja sem narisala rdeč in moder kvadrat. Točno določene črke (tiste, 
ki sva jih obravnavali) sem napisala vsako na svoj kartonček in ga dala na 
kupček s hrbtno stranjo navzdol ter  vse kartončke položila v rdeč kvadrat. 
Deklica je izbrala poljuben kartonček, pogledala črko in jo poimenovala. 
Kartončke s črkami, ki jih je ustrezno poimenovala, je položila v  moder 
kvadrat. Tisto, kar je poimenovala neustrezno, je ponovno položila nazaj v 
rdeč kvadrat. 

 Pri tej vaji sva obe z deklico dobili konkretno povratno informacijo o napredku 
tako jaz kot tudi ona. Za deklico je bilo pri tej vaji ključnega pomena, da tudi 
sama vidi, da se je naučila že veliko, da pozna in zna poimenovati veliko novih 
črk. To sem izpostavila tudi sama ob koncu vaje kot pohvalo in dodaten zagon 
za naprej. 

 Povratna informacija zame pa je bila predvsem v tem, da sem dobila vpogled 
v to, kje se še pojavljajo težave ali pa se ji še zatika in potrebuje le še malo 
utrjevanja. Med skupino črk, ki so se ji zatikale, so spadale:  
̶ črki e in i. Tukaj ni šlo toliko za to, da črk ni prepoznala ali se spomnila 

imena, ampak je imela težave pri poimenovanju črke e, saj jo je enačila s 
črko i. Ker je vedela, da eno od njiju izgovarja napačno, je črko e 
poimenovala zelo negotovo in plašno.  Tukaj sem ji pomagala tako, da sem 
ji rekla, da naj se spomni na fotografiranje, ko izgovorimo besedo 
»cheese« – tako izgovorimo glas i. Pri glasu e pa se je najprej naučila 
izgovoriti široki e, kar je bil napredek, zato sem jo pohvalila, kljub temu sem 
vsakič še poudarila izgovarjavo ozkega e; 

Razvijanje pravopisne zmožnosti 
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̶ črke c, č in s, š ter z in ž. Branje črk ni bila težava. Črke so si pa na izgled 
med seboj podobne, le da ima ena od njiju strešico. Zato je te črke 
občasno med seboj zamenjevala; 

̶ Podobno je bilo tudi pri črkah v in b, ki ju je zamenjevala. Tukaj se je 
pokazal napredek, saj je do zamenjave prišlo le takrat,  kadar pred tem ni 
malce pomislila in je odgovorila na hitro. Potem pa se je velikokrat tudi 
sama takoj popravila; 

̶ Težava, ki pa sem jo vnaprej predvidela, pa  se je pojavljala pri črki r. Glas 
r je oblikovala že skoraj pravilno, občasno pa se ji je zataknilo in ga je 
avtomatsko poimenovala kot glas l. Ob tej črki se je na kartončku vedno 
ustavila, premislila in šele nato izgovorila glas in se pri tem zelo trudila; 
torej se je tudi sama zavedala težave.  

 
Pisanje črk po zraku 
Njeno roko sem vodila v smeri zapisovanja črke. Pri tem sem dodatno poudarila, kje 
se pisanje začne. Na primer: »Črka I. Začnemo od zgoraj in naredimo ravno črto 
navzdol.« 
Vaja se je izkazala za dobro, ker je učenka dobila občutek pisanja, smer, obliko. 
Hkrati je lahko opazovala gibanje svoje roke. Opazila pa sem, da je bila pri tej vaji 
pozornejša  na gibanje roke kot pa na obliko same črke (to je kasneje tudi zapisala).  
 
Kartončki s črkami 
Na kartončke sem z lepilom »mekol« napisala črke; označila sem tudi smer in vrstni 
red potez črk (če je bila črka večpotezna). Namen kartončkov je bil, da je učenka s 
prstom potovala po črki tako, kot da bi jo zapisovala. Vaja se je izkazala kot zelo 
koristna, ker je učenka obliko črke videla na kartončku, hkrati pa tudi vadila zapis 
črke. 
 
Slika 5: Kartončki z velikimi tiskanimi črkami (Kuhar, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voščene črke 
Vaja je zelo podobna zgornji, s kartončki. Razlika je le v tem, da sem črke z 
voščenko napisala kar v zvezek. Izkazalo se je, da je bila deklici ta vaja bolj v pomoč, 
ker je imela črke ves čas pri roki, le nekaj strani je obrnila. Opazila sem tudi, da je 
kasneje, ko je že sama vadila zapisovanje, večkrat poiskala določeno črko in 
ponovila zapis črke tako, da je s prstom potovala po zapisani »voščeni črki«, nato pa 
je črko s prstom »zapisala«  še na mizo in šele nato v zvezek. 
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Slika 6: »Voščene črke« (Kuhar, 2014) 
 

PISANJE ČRK V ZVEZEK 
Najprej sem z barvnim svinčnikov črko v zvezek zapisala jaz. Glede na to, da je v šoli 
tudi pisala v zvezek, sva kar takoj pisali samo v eno vrstico in ji veliko črk ni 
povzročalo nikakršnih težav.  
Kartončke s črkami in oznakami potez je imela pred seboj. Preden je začela pisati, si 
je črko večkrat s prstom napisala na mizo, nato pa je začela s pisanjem v zvezek. Pri 
tem sem ji jaz ustno ves čas dajala navodila.  
Pri sami obliki je bilo na začetku nekaj težav, a ne večjih, bolj v tem, kako na široko 
napisati črke, npr. m, n, o. Pri zapisu črk s in š je imela težave pri zapisu, tako da ju 
je zapisovala ravno v nasprotni smeri (kot vprašaj). Tudi pri z in ž je imela malce več 
težav z diagonalnimi delom zapisa črke,  a je zapis vseh črk hitro usvojila. 
 
IGRA: UGANI ČRKO 
Ta vaja je služila bolj kot igra oziroma utrjevanje in ponavljanje tako zapisovanja kot 
poimenovanja črk. Na hrbet sem učenki s prstom »napisala« izbrano črko, ona pa jo 
je morala uganiti in jo poimenovati. Nato sva vlogi zamenjali in sem črko ugibala jaz. 
Pri tej vaji oziroma igri se mi zdi pomembno predvsem to, da se vlogi udeleženk tudi 
zamenjata. To je pozitivno iz dveh stališč; prvič zato, ker se je zgodilo, da sem 
napačno uganila črko, kar se je njej zdelo zelo smešno, hkrati pa se je s tem nekako 
zmanjšal strah pred napakami; drugič pa bi izpostavila to, da ni nenehno ona tista, ki 
mora vaditi, ugibati, torej je menjava vlog pozitivna v smislu nekakšne sprostitve. Ob 
tej igri pa se je posredno naučila tudi nove povedi: »Katero črko sem zapisala?« 
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 STAVNICA 9.2.2

 
NASTAVLJANJE ČRK 
Ta vaja je ravno obratna od tiste, ki sem jo uporabila pred učenjem posameznega 
sklopa črk. Uporabila sem jo kot utrjevanje in ponavljanje na začetku ali na koncu 
srečanja. Pri vaji gre za povezavo glas - črka. Torej jaz sem izgovarjala posamezne 
glasove, ona pa je nastavila ustrezno črko. 
Tukaj nisem opazila nikakršnih težav. Vse glasove je prepoznala in za posamezen 
znak nastavila ustrezno črko. 
 
Slika 7: Stavnica – nastavljanje črk (Golli, 1973) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NASTAVLJANJE BESED IN BRANJE BESED 
Za vsako črko, ki se jo je naučila na novo, sva poiskali nekaj besed, ki se začnejo s 
to črko. Vedno sva začeli z besedo, ki sva jo pripisali posamezni črki na prvem 
srečanju. Besedo sem nastavila jaz. Nato je ona besedo črkovala, jaz pa sem jo 
zlogovala. Povedala sem ji, kako to naredim, in besedo razmaknila po zlogih. Nato 
sem besedo prebrala po zlogih in nato še v celoti. Celoten postopek je ponovila za 
mano (npr. ananas, limona). Nato sem ji rekla, da naj poimenuje stvari, ki jih ima v 
sobi. Besede sva nato nastavili in po enakem postopku tudi prebrali. Nato je besede 
še zapisala v zvezek. Pri pisanju ni imela težav. Izkazalo se je tudi, da je določene 
besede, ki jih je na podlagi sličic prepoznala, prebrala globalno, torej je besedo 
povezala s sliko. 
 
Slika 8: Stavnica – nastavljanje besed (Golli, 1973) 

 
 

Razvijanje pravorečne in 
pravopisne zmožnosti 
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Slika 9: Zapis nastavljenih besed (dekličin zvezek) 

 
 
NASTAVLJANJE BESED NA KARTONČKIH STAVNICE 
Na kartončkih s prostorčki so slike določenih besed, ki se začnejo z enako črko. 
Besede sva nastavili in zapisali. Nekatere besede so bile zanjo nove. 
Ta vaja ji je bila všeč, ker je sama nastavljala v prazne prostore, poleg tega si je 
besedo, ki je bila zanjo nova, lažje zapomnila ravno zaradi nastavljanja in vizualnega 
predstavljanja (črke, sličice pod črkami, dolžina, kvadratki za posamezno črko itd.). 
Zelo zanimivo pa ji je bilo tudi to, da so se vse besede začele z enako črko, poleg 
tega pa so bile še enako dolge. 
Pri tej vaji sem morala biti  posebej pozorna na to, da so zanjo vse besede nove in da 
ne bo znala poimenovati večine sličic na kartončkih. Sličico z novo besedo sem zato 
poimenovala jaz. Novo besedo je nato napisala v slovarček, šele nato sva začeli z 
nastavljanjem. Besedo sem izgovorila zelo počasi in poudarjeno, tako da je lahko 
prepoznala posamezne glasove. Besedo sva razčlenili na glasove, nato pa je 
vsakemu glasu poiskala ustrezno črko in jo nastavila. Ko je besedo nastavila, sva jo 
tudi prebrali. 
Na slikah spodaj je primer besede medved, ki je težja beseda, zaradi končanja 
besede na d (sliši se pa kot »t«), a je glede na slikovno gradivo, ki je na kartončkih, 
sličico medveda prepoznala in jo je nastavila najprej.  
 
Slika 10: Stavnica – nastavljanje besed ob sličicah 1 (Golli, 1973) 

 

 
Slika 11: Stavnica – nastavljanje besed ob sličicah 2 (Golli, 1973) 
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NASTAVLJANJE IN BRANJE KRATKIH POVEDI 
Vaja je enaka zgornji, le da sva sestavili kratke povedi in jih prebrali ter še zapisali. 
Na novo pa se je naučila in spoznala ločilo za pripovedne povedi, piko. 
Opazila sem, da je zapisovanje povedi delovalo na deklico zelo motivacijsko, ker je v 
zvezku to zavzelo malce več prostora, in pa tudi zato, ker ni več zapisovala samo 
besed.  Tudi sama sem jo ob tem še dodatno pohvalila. 
 
Slika 12: Stavnica – nastavljanje kratkih povedi 1 (Golli, 1973) 

 
 

Slika 13: Stavnica – nastavljanje kratkih povedi 2 (Golli, 1973) 

 
 

 PREPIS POVEDI 9.2.3

 
 
Vajo prepis v šolskem delovnem zvezku je naredila enako kot sošolci. Vajo na sliki 
14 je naredila za domačo nalogo skupaj z mano, na sliko 15 pa pri pouku. Besedilo 
pa je prepisala ponovno z velikimi tiskanimi črkami namesto z malimi tiskanimi 
črkami. 
 
Slika 14: Prepis iz delovnega zvezka (Kokalj, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Razvijanje pravopisne 
zmožnosti 
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Slika 15: Prepis iz delovnega zvezka (Kokalj, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enako kot knjižničarka bi nekako tudi sama podobno strnila misli:»Zelo hiter 
napredek se je pokazal pri pisanju in učenju črk, prav tako tudi pri branju in govoru. 
Hitro je usvajala nove besede, branje je bilo zelo tekoče /…/« Kljub temu pa se je pri 
vseh teh dejavnostih potrebno zavedati, da njeno razumevanje zapisanega ni bilo 
zelo dobro. Vsa navodila je bilo potrebno podkrepiti s kretnjami, dati primer, pokazati 
s prstom na črko, sliko ali kaj podobnega. Vidno je bilo razumevanje iz konteksta. 
Vedno sem jo vprašala, ali razume, in mi je prikimala ali odkimala. Tudi jaz sem bila 
pozorna na njeno nebesedno sporočanje in sem sama lahko opazila, ali me razume 
ali ne, saj je bilo ob nerazumevanju mogoče razbrati zmedenost iz obrazne mimike. V 
takšnem primeru sem navodilo še enkrat počasi ponovila in ga še bolj podkrepila s 
kretnjami. Poleg tega sem se zavedala tega, da se pri njej celotno besedišče šele 
usvaja in vse to od začetka. Zato od nje nisem pričakovala odgovorov na moja 
vprašanja v celih povedih. 

 BRANJE KNJIG IN REVIJ 9.2.4

 
 
 
Iz šole je prinesla kar nekaj izvodov revij Ciciban in Cicido. Vse revije sva prelistali  
to, kar pa se je ji zdelo zanimivo, pa sva si podrobneje ogledali. Predvsem sličice, ki 
jih je poimenovala ali pa sem jih poimenovala jaz, ona pa se je naučila novih besed. 
Sama sem bila nad idejo, kako bi lahko brali kratke zgodbice v slikopisih, navdušena. 
Ideja je bila za učenje branja odlična, vendar se je že ob prvem slikopisu zalomilo, 
ker določene sličice ni znala poimenovati. Hitro sem ugotovila, da je to zanjo 
pretežko in sem zgodbico prebrala jaz, ona pa me je poslušala ob gledanju 
slikopisov, jaz pa sem ji nato razložila posamezne besede. 
Poleg revij sva brali tudi knjige. Branje knjig je bilo zanjo še pretežko. Odločila sem 
se, da ji bom ob koncu vsakega srečanja prebrala kakšno kratko knjigo. Ta ideja se 
je izkazala za zelo dobro. Ob branju se je umirila in zelo pozorno spremljala 
ilustracije. Moje branje pa je potekalo po straneh. Ob branju sem uporabljala tudi 
kretnje, ji sproti še kaj dodatno razložila, velikokrat kar s pantomimo, to pa je bilo 
včasih tudi smešno. V veliko pomoč pri razumevanju in sledenju zgodbi so bile 
ilustracije. Ob ilustracijah sem jaz obnovila prebrano dogajanje, tako da sem 
pokazala na sliko. Včasih mi je rekla, da razume, ali samo prikimala in tako sem 
vedela, da lahko berem naprej. Ko sem prebrala celo knjigo, sva še enkrat prelistali 
knjigo in ob ilustracijah še enkrat skupaj obnovili zgodbo. Ob mojem pripovedovanju 
je sama pokazala na potek, ki je bil prikazan na ilustracijah, in povedala kakšno 
besedo. Sama sem lahko preverila tudi njeno razumevanje s kratkimi vprašanji ob 
ilustracijah. Na primer: »Kdo si je želel videti sonce?«  Ona pa mi je odgovorila ali 
pokazala na ilustraciji. Prosila pa me je, če ji lahko knjigo še enkrat preberem, ona pa 

Razvijanje bralne in 
upovedovalne zmožnosti 
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je snemala zvok na prenosni telefon. Čez kakšen teden mi je povedala, da vsak 
večer pred spanjem posluša eno pravljico. To se mi je zdelo več kot odlično in sem 
bila pozitivno presenečena. S tem je bila v stiku z jezikom, ob poslušanju se je učila 
novih besed in razumevanja.  
V začetnih fazah, branja in tudi na sploh je bilo prisotnega veliko monološkega 
poslušanja. Lahko pa bi rekla, da je bilo poslušanje ob branju hkrati tudi razlikujoče 
poslušanje, nikakor pa ne še poslušanje z razumevanjem, ker je bil njen besedni 
zaklad še preskromen. 
 
Slika 16: Branje slikopisne zgodbice iz revije Ciciban (Ciciban, 2013)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOVEMBER 9.3

 UČENJE PISANJA MALIH TISKANIH ČRK 9.3.1

 
 
Učenje je potekalo enako kot učenje velikih tiskanih črk, le da sem določene korake 
izpustila. Najprej sva na listu z abecedo poiskali tiskane črke, ker je zapis z velikimi in 
malimi črkami podoben. Te črke sva se začeli učiti najprej (npr. o, c, č, ž, i …). 
 
KARTONČKI S ČRKAMI 
Ponovno sem uporabila kartončke s črkami, narejenimi z lepilom»mekol«. S pomočjo 
črk na kartončkih sem deklici lažje razložila postopek pisanja, ona pa je dobila 
vizualno predstavo o izgledu črke ter je lažje sledila mojim navodilom.  

 
Slika 17: Kartončki z malimi tiskanimi črkami (Kuhar, 2014) 

 

Razvijanje pravopisne in 
pravorečne zmožnosti 
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VOŠČENE ČRKE 
Namen vaje s črkami, napisanimi z voščenko, je bil enak kot namen vaje s kartončki 
z velikimi tiskanimi črkami. Opazila pa sem, da ji je bila vaja, pri kateri so bile črke 
napisane z voščenko, bolj všeč. Mogoče zato, ker so bile črke napisane z različnimi 
barvami, ali pa zato, ker je vsakič, ko jih je prevlekla s prstom, ostala mala sled. 
 
Slika 18: »Voščene črke« (male tiskane) (Kuhar, 2014) 

 
 
PISANJE ČRK V ZVEZEK 
Najprej sem z barvnim svinčnikov črko v zvezek zapisala jaz. Kot sem napisala že pri 
velikih tiskanih črkah, sva kar takoj pisali samo v eno vrstico in to ji ni povzročalo 
nikakršnih težav.  
Kartončke s črkami in oznakami potez pisanja je imela pred seboj. Preden je začela 
pisati, si je črko večkrat s prstom napisala na mizo, nato pa je začela pisati v zvezek. 
Pri tem sem ji ustno ves čas dajala navodila o postopku pisanja. Če je bilo potrebno, 
sem navodilo podkrepila s kazanjem zaporedja pisanja na kartončku. 
Pri sami obliki je bilo na začetku nekaj težav, a ne večjih, predvsem pri tem, kako na 
široko napisati črke, npr. o. Zapis vseh malih tiskanih črk je hitro usvojila. 
 
Slika 19: Pisanje malih tiskanih črk v zvezek (dekličin zvezek) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 STAVNICA 9.3.2

 
 
 
 
NASTAVLJANJE MALIH TISKANIH ČRK 
Tukaj je šlo za vajo glas - črka. Izgovorjenemu glasu je poiskala ustrezno črko. Ker je 
črke precej hitro usvojila in si jih zapomnila, je delo potekalo gladko. 

Razvijanje pravorečne in 
pravopisne zmožnosti ter 
upovedovalne zmožnosti 
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Slika 20: Stavnica – nastavljanje malih tiskanih črk (Golli, 1973) 

 
 

NASTAVLJANJE BESED 
Glede na to, da je že poznala nekaj besed, sem jo hitro spodbudila k temu, da sama 
nastavi besedo, ki se začne z določeno črko. Presenetilo me je, ker je znala nastaviti 
kar nekaj besed (tudi težjih, npr. knjiga). Pri nastavljanju in iskanju črk si je pomagala 
z glaskovanjem. 
Večino besed je tudi zapisala v zvezek, vendar ne čisto vseh, ker bi bilo to časovno 
preveč zamudno. 

 
Slika 21: Stavnica – nastavljanje besed (male tiskane črke) (Golli, 1973) 

 
 
NASTAVLJANJE BESED NA KORTONČKE STAVNICE 
Ta vaja ji je bila všeč, ker se je ob nastavljanju besed hkrati naučila nove besede, ki 
si jo je lahko predstavljala ob pomoči sličice, nastavila je besedo in jo nato tudi 
zapisala v zvezek in po potrebi tudi v slovarček.  
 
Slika 22: Stavnica – nastavljanje besed ob sličicah 1 (Golli, 1973) 

 
 

Slika 23: Stavnica – nastavljanje besed ob sličicah 2 (Golli, 1973) 
 

 
  



Kuhar, L. Začetno opismenjevanje Korejske deklice v slovenščini. Magistrsko delo. Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

45  

PREPROSTE POVEDI 
Nastavila je nekaj preprostih povedi, ki jih je tudi razumela. Nekatere je tudi zapisala. 
Novost pa je bila, da je potrebno uporabiti veliko začetnico, ker se začetek povedi 
začne z veliko začetnico. 
 
Slika 24: Stavnica – nastavljanje povedi 1 (Golli, 1973) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 25: Stavnica – nastavljanje povedi 2 (Golli, 1973) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 26: Zapis povedi v zvezek (dekličin zvezek) 
 
 
 
 
 
 
 
Ko je usvojila velike in male tiskane črke, je tudi lažje sledila pri pouku. Učiteljica je v 
intervjuju povedala:»Kasneje, ko je že usvojila male pisane črke sem na tablo pisala 
z mali tiskanimi črkami, da je lahko sledila.« 

 POIMENOVANJE BARV 9.3.3

 
 
Učenja sva se lotili zelo konkretno. Na mizo je položila vse barvice, ki jih je imela v 
peresnici. Vprašala sem jo, ali pozna katero barvo. Poimenovati je znala skoraj vse 
barve. Zataknilo se ji je pri odtenkih modre in zelene. Poimenovali sva jih  svetlo ali 
temno modra oziroma zelena. Vadili pa sva še izgovarjavo besed: rjava, črna, bela. 
Nato je v zvezek z barvico za vsako barvo,  ki jo je pobarvala, zraven še zapisala ime 
barve. 
  

Razvijanje poimenovalne 
zmožnosti 
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Slika 27: Poimenovanje barv (dekličin zvezek) 

 
 
Imena barv se je v večini naučila že v šoli, zato sva jih le še ponovili in se jih naučili 
zapisati. Malce težji besedi sta bili rjava in črna, ker zapis ni enak izgovarjavi zaradi 
izgovorjave polglasnika.  
 

 BRANJE KNJIGE ZA BRALNO ZNAČKO: SI TI NAŠA MAMI? 9.3.4

 
 
 
 
 
 
Glede na to, da je že usvojila vse velike in male tiskane črke in se srečala z branjem 
preprostih besed in povedi, sem se odločila, da bova poskusili tudi brati knjigo. 
Izrazila je željo, da bi rada opravila bralno značko. Pri sebi doma sem našla knjigo z 
veliki tiskanimi črkami, ki se mi je zdela za začetek primerna. Veliko ilustracij, ki 
dobro podkrepijo vsebino, ne preveč zahtevne besede in ne preveč besedila na 
posamezni strani. Ko sem prinesla knjigo in ji povedala, da jo bova skupaj prebrali, je 
najprej vzela knjigo v roke in jo prelistala. Nato mi je povedala, da to knjigo pozna, 
ker jo je prebrala že v korejščini. To je bilo za učenje branja z razumevanjem zelo 
pozitivno, ker ji je bila vsebina poznana, zato je tudi lažje povezovala neznane 
besede s kontekstom. 
 
  

Razvijanje bralne 
zmožnosti, razvijanje 

poslušanja z 
razumevanjem, razvijanje 

govornega nastopanja 
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Slika 28: Branje knjige za domače branje (Morozumi, 1996) 

 
 
Slika 29: Branje knjige za domače branje (Morozumi, 1996) 

 
 
Slika 30: Branje knjige za domače branje (Morozumi, 1996) 

 
 
Slika 31: Branje knjige za domače branje (Morozumi, 1996) 
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Najprej sem ji celo knjigo prebrala jaz, nato sem jo prebrala še enkrat in svoje branje 
posnela na njen telefon.  Pri branju sem se ustavljala pri ilustracijah in jih še dodatno 
komentirala v povezavi s prebranim. To je vsekakor pripomoglo h kvalitetnejšemu 
poslušanju z razumevanjem. 
Sledila je demonstracija branja. Glede na to, da je znala brati v svojem maternem 
jeziku, ji je bil sistem branja znan. Svetovala sem ji, da si besedo razdeli na zloge, 
torej, da poišče črke a, e, i, o ali u, in na tem mestu besedo razdeli. Primer: ma-ma; 
mama. Počasi sem na ta način prebrala nekaj besed. Ko sem dobila občutek, da me 
je razumela, je poskusila tudi ona. Ugotovila sem, da ji je bil nasvet, da besedo 
navidezno razdeli na zloge (s pomočjo samoglasnikov), zelo v pomoč, saj je najprej 
naredila to. Na ta način je lažje brala vezano, tako da je glaskovala in šele nato 
prebrala. Tempo branja je bil pričakovano počasen, ker je bil to zanjo šele začetek.  
Ko je brala, sem ji povedala, da enozložne predloge (poimenovala sem jih kot 
besede, ki imajo samo eno črko), preberemo skupaj z naslednjo. To sem večkrat 
glasno demonstrirala. Sproti sem ji tudi povedala, da večino besed, ki se končajo z l, 
beremo kot u̯. (rekel, vstal, pobral, vzel …). Menim, da je demonstracija in sprotno 
opozarjanje (v smislu, da še enkrat ponovimo pravilno, bolj poudarjeno) zelo dobro 
pripomoglo k temu, da je ta pravila pri branju čisto spontano dojela in usvojila. Branje 
seveda ni bilo z razumevanjem, vidno pa je bilo takojšne hitro usvajanje branja. 
Opazila sem, da je občasno še vedno imela težave s tem, da je pri branju zamenjala 
črki b in v ali pa r prebrala kot l. Sproti sem jo opozarjala pri menjavi črke r z l, zato se 
je pogosto ustavila in popravila sama. V približno treh srečanjih je vodeno sama 
prebrala celo knjigo. Ob vsaki strani, ki jo je prebrala, sva se pogovorili o tem, kaj je 
prebrala (to sem vodila jaz). Poleg tega, da se je brati šele učila in ni razmišljala o 
pomenu prebranega, je bilo veliko besed zanjo novih. Vse besede sva pojasnili in  si 
jih je prevedla ter zapisala v slovarček. 
Sledilo je utrjevanje branja. Knjigo sva brali tako, da sem eno stran prebrala jaz, eno 
pa ona. Sproti sva se pogovorili tudi o vsebini. Glede na to, da smo že nekajkrat 
prebrali vsebino, je že sama bolje obnovila vsebino s svojimi besedami in zaradi 
razumevanja besed je bilo tudi branje hitrejše in bolj tekoče.  
Ker je želela to knjigo povedati za bralno značko, sva začeli vaditi pripovedovanje ob 
slikah. Vsebino si je tako dobro zapomnila, da je znala zgodbo obnoviti skoraj 
dobesedno. V veliko pomoč pri pripovedovanju so ji bile ilustracije, predvsem zato, 
da si je lažje zapomnila zaporedje dogodkov.  
V zadnji fazi sva vadili javno nastopanje, ker je morala o knjigi pripovedovati pred 
sošolci. Celotno pripovedovanje ob knjigi sem najprej demonstrirala jaz in se 
postavila v vlogo učenke, ona pa je bila učiteljica. To je malce pripomoglo k temu, da 
je ni bilo preveč strah. Vadila je obračanje strani v knjigi tako, da je ilustracije kazala 
sošolcem. Pri pripovedovanju sva vadili tudi to, da je bil govor zmeren, dovolj glasen 
in razločen. Ker je imela tremo že pred mano, sem na srečanje prinesla papirnato 
ročno lutko in je najprej pripovedovala zgodbo kot lutka. Presenetilo me je, kakšen 
vpliv na zmanjšanje treme pri učenki je imela lutka, kot da bi pozabila na to, da je ona 
tista, ki pripoveduje, saj  se je popolnoma vživela v vlogo lutke. Ko je premagala 
tremo, sem predlagala, da jo posnamem, da bo videla, da ji gre zares dobro. 
Snemanje pa je pripomoglo k temu, da je pripovedoval brez ponavljanja besed, tudi 
če se je malce zmotila in se ob vsaki manjši napaki ustavila. Vajo s snemanjem sva 
večkrat ponovili. Nato je knjigo uspešno predstavila v razredu in tako povedala prvo 
knjigo za bralno značko. 
Še vedno sem vsaj enkrat na teden ob koncu srečanja prebrala kakšno knjigo in ji jo 
tudi zvočno posnela. Komunikacija je bila že vidno boljša, tudi pri pogovarjanju je bila 
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bolj sproščena. Pri govoru ni uporabljala sklonskih oblik besed, enačila je moški spol 
z ženskim ter ni znala uporabljati preteklika in prihodnjika. Na primer: »Pisala v 
zvezek.«, »Očka mi je kupila.«, »Bila v šoli.« Tvorila je povedi in videti je bilo, da ji 
gre razumevanje pri besednem sporazumevanju precej dobro. Pomembno se mi zdi 
poudariti, da je nisem sproti popravljala, ampak sem najprej pustila, da pove, in ji 
dala vedeti, da sem jo razumela. Nato sem njeno poved včasih pravilno ponovila, 
tako da sem ključni manjkajoči del poudarila z glasom: »Očka mi je kupil nov 
zvezek.« V večini primerov je sama slišala razliko in ponovila za mano. Zelo 
natančno sem jo popravljala pri izgovarjavi posameznih besed in naglaševanju 
besed. Popravljanje je seveda nujno in opazila sem, da je moje popravljanje in včasih 
tudi opozarjanje sprejela kot del učenja in se ji ni zdelo moteče. Poleg tega pa se je 
nove besede takoj naučila pravilno, kar je zelo pomembno, še zlasti za tekoče 
sporazumevanje v okolju in pa tudi pri razumevanju prebranega tako za tiste, ki nas 
poslušajo, kot tudi za bralca v kontekstu branja z razumevanjem. Velik napredek pa 
sem opazila pri branju. Branje je usvajala zares hitro. Brala je precej povezano in 
tekoče. Upoštevala je tudi napotek o branju enozložnih predlogov. Brala je tudi precej 
hitro in pravilno. Res pa je, da je bilo razumevanje prebranega zelo skromno, to pa je 
bila zagotovo posledica skromnega besednega zaklada. Ob vsakem branju sem 
vedno preverila, ali razume. Če ni razumela, sem vsebino pojasnila vsaj do te mere, 
da je razumela kontekst. Nove besede si je zapisovala v slovarček ali pa sproti nad 
besedilo. 

 DECEMBER 9.4

 NASPROTJA 9.4.1

 
 
 
Pri učenju nasprotij sem uporabila gradivo iz zbirke Slika jezika (Knez, 2013). Vsaka 
sličica ima tudi svojo parno kartico, na kateri je sličica poimenovana z besedo.Glede 
na to, da je bilo celotno besedišče za učenko novo, sva za učenje protipomenk 
porabili veliko časa, skoraj celoten mesec.  
 
Učenje je potekalo po naslednjem zaporedju: 
 
PREGLED KARTIC S SLIČICAMI 
Deklica si je ogledala kartice. Takoj je ugotovila, kaj pomeni nasprotje, in je nekaterim 
sličicam sama določila par. 
 
Slika 32: Slika jezika – nasprotja (Knez, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razvijanje poimenovalne, 
pravopisne in pravorečne 

zmožnosti 
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POIMENOVANJE SLIČIC S KARTICAMI 
Vsaki sličici sva poiskali par s kartico, na kateri je bila napisana beseda. 
 
Slika 33: Iskanje parov 1 (Knez, 2013) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Po mojem zgledu je tudi ona poiskala pare karticam s sličicami. Pri tem sem ji 
ponekod še pomagala pri razumevanju in ji s kretnjami pokazala, da se je spomnila 
kaj pomeni sličica na kartici (npr. širok, ozek, kratek) Nato je hitro poiskala ustrezen 
par. 
 
UČENJE NOVIH BESED 
V eni uri sva se naučili približno 20 novih besed oziroma 10 parov protipomenk. Pri 
učenju si je vse besede prevedla, zapisala v slovar, v veliko pomoč pri zapomnitvi in 
razumevanju pa so bile kartice s sličicami. Pri učenju besed sem vse besede 
izgovarjala zelo počasi, večkrat … Poleg tega, da sva uporabljali slikovno gradivo, 
sem pri besedah uporabila tudi veliko kretenj, pantomime, zato da sem še dodatno 
podkrepila razlago in mogoče celo s tem pripomogla k hitrejši zapomnitvi posamezne 
besede. 

 
Slika 34: Iskanje parov 2 (Knez, 2013) 
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Slika 35: Zapis nasprotij s prevodi (dekličin zvezek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UČENJE BESED ENAKOPISNIC 
Enakopisnice sem ji predstavila na primeru: suh – moker/debel.  Tako si jih je 
najhitreje zapomnila in te posebnosti zelo hitro usvojila. 
 
Slika 36: Prikaz enakopisnic s kartončki (Knez, 2013) 

  
 
PREGLED BESED V ZVEZKU 
Kljub temu da se je hitro učila besed, s pomočjo kartic, sem se odločila, da ji vse pare 
nasprotij naredim tudi v obliki preglednice v zvezku. To se je izkazalo kot koristno, saj 
je lahko hitro poiskala besedo, ki se je ni takoj spomnila, sama preverila rešitev, 
poleg tega pa imela vse pregledno zbrano na enem mestu. 

 
Slika 37: Preglednica nasprotij v zvezku (dekličin zvezek) 
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TEŽJE BESEDE 
Največ težav je imela pri zapomnitvi besed, ki imajo v vsakdanjem pogovoru 
podoben pomen in jih tudi včasih napačno uporabljamo. Na primer: majhna hiša 
namesto nizka, dolga vrata namesto ozka, majhen rep namesto kratek itd. 
Te besede sva ponavljali ob sličicah, da se je spomnila razlik med njimi in jih večkrat 
ponovili, da jih je usvojila. 

 
Slika 38: Primer nasprotij, ki si jih je deklica težje zapomnila (Knez, 2013) 

 
 

IGRA SPOMIN 
S karticami sva se igrali igro spomin. Na začetku tako, da sva iskali le pare s 
sličicami, nato pa sem to nadgradila tako, da je sličici poiskala par z besedo. 
 
UTRJEVANJE BESED PO ZGLEDU IGRE ACTIVITY 
Kartice sem položila na mizo, s hrbtno stranjo navzgor. Vsaka od naju je izvlekla eno 
kartico in tudi en kartonček s črko P, G ali R. (P = pokaži, G = govori, R = riši). 
Iz igre activity sem vzela tudi peščeno uro, ki je merila čas. Igra je bila zelo zabavna, 
sproščujoča, predvsem pa je deklica z njo besede nenehno ponavljala in utrjevala na 
različne načine. Dovolila sem ji tudi, da je za besedo, za katere pomen ni bila 
sigurna, ko je odkrila kartonček, lahko preverila v zvezku njen pomen. Tukaj se je 
pokazalo tudi, da besede prepozna, saj jih je znala narisati in tudi pokazati. Več 
težav je imela pri nalogi »govori«. Sestavila je povedi tako, da je uporabila nasprotje: 
»Ni majhno.« ali pa: »Vrata v šoli.« Kadar besede ni znala opisati, je lahko narisala 
ali pokazala, nato pa sem jaz izrekla primer opisa. Poved je ponovila ali pa je sama, 
po mojem zgledu, predlagala nov primer: »Avto je hiter, kolo pa (počasno).« 

 STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV 9.4.2

  
 
Glede na to, da je znala pridevnike, ki se jih je naučila pri igri s protipomenkami, je to 
snov dokaj hitro usvojila. V delovnem zvezku sem videla, da bodo zelo kmalu 
obravnavali to učno snov. Da bi lažje sledila pouku in samostojno reševala naloge, 
sva to tematiko začeli obravnavati že pred tem. Opazila sem, da se veliko lažje uči iz 
primerov, torej od konkretnega k abstraktnemu. Za učenje sva ponovno uporabili 
kartončke iz zbirke Slika jezika (Knez, 2013).  
 
  

Razvijanje poimenovalne in 
pravorečne zmožnosti 
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Slika 39: Stopnjevanje pridevnikov (Knez, 2013 
) 
 

 
Pri tej vaji sva brali posamezne primere: globok, globlji, najgloblji.  Jaz pa sem ji nato 
povedala še primer v povedi (ob kazanju na sličice na kartončkih): »Jama je globoka, 
ta je globlja, ta pa najgloblja.« V nadaljevanju stopnjevanja nisva vadili v povedih, ker 
sem opazila, da je to zanjo pretežko. 
 
Slika 40: Stopnjevanje pridevnikov iz delovnega zvezka (Kokalj, 2012) 

 
 
Po obravnavani učni snovi v šoli je samostojno rešila nalogo iz delovnega zvezka. 

 JANUAR 9.5

 UČENJE MALIH PISANIH ČRK 9.5.1

 
 
Glede na to, da je deklica tako velike kot male tiskane črke znala poimenovati in 
pisati, sva pri učenju pisanih črk takoj prešli na zapisovanje. Male pisane črke so zelo 
podobne malim tiskanim črkam, zato se jih je zelo hitro naučila pisati. Težavo ji je 
delala le črka k, ki je precej zapletena. Pri tej črki sva naredili veliko različnih vaj, tako 
kot na začetku, ko sva se učili velike tiskane črke. Glede na to, da je bila zanjo 
težavna le ta črka, je včasih kar obupala, zato sem jo še dodatno spodbujala, 
predvsem pa poudarjala, da se bo tudi to naučila in da ni nič narobe s tem, če 
potrebuje malce več časa. Tudi nasploh velja, da so pri učenju pisanja ravno zanke 
med najpogostejšimi začetnimi težavami. Poleg tega pa so se kot začetne težave pri 
njej pojavljale še: neenotna oblika črk, črke so bile med seboj pretesno, preširoko 
povezane. 
 
  

Razvijanje pravopisne 
zmožnosti 
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Slika 41: Učenje malih pisanih črk (dekličin zvezek) 

 
 
Slika 42: Kartončki z malimi pisanimi črkami (Kuhar, 2014) 

 
 
Pri učenju potez zapisovanja si je pomagala tudi s kartončki posameznih črk. Z 
»mekol« lepilom sem napisala črke. Nato je deklica s prstom po črki vadila potek 
zapisovanja. 
 
VOŠČENE ČRKE 
Prosila me, je da ji te črke z voščenko napišem kar v zvezek, da jih lahko hitro 
ponovi, preden začne pisati. Tudi kasneje, ko je že usvojila vse črke in pisala besede, 
sem včasih opazila, da je za večjo gotovost obrnila nekaj strani nazaj in s prstom po 
črki ponovila zapis. 
 
Slika 43: »Voščene« male pisane črke (dekličin zvezek) 
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Slika 44: Zapis v črk v zvezek 2 (dekličin zvezek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPIS BESED 
 
Slika 45: Zapis besed s pisanimi črkami 1 (dekličin zvezek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 46: Zapis besed s pisanimi črkami 3 (dekličin zvezek) 

 
 
 
 
 
 

 
Slika 47: Zapis besed s pisanimi črkami 4 (dekličin zvezek) 
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ZAPIS POVEDI 
Pri povedih je kot veliko začetnico uporabljala velike tiskane črke. Nekatere povedi je 
ustno predlagala tudi sama in nato sem jih jaz zapisala v zvezek. Nato je ona pod 
mojim zapisom povedi še sama prepisala. 
 
Slika 48: Zapis povedi s pisanimi črkami 2 (dekličin zvezek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BRANJE KNJIGE: KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA 9.5.2

 
 
 
 
To je bila druga knjiga, ki jo je povedala za bralno značko. V šoli ji je pri učenju 
pomagala knjižničarka: »Hitro je usvajala nove besede, branje je bilo zelo tekoče, 
pripravljali sva se na bralno značko.« Besedilo ji je prilagodila tako, da ji je vsebino 
na vsaki strani skrajšala in prelepila stran. Ideja se mi je zdela dober primer 
prilagoditve. Besede so ji bile tako razumljivejše, kontekst zgodbe pa je ostal enak. 
Prav tako je zaradi manjšega obsega besedila na strani brala z razumevanjem. To se 
je kazalo v tem, ko je znala prebrano obnoviti s svojimi besedami. 
To knjigo je prebrala sama, ob moji pomoči. Še vedno ji je bilo nekaj besed neznanih, 
zato je potrebovala dodatno razlago in prevod. Malce več poudarka sem namenila 
pravilnemu naglaševanju besed, kot so na primer: kraljevič, kraljična, blazina. 
Nato je ob slikah sama obnovila zgodbo. Besedišče je bilo malce preskromno, zato 
sva se odločili, da bo pri obnovi, ki jo bo povedala za bralno značko, izhajala iz 
skrajšanega besedila.  
Opazila sem, da je imela pri pripovedovanju ob ilustracijah manj treme, govorila je 
glasneje, bolj sproščeno in samozavestno. Snemanje se je tudi tu izkazalo kot dobro, 
ker je imela občutek, kot da zares nastopa pred razredom, hkrati pa je dobila 
povratno informacijo in po ogledu posnetka je sama povedala, kaj mora popraviti. Na 
primer: tudi če se zmotim, moram nadaljevati, govoriti moram malce počasneje. V 
zvezek, ki ga je imela za bralno značko, pa je napisala tudi, zakaj ji je bila prebrana 
knjiga všeč. 
 
  

Razvijanje bralne 
zmožnosti in zmožnosti 
govornega nastopanja 
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Slika 49: Mnenje o prebrani knjigi (dekličin zvezek) 

 

 ŠOLSKE POTREBŠČINE 9.5.3

 
 
Opazila sem, da nekatere besede razume, a jih ne zna poimenovati. To sem opazila 
pri dajanju navodil, ko sem ji rekla, da naj nekaj napiše s svinčnikom ali nalivnikom, 
ali če mi lahko posodi radirko ali šilček. Potem me je vprašala oziroma ni znala 
poimenovati, ampak je stvar pokazala s kretnjo: »Mi posodiš, kako se reče, tisto?« (in 
je pokazala na listu, da bi rada nekaj zradirala). 
Nove besede za šolske potrebščine in šolske prostore sva se učili ob gradivu kartic 
Slike jezika. 
 
KARTICE S SLIČICAMI 
Kartice s sličicami šolskih potrebščin sem razvrstila po mizi. Poimenovala je tisto, kar 
je poznala (svinčnik, barvica, nalivnik, puščica, zvezek, knjiga …) Neznane besede 
sem poimenovala jaz in dodala zraven še par – kartica z zapisano besedo. Večkrat 
zapored sva vadili poimenovanje. Nato sva enako storili tudi za prostore v šoli. Te 
besede so bile zanjo težje in manj poznane, ker jih ni uporabljala v šolskem okolju 
(tajništvo, zbornica, računovodstvo, gledališče). 
 
Slika 50: Kartice s sličicami šolskih potrebščin (Knez, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTRJEVANJE BESED Z IGRO SPOMIN 
Ta igra je bila vedno zanimiva, uporabna in dobra za ponavljanje in učenje. Bila je 
tudi zabavna, saj sva tekmovali in to je dodatno prispevalo k njeni višji motivaciji za 
učenje. 
 
  

Razvijanje poimenovalne 
in pravorečne zmožnosti 
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Slika 51: Igra spomin (Knez, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MESECI IN LETNI ČASI 9.5.4

 
 
UČENJE IMEN MESECEV IN LETNIH ČASOV S POMOČJO KOLEDARJA 
 
Slika 52: Koledar (vir: https://www.pzs.si/novice.php?pid=8431) 

 
 
Stenski koledar sva najprej prelistali. Koledar je koristil tudi za ponovitev imen dni v 
tednu in ponovitev tega, kako si sledijo dnevi v tednu. Ime vsakega meseca sem 
prebrala na glas. Nato je ime meseca ponovila tudi ona. Ogledali sva si tudi slike 
koledarja, tako, da je imela nekaj občutka, h kateremu letnemu času spada določeni 
mesec. Pozornost sem namenila tudi temu, da je za vsak mesec povedala, koliko dni 
ima. Sama je ugotovila, da ima posamezen mesec 30 ali pa 31 dni, razen meseca 
februarja. Glede na to, da sva se letne čase že učili, sem ji rekla, da naj sama 
poskuša ugotoviti, kateri meseci spadajo k posameznemu letnemu času. Glede na 
slike v koledarju, ki so ji bile v pomoč, je ugotovila, da po trije meseci zapovrstjo 

Razvijanje poimenovalne in 
pravopisne zmožnosti 
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pripadajo določenemu letnemu času. Potem sva se pogovarjali o tem, kdaj ima ona 
rojstni dan, kateri mesec ji je najmanj všeč, kdaj se začne šola.  
Za utrjevanje letnih časov in mesecev sem pripravila tudi kratek učni list. 
 
Slika 53: Učni list – letni časi 1 (Kuhar, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 54: Učni list – letni časi 2 (Kuhar, 2014) 

 
 
ZAPIS DATUMA 
Glede na to, da sva se na začetku najinih srečanj pogovarjali tudi o tem, kdaj ima 
rojstni dan, mi je na list zapisala datum. Šele na tem srečanju sem ugotovila, da v 
Koreji, zapisujejo datum ravno obratno kot mi, in sicer najprej zapišejo mesec in nato 
dan. Ker se torej vsi nenehno učimo, sem se na tem srečanju naučila nekaj novega 
tudi jaz. Njen rojstni dan je že minil, jaz pa ji nehote nisem niti voščila za rojstni dan. 
Situacija je bila obema malo smešna in vsekakor je to pripomoglo k temu, da si je 
takoj zapomnila to razliko.  
Imena mesecev si je že sproti kar hitro zapomnila. Menim, da je bilo dobro, da se je 
najprej naučila letne čase, da je lahko uporabila že usvojeno znanje o tem, kaj je 
značilno za posamezen letni čas. Povezava med letnimi časi in meseci pa ji je 
pomagala pri tem, da si je lažje zapomnila, kako si meseci sledijo in tudi njihova 
imena. Na steno si je obesila tudi list s slikami letnih časov in imeni mesecev. 
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Ponavljanje imen mesecev, dni v tednu in letnih časov pa je sledilo na vsakem 
srečanju, tako da sva zapisali datum in je ustno določila, kateri dan v tednu je bil tisti 
dan, kateri mesec in kateri letni čas. 

 UTRJEVANJE BRANJA 9.5.5

 
 
 
Brali sva slikanice, ki si jih je sama izposodila v šolski knjižnici ali pa sva brali 
obravnavano gradivo iz berila. Branje je potekalo tako, da sem jaz prebrala eno 
stran, ona pa naslednjo. Vlogi sva ves čas izmenjevali. Pogovarjali sva se o vsebini 
knjig ob pomoči ilustracij. Potem ko sva prebrali knjigo, je na kratko s svojimi 
besedami poskušala obnoviti zgodbo ter povedala, kaj ji je bilo v knjigi všeč in zakaj. 
Pri samostojni izbiri knjig ji je sicer pomagala knjižničarka. 
Menim, da je učence  nujno spodbujati, da sami izberejo knjige, ki jih zanimajo, ker 
vadijo branje. Ob tem pa je pridobivala novo besedišče, vadila govorjenje.  
Pri branju se mi je zdelo zelo pomembno to, da sem jo sproti popravljala, da se je 
naučila pravilnega izgovora in pa tudi tega, da je brala enozložni predlog skupaj s 
sledečo besedo. Pri branju sem opazila zelo hiter napredek. Branje pa je bilo že zelo 
tekoče. Razumevanje je bilo še vedno dokaj skopo,  a je bistvo znala obnoviti ob 
pomoči ilustracij. Povedi so bile preproste, vendar se je kazal napredek. 

 FEBRUAR 9.6

 UČENJE VELIKIH PISANIH ČRK 9.6.1

 
 
Učenje je potekalo po enakem zaporedju kot ostale vrste črk, ki se jih je že naučila 
pisati. Vse skupaj pa je potekalo nekoliko hitreje, ker je pisanje velikih tiskanih črk 
usvojila zelo hitro in brez težav. 
 
Slika 55: Kartončki z velikimi pisanimi črkami (Kuhar, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Razvijanje pravopisne 
zmožnosti 

Razvijanje bralne in 
upovedovalne 

zmožnosti 
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Slika 56: »Voščene črke« (dekličin zvezek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 57: Zapis povedi (dekličin zvezek) 
 
 
 
 
 

Na sliki 58 je primer vaje iz delovnega zvezka, iz katere je razvidno, da je usvojila 
pisanje, vendar pa se kaže jezikovno neznanje: spol, sklanjanje. Zanimivo pa je, da 
je napisala poved v pravilnem besednem redu in tako rešila nalogo glede na 
navodilo. 
Te napake sem tudi pričakovala in so del procesa učenja jezika. Na napake sem jo 
opozarjala, jih popravljala, a hkrati temu nisem namenila največ pozornosti. 
Pomembno se mi je zdelo, da je govorila, pisala, sodelovala. Večino stvari se je 
naučila sproti ob nenehnem ponavljanju, poslušanju, branju. Še posebej bi na tem 
mestu omenila, da menim, da je branje pripomoglo k temu, da se je posredno naučila 
rabe pravilnega besednega reda v slovenščini. 
 
Slika 58: Zapis povedi v delovnem zvezku (Kokalj, 2012) 
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 OBLAČILA IN OBUTEV 9.6.2

 
 
Novo besedišče sva se učili z raznimi vajami ob uporabi gradiva Slika jezika. 
 
Slika 59: Poimenovanje posameznih oblačil (Knez, 2013) 

 
 
Pri tej vaji je novo besedišče razvijala s pomočjo sličic. Nato sva vsaki sličici poiskali 
še par, napisan z besedo. 
Hitro je usvojila besede za vrsto oblačil in obutve, ki jo je nosila tudi sama (npr. 
bunda, nogavice, kavbojke …) Več ponavljanja pa sva namenili besedam, ki bo bile 
zanjo nove, včasih tudi vizualno (moška obleka, kostim, bluza). Občutek sem dobila, 
da v njenem maternem jeziku ne ločijo tako natančno med posameznimi vrstami 
oblačil (npr. bluzi in majici rečejo enako). Besede, ki so bile težke, sem nato zbrala 
na poseben kupček in sva jih večkrat ponavljali, samo s sličicami, da si je ustvarila 
vizualno predstavo o besedi. 
 
Slika 60: Delitev oblačil na moška in ženska (Knez, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razvijanje 
poimenovalne in 

pravorečne zmožnosti 
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Na podlagi sličic pri tej vaji ni imela težav. Hitro je ločila med tem, kaj je specifično, 
kar nosijo le moški ali le ženske. Pri poimenovanju posameznih sličic pa je 
potrebovala še malo pomoči (kravata, kopalke …). 
 
Slika 61: Delitev oblačil na zimska in poletna (Knez, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 62: Vrste obutve (Knez, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enako kot zgoraj tudi tu ni imela težav pri  razlikovanju med poletnimi in zimskimi 
oblačili. Vedela je, kaj je obutev in kaj spada v to skupino. Zanjo pa so bile nove 
besede: škornji, sandali, moški čevlji. 
 
KAJ PA JAZ NAJRAJE NOSIM? 
Pri tej nalogi je izbrala sličice oblačil in obutve, ki jih sama najraje nosi. Za vsako 
sličico je povedala tudi kdaj to obleče ali obuje. Na primer: Bundo nosim pozimi, ko je 
zunaj zelo mrzlo. 
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Slika 63: Kaj najraje nosim (Knez, 2013) 

 
 
Slika 64: Igra Spomin (Knez, 2013) 

 
 
Utrjevanje naučenega je potekalo z igro spomin. Ob igri se je sprostila in nekako je 
znanje hitreje povezovala. S pomočjo sličic pa si je lažje zapomnila nove besede, saj 
si je predmete tudi predstavljala. 

 MAREC 9.7

Ker je osnovno besedišče že precej usvojila in obvladala, sva v nadaljnjih srečanjih 
več pozornosti posvetili temam, ki so jih obravnavali v šoli. Predvsem zato, da je pri 
pouku lažje sledila in se novih stvari učila sočasno kot drugi učenci v razredu. 
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 PREDLOGI 9.7.1

 
 
Nekatere predloge je znala že od prej, saj se jih je naučila spontano. Za jasno 
razumevanje predlogov pa sem uporabila konkreten primer. Žogo sem postavila na 
različna mesta. Vedno sem začela z vprašalno povedjo, tej pa je sledil odgovor z 
določenim predlogom, ki sem ga izgovorila poudarjeno.  
Na podoben način sem ji za lažjo predstavo položaje žog narisala tudi v zvezek. 
 
Slika 65: Ponazoritev rabe predlogov (dekličin zvezek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAJA Z ŽOGO 
Manjšo žogico iz blaga je glede na moje ustno navodila postavila na ustrezno mesto. 
Ker je šlo za konkreten material, si je lažje predstavljala in hitreje usvojila rabo 
predlogov. 
Primeri navodil: 
»Žogo daj na mizo.« 
»Žogo daj pod mizo.« 
»Postavi žogo zraven stola.« 
»Žogo daj v omaro.« 
»Žogo postavi za torbo.« 
»Žogo daj med mizo in stol.« 
 
  

Razvijanje upovedovalne 
zmožnosti 
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VAJA V DELOVNEM ZVEZKU 
Vajo je rešila samostojno.  
 
Slika 66: Vaja predlogov delovnem zvezku (Kokalj, 2012) 

 
 

 HRANA 9.7.2

 
 
 
Po zgledu kartic Slike jezika sva skupaj naredili več miselnih vzorcev glede na 
posamezne skupine hrane. Risbe je v večini narisala sama. Vsako risbo je 
poimenovala, ponekod pa si je pripisala še korejski prevod. 
  

Razvijanje poimenovalne, 
pravorečne in pravopisne 

zmožnosti 
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Slika 67: Sadje (dekličin zvezek) 

 
 
Slika 68: Zelenjava (dekličin zvezek) 
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Slika 69: Pijača (dekličin zvezek) 

 
 
Slika 70: Sladkarije (dekličin zvezek) 

 
 
Slika 71: Meso (dekličin zvezek) 
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NAKUPOVALNA KOŠARA 
Iz raznih letakov je izrezala poljubne sličice izdelkov, ki jih bi ona kupila v trgovini. 
Vse izdelke je poimenovala, nato pa vsakega ustno uvrstila v posamezno skupino, 
npr: Paradižnik spada med zelenjavo. 
 
Slika 72: Nakupovalna košara (dekličin zvezek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VPRAŠALNE POVEDI 9.7.3

 
 
Vprašalne povedi so bile zanjo precej zahtevne. Predvsem zato, ker se spremeni 
vrsti red besed pri odgovoru. Katero vprašalnico bi uporabili, je nam, rojenim 
govorcem, popolnoma jasno in samoumevno, njej pa ni bilo. 
 
Slika 73: Vprašalne povedi v delovnem zvezku – vaja (Kokalj, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Razvijanje upovedovalne in 
pravopisne zmožnosti 
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VAJA: IZMIŠLJENA ZGODBA 
Igro sva se igrali obe. Vsaka je vzela manjši kos papirja in odgovorila na določeno 
vprašanje. Odgovor na vsako vprašanje je vsaka zapisala na listek in ga nato 
prepognila. Za tem sva si listka zamenjali in odgovorili na naslednje vprašanje. 
Postopek menjavanja listkov za vsakim vprašanjem sva nato ponavljali do zadnjega 
vprašanja. Tako sta nastali dve različni zgodbi (pogosto sta bili tudi zelo smešni). 
Vprašanja: Kdo? Kje? Kdaj? Kaj (ta oseba) dela? Kdo je s to osebo? Kaj počneta? 
Namen te vaje je prepoznati vprašalnice in ustrezno odgovoriti na vprašanja. Na 
začetku so bili odgovori samo besede, proti koncu šolskega leta pa je odgovore pri 
tej igri zapisala s celo povedjo. Igra je enostavna, a hkrati zelo zabavna. Igro je imela 
zelo rada in vedno je komaj čakala, da ona prebere obe smešni zgodbi. Poleg 
prvotnega utrjevanja odgovarjanja na vprašanja je vadila tudi branje. Vprašanja in 
število vprašanj je poljubno. Po nekaj srečanjih, ko je igro dobro poznala, je vprašnja 
postavljala ona, tako da nisem bila vedno jaz v vlogi »glavne«. 
 
Slika 74: Izmišljena zgodba (dekličin zvezek) 

 

 APRIL 9.8

 ŽIVALI IN NJIHOVA BIVALIŠČA 9.8.1

 
 
 
Snov so obravnavali pri pouku. Za večjo preglednost in ponovitev je v zvezek 
naredila več miselnih vzorcev za posamezna bivališča. Nato sva snov ponavljali in 
utrjevali še s karticami Slike jezika. 
 
MISELNI VZORCI ZA POSAMEZNE VRSTE  ŽIVALSKIH BIVALIŠČ 
S tem ko je sama še enkrat zapisala vso šolsko snov, čeprav v obliki miselnega 
vzorca, si je veliko zapomnila. Sama je povedala, da so ji miselni vzorci všeč, ker so 
pregledni in si snov lažje zapomni. 
  

Razvijanje poimenovalne  in 
pravorečne zmožnosti  
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Slika 75: Miselni vzorec o vrstah živalskih bivališč 1 (dekličin zvezek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da je miselni vzorec delala popolnoma samostojno, se lahko razbere tudi iz 
določenih pravopisnih napak (školka, nosolog). Opazno je bilo napredovanje v 
usvajanju besed, tudi v razumevanju,  določene težave pa so se še pojavljale v 
odnosu govor - zapis. 
 
UTRJEVANJE SNOVI S KARTICAMI SLIKA JEZIKA 
Snov je ponovila tako, da je pod kartico s sličico bivališča uvrstila ustrezne kartice s 
sličicami živali. 
 
Slika 76: Domače živali (Knez, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pogovarjali sva se tudi o hišnih ljubljenčkih, nekatere je poiskala tudi na karticah. 
Povedala je, da si sama želi imeti psa. Pogovarjali sva se tudi o tem, da je potrebno 
za hišne ljubljenčke skrbeti, za to pa potrebuješ čas in tudi ustrezen prostor, ki ga 
določena žival potrebuje. 
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Slika 77: Hišni ljubljenčki (Knez, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 

Pri naslednji vaji je razvrstila kartice s sličicami glede na tip bivališča v gozdu, savani 
ali tropskem gozdu. Bivališča je hitro povezala z ustreznimi sličicami. Pomoč je 
potrebovala pri poimenovanju določenih sličic bivališč, a v večini primerov je šlo za le 
potrditev, da je povedala pravilno, nato pa je nadaljevala sama. Pri tem je ustno 
tvorila kratke povedi, npr. Lisica živi v brlogu. 
 
Slika 78: Živali in njihova bivališča (Knez, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PREVOZNA SREDSTVA 9.8.2

 
 
 
DELITEV PREVOZNIH SREDSTEV NA SKUPINE 
Vodni promet, zračni promet, cestni promet, železniški promet. 
 
Pri vajah prevoznih sredstev se je s pomočjo sličic naučila novih besed. Besede je v 
večini hitro usvojila. Več vaje je potrebovala pri pomnjenju besed helikopter, trajekt in 
tovornjak. Nato sva kartice skupaj razvrstili še v skupine prevoznih sredstev glede na 
način potovanja: po kopnem, zračni promet, vodni promet. 
 
  

Razvijanje 
poimenovalne in 

pravorečne zmožnosti 
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Slika 79: Prevozna sredstva (Knez, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pogovorili sva se tudi o tem, s katerimi prevoznimi sredstvi se je že peljala. Tvorila je 
kratke povedi, npr. Nisem se še peljala s helikopterjem. Nekatere povedi je tudi 
zapisala, npr. V šolo se vozim s kolesom. 

 IGRA: HITRO MISLI 9.8.3

 
 
Nad igro je bila navdušena. Igrali sva se jo med vsakim krajšim odmorom med 
učenjem, najpogosteje pa na koncu ure. Na določeni znak je vsaka s prsti pokazala 
poljubno število od 1 do 10. Nato sva ti števili sešteli in na zaporedno črko, glede na 
številko, izpolnili preglednico. Po 1 minuti sva prebrali vsaka svojo rešitev. Če je bila 
rešitev različna, je vsaka dobila 10 točk, če je  bila enaka, pa vsaka 5 točk. Če polje 
ni bilo izpolnjeno, se je za to štelo 0 točk. 
 
Slika 80: Igra Hitro misli (Kuhar, 2014) 

 
Vaja je primerna za utrjevanje znanja z raznih področij: zaporedje črk v abecedi, 
iskanje besed na točno določeno začetno črko, iskanje besed točno določene 
skupine, hitro razmišljanje in povezovanje znanja.  

Utrjevanje poimenovalne in 
pravopisne zmožnosti 
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 BRANJE KNJIGE: HVALEŽNI MEDVED 9.8.4

 
 
 
To je bila tretja knjiga, ki jo je učenka povedala za bralno značko. Enako kot pri 
Kraljični na zrnu graha ji je knjigo priporočila knjižničarka. Tudi to knjigo je prebrala v 
skrajšani verziji. Knjigo je pri meni brala najprej skupaj s knjižničarko, tako da je 
večino morebitnih neznanih besed že razumela. Knjigo je dvakrat sama prebrala na 
glas. Branje je bilo tekoče. Opazila sem tudi, da je brala stavčnofonetično pravilno. 
Napredek se je kazal tudi pri branju z razumevanjem, saj je brez moje pomoči 
povedala natančno obnovo. Izrazila je tudi svoje mnenje o tem, kaj ji je bilo v knjigi 
všeč in kaj ne. 
Nato sva vadili pripovedovanje ob ilustracijah. Ker je način že poznala, je 
pripovedovala samostojno. Mojo pomoč je občasno potrebovala predvsem zato, da 
sem jo s kakšno besedo spomnila na nadaljevanje. Opazila se je tudi izredna 
sproščenost v primerjavi s pripovedovanjem prejšnjih knjig za bralno značko. Ob 
ilustracijah se je ustavila, pokazala z roko na stran z ilustracijami, govor pa je bil bolj 
tekoč in manj dobesedno naučen. Včasih se ji je zataknilo, ker je pozabila kakšno 
ključno besedo (zibelka). Moja vloga je bila predvsem v tem, da sem jo poslušala ali 
pa sem bila v vlogi prišepetovalke. Ko je  popolnoma zaupala svojemu nastop  sem 
na najinem srečanju, pred nastopom v razredu, njeno pripovedovanje posnela. 
Posnetek je komentirala sama, jaz sem včasih samo še kaj dodala, predvsem 
pohvalo in spodbudne besede, da se je dobro pripravila in da ji bo nastop v razredu 
zagotovo uspel. 

 MAJ 9.9

 UČENJE PESMI: VINKO MÖDERNDORFER: POTEP 9.9.1

POTEP 
Kaj je potep 
drugega kot nekakšen 
brez-reden izlet? 
(hočem reči – izlet brez reda – 
greš tja, kamor pač pogled pogleda). 
Kdor je za potep, 
naj nemudoma 
spodviha rep 
in naj se odpravi 
z nami na izlet!  
Kdor pa repa nima, 
na si glave 
ne razbija, 
saj za potep 
ni potreben samo rep, 
temveč tudi 
kakšna majhna ideja, 
ki ti pove, 
da se nikoli 
ne potuje naokoli, 

Razvijanje bralne 
zmožnosti in zmožnosti 
govornega nastopanja. 

Razvijanje govornega 
nastopanja in pravorečne 

zmožnosti 
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če se lahko 
kar preskoči 
živa meja! 
 
Pesem se je morala naučiti na pamet. Učenje in razumevanje pesmi je bilo zanjo 
težje, ker je vsebino težko razbrala iz konteksta. Najprej sem ji razložila neznane 
besede. Nato pa sva se učili verz za verzom. Da si je lažje predstavljala zaporedje 
verzov, je pesem počasi brala, jaz pa sem ob tem to kazala s pantomimo. Na ta 
način si je lahko vizualno predstavljala vsebino in si lažje zapomnila vrstni red. 
Najprej sva vadili  prvo kitico, potem se je naučila drugo in nato povezala prvo in 
drugo itd. Tudi sama si je pri učenju pomagala s pantomimo, sama pa se je učila 
pesmi tudi tako, da jo je večkrat napisala in si jo na ta način lažje zapomnila. 
 
Slika 81: Pesem Potep (dekličin zvezek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DELI TELESA 9.9.2

 
UČNI LIST 
Na učnem listu, ki sem ga pripravila, se je najprej naučila poimenovati posamezne 
dele telesa. Nato pa je lahko svoje znanje preverila tako, da je na prazna polja 
zapisala pravilne odgovore in jih tudi preverila na istem učnem listu na hrbtni strani 
mape. 
Na prozorno mapo je lahko s flomastrom pisala in tudi brisala. Tako je lahko vadila 
poimenovanja delov telesa tudi, ko mene ni bilo, in si sama preverila rešitve. Poleg 
tega pa je na ta način ugotovila, katere besede je že usvojila in katere mora še 
ponoviti. 

Razvijanje poimenovalne 
in pravopisne zmožnosti  
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Slika 82: Deli telesa (vir: https://www.pinterest.com/pin/355854808038210302/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IGRA SPOMIN 
Izdelala sem spomin s karticami na temo delov telesa. Z razliko od spomina, ki sva 
ga igrali s karticami Slike jezika, je bil v tem primeru par sestavljen iz dveh enakih 
sličic. Vsak par je nato poimenovala, pokazala na svojem telesu in povedala glavno 
nalogo posameznega organa. Na primer: »Z očmi gledam.« 
Za spomin sem se odločila zato, ker se je to igro zelo rada igrala in je bila po navadi 
vedno boljša od mene, to pa je bilo zanjo še bolj motivacijsko. 
Igre se nisva igrali samo na začetku ali na koncu srečanja. Včasih, ko sem opazila, 
da potrebuje malce odmora, sva se šli igrat spomin. 
 
Slika 83: Deli telesa (Kuhar, 2014) 
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 JUNIJ 9.10

 PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA 9.10.1

 
 
 
Vadili sva za preverjanje znanja pri spoznavanju okolja. Še enkrat sva predelali učno 
snov. Pri tem sem opazila, da je snov hitro usvojila, le nekatere izraze sem ji morala 
dodatno pojasniti. Poleg tega sem opazila, da nekaterih stvari ni razumela, ker jih v 
njihovi kulturi ne poznajo. Na primer pri obravnavi osebnih praznikov v njihovi kulturi 
ne poznajo praznovanja goda, prav tako ne verskih zakramentov, kot sta krst ali 
obhajilo.  
 
Slika 84: Vaja za spoznavanje okolja (Kuhar, 2014) 

 
Učila pa se je tudi že samostojno. V svoj posebni zvezek si je naredila zapiske 
oziroma po svojih zmožnostih strnila najpomembnejšo vsebino. 
  

Razvijanje poimenovalne, 
pravorečne in pravopisne 

zmožnosti 
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Slika 85: Zapiski snovi (dekličin zvezek) 

 
 

 RAZREZANE POVEDI 9.11

 
 
 
Ker je imela težave z besednim redom v povedih, sem se odločila za vajo z 
besedami, ki jih je morala sestaviti v smiselno poved. Ker je šlo za ponavljanje in 
utrjevanje, je vadila samostojno. Naloge se je lotila tako: besede je najprej nastavila 
na mizo, premislila, na glas prebrala in šele nato nalepila kartončke v zvezek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razvijanje 
upovedovalne in 

pravopise zmožnosti 
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Slika 86: Razrezan povedi (Kuhar, 2014)) 

 
 

 SAMOSTOJNI ZAPISKI 9.12

 
 
 
Slika 87: Učna snov 1 (dekličin šolski zvezek) 

 
 
  

Razvijanje zmožnosti 
pisanja 
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Slika 88: Učna snov 2 (dekličin šolski zvezek) 

 
 
Na slikah 87 in 88 je prikazano samostojno delo učenke, in sicer pri šolskem 
utrjevanju snovi pri predmetu naravoslovje, v šoli. Ker delo ni potekalo doma, je bila 
časovno omejena, kar se vidi pri obliki pisave in orientaciji na papirju (pisanje od črte 
do črte …). Napake, ki se pojavljajo, so:  

 napačen zapis besed (npr. vratenje namesto vrtenje) in napake, ko je r 
zapisala kot l in t kot d (npr. smeli namesto smeri in naspodni namesto 
nasprotni). Sklepam, da je vzrok narekovanje v mislih. Ko sva delali skupaj, 
sem ji pogosto pomagala tako, da sem določene besede, preden jih je 
zapisala, izgovorila na glas in še dodatno poudarila posamezne glasove (d, t, r 
itd.); 

 šibek besedni zaklad oziroma pisanje besed po spominu (naprava je zapisala 
kot prava, giblje je zapisala kot giblja); 

 izpuščanje črk in zamenjava črk (prava namesto naprava, lopotce namesto 
lopatice, rdzlično namesto različno); 

 ne dovolj natančno zapisovanje črk a in o (pri besedah lopatice in različno); 

 izpuščanje dela glagola (Zapisala je: kdaj kaj zgodi namesto kdaj se kaj 
zgodi); 

 napačna uporaba veznika (ki namesto v katerem); 

 izpuščanje končnih ločil (pika na koncu povedi). 
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 SKLEPNE UGOTOVITVE 10

V magistrskem delu je prikazan potek začetnega učenja slovenščine in 
opismenjevanja 9-letne korejske deklice v slovenščini. Ko je prišla v Slovenijo, je 
začela obiskovati 3. razred OŠ, v popoldanskem času pa je imela na željo staršev 
dodatno/mojo pomoč doma, in sicer vse šolsko leto. Iz prikaza najinega 
individualnega dela v Empiričnem delu je napredek kljub nekaterim napakam jasno 
viden. Upoštevati je potrebno dejstvo, da je začela brez znanja slovenščine in da je 
bil zanjo začetek zares zahteven. O njem je povedala v intervjuju: »Na začetku mi je 
bilo zelo težko, ker nisem znala jezika in jih [sošolcev] nisem razumela, tudi igrati se 
nisem mogla z njimi. Bolj ali manj sem jih le opazovala.« K temu lahko dodam, da je 
znanje jezika zagotovo eden od najpomembnejših dejavnikov za uspešno vključitev 
priseljenca v novo okolje.  
 
Zelo velik napredek je bil viden v branju. Menim,  da je presegla pričakovanja, saj je  
bilo njeno branje zmeraj bolj tekoče in zmeraj bolj je razumela prebrano. To je opazila 
tudi sama: »V branju sem bila precej dobra, mislim, da sem brala celo bolje od 
nekaterih sošolcev. To se mi je zdelo super in bila sem vesela, da sem v nečem tudi 
jaz dobra.« Uspešno je opravila tudi bralno značko. Zelo je napredovala na področju 
pravorečja; to se je odražalo pri glasnem branju in govorjenju. Zelo se je razvila njena 
poimenovalna zmožnost v slovenščini (pridobila je veliko besed) in tudi upovedovalna 
zmožnost, saj je tvorila povedi, sicer nekoliko pomanjkljive (napačen glagolski čas, 
napačna uporaba spola, števila in napačno sklanjanje), a teh napake je bilo zmeraj 
manj. Zagotovo je k temu pripomogla vključitev med vrstnike, igra z njimi, 
sporazumevanje z njimi, sodelovanje pri pouku. Usvojila je tudi vse vrste poslušanja, 
ki se najpogosteje uporabljajo pri pouku (monološko poslušanje, dialoško poslušanje, 
razlikujoče poslušanje, doživljajsko poslušanje …), šibkejše pa je bilo poslušanje z 
razumevanjem. To je sicer temeljna oblika poslušanja, a vzrok za šibkost je  bilo 
pomanjkanje predznanja in predvsem besednega zaklada. Kljub vsemu pa je tudi tu 
napredovala in del poslušanja z razumevanjem tudi usvojila (kratke obnove knjig, 
poslušanje razlage pri pouku …). Deklica je sama ugotovila naslednje: »Mogoče je 
bilo najtežje poslušanje, saj nisem ničesar razumela, seveda pa tudi pogovarjanje, ki 
je potekalo precej s pomočjo rok. Ko sem malo usvojila jezik, pa mi je bilo najtežje 
pisanje.«  
 
Kakor sem pričakovala, se je tudi potrdilo: da bodo največje napake vidne ravno pri 
pisanju. Gre za pretvarjanje slišanega v pisno obliko. Vzrok temu je ne le to, da se v 
slovenščini določene besede pišejo drugače, kot jih izgovorimo, ampak tudi to, da se 
je deklica prej učila pisati v drugi pisavi, zdaj pa v latinici (gajici). Pisanje je v 
primerjavi z govorjenjem uporabljala tudi manj pogosto. Z vajo pa se bodo te napake 
zagotovo manjšale in bodo manj opazne. Tako so svoj pogled na njeno prvo leto v 
Sloveniji predstavili njeni starši: »Nismo pričakovali tako hitrega napredka pri učenju. 
Pričakovali smo, da bo potrebovala dve leti ali več, da bo usvojila nov jezik. Potem ko 
je začela z dodatno strokovno pomočjo učenja slovenščine na domu, je sama začela 
brati knjige v slovenščini in gledati slovenske programe, risanke na televiziji. Tudi ko 
se je igrala s punčkami, se je z njimi pogovarjala po slovensko.«  
 
Zagotovo so na njen napredek pozitivno vplivali razni dejavniki, ne le v šoli, ampak 
tudi tisti, ki sem jih uporabila sama: veliko različnih dejavnosti in različni didaktični 
pristopi (uporaba didaktičnih iger). Pri delu z deklico sem uporabila predvsem zelo 
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veliko slikovnega gradiva, nekaj že pripravljenega, nekaj pa sem ga izdelala sama. 
Podobno tudi njena učiteljica pri pouku: »Sedela je v prvi klopi, na sredini tako da me 
je lahko ves čas spremljala in gledala. Ob razlagi sem uporabljala veliko kretenj, ji še 
dodatno pokazala kaj v učbeniku. Uporabljala sem projektor in slike, da je bilo vse še 
dodatno podkrepljeno z vizualnim gradivom. Zanjo sem pripravila posebne vaje /…/« 
Menim pa, da ni dobro pretiravati z zelo različnimi tipi aktivnosti, saj le-te s tem 
zgubijo svoj namen. Prilagajati se je treba učencu in tisto, kar ga motivira, bo prineslo 
tudi rezultate. Sama bi kot primer izpostavila predvsem vaje: spomin, iskanje besed, 
igra »izmišljena zgodba« … Teh dejavnosti se je zelo veselila, ker so vsebovale 
elemente humorja, sodelovanje v igri je bilo obojestransko, ni bila ves čas samo ona 
izpostavljena, na voljo je imela tudi druga močna področja, s katerimi se je lahko 
izrazila (risanje, pantomima, spomin). 
 
Kot drugi pomemben dejavnik bi izpostavila aktivno vključenost v novo okolje. To 
seveda vključuje ne le dodatno pomoč na domu, temveč tudi/predvsem druženje z 
vrstniki, sprejetost v razredu med sošolci, sodelovanje staršev s šolo – vse to je 
zagotovo doprineslo k hitrejšemu napredovanju. Velikokrat se pojavi strah zaradi 
prihoda v novo okolje in zaradi neznanja jezika, ki lahko zelo ovira proces učenja.  
Podoben pomislek so na začetku imeli tudi dekličini starši: »Iskreno povedano, na 
začetku nas je to najbolj skrbelo. Ampak nikoli ni pokazala nobenega napora pri 
učenju. Osredotočila se je na predmete, ki so ji ležali: likovno področje in 
matematično področje. Tukaj je bila raba samega jezika manjša in na teh področjih je 
bila zares uspešna. Ko pa je naletela na kakšno težavo, se je vedno lahko obrnila k 
učiteljici v razredu, h knjižničarko ali k tebi. Velikokrat pa je povedala, da so ji 
pomagali tudi sošolci.« V intervjujih prav vsi intervjuvanci poudarjajo pomembnost 
sprejetosti in sodelovanja v novem okolju. Tudi starši deklice so se zaradi neznanja 
jezika morali znajti, a imajo pozitivne izkušnje: »Izkušnje so zelo dobre. Predvsem kot 
zelo dobro se je izkazalo dogovarjanje učiteljice v šoli in učiteljice za dodatno pomoč 
doma. Menim, da je to zelo pripomoglo k napredku. Prav tako je imela deklica v šoli 
na voljo strokovno pomoč s šolsko knjižničarko in je lažje usvajala in sledila redni 
snovi pri pouku. Šola nam je tudi priporočila obisk poletne šole slovenščine v času 
poletnih počitnic.« Vključenost v šolsko okolje je bila uspešna; učiteljica je povedala: 
»Menim, da se je vključila zelo dobro. Tudi sošolci so jo toplo sprejeli. Staršem sem 
predlagala, da obiskuje tudi podaljšano bivanje, saj se bi tako z njimi lahko več 
družila, igrala in bila bolj v stiku z jezikom.« V odnosu učitelj – učenec je nujno 
zaupanje, kot pravi knjižničarka: »Pomembno se mi zdi zaupanje. Učenca ne sme biti 
strah pred napakami. Nujno se mi zdi, da je sproščen tako učitelj kot učenec in pa 
tudi, da učenec ve, da se lahko kadarkoli obrne nanj in ga vpraša, če bo potreboval 
pomoč.« Dodala pa je tudi, da je pomembna tudi lastna motivacija, samoiniciativnost: 
»Vzdušje je bilo sproščeno in hitro sva se ujeli, saj je bila zelo vedoželjna.« Učiteljica 
je zaupanje predstavila kot pogoj za začetek procesa učenja: »Najpomembnejše se 
mi zdi pridobiti otrokovo zaupanje, da lahko sploh steče sam proces učenja. Učitelja 
ne sme biti strah in ne sme dvomiti vase. Do učenca mora pristopiti sproščeno in s 
polno pozitive.« Sama sem podobnega mnenja. Za tak odnos mora učitelj narediti 
začetne korake in mora učencu pokazati, da mu ni vseeno zanj, poskušati mora 
ustvariti čim bolj sproščeno okolje, ker lahko pretirano formalen odnos privede do 
dodatnega strahu pri učencu. Učenka pa je povedala, da vsem, ki bodo kdaj v 
podobni situaciji kot ona, svetuje: »Ne sme ga biti strah. Vsega se lahko naučiš. 
Tukaj so učitelji, ki ti bodo vedno pomagali, meni pa so bili ves čas pripravljeni 
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pomagati tudi sošolci. Dobro je, da se z njimi veliko igraš, saj sem se veliko naučila 
tudi preko igre.« 
 
Če povzamem, so na dekličin napredek vplivali naslednji dejavniki: sistematično 
usvajanje jezika, osebni interes in delavnost, aktivna vključenost v novo okolje in 
druženje z vrstniki, pozitiven in zaupljiv odnos med njo in učitelji ter sodelovanje 
staršev s šolo. 
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IV. ZAKLJUČEK 

Dosežki korejske učenke, ki je pri učenju slovenščine v enem šolskem letu prešla od 
čistega začetka do usvojene zmožnosti branja, pisanja, govorjenja in poslušanja v 
slovenščini oziroma do zelo uspešnega pisanja šolskih preizkusov znanja, opravljene 
bralne značke in tudi vključenosti v slovensko šolsko okolje, so zagotovo veliki.  
 
Nekaj sem k njenemu uspehu doprinesla tudi jaz z individualnim delom doma. V 
magistrskem delu so prikazani potek dejavnosti, postopno usvajanje jezika pri vseh 
štirih sporazumevalnih dejavnostih ter različni pristopi. V tem času je bil največji 
napredek viden pri govorjenju in pisanju. Zaradi kompleksnosti in manjše 
vsakodnevne rabe se največ težav še vedno pojavlja pri pisanju. Poslušanje z 
razumevanjem pa je okrnjeno zaradi skromnega besednega zaklada.  
 
Teoretična spoznanja so se potrdila v praksi: k uspehu vodi preplet raznih 
dejavnikov, s pomočjo katerih se ustvari učinkovito učno okolje, med njimi so nujni: 
aktivna raba in učenje jezika, vključenost v šolsko okolje, zaupanje v odnos med 
učencem in (zasebnim) učiteljem in sodelovanje staršev s šolo. Dodatna pomoč pri 
učenju jezika na domu je povečala stalen stik z jezikom, zaradi usmerjenega in 
postopnega učenja, prilagojenega potrebam učenke, je bil njen napredek večji, poleg 
tega pa se je zmanjšal strah, ki je velik zaviralec procesa učenja novega jezika. 
Učenka je imela ves čas na voljo nekoga (mene), ki ji svetuje, pomaga, usmerja, 
razume in je ločen od šolskega okolja. 
 
Nisem bila dekličina učiteljica v šoli in dela v razredu z otroki priseljenci nisem 
spoznala kot učiteljica. Kljub temu je bila zame ta izkušnja zagotovo življenjska, zelo 
dragocena in hvaležna sem zanjo. Delo z deklico je bilo tudi zame nekaj povsem 
novega, nekaj, česar sem se lotila brez predhodnih izkušenj. Med delom z deklico 
sem sproti dobila veliko novih idej za poučevanje, nekatere pa bi ob novi podobni 
izkušnji tudi spremenila. V procesu individualnega poučevanja sem pridobila tudi 
veliko novega znanja, ki mi bo zagotovo zelo koristilo pri poučevanju. Izpostavila bi 
opazovanje učenca in odzivanje na njegovo nebesedno izražanje, prilagajanje dela 
učencu, prepoznavanje njegove stiske in spontan odziv nanjo. In kot 
najpomembnejše: empatičnost, vložiti del sebe v sam proces. S tem se lahko 
vzpostavi zaupljiv odnos, ki je podlaga za uspešno nadaljnje delo. 
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VI. PRILOGE 

1. INTERVJU s starši (prevod) 

Zakaj ste se odločili za dodatno pomoč pri učenju slovenščine za deklico? 
Menili smo, da je najboljša pot za razumevanje slovenščine učenje slovenščine. 
Poleg tega smo razmišljali takole: najbolje se bo vključila v novo okolje, če bo usvojila 
jezik in se družila z vrstniki in prijatelji ter imela dodatno pomoč pri učenju. 
 
Prosim, če na kratko opišete, kako ste opažali dekličino vključitev v novo 
okolje, v razred? 
V šoli so jo učenci sprejeli zelo dobro. Z njo so komunicirali, čeprav je bila na začetku 
to bolj ali manj nebesedna komunikacija. Njeno učenje slovenščine se je načelo 
popolnoma od začetka in postopoma, a se je hitro vključila med vrstnike in se z njimi 
igrala. Pomembno se nam je zdelo, da spremlja pouk in se uči skupaj z ostalimi 
učenci v razredu. 
 
Ali ste opazili kakšno njeno stisko zaradi začetnega neznanja jezika? Ali vam je 
o tem govorila? 
Iskreno povedano, na začetku nas je to najbolj skrbelo. Ampak nikoli ni pokazala 
nobenega napora pri učenju. Osredotočila se je na predmete, ki so ji ležali: likovno 
področje in matematično področje. Tukaj je bila raba samega jezika manjša in na teh 
področjih je bila zares uspešna. Ko pa je naletela na kakšno težavo, se je vedno 
lahko obrnila k učiteljici v razredu, h knjižničarki ali k tebi. Velikokrat pa je povedala, 
da so ji pomagali tudi sošolci. 
 
Kako je po vašem mnenju na deklico vplivalo dodatno delo na domu? 
To se je izkazalo kot zares dobra odločitev. Prvič, učenje jezika in pomoč pri šolskem 
delu. Drugič, nanjo je to imelo čustveno pozitiven vpliv. Na svojo popoldansko 
učiteljico slovenščine je gledala kot na svojo prijateljico, ki ji lahko zaupa in ji bo 
vedno na voljo, ko bo potrebovala pomoč. Kot tretjič pa je tvoja pomoč deklici 
pomagala tudi pri samem razumevanju nove kulture, navad in običajev, ki so bili 
zanjo povsem novi. 
 
Ali ste tudi sami opazili napredek? Kje? Na kateri način je deklica to pokazala 
ali povedala? 
Nismo pričakovali tako hitrega napredka pri učenju. Pričakovali smo, da bo 
potrebovala dve leti ali več, da bo usvojila nov jezik. Potem ko je začela z dodatno 
strokovno pomočjo učenja slovenščine na domu, je sama začela brati knjige v 
slovenščini in gledati slovenske programe, risanke na televiziji. Tudi ko se je igrala s 
punčkami, se je z njimi pogovarjala po slovensko. Dandanes, ko se z možem oba 
učiva slovensko, pa je ona tista, ki nama zelo veliko pomaga, naju uči in popravlja. 
 
Kako pa je potekalo sodelovanje s šolo? Ali bi mogoče želeli izpostaviti kakšen 
dober primer sodelovanja? 
Izkušnje so zelo dobre. Predvsem kot zelo dobro se je izkazalo dogovarjanje 
učiteljice v šoli in učiteljice za dodatno pomoč doma. Menim, da je to zelo pripomoglo 
k napredku. Prav tako je imela deklica v šoli na voljo strokovno pomoč s šolsko 
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knjižničarko in je lažje usvajala in sledila redni snovi pri pouku. Šola nam je tudi 
priporočila obisk poletne šole slovenščine v času poletnih počitnic. 
 
Kaj bi svetovali staršem, ki se bi znašli v podobni situaciji. Kaj se vam zdi zares 
pomembno za dobro vključitev otroka v novo (šolsko) okolje? 
Menimo, da se je bolje osredotočiti na to, da se bo otrok čim bolje počutil v novem 
okolju kot pa na samo učenje jezika. Pri tem pa je potrebno otroka še dodatno 
spodbujati in ga še dodatno pohvaliti ob vsakem napredku in ga tudi opominjati na to, 
da ima ogromno talentov, ki jih lahko pokaže kljub (še) ne dovolj dobrem znanju zanj 
novega jezika. Menimo pa tudi, da je nujno, da je otrok vključen v šolski sistem in ga 
obiskuje s svojimi vrstniki. 
 
 

2. INTERVJU z učenko 

Prosim, pripoveduj o mi svojih občutkih, kako si se počutila prvič v razredu s 
svojimi sošolci. Te je bilo česa strah? 
Ko sem šla prvi dan v slovensko šolo, me je bilo zelo strah. Vedela sem, da prihajam 
iz druge države, da ne znam slovensko, neprijetno mi je bilo, ko sem pomislila, da 
bodo vsi buljili vame. Vendar ni bilo tako hudo, kot sem si predstavljala. Učiteljica in 
sošolci so me lepo sprejeli. Ena sošolka se je celo naučila in me pozdravila v 
korejščini. To se mi je zdelo zares lepo. V razredu pa je bila tudi učenka, ki sem jo 
spoznala na poletni šoli, in mi je bilo takoj malo lažje, ker sem vsaj nekoga poznala. 
 
Kako so te sošolci sprejeli medse? 
Zelo dobro. Zelo jih je zanimala moja država, še posebej jim je bilo zanimivo, ko sem 
njihova imena napisala s korejskimi črkami. 
 
Ali si jih razumela, kako si se z njimi sporazumevala? 
Na začetku mi je bilo zelo težko, ker nisem znala jezika in jih nisem razumela, tudi 
igrati se nisem mogla z njimi. Bolj ali manj sem jih le opazovala. 
 
Ali si pouku težko sledila? Kje so se pojavljale težave? 
Na začetku je bilo najtežje. Ničesar nisem razumela in zame je bilo vse novo. Nisem 
razumela navodil, tudi na vprašanja nisem znala odgovoriti. Prepisovala sem snov od 
drugih, čeprav nisem znala pisati slovenskih črk. Težko mi je bilo tudi, ko so se ostali 
učenci učili pisane črke, jaz pa nisem znala niti tiskanih in tudi poimenovati jih nisem 
znala. Hitro pa sem se naučila povedati nekaj osnovnih fraz, na primer: kako 
pozdraviti, se zahvaliti. Pri tem mi je pomagala tudi učiteljica.  
 
Na katere način ti je učiteljica prilagodila pouk? 
Pisala je s malimi tiskanimi črkami, uporabljala je veliko slik, stvari mi je dodatno 
razložila, mi pokazala z rokami … 
 
Kaj je zate pri usvajanju jezika najzahtevnejše: branje, pisanje, pogovarjanje ali 
poslušanje? 
Na začetku mi je bilo težko čisto vse. Mogoče je bilo najtežje poslušanje, saj nisem 
ničesar razumela, seveda pa tudi pogovarjanje, ki je potekalo precej s pomočjo rok. 
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Ko sem malo usvojila jezik, pa mi je bilo najtežje pisanje. V branju sem bila precej 
dobra, mislim, da sem brala celo boljše od nekaterih sošolcev. To se mi je zdelo 
super in bila sem vesela, da sem v nečem tudi jaz dobra.  
 
Ali si imela kaj težav pri učenju črk in pisanju glede na to, da je slovenski način 
pisanja popolnoma drugačen od korejskega? 
Pisava je drugačna, še posebej pisane črke. Potrebovala sem veliko vaje, a sem se 
precej hitro naučila slovenske pisave. 
 
Ali si mogoče sošolcem ali ostalim učencem na šoli kdaj predstavila svojo 
državo in domači kraj? 
Sem. V korejščini sem napisala njihova imena, povedala sem kaj o našem načinu 
življenja. Tudi skupaj s starši smo predstavili našo kulturo in naša ljudska glasbila. 
 
Kaj bi svetovala nekomu, ki bi bil v podobni situaciji kot ti? 
Ne sme ga biti strah. Vsega se lahko naučiš. Tukaj so učitelji, ki ti bodo vedno 
pomagali, meni pa so bili ves čas pripravljeni pomagati tudi sošolci. Dobro je, da se z 
njimi veliko igraš, saj sem se veliko naučila tudi preko igre. 
 
 

3. INTERVJU z razredno učiteljico 

Kdaj in kako ste izvedeli, da v vaš razred pride učenka iz Koreje? 
Za to sem izvedela junija, nekaj mesecev pred začetkom novega šolskega leta. 
Poleg tega, da sem se ravno vračala s porodniškega dopusta in sem prvič dobila 
tretji razred, je bila ta novica zame res šokantna.  
 
Ali je bila za vas to prva izkušnja z učencem tujcem? 
Ne, bila pa sem popolnoma brez izkušenj s tem jezikom, ker se slovenščina in 
korejščina zares razlikujeta. Vse to je bilo zame to nekaj tujega.  
 
Kako ste se pripravili na prvi dan, ko je deklica prišla v šolo? 
Že ko sem se pripravljala gradivo in pisala priprave za novo šolsko leto sem imela to 
deklico ves čas v mislih in sproti delala kakšne prilagoditve, poiskala sem kaj, kar je 
značilno za njihovo kulturo, pripravila sem veliko več slikovnega gradiva … 
Pred začetkom šolskega leta sem o prihodu deklice v razred obvestila tudi starše 
drugih učencev in jih prosila, naj se s svojimi otroki pogovorijo in jih na to tudi 
pripravijo.  Pred prvim šolskim dnem pa sem se tudi osebno spoznala s starši in z 
deklico. 
 
Kako ste načrtovali delo, pouk? S katerimi sodelavci ste se povezali, jih prosili 
za pomoč in sodelovanje? 
Zares sem veliko iskala čim bolj konkretnih gradiv, primerjala sem določeno vsebine 
s slovensko in s korejsko kulturo. Nekateri sodelavci so mi pomagali z nasveti. 
 
Na katere načine ste ji prilagodili pouk? 
Sedela je v prvi klopi, na sredini, tako da me je lahko ves čas spremljala in gledala. 
Ob razlagi sem uporabljala veliko kretenj, ji še dodatno pokazala kaj v učbeniku. 
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Uporabljala sem projektor in slike, da je bilo vse še dodatno podkrepljeno z vizualnim 
gradivom. Zanjo sem pripravila posebne vaje, ker na začetku ni znala pisati. Kasneje, 
ko je že usvojila male pisane črke, sem na tablo pisala z mali tiskanimi črkami, da je 
lahko sledila. Pri matematiki je reševala samo račune, brez besedilnih nalog. Na 
dopolnilnem pouku pa sem se ji tudi lažje posvetila, saj je v razredu veliko učencev. 
Uporabljali sva stavnico, prepisovanje besed … 
 
Ali se je po vašem mnenju učenka dobro vključila v razred? 
Menim, da se je vključila zelo dobro. Tudi sošolci so jo toplo sprejeli. Staršem sem  
predlagala, da obiskuje tudi podaljšano bivanje, saj se bi tako z njimi lahko več 
družila, igrala in bila bolj v stiku z jezikom. 
 
Kako pa je potekalo sodelovanje s starši glede na to, da niso znali slovensko? 
Z njimi sem se pogovarjala v angleščini, sodelovali smo tudi preko elektronske pošte, 
kjer sem jih obveščala o dogajanju v šoli. Z očetom sem se tudi pogosteje videvala, 
saj je na začetku, preden je deklica začela hoditi v podaljšano bivanje, on prihajal po 
deklico v šolo. Tudi ob dnevu odprtih vrat je družina pripravili kratko predstavitev o 
Koreji: predstavili so svojo kulturo, pokazali nekaj svojih ljudskih inštrumentov. 
 
Kaj bi svetovali učiteljem, ki se bodo sami znašli v podobni situaciji? Kaj je v 
odnosu učitelj-učenec pomembno? 
Najpomembnejše se mi zdi pridobiti otrokovo zaupanje, da lahko sploh steče sam 
proces učenja. Učitelja ne sme biti strah in ne sme dvomiti vase. Do učenca mora 
pristopiti sproščeno in s polno pozitive. Učenec se mu ne sme smiliti in hkrati nanj ne 
sme gledati kot na drugačnega. Obravnavati ga mora enako kot ostale, le da mu na 
področjih, ki so znaj šibka pomaga. 
 
 

4. INTERVJU s knjižničarko, ki je deklici nudila dodatno 
strokovno pomoč 

Kolikokrat na teden ste sodelovali z učenko?  
Sodelovali sva dvakrat tedensko po 45 minut. 
 
Kakšno je bilo prvo srečanje? 
Bilo je sproščeno in hitro sva se ujeli, saj je bila zelo vedoželjna. 
 
Kako ste se pripravili na delo z učenko? 
Na delo se nisem preveč pripravljala. Prilagodila sem se učiteljičinim navodilom. 
 
Na katero področje usvajanja jezika ste se najbolj osredotočili? 
Na začetku na pisanje, ampak ves čas sva se tudi pogovarjali. Učili sva se črke, 
prepisovanje besed, poimenovanje barv, pogovor o tem kaj je počela čez vikend, 
nasprotja … 
 
Ali ste kje opazili hiter napredek? In kje so se po vašem mnenju pojavljale 
največje težave pri usvajanju jezika? 
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Zelo hiter napredek se je pokazal pri pisanju in učenju črk, prav tako tudi pri branju in 
govoru. Hitro je usvajala nove besede, branje je bilo zelo tekoče, pripravljali sva se 
na bralno značko. Največ težav sem opazila na začetku pri izgovarjavi glasov. Ni 
znala izgovoriti »r« in menjavala je »b« in »v«. 
 
Na katere načine ste sodelovali z učenkino učiteljico?  
Sproti sva se dogovorili o tem, kaj naj z njo dodatno predelam, a šele od sredine leta 
naprej sem delala z njo slovenščino, ki je bila prilagojena pouku slovenščine v 
razredu. 
 
Konkretno katere metode, pripomočke ste uporabili pri delu z učenko? Kaj se 
je izkazalo kot zares učinkovito, zanimivo? 
Nisem imela posebnih priprav ali kakšnih posebnih vaj. Veliko je prepisovala, igrali 
sva se kakšne igre, brali slikanice. Pri pripravljanju na bralno značko sem ji besedilo 
v knjigi prilagodila in skrajšala, tako da je vsebino lažje razumela in jo hitreje usvojila. 
 
Kaj je v odnosu učitelj-učenec po vašem mnenju pomembno? 
Pomembno se mi zdi zaupanje. Učenca ne sme biti strah pred napakami. Nujno se 
mi zdi, da je sproščen tako učitelj kot učenec in pa tudi, da učenec ve, da se lahko 
kadarkoli obrne nanj in ga vpraša, če bo potreboval pomoč. 


