
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

SIMONA TURIČNIK 

 

 

SPODBUJANJE OTROKOVIH PREDBRALNIH IN PREDPISALNIH 

SPRETNOSTI V VRTCU 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Predšolska vzgoja 

 

 

 

 

 

 

SIMONA TURIČNIK 

Mentorica: doc. dr. Darija Skubic    

SPODBUJANJE OTROKOVIH PREDBRALNIH IN 

PREDPISALNIH SPRETNOSTI V VRTCU 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

   

 

LJUBLJANA, 2017 



 
 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se svojemu fantu Tomažu, ki je verjel vame, me spodbujal in mi finančno 

omogočil študij. 

Zahvaljujem se tudi mentorici doc. dr. Dariji Skubic za strokovno pomoč, svetovanje in 

vodenje pri nastajanju diplomskega dela. 

Prav tako se zahvaljujem Vrtcu Mladi rod, Vrtcu Črnuče, Vrtcu Ciciban, Vrtcu Kolezija in 

Vrtcu Jarše, ki so mi omogočili izvajanje empiričnega dela raziskave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Povzetek 

Razvoj pismenosti se začne že pred vstopom v šolo. Prvo izkušnjo z govorom otrok pridobi 

v družini, ko posluša govorico okoli sebe in začne komunicirati s svojimi starši in drugimi. 

Otrok rad posluša pravljice, ki mu jih starši berejo, ter ob tem opazuje tisk in slikovno 

gradivo in  se pogovarja o prebranem. Na tak način otrok in starši preživljajo prosti čas in 

gradijo medosebne odnose.  

Otroci zelo radi opazujejo starše, ko berejo knjigo, pri nakupovanju (pisanje in branje z 

listka), ko plačujejo račune, pri kuhanju, zato otroci že kmalu pokažejo zanimanje za knjigo 

in pisanje. Naloga staršev pa je, da otroka spodbujajo in motivirajo k branju, spoznavanju 

črk in simbolov, k igram, kjer otrok usvoji predbralne in predpisalne spretnosti. 

Raziskave so pokazale, da je uspešnost pri branju in pisanju povezana s tem, koliko je bil 

otrok v predšolskem obdobju deležen branja in koliko spodbud in zgledov za branje je 

dobival v družini. V svojem diplomskem delu bi rada pokazala, da lahko tudi otroci, ki 

doma niso dobili spodbud za branje in pisanje, le-te pridobijo v času vrtca, ko vzgojitelj 

otroke spodbuja z različnimi dejavnostmi k predbralni in predpisalni spretnosti. 

V teoretičnem delu bom predstavila, kaj je pismenost in vrste pismenosti (poudarek bo na 

zgodnji pismenosti − porajajoča se pismenost, začetna in prehodna pismenost). Ker na 

razvoj otrokove pismenosti najprej vpliva družinsko okolje, bom spregovorila tudi o 

družinski pismenosti. Osredinila se bom na različne dejavnosti, ki spodbujajo otroka k 

predbralni in predpisalni pismenosti. Predstavila bom, kako je pismenost opredeljena v 

Kurikulumu za vrtce in v Beli knjigi ter kako je opredeljena v nekaterih tujih kurikulumih. 

V empiričnem delu bom z anketnim vprašalnikom za vzgojitelje raziskovala, na kakšen 

način v vrtcu spodbujajo predbralne in predpisalne spretnosti. Vprašanja bodo odprtega in 

zaprtega tipa (npr. dejavnosti, ki jih uporabljajo pri spodbujanju predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti, uporaba knjižnice, spodbujanje staršev k družinski pismenosti, vpliv 

spodbudnega učnega okolja na pismenost otrok, vloga staršev pri otrokovi pismenosti, 

vpliv izobrazbe staršev na pismenost otrok … ).  

Ključne besede: pismenost, zgodnja pismenost, družinska pismenost, dialoško branje, 

predbralne in predpisalne spretnosti 

 

 



 
 

Abstract 

Developing literacy begins before entering the school. The first experience with speaking 

children acquire in the family when they listening to speech around themselves, they start 

to communicate with their parents and others. The children like to listen to fairy tales, 

whose parents read, and while watching the press and pictorial material and while they are 

talking about what parents read them. In this way, children and parents spend their free 

time and build interpersonal relationships. 

Children love to watch parents reading the book, when they are shopping (writing, reading 

from the ticket), paying bills, cooking, therefore children soon show interest in books and 

writing. The task of parents is to encourage and motivate children to read, learning letters 

and symbols in games, where the child adopts a prereading and prewriting skills. 

Studies have shown that the success in reading and writing is related to how much the child 

in kindergarten was receiving reading and how incentives and examples for reading he was 

receiving in the family. With this thesis I would want to show that even children at home 

who did not get incentives for reading and writing, can gain in time when they are in 

kindergarten when an educator encourages children to various activities to prereading and 

prewriting skills. 

In the theoretical part I will present what is literacy, different kind of literacy (emergent 

literacy, starting and transition literacy). Whereas the development of children's literacy 

affect first family environment, I will as well talked about family literacy. I will be focusing 

on a variety of activities that encourage children to prereading and prewriting literacy. I 

will present how literacy is defined in the Curriculum for Pre-school Education and in the 

White book and how it is defined in the foreign curriculums. 

In the empirical part, with questionnaire for educators I will explored on what way in 

kindergarten are promoting prereading and prewriting skills. Questions will be open and 

closed type (eg. activities used to promote prereading and prewriting skills, use of libraries, 

encouraging parents to family literacy, the impact of  supportive learning environment of 

literacy on children, the role of parents on child literacy, the impact of education of parents 

on literacy of children ... ).  

Keywords: literacy, early literacy, family literacy, dialogical speech, prereading and 

prewriting skills 
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I TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 Uvod 

»Pismenost spremlja vse naše življenje. Začne se z našim rojstvom, nekateri trdijo, da se z 

njo seznanimo že pred rojstvom in je v začetku omejena le na poslušanje. Poslušanju 

postopno sledi govorjenje in še kasneje branje. Pismenost bi lahko opredelili kot zapleteno, 

sestavljeno in povezano dejavnost in proces, ki jo v ožjem pomenu enačimo le z branjem 

in pisanjem, v širšem pomenu pa ne moremo prezreti tudi poslušanja in govorjenja. Vse 

štiri dejavnosti ali aktivnosti sestavljajo celosten proces.« (Cencič, 1999, str. 4) 

N. Zrimšek (2003, str. 7) opredeli opismenjevanje kot proces, v katerem se posameznik 

usposobi za branje in pisanje besedil, ki jih uporablja v vsakdanjem življenju. Pri začetnem 

opismenjevanju je pomembno branje in pisanje, obravnavanje in utrjevanje črk ter 

razvijanje tehnik branja in pisanja.  

Beguš in Peternel (2007, str. 68) pravita, da otrokom s pripovedovanjem pravljic krepimo 

in spodbujamo njihov domišljijski svet, jih spodbujamo k samostojnosti in ustvarjalnosti v 

mišljenju. S tem krepimo otrokovo jezikovno zmožnost in sposobnost jezikovnega 

izražanja – pripovedovanja, izmišljanja in ustvarjanja novih zgodb itn. 

Najbolj značilno vedenje na stopnji porajajoče se pismenosti je, da se otrok pretvarja, da 

bere in piše. V tem obdobju otroci spoznavajo pismenost s pomočjo knjig, tiska in ilustracij. 

V večini primerov otroci knjigo »berejo« obrnjeno narobe, zanima jih bolj konec in sredina 

zgodbe ter ilustracije. Pri branju knjige otroci najprej razvijejo vedenje o tem, kaj je 

naslovna stran knjige, kaj so strani v knjigi, kako se listi v knjigi obračajo itn. (Clay, 1972; 

nav. po Pečjak in Potočnik, 2011). Otroci spoznajo, da se besedilo nadaljuje na naslednji 

strani in da ni na vsaki strani nova zgodba ter da ilustracija pomaga k razumevanju in 

sledenju brani zgodbi. Kljub temu, da si otroci zapomnijo enostavne zgodbe, pa niso 

sposobni prepoznati posamezne besede iz zgodbe. Razlog je v tem, da otroci še nimajo 

predstave o tem, kako tiskana beseda izgleda, vendar zelo hitro prepoznajo ilustracije na 

vsaki strani knjige. Ko otroka pozovemo naj prebere zgodbo, prične povezovati ilustracije 

in s pomočjo njih pripoveduje zgodbo (Pečjak in Potočnik, 2011, str. 63).  

Na razvoj otrokove pismenosti vpliva več dejavnikov: otrokove intelektualne sposobnosti, 

družinsko in vrtčevsko okolje, družinsko branje ter skupno branje otroka in vzgojitelja. V 
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družinskem okolju Foy in Marn (2003, v Marjanovič Umek, 2010) predvsem izpostavita 

skupno branje otroka in staršev ter prepričanje staršev o pomembnosti branja za otrokov 

govorni razvoj. Skupno branje otroka in staršev/vzgojiteljev ima pozitiven učinek na 

otrokov govorni razvoj in razvoj zgodnje pismenosti. Pri tem je pomembno, da otrokom 

beremo glasno, z ustrezno intonacijo in s spreminjanjem glasu ter s poudarki (Skubic, 2012, 

str. 156). 

»V vrtčevskem okolju je ključnega pomena vzgojiteljičino prepričanje o otrokovem 

razvoju in razvoju zgodnje pismenosti v zgodnjem otroštvu. Vzgojiteljice, ki menijo, da je 

zgodnje otroštvo obdobje občutljivo za otrokov govorni razvoj, se z otrokom pogosto 

pogovarjajo, spodbujajo, da otroci sprašujejo, na njihova vprašanja odgovarjajo; 

vzgojiteljice, ki menijo, da je v zgodnjem otroštvu pomembno spodbujanje predbralnih in 

predpisalnih spretnosti, otrokom zagotavljajo veliko tiskanega gradiva, slikanic in otroških 

knjig, jih spodbujajo k dejavnostim, pri katerih uporabljajo simbolno izražanje, če pokažejo 

interes, jih učijo pisati črke, brati besede.« (Kleeck, 2006; nav. po Marjanovič Umek, 2010, 

str. 39) 

L. Knaflič (2003b, str. 36–37) je mnenja, da starši, ki svojim otrokom veliko berejo že pred 

vstopom v šolo,  pospešujejo potek zaznavanja in zavedanja besed, zlogov in glasov. Otrok 

med poslušanjem branja pridobiva na besedišču, spoznava pomen novih besed. Otroci, ki 

berejo različne vrste gradiv, kmalu opazijo razlike in znajo prepoznati slikanice, knjige, 

revije, časopise itn. Vsa ta spoznanja jih postopoma uvajajo v svet pismenosti. S tem 

znanjem otrok napreduje hitreje, kar ga spodbuja k nadaljnjemu učenju in razvijanju novih 

spretnosti opismenjevanja. 

V nadaljevanju bom spregovorila o  pismenosti. 
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2 Pismenost 

Pojem pismenost (ang. literacy) izvira iz latinske besede litteratus, ki označuje človeka, ki 

se uči. V srednjem veku je bil pismen tisti, ki je znal brati latinsko. V dobi reformacije je 

beseda dobila nov pomen – označevala je zmožnost branja in pisanja v maternem jeziku 

(Pečjak, 2010, str. 11). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008, str. 1799) je pismenost opredeljena kot 

znanje branja in pisanja. »Pismen je tisti, ki zna brati in pisati. Opismenjevati pomeni – 

učiti (poučevati) pisati in brati, opismeniti pa naučiti pisati in brati. Termin opismenjevati 

se povezuje z opismenjevanjem, tj. poukom branja in pisanja, opismeniti pa z znanjem 

branja in pisanja. Začetno branje in pisanje je opredeljeno kot psihični in psihološki pojav, 

pouk začetnega branja in pisanja pa je tesno povezan z vzgojno-izobraževalnim procesom.« 

(Grginič, 2000, str. 102) 

Slosar (2011, str. 339) pismenost opredeli kot dinamičen pojem, ki je kulturno, socialno in 

časovno-zgodovinsko opredeljen, njegove definicije pa se spreminjajo glede na čas in 

prostor. Avtor je mnenja, da branje in pisanje sodita med pomembna sredstva 

komunikacije. Od stopnje razvitosti teh dveh veščin sta odvisna napredek in uspešnost v 

šoli in v nadaljnjem življenju. 

S. Pečjak (2010, str. 12) pravi, da se je razumevanje pojma pismenosti spreminjalo in se še 

spreminja glede na potrebe in zahteve aktualne družbe. Zato se opredelitve pojma 

pismenosti med seboj razlikujejo v določenih vidikih:  

– nekateri pojmujejo pismenost kot kontinuum, katerega skrajni točki sta nepismenost 

in pismenost z vsemi vmesnimi stopnjami bolj ali manj razvite pismenosti; 

– nekateri delijo pismenost na individualno in socialno/družbeno pismenost 

(pismenost posameznika v razmerju s pismenostjo določene socialne 

skupine/družbe); 

– nekateri pa poudarjajo zgodovinsko-geografski vidik pismenosti (biti pismen v 

afriškem plemenu pomeni nekaj drugega kot biti pismen v razviti evropski družbi). 

K. Špoljar (2000, str. 67) pravi, da razvoj pismenosti pomeni obvladanje in uporabo 

različnih dejavnosti, ki se med seboj povezujejo: poslušanje – razumevanje, govor, branje 

in pisanje. Te spretnosti se postopoma razvijajo z zorenjem in v povezavi s kognitivnim in 



4 
 

socialnim razvojem. Spodbudno učno okolje ima odločilen vpliv na razvoj govora, branja 

in pisanja.     

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2006, str. 7) opredeljuje pismenost kot »trajno 

razvijajočo se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, 

šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje 

v poklicnem in družbenem življenju.« 

S 5. 4. 2017 je bil dan predlog o Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti (2017, 

str. 3), kjer je bila predlagana in uporabljena opredelitev bralne pismenosti kot stalno 

razvijajoča se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo 

pisnih informacij. Bralna pismenost je temelj vseh drugih pismenosti, saj je ključna za 

razvijanje posameznikovih potencialov in za uspešno sodelovanje v družbi. 

V drugem poglavju sem govorila o pismenosti, v tretjem poglavju bom predstavila vrste 

pismenosti. Poudarek bo na zgodnji pismenost − porajajoča se pismenost (kjer bom 

spregovorila tudi o predopismenjevanju, predstavila bom, kako je pismenost opredeljena v 

Kurikulumu za vrtce in v Beli knjigi ter kako je opredeljena v nekaterih tujih kurikulumih), 

začetna in prehodna pismenost. Ker na razvoj otrokove pismenosti najprej vpliva družinsko 

okolje, bom spregovorila tudi o družinski pismenosti. 
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3 Vrste pismenosti 

V nadaljevanju bom predstavila različne pismenosti, ki so značilne in pomembne za 

otrokov razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti. Spregovorila bom tudi o 

predopismenjevanju, predstavila bom, kako je pismenost opredeljena v Kurikulumu za 

vrtce in v Beli knjigi ter kako je opredeljena v nekaterih tujih kurikulumih. 

3.1 Zgodnja pismenost 

Pečjak in Potočnik (2011, str. 61–62) pravita, da je razvoj zgodnje pismenosti proces, ki  

poteka  vse predšolsko obdobje otroka in dobršen del osnovnošolskega izobraževanja. 

Otrok se z branjem in pisanjem seznani že v času vrtca – porajajoča se pismenost, v šoli pa 

že pridobljeno znanje intenzivno in sistematično nadgrajuje. 

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

sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje), hkrati pa je v tem 

procesu težko postavljati različne mejnike v smislu različnih stopenj pismenosti. Enega bolj 

kompleksnih modelov razvoja zgodnje pismenosti  so predstavile avtorice D. Barone, M. 

Mallette in S. Xu (2005). Poudarjajo, da gre v razvoju pismenosti za preplet kar najtesneje 

povezanih dejavnosti branja, pisanja in splošnega poznavanja besed. Pri začetnem razvoju 

pismenosti tako avtorice govorijo o treh stopnjah: stopnji razvijajoče se pismenosti, stopnji 

začetne pismenosti in stopnji prehodne pismenosti (prehodne zato, ker gre za prehod k 

razviti pismenosti, pismenosti kot je značilna za odrasle).« (Pečjak in Potočnik, 2011, str. 

62) 

3.1.1 Porajajoča se pismenost 

Danes se v strokovni literaturi namesto izraza pripravljenost za branje in pisanje uporablja 

nov izraz porajajoča se pismenost. Izraz poudarja, da je opismenjevanje postopen in 

dolgotrajen proces, ki zajema večji del predšolskega obdobja. To je čas v razvoju otroka, 

ko otrok čečka in se pretvarja, da bere, ter kasnejšim učenjem branja in pisanja v šoli 

(Pečjak, 2003, str. 119).  

M. Grginič (2005, str. 76) pravi, da razvoj predšolske pismenosti poteka počasi, postopoma 

in v tem zaporedju: otroci najprej spoznavajo koncept tiska, prepoznavajo kontekstualni 

tisk, nato v napisih opažajo črke, ki jih uporabijo tudi v zapisih, s poslušanjem ugotavljajo 
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posamezne glasove v besedah, začnejo analitično brati, pri pisanju pa upoštevajo jezikovna 

pravila. Otroci se tako postopoma in v daljšem časovnem obdobju približujejo pismenosti 

(porajajoča se pismenost). Največja motivacija sta otrokova naravna želja po spoznavanju 

in odkrivanju pomena v zapisanih sporočilih in simbolna igra, kjer otrok posnema odrasle 

pri uporabi pismenosti v vsakdanjih situacijah. To je razlog, da otroke že v vrtcu načrtno in 

dnevno vpeljujemo v dejavnosti, ki otrokom omogočajo dejavnejšo vlogo v razvoju 

predbralnih in predpisalnih spretnosti. 

S. Pečjak (2003, str. 119–120) pravi, da bi lahko številne študije o porajajoči se pismenosti 

razdelili v dve veliki skupini. V prvi skupini so študije, ki proučujejo značilnosti otroka 

(različne spretnosti, znanja in stališča pri otrocih, ki so predhodniki dejanskega branja in 

pisanja), v drugi skupini pa študije, ki proučujejo značilnosti okolja, ki spodbuja razvoj 

pismenosti (še posebej družinsko okolje). Najpomembnejše so jezikovne sposobnosti 

otroka, ki se kažejo v razumevanju pomena besed in tvorbe slovnično pravilnih povedi iz 

besed. Pomembno je tudi, da starši otroku pripovedujejo in berejo različne zgodbe, otrok 

naj ima možnost spoznati različna tiskana gradiva, kot so knjige, časopisi in revije. 

Tovrstne izkušnje bodo otroku omogočale, da bo postal tudi sam motiviran za branje in se 

pretvarjal s knjigo v roki, da »bere«. 

Avtorici M. Cotič in V. Medved Udovič (2011, str. 12) sta mnenja, da je pripovedovanje 

zgodb pomembna dejavnost v obdobju porajajoče se pismenosti, ki vpliva na nadaljnji 

razvoj otrokove pismenosti. 

3.1.1.1 Predopismenjevanje 

L. Marjanovič Umek (2006) pravi, da je opismenjevanje proces, ki se ne začne šele pri 

šestem letu temveč traja vse od rojstva. Takrat prične otrok uporabljati posamezne 

neizrazite glasove, kot so jok, smeh in gruljenje. Otroški govor na začetku poteka od 

nerazumljivih glasov do napol razumljivih izgovorjenih besed, kasneje otrok natančno 

izgovori besede. Otroci večkrat v svojem govoru uporabljajo nepravilne in nerazumljive 

besede, včasih pa tudi ustvarjajo svoj poseben jezik, ki je razumljiv le peščici ljudi. Vzrok 

za nepopolne in nepravilne besede je v razvojni stopnji otroka, ki še ni sposoben izgovarjati 

vseh glasov (Brusnjak, 2007, str. 45).   

N. Zrimšek (2003, str. 7) pravi, da pripravo na opismenjevanje imenujemo 

predopismenjevanje. Razvijanje sposobnosti in spretnosti predstavlja obsežno področje 
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raziskovanja, kamor lahko štejemo sposobnosti poslušanja, otrokov govorni razvoj, razvoj 

motorike itn.     

»Pismenost se začne porajati v domačem okolju, kjer otrok pridobiva različne izkušnje s 

pismenostjo – opazuje starše pri nakupovanju (pisanje in branje z listka), kuhanju (branje 

recepta), branju leposlovja, reševanju križank, pri študiju, pisanju razglednic, branju in 

pisanju e-pošte, pisem; posluša pravljice in druga besedila, ki mu jih starši berejo, ter ob 

tem opazuje tisk in slikovno gradivo. Raziskave so pokazale, da v družinah z nižjim 

socialno ekonomskim statusom (SES), otrok pridobi manj kvalitetne izkušnje. Taki otroci 

so bolj izpostavljeni bralnim neuspehom na prvi bralni stopnji. Dokazano je namreč, da 

dosežki v predšolski pismenosti vplivajo na razvoj branja in pisanja.« (Riley, Reedy; nav. 

po Pečjak in Potočnik, 2011, str. 72)   

3.1.1.2 Predopismenjevanje v Kurikulumu za vrtce 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 32–33) je predopismenjevanje opredeljeno z naslednjimi 

cilji: 

– otrok spoznava simbole pisnega jezika; 

– otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem; 

– otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti; 

– otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij. 

 

S. Kranjc (2003, str. 51–52) meni, da je ob načrtovanju opismenjevanja nujno potrebno 

upoštevati tudi splošna načela, opredeljena v Kurikulumu za vrtce. Še posebej je potrebno 

poudariti načela spoštovanja zasebnosti in intimnosti, demokratičnosti in pluralizma, 

omogočanja izbire in drugačnosti, enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki 

ter načelo multikulturalizma. Kurikulum za vrtce (1999) nudi veliko možnosti za razvoj 

bralne kulture v vrtcu, od vzgojitelja pa je v veliki meri odvisna realizacija zastavljenih 

ciljev. Kurikulum ne more zagotavljati visoke ravni bralne vzgoje, saj ima odločilno vlogo 

otrokova družina. Zato je v procesu opismenjevanja in vzgajanja bralcev med 

najpomembnejšimi načeli prav načelo sodelovanja s starši, ki se neposredno vključijo v 

proces.  
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D. Skubic (2012, str. 157) meni, da Kurikulum za vrtce namenja razmeroma malo prostora 

natančni opredelitvi predopismenjevalnih strategij, S. Kranjc (2003, str. 51) pa dodaja, da 

moramo pri vzgajanju bralcev v vrtcu preseči misel, da gre pri opismenjevanju zgolj za 

usvajanje spretnosti branja in pisanja. Kljub temu, da te spretnosti usvojimo, za pismenost 

to še ni dovolj. Pri bralni vzgoji sta bistveni dve komponenti, in sicer zavedanje, da je 

pismenost po eni strani funkcionalna (omogoča nam, da se znajdemo v svetu), po drugi 

strani pa nam pismenost lahko nudi tudi estetske užitke (če se ne ukvarjamo le s tehniko 

branja in beremo z razumevanjem). 

M. Batistič Zorec (2003, str. 55–57) pravi, da bi bilo pri knjižni vzgoji potrebno poiskati 

različne načine za spodbujanje bralne kulture glede na razlike med otroki: kaj jih zanima 

(raznolikost vsebin) in kaj želijo početi s knjigami (npr. poslušati, pripovedovati ob knjigi, 

v kotičku gledati slike in »brati«, odnesti knjigo iz vrtca domov ali prinesti svojo knjigo v 

vrtec) in  kdaj in koliko časa so pripravljeni poslušati zgodbe. Pomembno je, da 

vzgojiteljice otrokom zbudijo zanimanje za črke in simbole, ki jih otroci dnevno srečujejo 

v življenju, pomagajo jim tudi spoznati, da so knjige pomemben vir informacij. 

J. Podobnik - Kožić (2011, str. 84) pravi, da Kurikulum za vrtce dopušča različne pristope 

in izvedbe dejavnosti. Kurikulum vzgojiteljem omogoča strokovno svobodo pri izvajanju 

dejavnosti, hkrati pa od njega zahteva, da cilje in dejavnosti prilagodi razvojni značilnosti 

otrok. Pomembno je, da poskrbi za spodbudno učno okolje, kjer bodo dejavnosti izhajale 

iz otrok, čim bolj samostojno, z odkrivanjem in raziskovanjem. Vzgojitelj pri tem otroke 

spodbuja, opazuje, posluša, se z njimi pogovarja, skrbi za jezikovne izzive in igro.  

D. Logar (2011, str. 81) pravi, da je predšolsko obdobje najpomembnejše obdobje v 

življenju. Otroci se v tem obdobju naučijo osnovnih spretnosti na vseh področjih, še 

posebno to velja za področje govora in komunikacije. Vzgojitelji morajo kurikularnemu 

področju jezika nameniti dovolj časa in dejavnosti, ki spodbujajo predbralne in predpisalne 

sposobnosti. Pri komunikaciji je pomembno neverbalno sporazumevanje, s katerim otroci 

pogosto izražajo svoja čustva in počutje. Ne smemo pozabiti, da je področje jezika vpeto 

tudi v vsa druga področja otrokovega razvoja ter v vsa kurikularna področja, na podlagi 

katerih vzgojitelji načrtujejo dejavnosti. V slovenskih vrtcih poteka več projektov 

spodbujanja predbralne pismenosti, najpogostejša sta Knjižni nahrbtnik (I. starostno 

obdobje) in Bralni palček (II. starostno obdobje). Projekta sta primer dobre prakse, saj 

spodbujata sodelovanje med vrtcem in družino, še posebej pomembno pa je, da starši in 
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otroci z branjem različne literature preživljajo kakovostni prosti čas ter gradijo medosebne 

odnose. 

 

3.1.1.3 Predopismenjevanje v Beli knjigi 

Evalvacijske študije in vzdolžne raziskave o učinku vrtca na otrokov razvoj in učenje so 

pokazale, da ostaja razvoj otrokovih govornih kompetentnosti (razvoj pristopa za 

spodbujanje govora otrok pri načrtovanih in drugih dejavnostih v vrtcu, upoštevanje 

različnosti otrok glede na socialnoekonomski status, spol) »kritična« točka v kurikulu; 

izsledki raziskav o opismenjevanju otrok pa kažejo na potrebo po zgodnjem 

opismenjevanju v smislu zagotavljanja kontinuuma opismenjevanja (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, Hočevar in Lepičnik Vodopivec,  2011, str. 86). Avtorice (2011, str. 88) 

prav tako predlagajo, da se v Kurikulumu za vrtce (1999) ohranijo obstoječa področja 

dejavnosti: jezik, matematika, umetnost, družba, narava in gibanje. Pri izvajanju ciljev na 

posameznih področjih kurikula in v celotnem času bivanja otrok v vrtcu (tudi v času 

prikritega kurikula) se nadgrajuje razvoj in učenje govora otrok (npr. širjenje besednjaka, 

sporazumevalne zmožnosti, pripovedovanje, simbolno izražanje, branje knjig, socialne 

interakcije, gibalne spretnosti).  

T. Plevnik (2011, str. 46) pravi, da Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju ponuja nekaj 

rešitev, povezanih predvsem s kurikularnimi priporočili in izvedbo pouka:  

– večji poudarek naj bi dali porajajoči se pismenosti v vrtcih (dodatna izobrazba 

vzgojiteljev);  

– učenci naj bi začetno branje in pisanje obvladali do zaključka drugega razreda 

osnovne šole, v tretjem razredu pa bi utrjevali branje zahtevnejših besedil z 

razumevanjem in samostojno pisali daljša raznovrstna besedila; 

– v predmetniku osnovne šole za prvo triletje naj bi se povečalo število ur, 

namenjenih poučevanju maternega jezika; 

– ureditev položaja maternega jezika v celotnem predmetniku;  

– posebno mesto morajo imeti tudi materni jeziki učencev, katerih materinščina ni 

slovenščina;  

– učenci, katerih materinščina ni slovenščina, naj bi se, pred vključitvijo v redni 

izobraževalni proces, učili slovenščine v strnjenem programu;  

– učencem s posebnimi potrebami naj bi bila zagotovljena ustrezna pomoč. 
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3.1.1.4 Predopismenjevanje v tujih kurikulumih 

V hrvaškem kurikulumu je predopismenjevanje omenjeno v poglavju Komunikacija v 

maternem jeziku. V zgodnjem in predšolskem obdobju sporazumevanje v maternem jeziku 

krepi usposabljanje otroka za pravilno izražanje in »zapisovanje« svojih misli, čustev, 

izkušenj v različnih situacijah in dejavnostih. V zgodnjem in predšolskem obdobju ima 

lahko »zapisovanje« obliko grafičnih ali nekaterih drugih prezentacij, ki so osnova za 

razvoj zgodnje pismenosti, zato se v zgodnjem in predšolskem obdobju pri otrocih dosega 

razvoj zavesti v različnih možnostih beleženja lastnih idej in njihove praktične uporabe ter 

razumevanje pomena in koristnosti pisanja. Sporazumevanje v maternem jeziku vključuje 

razvoj ozaveščanja otroka o vplivu jezika na druge ljudi in potrebo po uporabi jezika na 

pozitiven in družbeno odgovoren način. Ta usposobljenost se razvija v izobraževalnem 

procesu vrtca, ki ustvarja stimulativno jezikovno okolje in spodbuja otroke za različne 

socialne interakcije z drugimi otroki in odraslimi (Nacionalni kurikulum za rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje, 2014, str. 27)1. 

V Italiji je najbolj znan in inovativen program za predšolske otroke (0–6 let) program 

Reggio Emilia. Predšolske otroke spodbujajo, da raziskujejo svoje razumevanje o svojih 

izkušnjah z različnimi načini izražanja, kot so npr. z mimiko obraza, besedami, gibanjem, 

risanjem, dramo, glasbo, s slikanjem, konstrukcijo, kiparstvom, igro senc, igro z 

ogledalom. Izobraževalni projekti poskušajo zagotoviti negovanje socialnega in učnega 

okolja, v katerem se spodbuja otrokova radovednost in želja po komunikaciji. Za Reggio 

Emilia je značilen širok izbor izobraževalnih sredstev in ciljev, ki so prožni in prilagojeni 

posebnim potrebam in željam posamezne skupine otrok. Vzgojitelj je odgovoren za 

vzpostavitev osebnega in pedagoškega odnosa z vsakim otrokom. Dokumentacija se nanaša 

na snemanje projekta, kjer so prikazane izkušnje otrok z besedami, z njihovimi risbami, s 

fotografijami, z videoposnetki itn. Končni produkt vsakega projekta se zapiše, vključuje 

ideje otrok, njihove spomine ter občutke otrok in vzgojiteljev (Early Childhood Education 

and Care Policy in Italy, 2001, str. 21)2. 

Finski vrtci načrtujejo delo po dveh dokumentih, in sicer po Nacionalnih kurikularnih 

smernicah za predšolsko vzgojo in varstvo na Finskem (National Curriculum Guidelines 

on Early Childhood Education and Care in Finland) ter Kurikulumu za predšolsko vzgojo 

                                                             
1 Besedilo iz hrvaškega kurikula je prevedla avtorica diplomskega dela. 
2 Besedilo iz italijanskega kurikula je prevedla avtorica diplomskega dela. 
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na Finskem 2000 (Core Curriculum for Pre-School Education in Finland 2000). V prvem 

je  predopismenjevanje omenjeno v poglavju Vloga jezika v predšolski vzgoji in negi 

(ECEC). V zgodnjem otroštvu sta igra in pravljica bistvenega pomena za razvoj otrokovih 

jezikovnih spretnosti in pogleda na svet. Učenje jezika je vedno ustvarjalno in je osebni 

proces, kjer igra imitacija pomembno vlogo. Otrok se v odnosu z odraslimi in vrstniki uči 

kulturnih in socialnih navad ter komunikacijskih vzorcev. Na začetku se majhni otroci 

izražajo celostno z izrazom na obrazu, s kretnjami in gibi. V zgodnjem otroštvu otrok 

potrebuje odraslo osebo/vzgojitelja, ki je redno v njegovi bližini in pozna njegov 

individualni način komuniciranja. Postopoma se otrok nauči razvrstiti stvari s konceptom 

in razumeti njihov pomen. Tako se otrok uči postavljati vprašanja. V dnevni rutini se otrok 

glede na situacijo uči specifični jezik. Otroci imajo radi besedno igro, rime, z nesmiselnimi 

besedami pri otroku vzbudimo zanimanje. Takšne vaje otroku pomagajo na jezikovnem 

področju. Otroci uživajo ob poslušanju zgodb. Tako pripovedovanje zgodb – ki jih otroci 

sami pripovedujejo in ustvarjalne dejavnosti – povečajo zaupanje otrok v lastne sposobnosti 

in jim pomagajo, da se nenehno izražajo. Literatura ponuja otrokom širok vpogled v svet 

okoli sebe in bogastvo jezika. Otrokom je ponujen model za učenje jezika in koncepti, s 

katerimi govorijo na tak način, da razumejo. Spodbudno učno okolje ima pomembno vlogo 

pri razvoju otrokove jezikovne spretnosti. Okolje naj omogoči otroku, da opazuje tako 

govorni kot pisni jezik (National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and 

Care in Finland, 2004, str. 18).3 

V Kurikulumu za predšolsko vzgojo na Finskem 2000 je jezik opisan kot sredstvo mišljenja 

in izražanja. S pomočjo konceptov, ki so se jih otroci naučili, bodo analizirali svoje okolje 

in gradili svoj pogled na svet. Predšolska vzgoja podpira razvoj otrokovih miselnih, 

družabnih, čustvenih in interakcijskih spretnosti in učnih procesov s pomočjo jezika v 

praksi. Otroke spodbujamo in vodimo tako, da se jim omogoči postopna rast v aktivne 

govorce in poslušalce v različnih aktivnih situacijah, tako v vsakdanjih komunikacijskih 

situacijah in v učnih situacijah. Otroci se bodo navadili, da govorijo in razpravljajo o svojih 

občutkih, željah, mnenjih, mislih, da svoja stališča in sklepe izražajo verbalno. Predšolska 

vzgoja mora ustvariti temelje za učenje branja in pisanja. Izkušnje in znanje so podlaga za 

proces učenja branja in pisanja. Otroka je potrebno navdušiti in povečati zanimanje za 

                                                             
3 Besedilo iz Nacionalnih kurikularnih smernicah za predšolsko vzgojo in varstvo na Finskem je prevedla  

avtorica diplomskega dela. 
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opazovanje in raziskovanje govora in pisanja (Core Curriculum for Pre-School Education 

in Finland 2000, 2001, str. 11).4 

V francoskem kurikulumu je predopismenjevanje omenjeno v poglavju Pridobivanje 

jezika. Otroci se naučijo pozorno poslušati. Sporočila so naslovljena nanje, da jih razumejo 

in se odzivajo nanje. Z vzgojiteljem in z vrstniki si izmenjavajo nove besede v vseh 

dejavnostih, tako pridobijo natančne pomene besed. Otroci se naučijo pogovarjati, najprej 

s posredovanjem odraslega v situacijah, ko izražajo svoje potrebe, govorijo o svojih 

odkritjih, postavljajo vprašanja, poslušajo in odgovorijo na zahteve. Naštejejo stvari, ki jih 

obdajajo, in razpravljajo o svojih dosežkih. Postopoma se naučijo sodelovati v skupinski 

diskusiji, počakajo, da pridejo na vrsto, da govorijo in se držijo teme. Recitirajo rime in 

pojejo pesmi, ki so se jih naučili. Začnejo se zavedati, kaj so opazili ali doživeli, govorijo 

o dogodkih, ki prihajajo, pripovedujejo zgodbe, ki so si jih izmislili, preoblikujejo glavne 

točke izjav, ki so jih slišali. Postopoma pridobivajo elemente jezika, ki so potrebni za 

razumevanje. Ustno izražanje in dejavnosti, povezane s tem ter pripovedovanje in 

poslušanje zgodb so uvod v branje in pisanje. S pomočjo treh ključnih dejavnosti (delo na 

zvoku besede, usvajanje abecede in ročne spretnosti za pisanje) vrtec prispeva k 

sistematičnemu učenju branja in pisanja. Otroci spoznajo povezavo med ustnim in pisnim 

jezikom. Treba je spodbujati pogosto uporabo slikovnih slovarjev, abecedne knjige, kjer se 

besede ujemajo s slikami. Otroci razumejo, da je pisana beseda zaporedje besed (French 

Curriculum, 2008, str. 7–10).5 

Okvirni načrt norveškega kurikuluma temelji na empatiji, odpuščanju, prepričanju v 

človeški vrednosti, enakosti, skupni odgovornosti, poštenosti in pravičnosti. Vrtec na 

Norveškem spodbuja človekovo dostojanstvo, enakost, intelektualno svobodo, strpnost, 

zdravje, trajnostni razvoj in skrb za okolje. Predopismenjevanje je omenjeno v poglavju 

Komunikacija, jezik in besedilo (Quality Matters in Early Childhood Education and Care 

Sweden, 2013, str. 49). Otroci pomagajo razvijati svoje razumevanje konceptov z uporabo 

raznolikega besedišča, spoznavajo knjige, pesmi, slike itd. (Quality Matters in Early 

Childhood Education and Care Norway, 2013, str. 46). Na Norveškem sta potekala projekta 

BOKTRAS1 in LESEFRØ, ki sta temeljila na sodelovanju med javnimi knjižnicami in 

vrtci. Cilj projekta je bil, da otroci spoznajo literaturo. To je bil triletni projekt (2005–2008), 

katerega nosilke so bile podružnice knjižnic v vrtcih. Projekt LESEFRØ je bil še posebej 

                                                             
4 Besedilo iz finskega kurikula je prevedla avtorica diplomskega dela. 
5 Besedilo iz francoskega kurikula je prevedla avtorica diplomskega dela. 
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uspešen v vrtcih z visokim deležem priseljenih otrok. Knjižnice uporabljajo vrtec kot 

prizorišče za aktivno promocijo literature, s čimer pripomorejo k razvoju otroškega jezika 

in socialnih veščin. Danes imajo mnoge knjižnice stalno sodelovanje z vrtci, k čemur je 

pripomogel navdih in rezultat teh projektov (Quality Matters in Early Childhood Education 

and Care Norway, 2013, str. 50).6 

V švedskem kurikulumu je poudarek na spodbujanju jezikovnega razvoja vsakega otroka 

in na spodbujanju otrokove radovednosti in zanimanja za pisni jezik. V vrtcu mora biti 

vedno zavestna uporaba igre za spodbujanje razvoja in učenja posameznega otroka. Otrok 

v različnih oblikah iger spodbuja svojo domišljijo, komunikacijo, sposobnost za simbolično 

razmišljanje, rešuje probleme. Otrok se izraža z različnimi oblikami (slike, pesmi, drama, 

ples, govor, pisanje). Otrokom je potrebno zagotoviti vsebine in metode, ki se uporabljajo 

pri spodbujanju govornega razvoja (Quality Matters in Early Childhood Education and 

Care Sweden, 2013, str. 46).7 

3.1.2 Začetna pismenost  

Na stopnji začetne pismenosti so otroci, ki razumejo abecedno načelo (vsaka črka ima svoj 

glas) in ki so sposobni povezovati posamezne črke z glasovi, te pa v besedo. Pri otrocih na 

tej stopnji se pojavljajo tri značilnosti branja: (i) otroci berejo glasno, tudi če želijo brati 

tiho; (ii) pri branju pogosto uporabljajo prst, s katerim točno kažejo, katero besedo berejo; 

(iii) berejo besedo za besedo in prvo branje besedila ni tekoče (Pečjak in  Potočnik, 2011, 

str. 63).  

Otrokovo začetno branje običajno ni tekoče in pogosto posamezne besede poskuša večkrat 

prebrati. Za razliko od bralcev na stopnji porajajoče se pismenosti pa imajo ti bralci že 

predstavo besede. Lahko poiščejo točno določeno besedo v besedilu in so sposobni 

»pravega« branja. Če otroke na tej stopnji vprašamo po vsebini prebranega, se bodo 

najpogosteje usmerili na dogodke v zgodbi, ponovno povedali zgodbo oziroma naredili 

povzetek zgodbe (Pečjak in  Potočnik, 2011, str. 63). 

B. Lesničar (2013, str. 85) pravi, da je nujno potrebno razvijati bralno pismenost, ki se 

začne že v predšolskem obdobju z zagotavljanjem predbralnih in predpisalnih dejavnosti 

tako v domačem kot v vrtčevskem okolju, če želimo, da bod otroci dobri bralci. Pomembno 

                                                             
6 Besedilo iz norveškega kurikula je prevedla avtorica diplomskega dela. 
7 Besedilo iz švedskega kurikula je prevedla avtorica diplomskega dela 
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je, da se otroci učijo tehnik glasnega in tihega branja različnih besedil z razumevanjem in 

s tem  razvijajo govorno zmožnost. V tem obdobju začenjajo otroci pisati (spoznavajo črke, 

razvijajo tehnike pisanja in tvorjenja enostavnih besedil po zgledu), spodbudno učno okolje 

motivira otroke za branje. 

 

3.1.3 Prehodna pismenost 

Otroci na stopnji prehodne pismenosti berejo in pišejo bolj tekoče kot začetniki. Sposobni 

so tihega branja, njihovo branje je tekoče, razumejo, kar preberejo. Carver (1990) je 

ugotovil, da se otrokom močno poveča število »vidnih« besed, ki jih berejo tekoče, in zato 

lahko berejo po dve ali več (krajših) besed naenkrat, berejo raznovrstna besedila in pri tem 

razvijajo svoje bralne zmožnosti in se s tem pripravljajo na branje bolj zahtevnih besedil. 

Za bralce na tej stopnji je značilno, da lahko hkrati dekodirajo in tudi globlje razumejo 

besedilo. Prehodna stopnja pismenosti je značilna za otroke od prvega do četrtega razreda 

(Pečjak in Potočnik, 2011, str. 63–64). 

M. Grginič (2000, str. 103–104) pravi, da »predbralni/predpisalni in bralni/pisalni razvoj 

obsega tri razvojne faze. V slikovni fazi se otroci ozavestijo o pojavu pisanja in branja, 

pridobivajo elemente glasovnega zavedanja, grafomotorične in čutne sposobnosti in 

poskušajo prosto pisati in brati. V abecedni fazi se otroci sistematično opismenjujejo. V 

pravopisni fazi se urijo v branju in pisanju ter poskušajo obvladovati osnove pravopisa, 

pravorečja in slovnice.« 

B. Lesničar (2013, str. 92) pravi, da je potrebno bralno pismenost oz. bralno zmožnost 

razvijati celo življenje ne samo v predšolskem obdobju. Ta proces se začne z razvijanjem 

temeljne pismenosti ob začetku šolanja in se pozneje nadaljuje z uporabo različnih 

kognitivnih in metakognitivnih bralnih strategij, s katerimi učenec razume prebrano. Ob 

koncu osnovne šole branje postane temeljno sredstvo za učenje. 

Graham in Perin (2007) pravita, da je pisanje poleg branja temeljna sestavina pismenosti, 

ki vpliva na posameznikov status v družbi, poklicu in življenju (Potočnik, 2013, str. 110). 

3.2 Družinska pismenost 

M. Bešter Turk (2003, str. 62) pravi, da »se družinski pismenosti v strokovni literaturi 

pripisuje velik pomen, saj rezultati raziskav kažejo, da šola povprečno razmeroma v majhni 
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meri nadoknadi primanjkljaje družine na področju pismenosti« oz. da »odnos do pismenosti 

in funkcija, ki jo ima pismenost v družinskem življenju, veliko bolj vplivata na raven 

pismenosti, ki jo bo dosegel otrok, kot pa samo neposredno delo (npr. vaje) za spodbujanje 

branja in pisanja. Z vsakdanjo rabo spretnosti branja in pisanja otrok začuti, da je pismenost 

vtkana v različna področja družinskega življenja in da je zaradi tega pomembna. Raziskave 

kažejo tudi, da se v družini medgeneracijsko ohranja določena raven pismenosti in da je 

raven pismenosti, ki jo po navadi dosežejo otroci, tesno povezana s socialnimi in kulturnimi 

značilnostmi družine in ravnijo pismenosti, ki prevladuje v otrokovi družini.«  

N. Bucik (2003, str. 112) pravi, da veliko vlogo pri razvoju pozitivnega odnosa do branja 

odigra otrokova družina. Raziskave so pokazale, da so starši otrokom vzor pri branju 

knjige, otroka naj obkrožajo knjige, branje naj bo povezano s čustveno ugodnimi 

izkušnjami, otrokom je potrebno z navdušenjem približati branje in učenje branja. Novejše 

raziskave pa kažejo, da je za razvoj branja pri otrocih potrebna pozitivna izkušnja z branjem 

že od rojstva naprej. Pri tem lastna izkušnja in vaja odigrata pomembno vlogo pri razvoju 

branja tako v predšolskem obdobju kot kasneje v šoli. Otroci bodo branje cenili, če ga bomo 

vključili v načrtovano delo kot pomemben del dneva tako v vrtcu kot v šoli.  

I. Mlakar (2003, str. 84) ugotavlja, da se pozitiven odnos staršev do branja prenaša tudi na 

otroke, saj jim bralne navade spodbujajo zelo spontano in neposredno. Starši otrokom 

berejo zaradi užitka, skupnega preživljanja prostega časa, se pogovarjajo o prebranem, jim 

razložijo pomen novih besede. Družinsko branje je spontana oblika spodbujanja branja, 

vendar vsi otroci ne dobivajo spodbud za branje od doma, zato vzgojitelji spodbujajo otroke 

z načrtno in sistematično knjižno vzgojo v vrtcu. 

Marjanovič Umek in Zupančič (2003, str. 27–28) pravita, da je veliko staršev, ki menijo, 

da je pripovedovanje ali branje vedno istih zgodb, gledanje ali branje vedno istih slikanic 

brez prave vrednosti, pa vendar ni tako. Kljub temu, da otrok že pozna vsebino, jo lahko 

uporabi kot temo za simbolno igro, v simbolni igri se otrok  vživlja in poistoveti z junakom 

iz zgodbe.  

L. Knaflič (2003b, str. 37) meni, da sama udeležba otroka pri branju ni dovolj, da bi postal 

bralec, pomemben je zgled, saj mora videti tudi odrasle, kako oni berejo. Na tak način bo 

otrok spoznal, da je branje pomembno, želel bo posnemati odrasle tudi pri branju. Avtorica 

(2003b, str. 34) tudi pravi, da je proučevanje uspešnosti pri opismenjevanju otrok v šoli 

pokazalo, da je uspešnost pri branju in pisanju povezana s tem, koliko je bil otrok v 
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predšolskem obdobju deležen branja in koliko vzpodbud in zgledov za branje je dobival v 

družini. Raziskave so pokazale, da otroci dosežejo v povprečju raven pismenosti, kot so jo 

dosegli njihovi starši, zato so v zelo težkem položaju družine, v katerih je osnovni problem 

revščina. Starši iz teh družin so obremenjeni z zagotavljanjem osnovnih življenjskih dobrin 

in  nimajo veliko časa, ki bi ga preživeli z otroki. Zaradi slabega gmotnega položaja nudijo 

otroku manj spodbudno okolje (manj igrač, otroških knjig, manj dejavnosti, ki spodbujajo 

otrokove sposobnosti). Poleg težkega gmotnega položaja je pogosto njihova težava tudi 

skromna izobrazba, zato težko spodbujajo otroke k različnim dejavnostim, prav tako se 

redkeje udeležijo dejavnosti v vrtcu, ki so povezane z izdatki. Za vzgojitelje so to občutljivi 

položaji, ko morajo pretehtati, kako bi se približali taki družini, da je ne bi nehote prizadeli 

in da jih družina ne bi zavrnila (Knaflič, 2003a, str. 66–67). 

V tretjem poglavju sem govorila o vrstah pismenosti, v četrtem poglavju bom predstavila 

različne dejavnosti, ki spodbujajo otroka k predbralni in predpisalni pismenosti. 
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4 Dejavnosti, ki spodbujajo otroka k predbralni in predpisalni 

pismenosti 

M. Grginič (2005, str. 72–73) pravi, da »naj bi otroci v vrtcu dobili vpogled v glasovno 

strukturo jezika predvsem z raziskovanjem (poslušanjem) govora, z odkrivanjem zveze 

glas – simbol smiselno in igrivo, zato vzgojitelji najpogosteje v skupnem branju uporabijo 

karte z rimami, pesmimi, prstnimi igrami in izštevankami. Čeprav otroci vedno ne razumejo 

posameznih besed v ritmičnih besedilih, je pomembno, da jih pogosto slišijo (in hkrati 

vidijo) ter v njih prepoznajo prve glasove (črke). Pozornost otrok je usmerjena h 

glasovom/črkam, ki se ponavljajo.«       

S. Pečjak (2003, str. 121) pravi, da je v predšolskem obdobju pri otroku potrebno razvijati 

porajajočo se pismenost z ustreznimi spretnostmi in znanji, oblikovati takšno okolje, ki bo 

delovalo spodbudno na razvoj teh spretnosti. Otroka je potrebno zgodaj pritegniti k 

dejavnostim branja in pisanja; ustvariti tiskovno bogato okolje, v katerem se bo otrok 

srečeval z različnimi vrstami pisnega gradiva (znaki, napisi, otroška literatura, revije, 

časopisi … ); spodbujati igre, pri katerih je za dosego ciljev potrebno kaj napisati ali 

prebrati. Avtorica (2003, str. 123) tudi meni, da je dejavnosti v predšolskem obdobju 

smiselno izvajati v obliki didaktične igre. Pri tem se je potrebno zavedati, da imajo otroci 

različne potrebe ter da imajo tudi enako stari otroci različno razvite posamezne sestavine 

porajajoče se pismenosti, zato je pri izbiri dejavnosti potrebno vse to upoštevati ter izbrati 

raznolike dejavnosti in take, ki otroka pritegnejo. 

4.1 Dejavnosti za razvoj zaznavanja in prepoznavanja tiska iz okolja 

S. Pečjak (2003, str. 121) je izpostavila igro prepoznavanja logotipov in napisov iz ožjega 

in širšega okolja. Primer: pri igri Kartice z znanimi besedami nalepimo vsak logotip/besedo 

iz okolja – trgovine, pošte, lekarne …  na svojo kartico. Z otrokom gremo na sprehod in 

otrok opazuje, kje bo našel besedo, ki je napisana na kartici. 

4.2 Dejavnosti za spoznavanje s črkami  

To so (Pečjak, 2003, str. 121): 

– igre za usvojitev pojma črka (npr. igra Moja najljubša črka. Pri tej igri otroku 

pokažemo velike tiskane črke. Otrok izbere eno ali več črk, ki so mu najbolj všeč. 
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Nato odrasli ali otrok sam napiše izbrano črko/črke na list in jo okrasi z različnimi 

vzorci, barvami. Njegovo najljubšo črko lahko obesimo pri njegovi postelji, 

mizici.); 

– iskanje enakih črk v nizu različnih; 

– prepoznavanje črk med drugimi simboli (številkami ali grafičnimi simboli); 

– prepoznavanje in imenovanje nekaterih velikih tiskanih črk iz okolja; 

– zapisovanje in prepoznavanje zapisanega lastnega imena; 

– imenovanje črk v otrokovem imenu; 

– povezovanje črk z glasovi (otrok našteje besede, ki se pričnejo z istim glasom kot 

njegovo ime); 

– zapisovanje črk po nareku; 

– branje kratkih, v okolju pogostih besed (npr. STOP, BUS); 

– hitro imenovanje vseh črk abecede; 

– povezovanje črk z glasovi; 

– branje krajših besed – znanih in manj znanih; 

– branje in razumevanje krajših povedi; 

– pisanje krajših besed po samonareku z napakami.  

4.3 Dejavnosti dialoškega branja 

To so (Pečjak, 2003, str. 122): 

– poslušanje krajših in daljših zgodb, ki jih otroku berejo odrasli; 

– opazovanje in opisovanje slik v knjigi; 

– odgovarjanje na preprosta vprašanja iz prebranega; 

– prepoznavanje zgodb po naslovnici; 

– postavljanje preprostih in zahtevnejših vprašanj v zvezi s prebrano vsebino;  

– povezovanje dogodkov iz knjig z lastnimi doživetji; 

– samostojno pripovedovanje zgodb, ki so jih otroku prebrali drugi; 

– sledenje branju v nadaljevanjih in povezovanje vsebine. 

4.4 Dejavnosti za razumevanja vloge tiska 

To so (Pečjak, 2003, str. 122): 

– v igrah vlog se otrok okoliščinam primerno pretvarja, da bere in piše; 
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– ker otrok razume, da z branjem dobiva nove informacije, želi, da mu odrasli 

določeno besedilo preberejo; 

– poskusi pisanja otroka in njegova želja, da mu zapisano odrasli preberejo; 

– dejavnosti, ki omogočajo razumevanje izrazov, kot so črka, beseda, prvi/zadnji glas, 

in izrazov, povezanih z branjem in pisanjem – poved, pika, zlog, prvi glas v besedi, 

začetek vrstice; 

– branje z namenom, da otrok odkrije pomen napisanega; 

– pisanje z določenim namenom (npr. otrok »napiše« svoj nakupovalni listek, 

»napiše« obvestilo o tem, naj ga drugi ne motijo v sobi, ko se igra itn.). 

 

4.5 Dejavnosti, ki spodbujajo razumevanje navodil 

To so (Pečjak, 2003, str. 122):  

– sledenje preprostim navodilom z eno ali dvema informacijama (npr. Vstani in pojdi 

k vratom.); 

– reševanje preprostih gibalnih ugank (npr. Z roko se dotakni nosu.); 

– razumevanje preprostih besedil z dvema informacijama z zahtevnejšimi besedami, 

ki vključujejo pojme za oblike, barve itd. (npr. Z modro barvo pobarvaj vse 

predmete, ki so okrogli.); 

– razumevanje navodil z več kot dvema informacijama (npr. Z roko se primi za levi 

uhelj ter skači po desni nogi do vrat in nazaj.); 

– razumevanje nasprotnih navodil (npr. igrica Narobe svet, kjer mora otrok narediti 

ravno nasprotno, kot od njega zahteva navodilo. Če navodilo pravi zapri usta, otrok 

odpre usta.); 

– poslušanje in izvedba več navodil hkrati; 

– zahtevnejša navodila z upoštevanjem več odnosov (manjši kot in večji od … ).  

4.6 Dejavnosti za spodbujanje razvoja glasovnega zavedanja 

To so (Pečjak, 2003, str. 122): 

– ločevanje daljših in krajših besed; 

– določevanje števila besed v povedi; 

– poslušanje in recitiranje izštevank in rim, ki se jih je otrok naučil; 

– prepoznavanje prvega glasu v besedi; 
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– prepoznavanje in tvorjenje besed, ki se rimajo; 

– razstavljanje besed na zloge in združevanje zlogov v besede; 

– odstranjevanje začetnih glasov v besedah; 

– razstavljanje besed na glasove; 

– združevanje glasov v smiselne in nesmiselne besede. 

4.7 Dejavnosti, ki vodijo k računalniškemu opismenjevanju 

To so (Pečjak, 2003, str. 122–123): 

– pritiskanje po tipkovnici in opazovanje sprememb na ekranu računalnika; 

– uporaba miške pri igri;                          

– vedenje, da računalnik uporabljamo tudi za pisanje; 

– čečkanje in risanje z miško; 

– prepoznavanje črk na tipkovnici in razumevanje, da se s pritiskom na tipko pokaže 

črka na ekranu; 

– pisanje lastnega imena in znanih besed na računalnik; 

– uporaba nekaterih funkcijskih tipk (npr. za presledek, brisanje ipd.). 

V četrtem poglavju sem govorila o dejavnostih, ki spodbujajo otroka k predbralni in 

predpisalni pismenosti, v petem poglavju bom govorila o vplivu knjižnice na pismenost 

otrok. 
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5 Vpliv knjižnice na pismenost otrok 

Gujtman (2014, str. 59) pravi, da splošne knjižnice vse bolj postajajo krajevna središča 

kulture, branja, srečevanja in druženja. V Sloveniji je 58 splošnih knjižnic z 250 krajevnimi 

knjižnicami in 12 bibliobusi z več kot šeststotimi postajališči. V knjižnico se lahko včlanijo 

že otroci v predšolskem obdobju, ki jo potem obiskujejo vse življenje. Splošne knjižnice 

za predšolske in šolske otroke pripravljajo različne oblike dejavnosti, kot so: skupinske ali 

individualne oblike učenja, informacijsko opismenjevanje, seznanjanja s knjigami, 

priporočajo avtorje za branje, pripravljajo različne prireditve in dogodke. Pri pripravi 

vsebin in oblik bibliopedagoških dejavnosti knjižnice sodelujejo s šolami, šolskimi 

knjižnicami in učitelji. Na mladinskih oddelkih so razširjene raznovrstne bibliopedagoške 

dejavnosti, kot so oblike knjižne in knjižnične vzgoje, knjižnično-informacijsko 

opismenjevanje in promocije branja. Namen splošne knjižnice je seznaniti uporabnike z 

rabo knjižnice, dostopnostjo do gradiva in informacijskih virov ter spodbujanje branja in 

širjenje bralnih izkušenj. 

U. Stritar (2003, str. 69) pravi, da naj vrtci sodelujejo tudi z bližnjimi javnimi knjižnicami. 

Takšno sodelovanje je priporočljivo, saj knjižničarji vzgojiteljem svetujejo primerno 

literaturo za načrtovane teme, projekte, jih seznanjajo s knjižnimi novosti, vzgojitelji pa 

priporočeno gradivo uporabijo pri svojem delu z otroki. Priporočljivi so tudi obiski 

knjižničarjev v vrtcih, saj se otroci zelo hitro spoprijateljijo z njimi, radi prisluhnejo 

njihovim pravljicam, zgodbicam in pesmicam. Zato so knjižničarji nepogrešljivi tudi pri 

pravljičnih uricah oz. delavnicah, ki jih izvajajo na popoldanskih srečanjih v vrtcih. Takšna 

srečanja so koristna tudi za starše, saj se od knjižničarjev neposredno učijo, kako otroku 

brati in približati knjigo. 

I. Mlakar (2003, str. 84–85) je prepričana, da je splošna knjižnica s svojim pestrim izborom 

različnih vrst gradiv temelj, na katerem je mogoče graditi različne oblike knjižne vzgoje in 

spodbujati bralne navade že od predšolskega obdobja naprej. Knjižničarji si prizadevajo, 

da bi bile knjižnice prijazne, vsem dostopne, kjer bi vsi obiskovalci lahko dobili ustrezne 

informacije in različne vrste gradiv. Knjižnica kupuje kakovostno, dostopno ter starostni 

stopnji primerno knjižnično gradivo. Najširša pa je nabava v mladinskih oddelkih, saj 

upošteva različne, zelo široke bralne interese mladih bralcev za potrebo po prostočasnem 

in poučnem branju. Avtorica (2003, str. 91) prav tako pravi, da so pravljične in igralne ure 

za starše spodbuda, da tudi sami berejo oz. pripovedujejo svojim otrokom, se igrajo, 



22 
 

ustvarjajo in se z njimi pogovarjajo, nadgrajujejo pravljične vsebine z raznovrstno 

leposlovno ali poučno literaturo.  

Gujtman (2014, str. 61) pravi, da je cilj splošnih knjižnic postati središče za neomejeno 

dostopnost knjižničnega gradiva in informacij ter povečati svojo aktivno vlogo pri 

vseživljenjskem razvijanju bralne pismenosti in kulture. Za razvoj branja so pomeni 

programi in projekti s področja bralne kulture, saj po eni strani vzgajajo dobre kritične 

bralce, po drugi strani pa promovirajo branje med nebralci. Knjižnice oblikujejo programe, 

ki povečujejo bralne aktivnosti, branje za sprostitev in zabavo in tako načrtno prispevajo k 

razvijanju bralne pismenosti. Prav tako država v okviru vsakoletnega sofinanciranja nakupa 

knjižničnega gradiva spodbuja splošne knjižnice k tem, da bi njihove knjižnične zbirke 

uporabnike knjižnic v čim večji meri motivirale k branju raznovrstnih besedil za potrebe 

vseživljenjskega učenja in dviga ravni bralne pismenosti. 

S. Novljan (2011, str. 182) pa meni, da je knjižnica z dostopnostjo bralnih virov in z njihovo 

uporabo, kot so prostor, informacijska-komunikacijska tehnologija, čas za branje in pomoč 

pri izbiri in uporabi virov, pripomogla k razvijanju bralne pismenosti.  

S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del, v katerem sem raziskovala, 

kako vzgojitelji spodbujajo otrokove predbralne in predpisalne spretnosti v vrtcu. 
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II EMPIRIČNI DEL 

1 Opredelitev problema 

Otrok zelo kmalu pokaže zanimanje za branje in pisanje, zato potrebuje spodbudno učno 

okolje, v katerem bo z igro pridobil predbralne in predpisalne spretnosti.  

Naloga staršev, vzgojiteljev, odrasle osebe je, da otroka spodbuja k zanimanju za branje 

(otrokom beremo pravljice vsak dan, se pogovarjamo o prebranem, otrok naj ima na izbiro 

različne knjige, revije, po katerih bo sam posegal) in pisanje (otrok čečka, riše, prerisuje 

črke, napiše svoje ime, prepoznava črke in simbole). Vse te dejavnosti otrok izvaja 

spontano in z igro.  

2 Cilji   

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, na kakšen način vzgojitelji v vrtcu spodbujajo otrokove 

predbralne in predpisalne spretnosti. 

3 Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze 

Glede na cilj diplomskega dela sem postavila naslednja raziskovalna vprašanja. 

RV 1: Kakšno učno okolje je spodbudno za razvoj otrokovih predbralnih in predpisalnih 

spretnosti? 

RV 2: Kako pomembno vlogo vzgojitelji v razvoju otrokove pismenosti pripisujejo 

staršem?  

RV 3: V kolikšni meri vzgojitelji ocenjujejo, da postanejo otroci staršev rednih bralcev, za 

katere je branje cenjen način preživljanja prostega časa, tudi redni bralci? 

RV 4: V kolikšni meri vzgojitelji ocenjujejo, da izobrazba staršev vpliva na razvoj otrokove 

pismenosti? 

4 Raziskovalna metoda   

Uporabila sem deskriptivno (opisno) raziskovalno metodo.  
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4.1 Vzorec 

Vzorec raziskave je slučajnostni. Vanj sem zajela pet ljubljanskih vrtcev: Vrtec Mladi rod, 

Vrtec Črnuče, Vrtec Ciciban, Vrtec Kolezija ter Vrtec Jarše. Za dovoljenje izvajanja 

anketnega vprašalnika sem vprašala ravnateljice vrtcev, na raziskavo se je odzvalo 107 

vzgojiteljic (98 %) in 2 vzgojitelja (2 %). V interpretaciji rezultatov bom uporabljala moško 

obliko besede vzgojitelj za oba spola.  

Starost anketiranih vzgojiteljev sem razdelila v štiri skupine, in sicer: 

 20–30 let: 22 % anketiranih vzgojiteljev, 

 31–40 let: 32 % anketiranih vzgojiteljev, 

 41–50 let: 21 % anketiranih vzgojiteljev, 

 51–60 let: 25 % anketiranih vzgojiteljev. 

Delovno dobo anketiranih vzgojiteljev sem prav tako razdelila v štiri skupine, in sicer: 

 0–5 let: 17 % anketiranih vzgojiteljev, 

 6–15 let: 34 % anketiranih vzgojiteljev, 

 16–25 let: 17 % anketiranih vzgojiteljev, 

 26–40 let: 31 % anketiranih vzgojiteljev. 

Kar 65 % anketiranih vzgojiteljev ima visoko šolo in več, višjo in srednjo šolo pa ima 17 

% anketiranih vzgojiteljev. 

4.2 Pripomočki 

Anketiranje sem opravila s strukturiranim anketnim vprašalnikom. Uporabila sem 

vprašanja  odprtega (3 vprašanja) in zaprtega (8 vprašanj) tipa ter kombinirana vprašanja 

(3 vprašanja). Vprašanja se nanašajo na teoretični del diplomskega dela.  

4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Anketiranci so na anketna vprašanja odgovarjali anonimno. Iz pridobljenih odgovorov sem 

podatke statistično obdelala in jih prikazala z grafi oz. zapisala njihove odgovore. 
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5 Rezultati in interpretacija 

Večina odgovorov je prikazanih s tortnim diagramom, odgovori na vprašanja, ki so 

zahtevala utemeljitve, pa so kodirana.  

V anketnem vprašalniku me je najprej zanimalo, kako dobro so vzgojitelji seznanjeni z 

zgodnjim opismenjevanjem oz. s predopismenjevanjem v predšolskem obdobju. 

 

Graf 1: Seznanitev z zgodnjim opismenjevanjem oz. predopismenjevanjem v 

predšolskem obdobju 

Kar 64 % anketiranih vzgojiteljev je odgovorilo, da so dobro seznanjeni z zgodnjim 

opismenjevanjem oz. s predopismenjevanjem v predšolskem obdobju, 23 % anketiranih 

vzgojiteljev pa meni, da so zelo dobro seznanjeni z zgodnjim opismenjevanjem oz. s 

predopismenjevanjem v predšolskem obdobju. Samo 1 % anketiranih vzgojiteljev meni, da 

so s tem slabo seznanjeni in 12 % anketiranih vzgojiteljev, da so srednje dobro seznanjeni 

z zgodnjim opismenjevanjem oz. s predopismenjevanjem v predšolskem obdobju. Lahko 

trdim, da je večina vzgojiteljev dobro seznanjenih z zgodnjim opismenjevanjem oz. s 

predopismenjevanjem v predšolskem obdobju. 

V raziskavi, kjer so predstavljena mnenja vzgojiteljev o zgodnji pismenosti v Sloveniji, je        

7,9 % anketiranih vzgojiteljev na vprašanje, katera je po vašem mnenju največja sistemska 

ovira na poti k izboljšanju zgodnje pismenosti, odgovorilo, da so vzgojitelji v slovenskih 

vrtcih nezadostno usposobljeni na področju zgodnje pismenosti. Na vprašanje, kaj bi bilo 

po Vašem mnenju v slovenskem prostoru nujno narediti za izboljšanje zgodnje pismenosti, 

pa je 33,3 % anketiranih vzgojiteljev odgovorilo, da bi bilo potrebno spodbujati/podpirati 
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pobude iz okolja, ki omogočajo razvoj jezika in pismenosti, le 3 % anketiranih vzgojiteljev 

pa je menilo, da bi bilo potrebno v Kurikulumu za vrtce natančneje opredeliti cilje, ki se 

navezujejo na področje zgodnje pismenosti. »Temeljni element učinkovitega razvoja 

zgodnje pismenosti je koherentni (vsebinsko povezani) niz profesionalnih aktivnosti, ki so 

usmerjene k spodbujanju vzgojiteljevega vedenja s področja zgodnje pismenosti. 

Vzgojitelji naj bi vedeli, kateri so najustreznejši instrumenti za razvoj zgodnje pismenosti; 

te instrumente naj bi znali predstaviti svojim kolegom, staršem, vodstvu vrtcev in šol ter 

ministrstvu za šolstvo. O njih naj bi potekala redna razprava in refleksija, predvsem naj bi 

vzgojitelji na skupnih srečanjih spregovorili o tem, kako instrumenti za razvoj zgodnje 

pismenosti pomagajo posameznemu otroku.« (Skubic, 2012, str. 164) 

Nato me je zanimalo, kje/kako so vzgojitelji pridobili največ znanja o zgodnji pismenosti. 

 

Graf 2: Pridobitev znanja o zgodnji pismenosti 

Anketirani vzgojitelji so navedli, da so največ znanja o zgodnji pismenosti pridobili na 

seminarjih/delavnicah (71 %), z branjem strokovne literature (50 %), ki prav tako 

pripomore k znanju o zgodnji pismenosti, veliko znanja so pridobili tudi v času študija (46 

%). 11 % anketiranih vzgojiteljev je znanje o zgodnji pismenosti pridobilo na spletu, 15 % 

anketiranih vzgojiteljev se ni odločilo za nobeno izmed ponujenih možnosti. Zapisali so: 

 v vrtcu, 

 v projektu »Zgodnja pismenost«, 

 v študijski skupini, 

 lastna praksa,  
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 opazovanje otrok,  

 izkušnje.  

V Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenost (2017, str. 13) je zapisano, da je za 

sistematično razvijanje pismenosti in bralne kulture na vseh ravneh – od predbralnega do 

tretjega življenjskega obdobja treba: 

– spodbuditi razvoj in izvajanje javno dostopnih programov za spodbujanje 

pismenosti, ki potekajo na nacionalni in lokalni ravni in so namenjeni različnim 

ciljnim skupinam; 

– dopolniti in posodabljati kurikule v formalnem in neformalnem izobraževanju; 

– povečati ponudbo raznovrstnih kakovostnih programov v neformalnem 

izobraževanju za različne ciljne skupine; 

– vzpostaviti partnerstvo med šolskimi, visokošolskimi in splošnimi knjižnicami 

(skupno načrtovanje programov za doseganje ciljev in ravni bralne pismenosti);  

– pripraviti programe usposabljanja za mrežo izvajalcev, ki bodo na različnih ravneh 

skrbeli za razvoj bralne pismenosti in bralne kulture; 

– zagotoviti promocijo programov in dejavnosti za razvoj pismenosti in bralne kulture 

v medijih;  

– razvijati kakovostno bralno gradivo za preverjanje dosežene ravni pismenosti ter 

ugotavljati razliko do želene višje ravni, zagotoviti nadzor nad kakovostjo pri 

doseganju standardov znanja z zunanjo in notranjo evalvacijo. 
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Zanimalo me je tudi, kdaj/kje naj bi se po vzgojiteljevem mnenju pri otroku začelo 

zanimanje za branje (gledanje knjig, dialoško branje … ) in pisanje (čečkanje, risanje, 

prerisovanje … ).   

 

Graf 3: Mnenje vzgojiteljev o začetku otrokovega zanimanja za branje in pisanje 

Večina anketiranih vzgojiteljev (78 %) meni, da je družina tista, kjer otrok pokaže največ 

zanimanja za branje in pisanje, 22 % anketiranih vzgojiteljev pa meni, da se v vrtcu začne 

zanimanje za branje in pisanje. 

L. Knaflič (2009a, str. 5) pravi, da družinsko okolje pomembno vpliva na razvoj otrokove 

pismenosti, saj so otroci, ki so v domačem okolju dobili več spodbud na področju 

pismenosti, pri opismenjevanju in učenju uspešnejši. Raziskave kažejo, da ima v Sloveniji 

družinsko okolje pomemben vpliv na raven pismenosti, šoli ne uspe nadoknaditi 

pomanjkanja spodbud v predšolskem obdobju in v obdobju začetnega opismenjevanja. 

Zanimalo me je še, kako spodbudno učno okolje po vzgojiteljevem mnenju vpliva na 

pismenost otrok. 

Anketirani vzgojitelji so o spodbudnem učnem okolju zapisali sledeče: 

 35,8 % anketiranih vzgojiteljev meni, da spodbudno učno okolje zelo vpliva na 

pismenost otrok.  

 10,1 % anketiranih vzgojiteljev meni, da na pismenost vpliva zgodnji stik s 

knjigami, ponujene otroške knjige, zgled staršev in vzgojiteljev (odnos do pisanja), 

branje knjig in zgodb, pripovedovanje, opisovanje, rime, bibarije, petje pesmic, 

simbolna igra, igra z lutkami, obisk knjižnice. 
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 9,2 % anketiranih vzgojiteljev meni, da bolj spodbudno kot je okolje, hitreje otrok 

spoznava besede, govori, širi besedni zaklad, spoznava črke, simbole. 

 8,3 % anketiranih vzgojiteljev meni, da je spodbudno učno okolje odločilnega 

pomena za razvoj pismenosti otrok. 

 6,5 % anketiranih vzgojiteljev meni, da spodbudno učno okolje pozitivno vpliva 

na pismenost otrok. 

 5,5 % anketiranih vzgojiteljev meni, da je spodbudno učno okolje zelo pomembno 

in močno vpliva na pismenost otrok.  

 5,5 % anketiranih vzgojiteljev meni, da se morajo otroci igrati z različnimi 

predmeti, pomembna je lastna aktivnost, veliko spodbud mora priti s strani 

vrstnikov, sorojencev, staršev, vzgojiteljev. 

 3,7 % anketiranih vzgojiteljev meni, da spodbudno učno okolje dobro vpliva na 

pismenost otrok. 

 3,7 % anketiranih vzgojiteljev meni, da bolj ko je spodbudno okolje, bolj so otroci 

pismeni, spodbuja njihovo radovednost in željo po novem znanju. 

 2,7 % anketiranih vzgojiteljev meni, da spodbudno učno okolje izredno vpliva na 

pismenost otrok, otroci veliko hitreje berejo, prepoznavajo črke, glasove v besedah. 

Zanimanje za pisanje se pojavi hitreje kot pri manj spodbudnem okolju. 

 1,8 % anketiranih vzgojiteljev meni, da spodbudno okolje stimulira otrokov razvoj, 

širi obzorje, omogoča radovednost in ustvarja dobre pogoje za celovit razvoj. 

 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da spodbudno učno okolje 100 % vpliva na 

pismenost otrok. 

 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da spodbudno učno okolje delno vpliva na 

pismenost otrok. 

 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da smo odrasli vzgled otroku in nas želi 

posnemati;  prav bi bilo, da se najprej začne v družini, nato pa se nadaljuje v vrtcu. 

 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da spodbudno učno okolje koristi celotnemu 

razvoju otroka, pismenost pri tem ni nobena izjema. Če dobi otrok dovolj spodbud, 

hitreje napreduje in ima tudi kasneje v šoli boljši učni uspeh. 

 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da moramo otroku pripraviti dejavnosti, pri 

katerih bo razvijal svoje predbralne in predpisalne spretnosti. 
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 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da spodbudno učno okolje vpliva definitivno, 

in sicer tako da otrok hitreje usvaja nova znanja oz. dobi večji interes za 

pridobivanje novih znanj. 

 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da je pomemben razvoj grafomotorike. 

 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da bosta družina in vrtec, ki pokažeta 

zanimanje in veselje do pripovedovanja in ogledovanja slikanic že v predšolskem 

obdobju, privzgojila in prenesla to veselje tudi na otroka, če to poteka spontano, 

sproščeno. 

Iz odgovorov anketiranih vzgojiteljev sem dobila odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, 

kakšno učno okolje je spodbudno za razvoj otrokovih predbralnih in predpisalnih 

spretnosti. Anketirani vzgojitelji so mnenja, da spodbudno učno okolje zelo pozitivno 

vpliva na pismenost otrok, na pismenost vpliva tudi zgodnji stik s knjigami, zgled staršev 

in vzgojiteljev, branje knjig in zgodb, pripovedovanje, obisk knjižnice, otroci veliko hitreje 

berejo, prepoznavajo črke, glasove v besedah, zanimanje za pisanje se pojavi hitreje kot pri 

manj spodbudnem okolju. 

A. Browne (1996) pravi, da imajo tako vzgojiteljica kot tudi starši pomembno vlogo v 

spodbujanju govornega razvoja predšolskih otrok. Otroci razvijajo svojo govorno zmožnost 

s poslušanjem, spraševanjem, oblikovanjem hipotez in trditev ter ob interpretiranju 

odgovorov, ki jih dobijo od vzgojiteljice. Vzgoja v vrtcu v veliki meri poteka z rabo govora 

– s pojasnjevanjem, opisovanjem in spodbujanjem otrokovega razumevanja dejavnosti 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006a, str. 133).   
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Zanimalo me je, kako pogosto vzgojitelji berejo otrokom. 

 

Graf 4: Pogostost vzgojiteljevega branja otrokom 

63 % anketiranih vzgojiteljev otrokom bere dnevno, 32 % anketiranih vzgojiteljev otrokom 

bere nekajkrat tedensko, le 5 % anketiranih vzgojiteljev otrokom bere tedensko.   

Rezultati slovenske raziskave (Marjanovič Umek, Lešnik Musek, Kranjc in Fekonja, 2001) 

so potrdili, da branje otroške literature predstavlja enega od pomembnih načinov 

spodbujanja govornega razvoja otrok tudi v vrtcu. Vzgojiteljica lahko z namenskim, rednim 

in pogostejšim branjem pri otrocih spodbuja razvojno višje ravni govora. Avtorice so v eni 

od svojih raziskav, v katero so bili vključeni otroci, stari od štiri do pet let, ugotovile, da 

»so otroci, ki so jim vzgojiteljice dva meseca ob siceršnjem izvajanju kurikula v vrtcu 

dodatno brale kakovostno otroško literaturo, pripovedovali zgodbe, na višjih razvojih 

ravneh od otrok, ki niso bili deležni sistematičnega dodatnega branja. Njihove zgodbe so 

vključevale več dinamizacije, s katero so ustvarjali napetost, osebe v zgodbah so postavljali 

v medsebojna razmerja, uporabljali so za zgodbe značilen končni stavek, npr. In tako sta 

srečno živela do konca svojih dni, ob pripovedovanju pa so rabili tudi zapletenejše izjave. 

Pomembno pa ni le to, da vzgojiteljica otrokom bere kakovostno literaturo temveč tudi, 

kako jim bere in ali omogoča, da tudi oni npr. gledajo ilustracije, pripovedujejo, »berejo« 

z njo.« (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006a, str. 134–135) 
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Zanimalo me je tudi, kako pomembno vlogo ima po vzgojiteljevem mnenju branje v vrtcu 

v razvoju otrokovega besedišča. 

 
Graf 5: Vloga branja v vrtcu v razvoju otrokovega besedišča 

Večina anketiranih vzgojiteljev (90 %) meni, da ima branje v vrtcu v razvoju otrokovega 

besedišča zelo pomembno vlogo. Njihove utemeljitve so sledeče: 

– 56,3 % anketiranih vzgojiteljev meni, da otrok posluša, pripoveduje, usvaja nove 

besede in pri tem bogati besedni zaklad. 

– 10,2 % anketiranih vzgojiteljev meni, da se otroci navajajo na rokovanje s knjigo, 

na odnos do knjige, urijo koncentracijo. 

– 7,5 % anketiranih vzgojiteljev meni, da otrok razvija svojo domišljijo in se vživlja 

v različne vloge ter izraža svoja čustva. 

– 4,8 % anketiranih vzgojiteljev meni, da se nekateri otroci prvič srečajo s knjigo in 

s poslušanjem. 

– 3,8 % anketiranih vzgojiteljev meni, da ima branje v vrtcu zelo pomembno vlogo. 

– 3,8 % anketiranih vzgojiteljev meni, da ima vsako branje ključno vlogo pri 

otrokovem govorno-jezikovnem razvoju. 

– 1,8 % anketiranih vzgojiteljev meni, da si otroci razvijajo predbralne sposobnosti 

in pripravo na pisanje, razvijajo si zvočnost in ritem. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da otrok z branjem spoznava slovenski jezik – 

knjižni jezik. 

– 0,9 % anketiranih vzgojitelj meni, da branje v vrtcu pripomore k hitrejšemu 

jezikovnemu in miselnemu razvoju. 
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Nekaj anketiranih vzgojiteljev (10 %) pa meni, da ima branje v vrtcu v razvoju otrokovega 

besedišča pomembno vlogo. Njihove utemeljitve so sledeče: 

– 3,7 % anketiranih vzgojiteljev meni, da je najpomembnejše kvalitetno branje 

doma. 

– 1,8 % anketiranih vzgojiteljev meni, da otroci s poslušanjem bogatijo besedni 

zaklad. 

– 1,8 % anketiranih vzgojiteljev meni, da otrok prihaja v stik s knjižnim jezikom, 

domišljijo,  dialogi,  ogledovanjem slik. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da ima branje v vrtcu pomembno vlogo, 

saj otrok sliši ritem besed, različne vrste besedil. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da učenje in branje ostalih otrok v skupini 

spodbudno vplivata na otroka. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da več, ko otroci poslušajo, več si 

zapomnijo. 

 

Raziskovalci ugotavljajo, da ima dialoško branje pomemben učinek na razvoj nekaterih 

spretnosti otrokove porajajoče se pismenosti na razumevanje funkcije ter značilnosti tiska, 

ne zviša pa njegovega fonološkega zavedanja ter drugih metajezikovnih zmožnosti 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006b, str. 119).  

Na otrokov govorni razvoj vplivajo: jezikovne igre, poslušanje in seznanjanje s knjigami, 

sodelovanje v različnih govornih položajih (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006a, str. 

134).   
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Zanimalo me je, ali ima vrtec, v katerem delajo vzgojitelji, knjižnico.     

 

Graf 6: Knjižnica v vrtcu 

Večina anketiranih vzgojiteljev (96 %) je odgovorila, da imajo v vrtcu svojo knjižnico, le 

4 % anketiranih vzgojiteljev je odgovorilo, da v vrtcu nimajo knjižnice.  

M. Kreslin in J. Lepičnik Vodopivec (2009) pravita, da ima pomembno vlogo v procesu 

otrokovega razvoja spodbudno učno okolje, kamor lahko štejemo vrtčevsko knjižnico. 

Knjižnica deluje znotraj vrtca, je skupen prostor v vrtcu, namenjen uporabi tako s strani 

otrok, vzgojiteljev, staršev kot tudi drugih strokovnih delavcev vrtca. 

U. Stritar (2003, str. 72) pravi: »Življenje s knjigo v vrtcu je lepo, bogato in zanimivo. 

Otrokom in odraslim odpira številna vrata v čarobnost literature, informacij in skrivnosti 

življenja. Verjemite mi – vredno jih je odpirati.«  
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Zanimalo me je tudi, ali vzgojitelji sodelujejo z javno knjižnico. 

 

Graf 7: Sodelovanje z javno knjižnico 

Večina anketiranih vzgojiteljev (93 %) sodeluje z javno knjižnico. Njihove utemeljitve so 

sledeče: 

– 28,6 % anketiranih vzgojiteljev sodeluje z javno knjižnico v okviru različnih 

projektov (Ciciuhec, Bralna značka, Pravljični palček). 

– 20,3 % anketiranih vzgojiteljev pogosto obiskuje javno knjižnico in si izposoja 

knjige.  

– 7,4 % anketiranih vzgojiteljev si izposoja knjige glede na temo, ki jo v vrtcu 

obravnavajo. 

– 7,4 % anketiranih vzgojiteljev pravi, da se z obiskom knjižnice otroci naučijo 

lepo ravnati s knjigo, spoznavajo različno literaturo. 

– 6,4 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da knjižničarka izvaja pravljične 

urice.  

– 6,4 % anketiranih vzgojiteljev redno obiskuje javno knjižnico in si izposoja 

knjige. 

– 5,5 % anketiranih vzgojiteljev je mnenja, da je v javni knjižnici bogatejša izbira 

knjig.  

– 4,6 % anketiranih vzgojiteljev si izposoja knjige na željo otrok. 

– 3,7 % anketiranih vzgojiteljev pravi, da otroke z obiski navdušimo in 

spodbudimo, da v knjižnico zahajajo tudi s starši. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da je branje zelo pomembno za vso starost 

otrok. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev si občasno izposoja knjige. 
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– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev obišče potujočo knjižnico enkrat letno. 

Le 7 % anketiranih vzgojiteljev ne sodeluje z javno knjižnico. Njihove utemeljitve so 

sledeče: 

– 1,6 % anketiranih vzgojiteljev so za razlog navedli, da so v 1. starostnem 

obdobju. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev si knjige izposoja v vrtcu. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev otroke spodbujajo, da obiskujejo knjižnico. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev še ni imelo priložnosti sodelovati z javno 

knjižnico. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev pravi, da nimajo informacij glede sodelovanja z 

javno knjižnico. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev pravi, da ne sodelujejo z javno knjižnico, ker 

imajo drugačno obliko bralne značke. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev pravi, da ne vedo ... , mogoče kateri starejši 

oddelki sodelujejo z javno knjižnico … , verjetno je odvisno od vzgojitelja. 

Iz odgovorov je razvidno, da si anketirani vzgojitelji pogosto izposojajo knjige, največkrat 

so navedli, da zaradi različnih projektov, ki jih imajo v vrtcu. Knjige si izposojajo glede na 

temo, ki jo obravnavajo v vrtcu in na željo otrok. Knjižnica jim daje možnost za pester 

izbor knjig in navaja otroke, da se seznanijo s pravili obnašanja v knjižnici. Presenetili so 

me odgovori anketiranih vzgojiteljev, ki so navajali razloge, zakaj ne sodelujejo z javno 

knjižnico. Strinjam se z anketiranim vzgojiteljem, ki je napisal, da je od vzgojitelja odvisno, 

ali bo sodeloval z javno knjižnico in na kakšen način. Starost pri tem ne igra nobene vloge, 

tudi v 1. starostni skupini otrokom beremo in pripovedujemo zgodbice, saj si otrok s 

poslušanjem in gledanjem ilustracij prav tako zapomni zgodbo. V našem vrtcu – Vrtec 

Mladi rod  najmlajšim otrokom s pomočjo slik (NTC-učenje) pripovedujemo zgodbice, 

seveda pa so za to starost otrok primerne krajše zgodbe.  

Mestna knjižnica Ljubljana je odličen primer dobre prakse, kjer so oblikovali vrednotenje 

knjig za otroke, ki pozitivno vpliva na njihov izbor (Priročnik za branje kakovostnih 

mladinskih knjig, Zlate hruške). Lotili so se tudi vrednotenja književnosti za odrasle. Prav 

tako Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper v partnerstvu z Goriško knjižnico Franceta 

Bevka vzpostavlja portal dobreknjige.si, ki bo postal vseslovenski portal za spodbujanja 

bralne kulture. Spletni portal bo omogočil pomemben premik pri predstavljanju 
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kvalitetnejših knjig uporabnikom knjižnic in drugim bralcem. Že pred vzpostavitvijo 

portala pa so po številnih slovenskih splošnih knjižnicah potekali različni projekti, s 

katerimi so slovenski knjižničarji poskušali bralcem priporočati bolj kakovostno in 

zahtevnejšo literaturo, predvsem leposlovno. Na celjskem območju pa je poznan projekt 

Priporočamo!, kjer številne knjižnice organizirajo bralne značke za odrasle ter pogovorne 

večere o knjigah. V zadnjih letih je precej razširjen projekt Primorci beremo, katerega 

namen je nagovarjanje k branju berljivih sodobnih slovenskih avtorjev (Gujtman, 2014, str. 

60). 

Zanimalo me je tudi, ali vzgojitelji osveščajo starše o pomenu razvoja otrokove pismenosti 

s poudarkom na družinskem branju. 

 

Graf 8: Osveščanje staršev o pomenu razvoja otrokove pismenosti s poudarkom na 

družinskem branju 

92 % anketiranih vzgojiteljev osvešča starše o pomenu razvoja pismenosti s poudarkom na 

družinskem branju, le 8 % anketiranih vzgojiteljev meni, da to ni njihova naloga.   

M. Grginič (2005, str. 74–76) pravi, da bi bilo treba v vrtcih nameniti več pozornosti 

spodbujanju porajajoče se pismenosti, kar bi lahko dosegli s spodbujanjem spontanega 

branja in pisanja, skupnega branja, sooblikovanjem bralno-pisalnih kotičkov, s 

spoznavanjem pomena tiska v igralnih situacijah, zato je v eni od svojih raziskav izdelala 

poseben program za spodbujanje družinskega branja Otrok s starši ob knjigi. V raziskavo 

je bilo vključenih 413 otrok, starih približno 5 let, in njihovi starši. Otroci in starši so bili 

razdeljeni v dve skupini, in sicer je 209 otrok skupaj s starši mesečno obiskovalo posebej 
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pripravljene delavnice, v katerih so ob pomoči strokovnjakov iz projektne skupine 

načrtovali dejavnosti, kot so družinsko branje, skupni nakupi otrok in staršev v trgovini, 

obiski pošte, prepoznavanje okoljskega tiska v prometu, na stavbah, obisk knjižnice itn. 

Primere posameznih dejavnosti so na delavnicah tudi prikazali, strokovnjaki pa so starše 

seznanjali s pomenom družinske pismenosti za otrokov kasnejši razvoj zgodnje pismenosti 

in pismenosti. Po zaključku delavnic je avtorica vse otroke, tiste, katerih starši so 

obiskovali, in tiste, katerih starši niso obiskovali delavnic, ocenila s preizkusi razumevanja 

koncepta tiska, iskanja protipomenk, razlage pomena besed, fonološkega zavedanja, 

bralno-pisalnih spretnosti in grafičnega zavedanja. Otroci, katerih starši so obiskovali 

delavnice, so na vseh preizkusih, razen na preizkusu grafičnega zavedanja, dosegli višje 

rezultate. Rezultati raziskave so pokazali pozitivne učinke sodelovanja med vrtcem in 

družino na razvijanje otrokove zgodnje pismenosti. 

Nato me je zanimalo, ali se vzgojitelji strinjajo, da postanejo otroci staršev rednih bralcev, 

za katere je branje cenjen način preživljanja prostega časa, tudi redni bralci. 

 

Graf 9: Strinjanje s trditvijo, da postanejo otroci staršev rednih bralcev, za katere je 

branje cenjen način preživljanja prostega časa, tudi redni bralci 

S tem vprašanjem sem dobila odgovor na tretje raziskovalno vprašanje, v kolikšni meri 

vzgojitelji ocenjujejo, da postanejo otroci staršev rednih bralcev, za katere je branje cenjen 

način preživljanja prostega časa, tudi redni bralci. Anketirani vzgojitelji se strinjajo z 

izjavo, da postanejo otroci staršev rednih bralcev, za katere je branje cenjen način 

preživljanja prostega časa, tudi redni bralci. 44 % anketiranih vzgojiteljev se z izjavo zelo 

strinjajo, 41 % anketiranih vzgojiteljev pa se z izjavo strinjajo. 10 % anketiranih 
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vzgojiteljev se ne more odločiti ali izjava drži ali ne, 5 % anketiranih vzgojiteljev se ne 

strinja z izjavo. Strinjam se z anketiranimi vzgojitelji, ki menijo, da postanejo otroci staršev 

rednih bralcev, za katere je branje cenjen način preživljanja prostega časa, tudi redni bralci, 

saj smo odrasli otrokom zgled.  

»Otrokov interes za knjige se zviša, ker opazuje svoje starše, ko uživajo pri branju, ter 

pogosto posega po knjigah, hkrati pa starši, ki imajo sami večji interes za branje, otroku 

veliko berejo ter mu nudijo veliko možnosti za spoznavanje raznolike literature, pogosteje 

z njim obiskujejo knjižnico itn. in na ta način zvišujejo njegov interes za knjige.« 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006b, str. 116) 

N. Bucik (2009b, str. 23) pravi, da znajo starši, ki imajo pozitiven odnos do branja in so 

sami bralci, bolje vključiti in spodbuditi svojega otroka k branju. Starši, ki niso nagnjeni k 

branju, pa otroku težko prikažejo knjige kot zanimive in prijetne. Ključnega pomena je 

način, kako starši otroku posredujejo bralne izkušnje, jih prilagodijo otrokovim interesom 

in njihovim izkušnjam.  

Zanimalo me je tudi, ali vzgojitelji starše opozorijo na pomen spodbujanja otrokovih 

predbralnih in predpisalnih spretnosti v družinskem okolju.     

 

Graf 10: Vzgojiteljevo opozarjanje na pomen spodbujanja otrokovih predbralnih in 

predpisalnih spretnosti v družinskem okolju 
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Večina anketiranih vzgojiteljev (93 %) opozori starše na pomen spodbujanja otrokovih 

predbralnih in predpisalnih spretnosti v družinskem okolju: 

– 45,3 % anketiranih vzgojiteljev spodbuja starše k branju v družinskem krogu na 

raznih sestankih (roditeljski sestanek, pogovorne urice, klepetalnica, na oglasnih 

deskah). 

– 29,4 % anketiranih vzgojiteljev spodbuja starše k branju v družinskem krogu z 

različnimi projekti (Knjižni nahrbtnik, Bralna značka, Pravljični palček, Ciciuhec, 

Mucin kotiček za jeziček). 

– 7,5 % anketiranih vzgojiteljev staršem posreduje seznam literature, spregovori o 

pomenu kvalitetne otroške literature. 

– 5,4 % anketiranim vzgojiteljem je pomemben stik med starši in otroki, ki je običajno 

povezovalen in poučen. 

– 1,8 % anketiranih vzgojiteljev spodbuja starše k branju v družinskem krog zaradi 

razvoja govora, besednega zaklada. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev je mnenja, da se branje doma in v vrtcu dopolnjuje. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev pravi, da se naj starši z otrokom čim več pogovarjajo 

in berejo pravljice. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da so starši tisti, ki gredo z otrokom v knjižnico 

in skupaj z otrokom izberejo knjigo, ki njim in otroku najbolj ustreza.  

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev spodbuja predvsem tiste starše, kateri otroci imajo 

težave v besedišču, na področju govora in razumevanja. 

 

Nekateri anketirani vzgojitelji (7 %) pa ne spodbujajo staršev k otrokovim predbralnim in 

predpisalnim spretnostim v družinskem okolju: 

– 1,6 % anketiranih vzgojiteljev meni, da je to stvar družine in načina življenja. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da starši več o tem slišijo na izobraževanjih, 

ki so namenjeni njim. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da ima vsak posameznik oz. starš svoj pogled 

na pomembnost spodbujanja spretnosti v družinskem okolju. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev meni, da bodo tisti starši, ki želijo otroku pomagati, 

to počeli tudi brez njihovega prepričevanja. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev pravi, da niso imeli še te priložnosti. 

– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev pravi, da delajo v 1. starostnem obdobju. 
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– 0,9 % anketiranih vzgojiteljev pravi, da staršev nikoli ne spodbujajo k otrokovim 

predbralnim in predpisalnim spretnostim v družinskem okolju. 

S tem vprašanjem sem dobila odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, kako pomembno 

vlogo vzgojitelji v razvoju otrokove pismenosti pripisujejo staršem. Iz odgovorov je 

razvidno, da večina anketiranih vzgojiteljev starše spodbuja k branju v družinskem krogu, 

in sicer na raznih sestankih in s projekti, s posredovanjem seznama literature, pomemben 

pa je tudi stik med starši in otroki, ki je običajno povezovalen in poučen. Tudi tukaj so me 

presenetili odgovori anketiranih vzgojiteljev, zakaj staršev  ne osveščajo k branju v 

družinskem krogu, saj je potrebno otroke že od samega začetka navajati na knjige in skupno 

branje. Otrok si z branjem širi besedni zaklad, vzpostavi se vez med otrokom in staršem.  

L. Knaflič (2003a, str. 65) pravi, da je motivacija oz. pripravljenost staršev predpogoj za 

razvijanje kakršnega koli sodelovanja med vrtcem in starši. Za dobro in uspešno 

sodelovanje je treba ugotoviti, kakšne so potrebe staršev, kaj vedo in kaj bi še radi izvedeli 

o pomenu branja za otroke, treba je izhajati iz njihovega položaja. Motiviranim manj 

izobraženim staršem lahko vzgojiteljice veliko pomagajo z nasveti, ki jih črpajo iz svojega 

znanja in izkušenj. Avtorica (2009b, str. 16) še pravi, da je prav, da vzgojiteljice starše 

opogumijo in spodbudijo k izvajanju različnih dejavnosti, ki razvijajo zgodnjo pismenost. 

S tem lahko starši prispevajo k boljšemu izhodišču za opismenjevanje in šolanje njihovih 

otrok.       
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Prav tako me je zanimalo, ali izobrazba staršev po vzgojiteljevem mnenju vpliva na 

otrokovo pismenost. 

 

Graf 11: Mnenje vzgojiteljev o vplivu izobrazbe staršev na otrokovo pismenost 

S tem vprašanjem sem dobila odgovor anketiranih vzgojiteljev na četrto raziskovalno 

vprašanje, v kolikšni meri vzgojitelji ocenjujejo, da izobrazba staršev vpliva na razvoj 

otrokove pismenosti. Anketirani vzgojitelji (71 %) so mnenja, da izobrazba staršev vpliva 

na pismenost otrok, le  29 % anketiranih vzgojiteljev meni, da izobrazba staršev ne vpliva 

na pismenost otrok. 

L. Knaflič (2009b, str. 8) pravi, da je v družinah, v katerih se otrokom manj bere, razširjeno 

mnenje, da se pri njih znanje in izobrazba ne uvrščata med vrednote. Nekaterim družinam 

življenjske okoliščine žal ne dopuščajo, da bi otrokom zagotovili boljše pogoje za šolanje 

kljub temu, da  izobraževanje zelo cenijo in v njem vidijo rešitev in izhod iz revščine za 

svoje otroke.    

K. Bajc in L. Marjanovič Umek sta izvedli raziskavo, s katero sta ugotavljali, kako se 

izobrazba staršev ter skupno branje staršev in otrok povezujeta z govornimi zmožnostmi 

otrok. V vzorec je bilo vključenih 123 otrok, starih približno 5 let, ter oba starša. Pogostost 

skupnega branja staršev in otrok je bila merjena s Ček listo naslovov otroških knjig in 

slikanic. Avtorici sta najprej izdelali Ček listo aktualnih priljubljenih otroških knjig in 

slikanic, ki je bila oblikovana na podlagi seznamov v letu 2004 najbolj branih knjig za 

otroke, stare 3–6 let. Na podlagi teh seznamov sta avtorici v prvi pilotski študiji, v kateri je 

sodelovalo 45 vzgojiteljic iz različnih vrtcev po Sloveniji, oblikovali dve različici Ček liste 

naslovov aktualnih priljubljenih otroških knjig in slikanic, vsaka je vključevala 22 pravilnih 
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in 10 izmišljenih naslovov. Vzgojiteljice so morale označiti tiste naslove, ki jih zares 

poznajo, in dodati še 5 trenutno najbolj priljubljenih ter 5 najbolj priljubljenih otroških 

knjig nasploh. In tako je končna verzija Ček liste naslovov aktualnih priljubljenih otroških 

knjig in slikanic nasploh vsebovala 23 pravilnih in 7 izmišljenih naslovov otroških knjig. 

Avtorici sta nato oblikovali Ček listo naslovov priljubljenih otroških knjig in slikanic 

nasploh, kjer sta upoštevali pripravljeni seznam otroških in mladinskih knjig za otroke, 

stare 3–6 let, in seznam otroških knjig, ki so jih kot najbolj priljubljene napisale 

vzgojiteljice. Avtorici sta pripravljeno ček listo preverili v drugi pilotski študiji, v kateri je 

sodelovalo 46 vzgojiteljic iz različnih vrtcev po Sloveniji. Na podlagi zbranih rezultatov 

sta avtorici v ček listo naslovov otroških knjig in slikanic vključili 14 otroških knjig 

slovenskih avtorjev, 8 otroških knjig tujih avtorjev in 8 otroških knjig z izmišljenimi 

naslovi. Na osnovi zbranih podatkov v obeh pilotskih študijah sta avtorici Ček listo 

naslovov aktualnih priljubljenih otroških knjig in slikanic in Ček listo naslovov 

priljubljenih otroških knjig in slikanic nasploh združili v končno Ček listo naslovov 

otroških knjig in slikanic, ki vsebuje 45 pravilnih in 15 izmišljenih naslovov otroških knjig. 

Dobljeni rezultati so pokazali, da so starši (povprečno 74, 3 %) poznali nasploh priljubljene 

slikanice, povprečno  22, 7 % jih je poznalo aktualno priljubljene, redko (povprečno 3,5 %) 

pa so izbirali izmišljene naslove. Rezultati so prav tako pokazali, da je povezanost med 

izobrazbo mame ter očeta in govorno zmožnostjo otrok nižja in na meji pomembnosti, med 

izobrazbo očeta in otrokovimi govornimi zmožnostmi pa zelo nizka in nepomembna. 

Poznavanje otroške literature s strani staršev je višji napovednik otrokovega govornega 

razvoja kot njihova izobrazba. Rezultati tudi kažejo, da obstaja pomembna pozitivna 

povezanost med povprečno izobrazbo parov staršev ter poznavanjem naslovov otroških 

knjig in slikanic. Iz tega lahko sklepamo, da pari staršev s povprečno višjo izobrazbo 

pogosteje berejo svojim otrokom. Ne glede na izobrazbo staršev je skupno branje staršev 

in otrok eden izmed dejavnikov družinskega okolja, ki lahko pomembno prispeva k razvoju 

otrokove govorne zmožnosti. Skupno branje je pomemben dejavnik spodbujanja govornega 

razvoja ne glede na to, katere tehnike branja uporabljajo (npr. otrok ob branju samo posluša, 

starši ga ob branju spodbujajo k spraševanju in pripovedovanju, med skupnim branjem 

razlagajo neznane besede). Ta ugotovitev je pomembna, saj kaže, da je skupno branje 

pomemben kontekst za otrokov govorni razvoj tako v družinah staršev z nižjo kot višjo 

stopnjo izobrazbe (Bajc in Marjanovič Umek, 2005, str. 58–66). 
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Nato me je zanimalo, s katerimi dejavnostmi vzgojitelji spodbujajo otrokove predbralne 

sposobnosti. 

Anketirani vzgojitelji so navedli veliko dejavnosti, s katerimi otroke spodbujajo k 

predbralni sposobnosti: 

– 22,9 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da je za otroke pomembno branje zgodb, 

pripovedovanje ob ilustracijah, dialoško branje, izmišljanje zgodb.  

– 12,8 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da so za otroke pomembne didaktične 

igre: igre s ploskanjem imen (zlogi), besedne igre, igra s prvimi glasovi besed, igre 

s črkami, črkovni spomin, iskanje črk v tekstu, skrite besede, besedne uganke, igre 

z glasovi in rimami.  

– 11 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da mora imeti otrok dostop do knjig, 

dnevnega ogledovanja slikanic, možnost učiti se pesmic, izštevank, ugank, 

deklamacij, dramatizacij, bibarij. 

– 10,2 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da je pomemben knjižni kotiček v 

igralnici. 

– 10,2 % anketiranih vzgojiteljev je mnenja, da je potrebno otroke spodbujati k 

projektom, kot so: Bralna značka, Ciciuhec, Knjižni nahrbtnik, Bralni sonček. 

– 9,2 % anketirani vzgojitelj je zapisalo, da so za otroke pomembni simboli, 

piktogrami, slikopisi, aplikati. 

– 7,3 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da je pomemben obisk knjižnice. 

– 5,5 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da so pomembne igre z lutkami. 

– 5,5 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da naj bodo označene stvari in kotički 

(imena na ležalnikih in v garderobi, imena na lončkih). 

– 2,7 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da naj bo v igralnici plakat z abecedo. 

– 2,7 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da je pomembno, da otrok prepozna črke 

(magnetne črke, črke za natikanje na vrvico, telefoni, tipkovnice, koledarji). 

S. Kranjc (2003, str. 49) pravi, da naj bi vzgojiteljica pri vseh dejavnostih otroku dajala 

govorni zgled in tako neposredno vplivala na razvoj otrokove jezikovne zmožnosti. To je 

prvi korak k povezovanju med področji dejavnosti v vrtcu, ki hkrati vodi k celostnemu 

razvoju otroka. 

»Strokovnjaki postavljajo na prvo mesto skupno branje z otrokom, zelo primerne so tudi 

različne didaktične igre, ki se igrajo po navodilih. Njihov cilj je razvijanje določenih 
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spretnosti oz. sposobnosti na igriv način – to so igre, ki omogočajo hkrati učenje in urjenje 

ter zabavo in sprostitev. Koristno je, da se otrok uči pismenosti v igralnih izkušnjah, saj 

imajo igre tudi notranje motivacijski pomen, kar je koristno za razvoj porajajoče se 

pismenosti. Interes za branje pa je hkrati ključ za razvoj otrokove porajajoče se pismenosti, 

saj je pomembno, da je otrok tisti, ki nam pokaže, da se želi na primer naučiti napisati svoje 

ime ali prebrati besedo v svoji najljubši knjigi. Tak otrok lahko ob pomoči odraslega že v 

obdobju od četrtega do šestega leta osvoji imena črk (imenuje črko, ki jo pokažemo) oz. se 

je zmožen v igri naučiti povezovanja črk s pripadajočimi glasovi. Rad se igra z zlogi in 

glasovi: prepozna prvo črko v besedi, zna poiskati besedo, ki se začne z istim glasom kot 

tista, ki mu jo mi povemo, besede je sposoben razstaviti na posamezne zloge, poiskati zna 

besedo, ki se rima na drugo besedo.«  (Bucik, 2009a, str. 108) 

Povsem nazadnje me je zanimalo, s katerimi dejavnostmi vzgojitelji spodbujajo otrokove 

predpisalne sposobnosti. 

Anketirani vzgojitelji so podali veliko dejavnosti, s katerimi otroke spodbujajo k 

predpisalni sposobnosti: 

– 19,3 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da je pomembno, da otrok čečka, 

riše, prerisuje, piše, bere. 

– 15,9 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da otrok spoznava črke preko igre: 

igra z magnetnimi črkami, s črkami za nizanje na vrvico, z lesenimi črkami, s 

peščenimi črkami, igra z abecedno tablo, plakat z abecedo, material montessori. 

– 12,8 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da so pomembne dejavnosti za  

razvoj fine motorike (gnetenje, vtikanje, nizanje, striženje, slikanje, pincetni 

prijem). 

– 11 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da je pomembno, da otrok napiše 

svoje ime. 

– 9,1 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da je pomembno učenje pravilne drže 

pisala. 

– 8,2 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da naj otroci pišejo v pesek (risanje 

s prsti, palčkami ... ) po mivki, zdrobu, moki … 

– 6,4 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da so pomembne didaktične igre: 

iskanje besed v besedi, reševanje ugankarskih vprašanj, prepoznavanje prvega 
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in zadnjega glasu, glasovne igre, igre za artikulacijo glasov, igra s črkami, 

dejavnosti po programu NTC. 

– 6,4 % anketiranih vzgojiteljev otroke spodbuja k predpisalni sposobnosti z 

delovnimi listi (povezovanje od pike do pike, reševanje labirintov, risanje črt, 

smer od leve proti desni, diagrami). 

– 5,5 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da je pomembna orientacija (v 

prostoru, na telesu, listu). 

– 2,7 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da je pomembno, da otrok prosto riše, 

riše s kredo na velike površine, barva …  

– 2,7 % anketiranih vzgojiteljev je zapisalo, da so pomembne dejavnosti za 

razumevanje vloge tiska. 

 

S. Kranjc (2003, str. 49) pravi, da se razumevanje pisnega jezika začne že pred vstopom v 

šolo in je odvisno od zunanjih spodbud in spoznavnega razvoja otroka. Vzgojitelj otroke 

spodbuja k predpisali sposobnosti z različnimi dejavnostmi, v katere je vključeno vidno 

razločevanje in razčlenjevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje, vidno-gibalne 

spretnosti.  

N. Bucik (2009a, str. 107) pravi, da otrok rad posnema odrasle in poskuša pisati, vendar 

piše tako, kot sliši. Strokovnjaki poudarjajo pomen razvijanja otrokovega besednjaka, ki je 

ključen za otrokov jezikovni razvoj, bogat besednjak otroku pomaga pri učenju branja in 

pisanja. 
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III SKLEP 

Otrok potrebuje spodbudno učno okolje, da pridobi predbralne in predpisalne spretnosti. Z 

različnimi spodbudami v okolju otroke spodbujamo k ogledovanju knjig, branju slikopisov, 

opisovanju slik, z različnimi tehnikami risanja in slikanja pa k pisanju. Spodbudno učno 

okolje koristi celotnemu razvoju otroka, pismenost pri tem ni nobena izjema. Če dobi otrok 

dovolj spodbud, hitreje napreduje in ima tudi kasneje v šoli boljši učni uspeh. 

Večina anketiranih vzgojiteljev starše spodbuja k branju v družinskem krogu, in sicer na 

raznih sestankih, z različnimi projekti, ki jih izvajajo v vrtcu, s posredovanjem seznamov 

literature, spregovorijo o branju kot o povezovalnem odnosu med starši in otroki ter o 

pomenu branja za otrokov besedni zaklad. 

Anketirani vzgojitelji se strinjajo z izjavo, da postanejo otroci staršev rednih bralcev, za 

katere je branje cenjen način preživljanja prostega časa, tudi redni bralci, prav tako so 

mnenja, da izobrazba staršev vpliva na pismenost otrok.  

Menim, da lahko otrok, ki doma nima spodbudnega učnega okolja, v vrtcu pridobi 

zanimanje za knjigo, branje in pisanje. Vloga vzgojitelja je, da otrokom, ki nimajo spodbud 

iz domačega okolja, z igro spodbudi zanimanje za branje in pisanje. Vzgojitelj otroke iz 

manj spodbudnega učnega okolja spodbuja k aktivnemu udejstvovanju v različnih 

dejavnostih in igrah, kjer se otroci učijo novih besed, navajajo se na ravnanje s knjigo, na 

odnos do knjige, urijo koncentracijo. Starše je treba večkrat spodbuditi in jih opomniti, naj 

z otrokom berejo ali listajo različne knjige. 

Anketirani vzgojitelji so navedli veliko dejavnosti, s katerimi pri otroku spodbujajo 

predbralne in predpisalne spretnosti, zato je moj namen vzgojitelje osvestiti, da začnejo 

otroke že v 1. starostnem obdobju spodbujati k branju knjig, jim čim več brati s pomočjo 

slik oz. slikanic, se pogovarjati z njimi, jih vpeljevati v različne didaktične igre, kjer bodo 

otroci do konca bivanja v vrtcu usvojili veliko predbralnih in predpisalnih spretnosti, ki jim 

bodo v pomoč za nadaljnje šolanje. 

Iz rezultatov anketnega vprašalnika sem razbrala, da so bila nekatera vprašanja 

prezahtevna, saj so zahtevala utemeljitve, zato je bil mogoče anketni vprašalnik predolg. 

Bolje bi bilo, če bi postavila vprašanja, ki od anketiranca zahtevajo kratke odgovore, vendar 

tako ne bi dobila širšega pogleda na zastavljen cilj v  diplomskem delu.  
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Diplomsko delo bi nadgradila z ugotavljanjem razlik med odgovori anketiranih vzgojiteljev 

z večletnimi delovnimi izkušnjami (več kot 15 let delovne dobe) v vzgoji in izobraževanju 

in vzgojitelji začetniki, ki šele spoznavajo delo in imajo manj izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju. Vzgojitelji z več izkušnjami bi pomagali mlajšim vzgojiteljem z idejami, 

kako otroke spodbujati k predbralni in predpisalni spretnosti ter obratno. Mlajši vzgojitelji 

bi starejše vzgojitelje seznanjali z novejšimi pristopi za spodbujanje predbralnih in 

predpisalnih spretnosti, jih informirali z novostmi in predlogi o pismenosti.  

Za učinkovito razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti je pri vzgojiteljih potrebno 

zagotoviti stalno strokovno izpopolnjevanje na področju predopismenjevanja in 

opismenjevanja (pri tem so zelo dobrodošli primeri dobre prakse, kjer lahko vzgojitelji 

dobijo vpogled, s katerimi dejavnosti lahko otroke vpeljejo v predbralno in predpisalno 

pismenost), izobraževanja, kjer strokovnjaki s področja pismenosti vzgojiteljem pomagajo 

z novimi metodami in pristopi dela, pri otrocih razvijati bralno kulturo ter motivacijo za 

branje, pisanje in sporazumevalno zmožnost (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje), 

izvajati neformalno izobraževanje itn. 
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V PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJE PREDŠOLSKIH 

OTROK 

Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji! 

Sem Simona Turičnik, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani – smer predšolska vzgoja. 

Pišem diplomsko delo z naslovom Spodbujanje otrokovih predbralnih in predpisalnih 

spretnosti. Prosim Vas za sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Rezultate 

anonimne ankete bom uporabila izključno v raziskovalne namene.  

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam. 

Simona Turičnik 

Spol:    a) Ž          b) M 

Starost: ________ let 

Vaša delovna doba v vzgoji in izobraževanju: ________ let delovne dobe 

Katero stopnjo formalne izobrazbe ste dosegli? 

a) Srednja šola. 

b) Višja šola. 

c) Visoka šola in več. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJE 

1. Kako dobro ste seznanjeni z zgodnjim opismenjevanjem oz. s predopismenjevanjem v 

predšolskem obdobju? 

a) Zelo dobro. 

b) Dobro. 

c) Srednje dobro. 

č)  Slabo. 

2. Kje ste pridobili največ znanja o zgodnji pismenosti? (Možnih je več odgovorov). 

a) V času študija. 

b) Na seminarjih/delavnicah. 

c) Branje strokovne literature. 

č)  Na spletu. 

d) Drugo. 

3. Kdaj naj bi se po Vašem mnenju pri otroku začelo zanimanje za branje (gledanje 

knjig, dialoško branje … ) in pisanje (čečkanje, risanje, prerisovanje … )?   

a) V vrtcu. 

b) V družini. 

c) V šoli. 

4. Kako spodbudno učno okolje po Vašem mnenju vpliva na pismenost otrok? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Kako pogosto berete otrokom? 

a) Dnevno. 

b) Nekajkrat tedensko. 

c) Enkrat tedensko. 

č)   Nekajkrat mesečno. 

      d)   Manj pogosto. 
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6. Kako pomembno vlogo ima po Vašem mnenju branje v vrtcu v razvoju otrokovega 

besedišča? Vaš odgovor utemeljite. 

a) Zelo pomembno. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Pomembno. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) Nepomembno. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

č) Zelo nepomembno. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

d) Je nima. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Ali imate v vrtcu svojo knjižnico? 

a) Da. 

b) Ne.  
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8. Ali sodelujete z javno knjižnico? Vaš odgovor utemeljite. 

a) Da. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Ne. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Ali osveščate starše o pomenu razvoja otrokove pismenosti s poudarkom na 

družinskem branju? 

a) Da. 

b) Ne.  

10. Ali se strinjate, da postanejo otroci staršev rednih bralcev, za katere je branje cenjen 

način preživljanja prostega časa, tudi redni bralci? 

a) Se zelo strinjam. 

b) Se strinjam. 

c) Se ne morem odločiti. 

č)    Se ne strinjam. 

d)    Se sploh ne strinjam. 

11. Ali starše opozorite na pomen spodbujanja otrokovih predbralnih in predpisalnih 

spretnosti v družinskem okolju? Odgovor utemeljite. 

a) Da.  ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Ne.  ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Ali izobrazba staršev po Vašem mnenju vpliva na pismenost otrok? 

a) Da. 

b) Ne. 
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13. S katerimi dejavnostmi spodbujate otrokove predbralne sposobnosti? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14. S katerimi dejavnostmi spodbujate otrokove predpisalne sposobnosti? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


