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POVZETEK 

Predopismenjevalne zmožnosti vključujejo razne vrste zmožnosti, ki jih učenci razvijajo pri 

pouku slovenščine na začetku šolanja, tj. pred začetkom sistematičnega opismenjevanja, 

razvijajo pa se tudi v predšolskem obdobju, in sicer spontano ob stiku s pisnim jezikom in 

lahko tudi načrtno v vrtcu. Na njihov razvoj vplivajo notranji in zunanji dejavniki, za njihovo 

razvijanje je potrebna individualizacija.  

Otroci vstopajo v šolo z različno razvitimi zmožnostmi, spretnostmi in interesi; učitelj se 

mora zavedati tudi, da imajo učenci ob vstopu v šolo različno razvite predopismenjevalne 

zmožnosti in da mora vsem zagotoviti možnost napredovanja. Pri tem si učitelj lahko pomaga 

z raznimi didaktičnimi pripomočki. Ti pripomorejo, da učenje pri učencih vzbuja radovednost 

in jih motivira za delo, hkrati pa se učenci ob njihovi uporabi sprostijo. Predbralne in -pisalne 

dejavnosti razvijamo z dejavnostmi, s katerimi učenci/otroci razvijajo grafično in fonološko 

zavedanje, sposobnost zaznavanja prostora ter dejavnosti za razvijanje grafomotorike.  

Namen magistrskega dela je bil izdelati in preizkusiti didaktični pripomoček imenovan 

»aktivizirajoča knjiga«,  ki ga lahko uporabimo za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti 

pri pouku v 1. razredu OŠ pa tudi v vrtcu.  

V ločenih raziskavah smo poskušali ugotoviti, ali bodo učenci 1. razreda OŠ, stari 6–7 let, in 

predšolski otroci v vrtcu, stari 5–6 let, z uporabo aktivizirajoče knjige izboljšali 

predopismenjevalne zmožnosti, njihov razvoj je potreben za začetek sistematičnega 

opismenjevanja.  

Učenci 1. razreda OŠ in predšolski otroci so pred uporabo aktivizirajoče knjige in po njej 

pisali preizkus predopismenjevalnih zmožnosti. Aktivizirajočo knjigo je en mesec uporabljalo 

15 učencev 1. razreda OŠ in 12 predšolskih otrok. Omenjeni otroci/učenci so izboljšali svoje 

predopismenjevalne zmožnosti na vseh področjih, ki sem jih preverjala; tj. grafomotorika, 

orientacija, zapis besed ter vidno in slušno zaznavanje. Uporaba aktivizirajoče knjige je 

povečala motivacijo in interes ter učenje naredila zanimivejše.  

Dobljeni rezultati so potrdili pozitivno vlogo didaktičnega pripomočka, aktivizirajoče knjige, 

pri razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti in bodo s tem uporabni za učitelje razrednega 

pouka in vzgojitelje. 
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SUMMARY 

Preliteracy abilities include a variety of different capabilities that pupils develop during 

Slovene language classes in their raw beginning of the school process. This takes place before 

the systematic literacy process. However, preliteracy skills are also being developed before 

entering the primary school. This can be a result of spontaneous contact with the language 

itself or it can be done intentionally during kindergarten. There are inner and outer factors that 

influence the development of preliteracy abilities and either way an individual approach is 

required. 

Children enter primary school with differently developed skills, interests and preliteracy 

abilities of which the teacher needs to be aware of. The teacher needs to consider this 

differencess and enable every student the chance of personal development. This is often 

highly challenging and teachers are therefore allowed to use a variety of teaching aids that 

trigger students curiosity and motivate them to work on predetermined learning activities 

during which they are not feeling pressured. 

Both prereading and prewriting capabilities are being developed with activities, during which 

the students establish graphical and phonological awareness and improve their graphomotor 

skills and the ability to detect and understand space. 

The aim of this master thesis was to design and test a teaching aid called »the silent book« 

which can be used for development of preliteracy abilities for students of the first year of 

primary school and also in kindergarten. 

A separate analysis was conducted, where we tried to determine if first-grade students of 

primary school (aged 6–7) and children in kindergarten (aged 5–6) will improve their 

preliteracy abilities with the use of the silent book. 

First grade primary school students and kindergarten children have taken exam testing their 

preliteracy abilities twice – before and after using the silent book. The silent book was used 

by 15 first grade primary school students and 12 kindergarten children for a period of one 

month. All students that conducted the test have improved their preliteracy abilities at all 

examined sections (graphomotor skills, orientation, writing, visual and sound detection).  

In general, the silent book increased students motivation and their interest to participate in 

learning activities. Obtained results from the conducted analysis have confirmed the silent 
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book's role as a teaching aid in the process of preliteracy abilities development, making them 

useful for primary school and kindergarten teachers. 

Key words: Slovene language, initial teaching literacy, pre-literacy abilities, teaching aid, 

silent book
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1 UVOD 

Ko otroci vstopijo v šolo, imajo predopismenjevalne zmožnosti različno razvite. V šoli se 

prvič srečajo z načrtnim učenjem branja in pisanja, a pismenost pridobivajo že vse od rojstva 

naprej, saj se le-ta razvija postopno, predvsem z lastnim poskušanjem otrok v branju in 

pisanju (Grginič, 2005a). 

 

Učitelj in vzgojitelj se morata zavedati, da imajo otroci ob vstopu v šolo porajajočo se 

pismenost različno razvito in delo prilagoditi slehernemu otroku v skupini, jim nuditi 

spodbude in situacije, v katerih lahko vsak doseže optimalno znanje. Za uspešno 

opismenjevanje je potrebno poznati in upoštevati tudi razvojne zmožnosti otrok in razvoj 

jezika v zgodnjem šolskem obdobju ter dejavnike, ki vplivajo na opismenjevanje.    

Učitelj si lahko pri poučevanju pomaga z raznimi didaktičnimi pripomočki ter s tem 

opismenjevanje naredi zanimivejše, pri učencih pa vzbudi radovednost in ustvarjalnost. Otroci 

so ob uporabi didaktičnih pripomočkov notranje motivirani, znano pa je tudi, da si bolje 

zapomnijo tisto, kar slišijo, vidijo in pri čemer pridobijo praktično izkušnjo (Bezjak, 2000).  

To vedenje me je spodbudilo k izdelavi didaktičnega pripomočka, »aktivizirajoče knjige«, s 

katerim učenci in otroci lahko razvijajo predopismenjevalne zmožnosti na področju vidnega 

zaznavanja, vidnega razločevanja, slušnega razločevanja in razčlenjevanja, grafomotorike ter 

orientacije.  

V empiričnem delu želim analizirati predopismenjevalne zmožnosti predšolskih otrok in 

učencev prvega razreda OŠ ob koncu meseca januarja. Preizkusiti želim nov didaktični 

pripomoček, »aktivizirajočo knjigo«, ter ugotoviti, ali uporaba le-te pripomore k izboljšanju 

predopismenjevalnih zmožnosti.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Opismenjevanje 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pismenost definirana kot znanje branja in pisanja. 

Pismen je torej tisti, ki zna brati in pisati (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2008). 

Poučevanje branja in pisanja imenujemo opismenjevanje. Gre za dolgotrajen proces, v 

katerem se posameznik usposobi za branje in pisanje raznih besedil (Grginič, 2005a; Zrimšek, 

2003; Potočnik, 2003).  

Čeprav so začetki opismenjevanja povezani z začetki otrokovega življenja, se opismenjevanje 

sistematično začne z vstopom v šolo, torej med otrokovim šestim in sedmim letom, konča pa 

se okoli dvanajstega leta, ko se pisanje in branje avtomatizirata (Žerdin, 2003; Vonta, 2005). 

Opismenjevanje v devetletni osnovni šoli poteka po tako imenovanem komunikacijskem 

modelu, ki vključuje temeljne jezikovne zmožnosti: poslušanje, govorjenje, pisanje in branje 

(Ločniškar in Osredkar, 2006; Bešter Turk, 2011). 

Temeljna faza opismenjevanja je začetno opismenjevanje, ki obsega pripravo na branje in 

pisanje, sistematično obravnavanje in utrjevanje črk, razvijanje in urjenje tehnike branja in 

pisanja ter razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti. Začetno opismenjevanje lahko 

opredelimo tudi kot fazo procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti. Funkcionalna 

pismenost je sposobnost razumevanja, tvorjenja in uporabljanja jezikovnih oblik, ki so 

pomembne za delovanje posameznika v družbi (Potočnik, 2003; Zrimšek, 2003). 

 

M. Grginič (2010) pripisuje pomembnost pri začetnem učenju branja in pisanja predvsem 

otrokovi zmožnosti dekodiranja, ki zajema vidno in slušno razumevanje ter druge miselne 

procese, pomembne za učenje branja in pisanja. Tudi A. Zorman (2004) pravi, da je 

sposobnost dekodiranja na ravni besede kot sestavni del procesa branja pomemben dejavnik 

pri branju besed in krajših povedi v začetnem obdobju branja in pisanja. 

 

Zagovorniki (Grginič 2005 in 2009, Pečjak, 2010) celostnega pristopa učenja branja in pisanja 

so prepričani, da gre pri opismenjevanju za naraven proces, prav tako kot pri učenju  

maternega jezika. Pri celostnem pristopu k opismenjevanju gre za to, da otroke »potopimo« v 

okolje obogateno s tiskom in knjigami, namesto da besede črkujemo in jih delimo na manjše 

in abstraktnejše enote. Naloga učitelja tu je, da se postavi v vlogo opazovalca in organizatorja 
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dela ter učencem nudi podporo, ko jo potrebujejo. Celostni pristop branja in pisanja je 

najučinkovitejši v predšolskem obdobju in pomembno vpliva na izboljšanje otrokove 

motivacije in veča interes za branje (Woolfolk, 2002).  

Strokovnjaki so poskušali razviti različne modele, ki bi prikazali, kako poteka začetno 

obdobje usvajanja branja in pisanja. Model avtoric D. Barone, M. Malette in S. Xu (2005, v 

Pečjak, 2010) govori o treh stopnjah v začetnem razvoju pismenosti. Za prvo stopnjo ali 

stopnjo porajajoče se pismenosti je značilno, da se otrok pretvarja, da bere in piše. Za pisanje 

besed uporablja naključno izbrane črke ali simbole, o besedi še nima predstave, prepozna pa 

že razliko med sliko in zapisom. Pri drugi stopnji ali stopnji začetne pismenosti otroci 

razumejo abecedni princip (iz glasu v črko) in so sposobni povezovati posamezne črke z 

glasovi. Večino miselne energije porabijo za proces dešifriranja besed. Tretja stopnja se 

imenuje stopnja prehodne pismenosti. Otroci na tej stopnji lahko berejo tiho, tekoče in 

prebrano razumejo. Njihovo zanimanje za branje se veča, v pisanje pa vključujejo več idej, 

ker niso več usmerjeni le v tehniko pisanja. 

U. Frith (v Pečjak, 2010) je v model razvoja zgodnje pismenosti iz leta 1986 vključila tudi 

upoštevanje otrokove kognitivne stopnje in razlikuje med tremi stopnjami: 

1. V slikovni ali logografski stopnji otrok prepozna besede po značilnih grafičnih potezah, 

prepoznava jih celostno kot slike in bere tiste, s katerimi se pogosto srečuje. Znotraj 

posamezne besede prepozna črke, vendar vrstni red zanj ni pomemben. Razvijati začne 

zavedanje o branju in pisanju.  

2. V abecedni ali alfabetski stopnji otrok ve, da vsaki črki abecede pripada tudi glas. 

Abecedna stopnja vključuje razčlenjevanje besed na glasove in črke,  učenje pravil o načinu 

ujemanja črk in glasov ter vezavo glasov v besedo. Omenjene sposobnosti otrok pridobi z 

učenjem abecednega pisanja. Avtorica meni, da črkovno stopnjo branja vzpodbujata otrokova 

želja po pisanju in pisanje.  

3. Ko otrok obvlada abecedne strategije, lahko preide na zadnjo, pravopisno ali ortografsko, 

stopnjo. Posameznik na tej stopnji razume povezavo glas – črka, strukturo in pomen besed, 

poveča se njegova sposobnost zapomnitve in razumevanja, glasen bralec pa na tej stopnji 

preide na tiho branje. Zaradi avtomatizirane bralne tehnike se lahko bralec osredini na pomen 

in ob branju doživlja prijetna občutja (Potočnik, 2003; Žerdin, 2003; Mlaker, Hriberšek in 

Gajšek, 2005; Pečjak, 2010). 
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Otroci se v šoli prvič srečajo s sistematičnim učenjem branja in pisanja, pisani jezik pa 

odkrivajo že mnogo prej. Predopismenjevalne zmožnosti, ki jih otrok razvija v obdobju pred 

šolskim učenjem v okolju s tiskano besedo, imenujemo porajajoča se pismenost (Grginič, 

2005a). 

2.1.1 Porajajoča se pismenost  

Pismenost otroci spontano pridobivajo že v predšolskem obdobju; imenujemo jo porajajoča se 

pismenost (Grginič, 2005a in 2005b). V preteklosti so za točko v otrokovem razvoju 

uporabljali izraz »pripravljenost za branje in pisanje«, a izraz porajajoča se pismenost 

poudarja, da gre pri opismenjevanju za dolgotrajen proces, ki zajema velik del predšolskega 

obdobja (Pečjak, 2003; Marjanovič Umek, 2007; Grginič, 2005b; Potočnik, 2008). Porajati se 

začne v domačem okolju (Potočnik, 2008). 

Točne prelomnice, ki bi določala, kdaj je otrok pripravljen na opismenjevanje, ni, ker se 

pismenost razvija postopno (Miller, 1995, v Zrimšek 2003). S tem se strinja tudi M. Grginič 

(2005a), ki pravi, da gre pri porajajoči se pismenosti za dolgotrajen proces, ki zajema 

pismenost, znanje in zmožnosti, ki jih otroci pridobijo neformalno in spontano pred vstopom 

v šolo in so predhodniki branja in pisanja. Največja motivacija je otrokova naravna želja po 

razumevanju zapisanih sporočil, vključevanju v pismene dogodke v družini in simbolni igri 

(Grginič, 2005b). 

 

B. Jurišić (2000) pravi, da je potrebno porajajočo se pismenost spodbujati na čim več možnih 

načinov; otroku moramo čim večkrat pokazati, kako pomembno je branje in pisanje.  

 

Raziskave so pokazale, da dosežki v predšolski/porajajoči se pismenosti vplivajo na začetno 

opismenjevanje, tj. na učenje branja in pisanja (Potočnik, 2008; Tafa, 2008). Prav zato je 

pomembno odkrivanje in razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti že v predšolskem 

obdobju. N. Potočnik (2008) predlaga, da naj učitelji na začetku šolskega leta v prvem 

razredu pri vsakem otroku s preizkusom preverijo razvitost porajajoče se pismenosti.  
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Ključne komponente porajajoče se pismenosti so:  

̶ splošno sprejeta oz. dogovorjena pravila pisanja; otrok mora vedeti, da besedilo 

poteka od leve proti desni, od zgoraj navzdol, od prve proti zadnji strani …), 

̶ fonološko in sintaktično zavedanje;  otrok mora razumeti različne načine členjenja 

govora na manjše dele in zmožnost njihove rabe, 

̶ povezanost črka – glas,  

̶ poznavanje in poimenovanje črk; otrok se mora zavedati povezanosti črka – glas, tega 

pa se brez poznavanja abecede ne more naučiti, 

̶ razumevanje funkcije tiska; otrok od približno četrtega leta naprej razume, da jezik 

odraža neki pomen, 

̶ predpisanje; čeprav otrok še ne zna pisati, ga črke zanimajo, zato se pogosto pretvarja, 

da piše, 

̶ fonološki spomin, ki je povezan s hitrostjo usvajanja besednjaka ter učenjem branja, 

̶ otrokov interes za tisk in dejavnosti, povezane z branjem in pisanjem; npr. želja po 

poslušanju/branja odraslega, interes za knjige … (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 

2006).  

S. Pečjak (2003) omenja nekaj dejavnosti za razvoj porajajoče se pismenosti:  

̶ spoznanje s črkami (prepoznavanje, imenovanje, iskanje enakosti in razlik, 

prepoznavanje črk med drugimi simboli),  

̶ dejavnosti za razumevanje vloge tiska (otrok se pretvarja, da bere in piše, razume 

izraze glas, črka, beseda …) 

̶ dejavnosti, ki spodbujajo razumevanje navodil (od preprostih navodil, do navodil z 

več informacijami), 

̶ dejavnosti za spodbujanje razvoja glasovnega zavedanja (rime, izštevanke, 

prepoznavanje zlogov, glasov in igre z njimi), 

̶ dejavnosti, ki vodijo k računalniškemu opismenjevanju (uporaba miške, risanje, 

pisanje črk in besed). 
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2.2 Opismenjevanje v predšolskem obdobju in Kurikulumu za vrtce 

2.2.1 Opismenjevanje v predšolskem obdobju 

V predšolskih letih se neodvisno od formalnega učenja in ob ugodnih spodbudah pojavi 

porajajoča se pismenost oziroma začetni bralni in pisalni razvoj otroka. To je spontan pojav 

pismenosti, ki izvira iz vsakdanjih dogodkov v življenju. Otrok se v predšolskem obdobju 

najpogosteje preizkuša v pisanju in branju v igri. Pisanje je spontano, otrok poskuša pisati na 

različne načine. Razvija temeljne sposobnosti, ki so za opismenjevanje pomembne; pridobiva 

prvo znanje o knjigah, črkah, besedah ... Opismenjevalne aktivnosti v otrokovem predšolskem 

obdobju so socialno in kulturno pogojene ter posredovane skozi različne vrednote in 

prepričanja otrokove kulture (Grginič, 2006; Žerdin, 2003). 

Otrok v predšolskem obdobju veliko sprašuje, spoznava svet in želi o tem poročati. 

Predšolsko obdobje imenujemo tudi zlata doba za govorne in jezikovne spodbude ter 

korekcijo jezikovnih motenj (Mlaker, Hriberšek in Gajšek, 2005). Otroci postanejo pismeni z 

lastnim poskušanjem v branju in pisanju ter govorjenju in poslušanju, zato je pomembno 

zagotavljanje tiskovno bogatega okolja, iz katerega otrok črpa spodbude (Pečjak, 2003; Ilc, 

Dimc in Tramšek, 2005). Strokovnjaki (Vonta, 2005) priporočajo, da tisk vključimo v 

vsakodnevno življenje otrok, npr. kot  vir informacij (seznam nalog dežurnih otrok v 

določenem dnevu; koledar, seznami, napisi), kot vir ugodja (branje ali gledanje revij, 

časopisov), kot sredstvo za sporazumevanje (sporočila na oglasni deski) …  

2.2.2 Opismenjevanje v Kurikulumu za vrtce 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, sprejet leta 1999, v njem pa je opredeljenih šest 

področij dejavnosti: jezik, narava, družba, gibanje, umetnost in matematika (Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). Osnovni cilj je zavedanje jezika kot temelja lastne 

identitete, iz tega pa izhajajo drugi cilji, med katerimi je tudi razvijanje jezikovne zmožnosti. 

Otroci naj bi se v predšolskem obdobju na področju jezika razvijali predvsem govorno 

(besednjak, komunikacija ...), s pisnim jezikom pa predvsem skozi doživljanje književnosti 

(Batistič Zorec, 2005). 

V kurikulumu za vrtce je področje opismenjevanja opredeljeno z naslednjimi cilji:  

̶ otrok spoznava simbole pisnega jezika,  
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̶ prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in 

besednih igrah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem, 

̶ razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti ter, 

̶ spoznava besedo, knjigo kot vir informacij, ob knjigi doživlja ugodje, strip in knjigo 

pa ustvarja tudi sam (Kurikulum za vrtce, 1999; Grginič, 2005a). 

Pripravljen program, otrokom nudi spoznavanje jezika na področju govorne vzgoje, književne 

vzgoje, opismenjevanja in knjižne vzgoje kot del informacijskega predopismenjevanja. Vsa 

omenjena področja se seveda prepletajo tako med seboj kot tudi z drugimi področji v 

kurikulumu (Marjanovič Umek idr., 2008). 

Otrok v predšolskem obdobju svet dojema celostno v interakciji z vrstniki in odraslimi. 

Ključni del programa daje velik poudarek dejavnostim, v katerih otroci oblikujejo lastno željo 

po branju in pisanju (Kurikulum za vrtce, 1999). Otrok se z lastno udeležbo lahko že v 

predšolskem obdobju zave abecednega principa in poskuša zapisati in prebrati znane besede. 

Veliko vlogo v predšolskem obdobju imajo usposobljeni vzgojitelji, ki so dobri opazovalci 

otrok in pri delu upoštevajo otrokov razvoj in znanje ter z načrtovanjem igrivih aktivnosti 

stremijo k temu, da čim več otrok napreduje (Ropič, 2016). Vzgojitelj mora otrokom v vrtcu 

nuditi ustrezne spodbude in dejavnosti, v katere so vključeni vidno in slušno zaznavanje ter 

vidno-gibalne spretnosti, kar bo omogočilo razvoj posameznih predbralnih spretnosti 

(Marjanovič Umek idr., 2008). Kleck (2006, v Marjanovič Umek, 2010) v svoji raziskavi 

ugotavlja, da vzgojiteljice, ki menijo, da je v zgodnjem otroštvu pomembno spodbujanje 

predbralnih in predpisalnih spretnosti, otrokom zagotavljajo veliko gradiva in jih tudi 

spodbujajo k dejavnostim, v katerih se učijo pisati črke in brati besede. 

V predšolskem obdobju otroci pragmatično zmožnost razvijajo v simbolni igri, slovnično 

zmožnost pa ob glasnem branju vzgojiteljic in didaktičnih igrah (Grginič, 2005a). Otroci v 

vrtcu dobijo vpogled v glasovno strukturo jezika z raziskovanjem (poslušanjem) govora, z 

odkrivanjem zveze glas – simbol z igrivimi aktivnostmi, kot so pesmi, izštevanke, skupno 

branje in prstne igre (Grginič, 2005b).  

Vsi otroci niso ob istem času razpoloženi za isto dejavnost, zato je pomembno, da otrokom v 

za to namenjenih kotičkih igralnice že v vrtcu nudimo različne knjige, slikanice, revije in 

druge pripomočke, ki vplivajo na razvoj jezikovne zmožnosti. Vzgojitelj naj otrokom da čim 
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več pripomočkov, da bo v spontani igri posnemal odrasle pri dejavnostih branja in pisanja 

(Grginič, 2005a).  

Zaznavna zmožnost, ki obsega vidno in slušno zaznavanje, se najintenzivneje razvija prav v 

predšolskem obdobju; skladno z zorenjem živčnega sistema, učenjem in izkušnjami iz okolja 

(Grginič, 2012). Vzgojiteljeva naloga je ustvarjanje za to primernega okolja in spodbujanje 

otrok k sodelovanju z nalogami, ki jim pomagajo pridobiti izkušnje s strategijami branja in 

pisanja. V predšolskem obdobju je potrebno poudariti tudi spremljanje in vrednotenje 

predšolske pismenosti. Vzgojitelj naj tedensko načrtuje jezikovne dejavnosti s predvidenimi 

cilji in zapisuje ter vrednoti otrokove dosežke ter zbira izdelke porajajoče se pismenosti. Le z 

opazovanjem in beleženjem otrokovega napredka lahko sledimo njegovemu individualnemu 

razvoju pismenosti (Vonta, 2005; Grginič, 2008). 

Znano je,  da ima razvoj otrokove zgodnje pismenosti pomemben vpliv na poznejšo učno 

uspešnost v šoli, zato je pomembno, da pismenosti že v predšolskem obdobju namenimo 

veliko pozornosti. Naloga predšolske vzgoje je, da otroci v tem obdobju optimalno razvijejo 

sposobnosti in spretnosti, ki sestavljajo porajajočo se pismenost in so osnova branju in pisanju 

(Užmah, 2007). Zgodnje izkušnje s pisanjem vplivajo na razvoj slušnih sposobnosti, 

prepoznavanja in razločevanja glasov, bralne strategije in strategije pisanja pa so povezane z 

razvojem govora (Purcell - Gates, 1988, v Grginič, 2008).  

Izsledki več raziskav (Gaber in Marjanovič Umek, 2010; PISA 2009 in focus, 2011) so 

pokazali, da otroci, ki so bili vključeni v vrtec, pri skupnem dosežku bralne pismenosti 

dosegajo pomembno višje dosežke kot otroci, ki v vrtec niso bili vključeni. S tem se strinja 

tudi M. Grginič (2005b), ki pravi, da pismeni dosežki v predšolskem obdobju pomembno 

vplivajo na razvoj bralnih in pisalnih spretnosti v šoli. Predšolski programi vodijo k boljšim 

bralnim dosežkom, zato lahko spretnosti, ki napovedujejo kasnejšo uspešnost pri branju, 

razvijamo že v vrtcu. Dva zelo pomembna prediktorja za to sta poznavanje imen črk in 

glasovno zavedanje. Dokazano je razvitost le-tega vplivala na bralne dosežke v prvem razredu 

(Center for the Improvement of Early Reading Achievement, b. d.).  
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2.3 Opismenjevanje v šolskem obdobju in učnem načrtu za slovenščino 

2.3.1 Opismenjevanje v šolskem obdobju 

Otrok v šoli nadaljuje z nadgradnjo tistega, kar je pridobil v predšolskem obdobju (Molnar in 

Ogorevc, 2005). Z vstopom v šolo se otroci srečajo s pravili, ki veljajo za branje in pisanje 

(Žerdin, 2003). Teoretiki se strinjajo, da je za pouk opismenjevanja v zgodnjem šolskem 

obdobju pomembno, da pouk oblikujemo celostno in v pouk vključujemo vsebine, ki so 

otroku blizu in s katerimi se redno srečuje.  

 

Prva faza opismenjevanja je faza začetnega opismenjevanja, ki poteka v osnovni šoli celo 

triletje, nadgrajevanje pa sledi v drugem in tretjem triletju. Od prve faze je odvisno, kako bo 

učenec razvil predbralne in predpisalne sposobnosti, usvojil tehniko branja in branje 

avtomatiziral (Mlaker, Hriberšek in Gajšek, 2005). Pouk opismenjevanja moramo oblikovati 

celostno, glede na druge jezikovne dejavnosti, kot so poslušanje, govorjenje, pisanje in branje. 

Z razvojem vsake od omenjenih dejavnosti krepimo enoten jezikovni sistem, zato bi 

primanjkljaj pri katerikoli dejavnosti slabil celoten sistem. V začetku prvega triletja osnovne 

šole je potrebno dati poudarek razvijanju sposobnostim poslušanja, saj si s pomočjo le-teh 

učenci ustvarjajo osnovo za uspešno branje (Pečjak, 2009). 

Prvošolci v devetletni osnovni šoli naj bi razvijali sposobnosti poslušanja in govorjenja ter 

predbralne in predpisalne zmožnosti. Prevladuje slikovno-logografska faza; učenci razvijajo 

orientacijo v prostoru, na telesu in na papirju, izvajajo gibalno-grafične vaje, se učijo uporabe 

različnih pisal, pravilne drže rok in telesa pri pisanju ter odpravljajo in zmanjšujejo razvojne 

primanjkljaje (Mlaker, Hriberšek in Gajšek, 2005). Kako bodo napredovali v razvijanju 

predopismenjevalnih zmožnosti, pa je odvisno tudi od razvitosti jezikovnega zavedanja, ki se 

pojavi pri 5 do 7 letnikih, in vidnega zaznavanja, ki ni tako zelo odvisen od nadaljnjega 

učenja in je razvojno pogojen. Jezikovno zavedanje vključuje dva dejavnika, zavedanje o 

zgradbi jezika in slušne procese. Elemente vidnega zaznavanja in jezikovnega zavedanja 

sistematično razvijajo v prvem in drugem razredu, pa tudi v tretjem, če imajo učenci težave z 

vidnim in slušnim razločevanjem in razčlenjevanjem (Pečjak, 1999). 

Vloga učitelja pri sodobnem pouku opismenjevanja je predvsem v tem, da učenca postopoma 

vodi in mu pomaga priti do spoznanj, do katerih otrok ne more priti sam (Pečjak, 2009). 

Upoštevati mora tudi nekatere najbolj izstopajoče značilnosti prvošolcev; nekateri učenci se 
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bojijo in ne upajo izpostaviti pred skupino ali si ne upajo glasno spregovoriti, so motorično 

zavrti in se slabo orientirajo v prostoru (Strupnikar, Pintar, Murovec in Veselič, 2015). 

Rezultati avstralske raziskave (Louden idr., 2005) so pokazali, da učitelji, ki razvijanju 

predopismenjevalnih zmožnosti pripisujejo velik pomen, učencem postavljajo različne izzive, 

individualizirajo naloge, učenci pa pokažejo tudi več užitka pri učenju. Navadno pa je 

razrednemu učitelju prepuščeno, da se odloči, ali bo šibkejšim bralcem ponudil pomoč in 

katere vrste (Poučevanje branja v Evropi, 2011). 

2.3.2 Opismenjevanje v učnem načrtu za slovenščino 

V učnem načrtu za slovenščino (2011) je pismenost pojmovana kot znati se sporazumevati v 

obeh prenosnikih. Torej ne gre le za zmožnost pisanja in branja, temveč tudi govorjenja in 

poslušanja. Čeprav otroci že v predšolski dobi odkrivajo pisni jezik, s sistematičnim učenjem 

branja in pisanja začnejo v šoli. Začetno opismenjevanje vključuje pripravo na branje in 

pisanje, sistematično spoznavanje črk štirih abeced ter urjenje tehnike pisanja in branja. V 

učnem načrtu je predvideno, da učenec začetno pismenost razvije do konca 1. triletja.  

Učenci skladno z učnim načrtom najprej sistematično razvijajo predopismenjevalne 

zmožnosti. Ko imajo le-te ustrezno razvite, sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja po 

navadi najprej s tiskanimi in nato s pisanimi črkami. Nazadnje sistematično razvijajo tudi 

zmožnost branja z razumevanjem in zmožnost pisanja preprostih besedil (Program, 2011). 

V učnem načrtu za slovenščino 1998 (Bešter Turk, 2011) so bili cilji začetnega 

opismenjevanja navedeni po razredih. Učenci v 1. razredu so se s predbralnimi in 

predpisalnimi dejavnostmi pripravljali na branje. Mednje mdr. sodijo sistematično razvijanje 

zmožnosti slušnega in vidnega razločevanja, grafomorotične vaje, pravilna drža telesa in 

pisala ter orientacija na papirju. V 2. razredu so obravnavali črke treh abeced (velike tiskane 

črke, male tiskane črke in male pisane črke) in urili tehniko pisanja in branja. Branje z 

razumevanjem so urili tudi v 3. razredu, in sicer na podlagi zahtevnejših besedil, spoznali pa 

so velike pisane črke. V posodobljenem učnem načrtu 2011 pa so cilji navedeni po triletjih in 

ne več po razredih. Tako imajo učitelji dovolj možnosti za fleksibilnejše načrtovanje 

dejavnosti in organizacijo pouka, učenci pa dovolj časa za pridobivanje in utrjevanje novih 

vsebin. Uresničevanje ciljev in hitrost obravnave prilagodijo glede na zmožnosti učencev v 

svojem razredu.  
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Učiteljeva naloga je, da se zaveda, da učenci v svet branja in pisanja vstopajo postopoma ter 

da pri vsakem učencu sproti preverja razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti potrebnih za 

branje in pisanje (Molnar in Ogorevc, 2005; Bešter Turk, 2011). 

 

3 Razvojne zmožnosti otroka v zgodnjem šolskem obdobju 

Učitelj in vzgojitelj morata za uspešno opismenjevanje poznati in upoštevati tudi razvojne 

zmožnosti otrok v zgodnjem šolskem obdobju. Pomembno je upoštevanje kritičnih obdobij za 

otrokov razvoj in učenje, ker so določena obdobja učinkovitejša za razvoj na posameznih 

področjih kot druga.  

Po Piagetu (1962) poteka otrokov razvoj mišljenja v štirih stadijih: senzomotorični (od rojstva 

do 2 let), stadij predoperativnega mišljenja (od 2 do 7 let), stadij konkretnih operacij (od 7 do 

11 let) in stadij formalnih operacij (od 11 do 15 let). Povezava med stadiji in starostjo je zgolj 

okvirna; otroci približno enake starosti, ki so v istem stadiju razvoja, namreč dajejo ob 

reševanju nekega problema podobne odgovore. Med stadiji stroge meje ni, prehod na nov 

stadij pa poteka postopno (Grginič, 2005a; Batistič Zorec, 2014). 

Otroci so  v času predopismenjevanja in opismenjevanja na predoperativni stopnji in stopnji 

konkretnih operacij, zato ju podrobneje opredeljujem v nadaljevanju. 

Stadij predoperativnega mišljenja je obdobje, ko otroci odkrijejo, da z uporabo govora 

lahko predstavljajo stvari in dogodke. Obdobje se deli na predpojmovno (od 2 do 4 let) in 

intuitivno (od 4 do 7 let) podstopnjo. 

̶ Glavna značilnost predpojmovne podstopnje je egocentrizem, ki je značilen za 

otrokov govor in mišljenje. Otroci na predpojmovni podstopnji še ne razumejo, da 

lahko operacija poteka v dveh smereh, da dve stvari lahko ostaneta enaki, če 

spremenita obliko in ne znajo razvrstiti predmetov po vrstnem redu glede na določeno 

lastnost, kar pa se na intuitivni podstopnji že pojavi.   

̶ Na intuitivni podstopnji se že pojavi oblika notranjega predstavljanja, med katero 

uvrščamo tudi posnemanje in domišljijo. Simbolna igra, ki doživi razcvet na tej 

stopnji, vpliva na govor in večanje števila socialnih interakcij (Grginič, 2005a; Batistič 

Zorec, 2014). 

Stadij konkretnih operacij je obdobje, kjer je otrokovo mišljenje na konkretni ravni, kar 

pomeni, da so ob pomoči konkretnih predmetov, situacij ali dogodkov, ki si jih otrok lahko 
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predstavlja, že sposobni miselnih operacij. Otroci na tej stopnji lahko razvrstijo predmete po 

dveh lastnostih hkrati, utemeljiti znajo tudi svojo izbiro ter združujejo predmete na osnovi 

podobnosti. Niso več egocentrični in so sposobni zavzeti tudi perspektivo drugih (Shaffer, 

1989; Grginič, 2005a; Batistič Zorec, 2014). 

Za otrokov razvoj so pomembni različni dejavniki; dednost in okolje, socialni kontekst in 

kulturna klima. Pomembno je upoštevanje individualnih razlik med otroki, ki so lahko vezane 

na otrokov razvoj ali na enkratnost vsakega otroka.  

3.1 Razvoj jezika 

Jezik in pismenost se razvijata vzporedno. Mnoge raziskave so potrdile povezanost med 

otrokovim govornim razvojem in spretnostmi porajajoče se pismenosti ter tudi kasnejšim 

učnim uspehom (Burger in Anthony, 2000; Dickinson, Anastasopoulos, McCabe, Peisner-

Feinberg in Poe, 2003; Marjanovič Umek, Sočan in Bajc, 2007; Mol in Bus, 2011, v 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). 

Branje in pisanje sta spretnosti, ki se izboljšujeta z vajo, vendar pa je za napredovanje izredno 

pomembna tudi jezikovna razvitost (Žerdin, 2003). Razvoj otrokovega mišljenja je tesno 

povezan z razvojem govora, ki je temelj učenja in osnova za otrokovo sporazumevanje 

(Pečjak, 2009).  

Na razvoj govora vplivajo različni dejavniki, ki jih lahko ločimo na notranje in zunanje. 

Notranji so psihološki in fiziološki. Mednje štejemo prirojene predispozicije za razvoj govora, 

motivacijo in čustveno stanje. Zunanji dejavniki so socialni in sociološki. Mednje štejemo 

družbeno okolje otroka, socialni položaj družine in izobrazbo staršev. Pomembno je tudi 

število otrok v družini, ker ima otrok več izkušenj, če pozna več komunikacijskih položajev 

(Kranjc, 1999, v Potočnik, 2003). L. Marjanovič Umek (2011) navaja, da otroci, ki jim starši 

v zgodnjem otroštvu pogosto berejo, prej spregovorijo prvo besedo, imajo obsežnejši 

besednjak in se hitreje naučijo brati. 

Razvoj jezikovne zmožnosti se začne takoj po rojstvu. Otrok se govorno izraža, že preden se 

v celoti razvije govorno zaznavanje. Jezika se uči s poslušanjem in posnemanjem drugih ljudi, 

zato je bogat jezikovni vzorec, ki ga ima otrok v prvih letih življenja izredno pomemben. Pri 

dveh letih  je otrok že sposoben popolnega govornega zaznavanja, pri čemer prej razlikuje 

prvi kot končni glas v besedi, besede, različne v več kot enem glasu, kot besede, različne le v 
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enem glasu, besede s soglasnikom na začetku pred besedami s samoglasnikom na začetku 

(Potočnik, 2003; Žerdin, 2003).  

Otrok naj bi do tretjega leta znal izgovarjati vse glasove, razen sičnikov in šumnikov ter glasu 

r. Prvo poved običajno pove v drugem letu starosti.  Pri starosti pet let začne otrok razvijati 

metalingvistično zavedanje. Postane jasno, da se začne zavedati jezika in njegovega načina 

delovanja. Otrok pri starosti šest let pozna od 8.000 do 14.000 besed in osvoji osnove 

maternega jezika. Z besedami že lahko opisuje predmete in dogodke, nekaj težav pa ima pri 

izražanju svojega doživljanja.  V šolskem obdobju mora usvojiti tudi izgovorjavo, skladnjo in 

besedišče. Eden izmed glavnih ciljev šolanja je tudi razvoj jezika in pismenosti oziroma 

razvoja govora, branja in pisanja (Woolfolk, 2002; Žerdin, 2003). 

Najpomembnejše obdobje za razvoj jezika so prav gotovo prva tri leta otrokovega življenja, 

drugo najpomembnejše obdobje pa traja od 3. do 7. leta starosti, saj je v tem obdobju 

povečana otrokova potreba po komunikaciji, otroci jezik sprejemajo in posnemajo ter so zanj 

najbolj občutljivi. Hitrost razvoja govora je odvisna predvsem od pogostosti različnih tem 

pogovora, koristni pa so tudi sprotni popravki napak, ki jih ne sme biti preveč. Otroku 

moramo nuditi možnost, da razvije pragmatično in slovnično zmožnost, kajti le interakcija 

med njima je pogoj za uspešno komunikacijo (Grginič, 2005a; Žerdin, 2003). 

Značilnosti razvoja govora v predšolskem obdobju kažejo na to, da je nujno potrebno, da je 

jezikovna vzgoja prisotna že v vrtcu. Rezultati raziskav potrjujejo tudi, da ima v otrokovem 

govornem razvoju vrtec pomembno vlogo, pri tem pa avtorji ne zanemarjajo pomena 

kakovosti vrtčevskih programov (NICHD, 2005 in Marjanovič Umek in Fekonja, 2006, v 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012).  

 

4 Dejavniki začetnega opismenjevanja  

Na uspešnost začetnega opismenjevanja vplivajo številni dejavniki, ki jih lahko delimo na 

notranje in zunanje. Med notranjimi dejavniki se opredeljuje kognitivne in čustveno-

motivacijske, med zunanjimi pa socialne in sociološko-kulturološke dejavnike (Grginič, 

2005a).  
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4.1 Notranji dejavniki 

4.1.1 Kognitivni dejavniki 

Otrok mora za uspešno učenje branja in pisanja razviti vidno in slušno zaznavanje ter 

razumevanje. Že predšolske izkušnje, neopazno in spontano usmerjanje branja in pisanja, 

močno vplivajo na kognitivne dejavnike. V tem obdobju otrok ob vsakodnevnih dogodkih 

prepozna prve črke in napise ter pridobi zavest o tisku, pisanju in obstoju glasov v govoru 

(Grginič, 2010). Skladno z zorenjem živčnega sistema, učenjem in izkušnjami se v 

predšolskem obdobju zaznavne sposobnosti razvijajo najintenzivneje (Grginič, 2005a; 

Sakulac, 2007). Vidne sposobnosti se razvijejo prej, med četrtim in šestim letom, medtem ko 

naj bi se slušne  nekoliko počasneje, med petim in sedmim letom (Žerdin, 2003).  

4.1.1.1 Zaznavanje 

Vidno zaznavanje 

Opismenjevanje je odvisno od učinkovitosti vidnega zaznavanja oziroma zaznavanja črk, ki 

pa je ključno za učenje branja in pisanja (Pečjak, 1999). 

Sposobnost vidnega zaznavanja se prične razvijati že pri dojenčku, ko le-ta med seboj najprej 

loči obraze znanih ljudi, kasneje pa postane pozoren na bolj zapletene vzorce. Za predšolsko 

obdobje je značilno celostno zaznavanje, ker otroci sprva še niso usmerjeni na podrobnosti. 

(Potočnik, 2003; Grginič, 2005a in 2012). Prav zaradi tega je pomembno, da že v 

predšolskem obdobju razvijajo natančnost zaznavanja oz. zaznavanje podrobnosti (Grginič, 

2005a). 

Sposobnosti natančnega vidnega zaznavanja razvijamo z vajami, ki jih oblikujemo tako, da so 

sestavni del didaktičnih iger ali usmerjenih nalog. Primeri didaktičnih iger za razvijanje 

vidnega zaznavanja so: 

̶ potovanje z očmi po vidnem vzorcu oziroma labirintu, 

̶ prerisovanje slik in enostavnih vzorcev, 

̶ iskanje podobnosti in razlik med slikami, 

̶ slikovni narek, 

̶ opazovanje podrobnosti v prostoru ali na sliki, 

̶ opazovanje in zapomnitev, 

̶ uganke o predmetih, osebah, živalih, 
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̶ abecedne igre (domine, karte …), 

̶ sestavljanke (puzzle z znaki, s črkami ali z vzorci). 

Z njimi želimo doseči, da otrok z očmi sledi določeni liniji, prav tako kot bo moral slediti 

besedam pri branju in pisanju. Z igrami urimo tudi vidni spomin, ki kasneje pripomore k 

sistematičnemu opismenjevanju (Pečjak, 1999; Grginič, 2012). 

Vidno razločevanje 

Vidno razločevanje črk in daljših vidnih enot, tj. zlogov in besed, je ključni vidni proces pri 

opismenjevanju. Branje in pisanje najprej zahtevata razločevanje in šele nato prepoznavanje 

črk oziroma besed  (Pečjak, 1994).   

Otrok najprej med seboj ločuje predmete in osebe, kasneje pa začne z razločevanjem 

zahtevnejših in abstraktnejših oblik, kot so črke (Grginič, 2005a). Razvitost vidnega 

razločevanja sodimo po tem, katere črke otroci najlažje ločijo med seboj. V začetni fazi 

opismenjevanja so otroci pozorni zlasti na prvo črko v besedi, sčasoma pa postanejo pozorni 

tudi na druge črke v besedi ter na enote, ki so daljše od ene črke (zlogi in cele besede). 

Ponotranjene predstave številnih besed so ključni vidik za kasnejši uspeh v branju (Pečjak, 

1994).  

Vidno razločevanje se pri otrocih razvija po določenih stopnjah – tako naj bi triletni otrok 

ločeval od 3 do 7 črk med seboj, petinpolletni pa že kar 95 odstotkov vseh črk (Pečjak, 1999). 

Raziskava S. Pečjak (1994) je pokazala, da 4-letni otrok med šestimi predloženimi črkami že 

izbere pravilno črko, čeprav imen posameznih črk še ne pozna. Predšolski otrok še ni pozoren 

na orientacijo levo – desno, ker sicer pri razločevanju med stvarmi le-tega ne potrebuje.   

Dokazali so, da 4-letnik zaradi orientacije naredi 50 odstotkov napak, medtem ko se pri 6-

letniku to zmanjša na 20 odstotkov. Večina napak v razločevanju se pojavi pri črkah z 

določenimi skupnimi značilnostmi (npr. M/N, E/F, P/R) in s črkami z drugačno orientacijo 

(b/d, g/d, p/g, j/t) (Pečjak, 1999). 

Vidno razločevanje lahko razvijamo z igrami, kot so: 

̶ iskanje določenih črk v labirintu,  

̶ barvanje polj s pomočjo legende, 

̶ iskanje parov, 

̶ iskanje istega zloga, 
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̶ iskanje enakih besed. 

Pri tem je pomembno, da učitelj črk ne poimenuje, pač pa jih jemlje kot vidne vzorce (Pečjak, 

1999). Mlajšim otrokom pri pomnjenju razlik med posameznimi oblikami pomaga tudi 

praktična izkušnja (Grginič, 2005a). 

Glasovno zaznavanje ali fonološko zavedanje 

Za uspešen pričetek učenja branja in pisanja je pomembno fonološko zavedanje, ki je  

pomemben napovedovalec uspešnega začetka branja in poznejše bralne uspešnosti učenca 

(Chall, 1983 ter Bryant in Bradley, 1985, v Grginič, 2005a; Miller, 1996;  Pečjak, 1999; 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012; Poučevanje branja v Evropi, 2011; Ropič, 

2016).  

 

G. J. Whitehurst in Ch. J. Lonigan (2001, v Grginič, 2005b) dokazujeta, da imata črkovno 

znanje in fonološko zavedanje, ki ju otroci prinesejo iz vrtca, večji vpliv na bralni uspeh otrok 

v drugem razredu, kot ga ima učenje branja v prvem razredu.  

Pomembnost razvijanju glasovnega zavedanja pripisuje tudi Tafa (2008), ki pravi, da je le-to 

odločilno za otrokov uspeh pri opismenjevanju.  

Nekateri raziskovalci se strinjajo s trditvijo, da je fonološko zavedanje pomembnejši 

napovedovalec bralne uspešnosti kot inteligentni količnik (Grginič, 2005a). Otroci, ki 

razvijejo fonološko zavedanje, bodo razumeli tudi abecedni princip, ki jim bo omogočil 

analitično branje (Grginič, 2005b).  

J. Jerman (2000) v svoji raziskavi ugotavlja, da na razvoj glasovnega zavedanja najbolj 

vplivajo splošna inteligentnost otroka, pozorno poslušanje in koncentracija za samostojno 

delo. Razvoj slušnega zaznavanja vpliva tudi na razvoj poslušanja in dobrega poslušalca, 

katerega fiziološko zrelost otrok doseže okoli 8. leta starosti (Plut Pregelj, 2012).   

Slabo razvita sposobnost fonološkega zavedanja vodi do težav pri začetnem branju in pisanju, 

bralnem razumevanju, spominu in besednemu zakladu. S pravim pristopom in sistematičnim 

urjenjem pa lahko težave v predšolskem obdobju ali na začetku šolanja preprečimo, omilimo 

ali celo odpravimo.  

Fonološko zavedanje se razvija v določenem zaporedju, skladno z otrokovo starostjo in 

miselnim razvojem. Smiselno je, da pouk fonološkega zavedanja poteka od preprostejših 
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(določanje prvega/zadnjega glasu v besedi) do zahtevnejših nalog (zamenjava glasov v 

besedi) (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012; Ropič, 2016). 

Otrok najprej sliši rime in aliteracije, kasneje pa se zaveda tega, da je govor mogoče členiti na 

manjše enote (povedi na besede, besede na zloge). Sledi iskanje prvega in zadnjega zloga ter 

iskanje besed na prepoznan prvi oziroma zadnji zlog. Na zadnji stopnji je otrok sposoben 

besedo členiti tudi na glasove in jih zamenjavati. Zadnja stopnja se pri večini otrok pojavi na 

začetku prvega razreda, vendar ne pri vseh (Potočnik, 2008).  

Bell in McCallum (2008, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012) navajata šest 

podvrst fonološkega zavedanja, in sicer: 

̶ izolacija glasu (od otroka zahteva prepoznavanje posameznega glasu v besedi), 

̶ prepoznavanje več glasov (od otroka zahteva prepoznavanje skupnega glasu v 

različnih besedah), 

̶ razvrščanje glasov (od otroka zahteva, da med tremi besedami izloči besedo, ki ne 

sodi mednje), 

̶ povezovanje glasov (od otroka zahteva, da slišane glasove poveže v besedo), 

̶ razčlenjevanje besede (od otroka zahteva, da besedo razčleni na posamezne glasove, 

lahko si pomaga s ploskanjem ali štetjem na prste), 

̶ odstranjevanje glasu (od otroka zahteva, da pove besedo brez določenega glasu).  

S. Walpole in McKenna (2004) pa poleg zgoraj omenjenih elementov omenjata tudi 

prepoznavanje in tvorjenje rime, razčlenjevanje povedi v posamezne besede in zlogovanje.  

Fonološko zavedanje S. Pečjak (1999) deli na glasovno razločevanje (fonemična 

diskriminacija), glasovno razčlenjevanje (fonemična segmentacija) in rimanje (ujemanje 

samoglasnikov in soglasnikov). 

Glasovno razločevanje je sposobnost razločevanja glasov in zlogov med seboj. Otroci najprej 

razločujejo med dvema glasovoma, nadaljujejo z vajami za ločevanje določenega glasu v eni 

od dveh besed ter vajami za določanje prvega, zadnjega in srednjega glasu v povedi (Pečjak, 

1999). 

L. Plut Pregelj (1990) pravi, da je slušno razločevanje pomembno pri razlikovanju zvokov, ki 

jih ustvarja narava. V svoji raziskavi dokazuje, da otroci niso razlikovali med različnimi zvoki 

in šumi narave, zato pravi, da moramo prvošolce navaditi tudi na to.  
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Glasovno razločevanje je nujno potrebno za branje jezikov z abecedno naravo pisanja, torej 

jezikov, ki vsebujejo simbole – črke, ki so znak za določeni glas; mednje sodi tudi 

slovenščina (Potočnik, 2003). 

Glasovno razločevanje razvijamo z enostavnimi vajami, pri katerih učenci vadijo: 

̶ razločevanje glasov v dvojicah glasov, 

̶ določanje dolžine besed (kratke, dolge besede), 

̶ prepoznavanje določenega glasu v dvojicah besed, 

̶ razločevanje glasov v seriji (npr. serija petih glasov, serija besed), 

̶ glasovno ujemanje v besedah (Pečjak, 1999; Križaj Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 

2000). 

Znano je, da učenci pred slušnim razločevanjem razvijejo vidno razločevanje, zato je dobro, 

da otrokom pri razvijanju slušnega razločevanja ponudimo vidno oporo, kot jo na primer nudi 

črkovna stavnica (Grginič, 2005a).  

Raziskovalci (Hiebert, 1978 in Rohl, 2000, v Grginič, 2008) so ugotovili, da morajo potekati 

vaje slušnega razločevanja vključno z znanjem glasovno-črkovne asociacijske zveze pred 

črkovnim poimenovanjem. Otroci, ki razvijejo fonološko zavedanje, kasneje razumejo tudi 

abecedni princip (Grginič, 2008). 

Glasovno razločevanje je pogoj za razvoj razčlenjevanja (Zrimšek, 2003).  

Glasovno razčlenjevanje je sposobnost, da izgovorjeno besedo razčlenimo na posamezne 

glasovne enote, tj. zloge ali glasove (Pečjak, 1999).  

Pri vajah za slušno razčlenjevanje lahko govorimo o fazi razčlenjevanja besede na zloge in 

fazi razčlenjevanja besede na posamezne glasove. Slabi bralci imajo skoraj vedno težave z 

nalogami, ki od njih zahtevajo slušno razčlenjevanje (Pečjak, 1994).  

Glasovno razčlenjevanje razvijamo z različnimi vajami za zlogovanje in glaskovanje: 

̶ razčlenjevanje povedi na posamezne besede, 

̶ vaje za zlogovanje, pri katerih si otroci pomagajo s ploskanjem ali trkanjem, 

̶ tvorjenje novih besed iz zlogov, 

̶ povezovanje sličic, kjer se besedi začenjata na isti zlog, 

̶ razčlenjevanje besed na glasove, 
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̶ štetje glasov v besedi, 

̶ vaje za razločevanje dveh glasov, 

̶ vaje za določanje prvega, srednjega in zadnjega glasu v besedi, 

̶ sestavljanje posameznih glasov v besede (Pečjak, 1999; Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Pečjak, 2012). 

Pri razvijanju slušnih procesov pa je pomembno tudi rimanje. Rimanje učencem pomaga 

razvijati njihovo občutljivost za glasove (Pečjak, 1999). Učenci naj iščejo rime v pesmicah, 

izštevankah in besednih igrah ter sami tvorijo rimo slišanim besedam (Jerman, 2000; 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). M. Grginič in M. Zupančič (2004) pišeta 

o empiričnih študijah, v katerih so dokazali, da je sposobnost rimanja povezana s poznejšim 

razvojem branja ter razvitostjo glasovnega razločevanja in razčlenjevanja. Predšolski otroci, 

ki so slišanim besedam poiskali rimo, so imeli kasneje v šoli omenjene sposobnosti bolje 

razvite.  

Po prenovi Učnega načrta (Program, 2011) se je razvijanje glasovnega zavedanja v prvem 

razredu skrčilo, zato je še toliko pomembnejše, da so otroci tega deležni že v predšolskem 

obdobju. V prvem razredu učenci razvijajo zmožnost pozornega in natančnega poslušanja, 

slušnega razločevanja dolžine besed, zlogov in prvega/zadnjega glasu, sledenja navodilom ter 

slušnega razčlenjevanja besed na zloge in glasove (Grginič, 2009b).  

Sposobnosti fonološkega zavedanja učenec lahko uri ob pomoči slikovnega gradiva in 

konkretnih predmetov. Najprej sliko/predmet poimenuje, nato pa v skladu z učiteljevimi 

navodili vadi zlogovanje ali glaskovanje ali išče rime … (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj 

in Pečjak, 2012).  

Za ugotavljanje sposobnosti glasovnega zavedanja so v študijah najpogosteje uporabili 

naslednje vrste nalog: štetje besed v povedih, štetje zlogov v besedah, odkrivanje zlogov, 

primerjanje besed med seboj, razlikovanje prvega glasu v besedi, razčlenjevanje glasov v 

besedi, odstranjevanje glasov iz besede, odkrivanje izpuščenega glasu v besedi, rime, vezava 

glasov (Zrimšek, 2003; Pečjak, 2010). 

Za začetno opismenjevanje je potrebno razviti tudi druge miselne procese. 

4.1.1.2 Pozornost in otrokovo zaznavanje prostora 

Za učinkovito opismenjevanje je potrebna pozornost, ki jo prav tako uvrščamo med zaznavne 

sposobnosti. Branje in pisanje od otroka namreč zahtevata, da svojo sposobnost nadzorujejo, 
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usmerjajo in premikajo od sporočila k drugemu sporočilu v določenem zaporedju. Motnje 

pozornosti pogosto spremljajo tudi motnje branja in pisanja (Grginič, 2005a, 2010 in 2012; 

Žerdin, 2003). 

Za opismenjevanje je pomembno tudi otrokovo zaznavanje prostora, ki mu omogoči, da 

prepozna obliko, velikost in položaj predmetov v prostoru (Grginič, 2005a). 

Otrok v svojem razvoju pridobiva različne prostorske izkušnje. Te bodo bogate, če ga ne 

omejujemo v gibanju in mu nudimo dovolj vzpodbud. To je pomembno predvsem v 

predšolskem obdobju, saj s tem otroka pripravimo na šolske aktivnosti, ki od njega zahtevajo, 

da je dobro prostorsko organiziran. Otroci se najprej učijo orientirati se na lastnem telesu, 

nato v prostoru in nazadnje na papirju.  

 

Tudi črke imajo določeno obliko in orientacijo. Vsaka črka je postavljena pred ali za drugo 

črko, besede in povedi zavzemajo prostor na listu in so urejene v zaporedju ter imajo svojo 

prostorsko organiziranost. Otrok z moteno prostorsko orientacijo ima težave že pri orientaciji 

na svojem telesu, zlasti pa na listu in na tabli (Bavčar in Lavrenčič, 1996; Potočnik, 2003; 

Grginič, 2009). 

Orientacijo otroci razvijajo z gibalnimi in rajalnimi igrami (Ptički v gnezda, Bela, bela lilija, 

Slepec, igre skrivanja), vadijo določanje položaja lastnega telesa in predmetov v razmerju do 

drugih predmetov v prostoru, z besedami opišejo, kako bi kam prišli, pri čemer pa uporabljajo 

orientacijske izraze (levo, desno, navzgor, navzdol, poleg, med, pri, nazaj …)  (Žerdin; 2003; 

Grginič, 2005a). 

4.1.1.3 Razumevanje 

Otroci so že od rojstva navzoči ob pisnem jeziku, pretvarjajo se da berejo ter se pričnejo 

zavedati, da imata tisk in pisanje pomen. Pomembno je, da odrasli otrokom berejo knjige, ker 

s tem pri njih spodbujajo bralne procese, prek katerih se nato razvija splošno in jezikovno 

znanje za razumevanje besedila. Razvijanje miselnih bralnih procesov pa je izredno 

pomembno za njihovo učenje branja, čeprav v predšolski dobi sami še ne znajo brati. Ko bodo 

otroci sami brali besedilo, bodo priklicali znanje in prehodne izkušnje iz dolgotrajnega 

spomina, ki so potrebni za razumevanje besedila (Grginič, 2005a in 2012).  
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4.1.2 Čustveno-motivacijski dejavniki 

Ko se učenci učijo nečesa novega, si zgradijo odnos do tega, kar se učijo, in sliko o sebi kot 

učencih, zato je pozitiven odnos do učenja branja in pisanja na zgodnji stopnji izredno 

pomemben. Pomembno je, da učencev ne postavimo v prezahtevne situacije, saj le primerno 

izbrane naloge vodijo v večjo motiviranost in zaupanje v lastne sposobnosti pri učencih. 

Učenci ob uspehih doživijo čustva ugodja, kar jih motivira za vedno nove naloge v času 

opismenjevanja in nadaljnje učenje. Že od samega začetka mora imeti opismenjevanje za 

otroke smisel, ker le tako premagujejo začetne težave pri učenju branja in pisanja ter v 

dejavnostih vztrajajo (Grginič, 2005a). 

4.2 Zunanji dejavniki 

M. Grginič (2005b) pravi, da so »najpomembnejši zunanji dejavniki, ki vplivajo na razvoj 

pismenosti, socialni in sociološko-kulturološki dejavniki« (str. 84). 

4.2.1 Socialni dejavniki 

Pomembno vlogo pri opismenjevanju imajo otrokove socializacijske izkušnje doma in v vrtcu 

ali šoli. Otroci z različnimi ljudmi razvijejo pisni jezik kot posledico raznolikih 

socializacijskih izkušenj. Pri pridobivanju pismenosti so iz izsledkov raziskav najuspešnejši, 

ko je njihova socializacijska zgodovina enaka šolski socializacijski praksi. To pomeni, da je 

vrsta govora in knjige, ki jih starši berejo otrokom doma, podobna šolski praksi (Grginič, 

2005a).  

4.2.2 Sociološko-kulturološki dejavniki 

Otrok je že od rojstva aktiven udeleženec pri dejavnostih branja in pisanja; ne le v šoli pač pa 

tudi znotraj družine in skupnosti, kjer spozna širok spekter oblik pismenosti. Branje in pisanje 

se razvijata ob udejstvovanju v dogodkih, povezanih s pismenostjo. Pismene prakse 

posamezne družine in skupnosti se med seboj razlikujejo, kar vpliva tudi na razlike med 

pismenimi dosežki otrok iz različnih družbenoekonomskih okolij (Grginič, 2005a).  

K procesu opismenjevanja lahko prispeva vsak – starši, vzgojitelji, učitelji, bratje, sestre, 

babice … Pomembno je, da se z otrokom pogovarjamo, ga vzpodbujamo pri prvih poskusih 

branja in pisanja in mu beremo. Otrok ob branju odraslega zadovolji potrebe po varnosti, 

ljubezni in razumevanju, sprejemanju in spoštovanju. Užitek in zadovoljstvo, ki ga občuti ob 

branju odraslega pa je povezano tudi z naklonjenostjo do branja kasneje v življenju (Vonta, 

2005; Pajenk in Rovšnik, 2007).  
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5 Razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti 

Otrok branja in pisanja nikoli ne učimo ločeno, ta proces poteka istočasno, saj otrok s 

pisanjem utrdi povezavo glas – črka, v mislih členi besede na glasove ter hkrati za sabo bere 

(Potočnik, 2003). S pojmoma predbralne in -pisalne sposobnosti opredeljujemo tiste 

sposobnosti, ki jih pri otrocih razvijamo pred obdobjem začetnega branja in pisanja. To so 

dejavnosti, ki spodbujajo sam proces opismenjevanja (Grginič, 2012). Razvijanje predbralnih 

in -pisalnih sposobnosti v predšolskem obdobju pomembno vpliva na razvoj otrokove 

predšolske pismenosti in na poznejši učni uspeh v šoli (Grginič, 2005b).  

Za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti so primerne dejavnosti, s katerimi otroci krepijo 

grafično in fonološko zavedanje ter dejavnosti za razvijanje grafomotorike (prstne in ročne 

spretnosti, zmožnost vidno-gibalne skladnosti) in sposobnosti zaznavanja prostora in 

orientacije v njem. Potrebno pa se je zavedati, da se otroci v predšolskem in zgodnješolskem 

obdobju veliko igrajo, so socialno motivirani, njihova potreba po gibanju in govoru pa 

narekuje oblike dela (Grginič, 2008). 

Pomembno je, da v predpisalnih in -bralnih dejavnostih učencem zagotovimo dovolj časa in 

različnih priložnosti, da pridobijo trdne temelje za formalno učenje branja in pisanja (Grginič, 

2012).  

5.1 Razvijanje predpisalnih spretnosti 

Pisava je gibanje po ploskvi in ima predpisano smer. Pišemo od leve proti desni. Pri pisanju 

gre za pretvarjanje besedil ali manjših enot (glas, beseda, poved) iz slušne v vidno obliko. Za 

pisanje besedil moramo imeti znanje o tvorjenju besedila, znanje o zapisu ter obvladovanje 

ustrezne drže telesa in pisala, usklajenosti gibov rok in oči ter orientacije na papirju.  

Poleg poznavanja črk in glasov so za uspešno pisanje pomembne tudi razvite ročne spretnosti. 

Z različnimi dejavnostmi kot so risanje z različnimi pisali, lepljenje, prepletanje, pisanje, 

gnetenje, pretikanje, striženje, zlaganje in sestavljanje otroci že od rojstva naprej razvijajo 

grafomotorične spretnosti (Bavčar in Lavrenčič, 1996; Potočnik, 2003; Grginič, 2008 in 

2012). 

Predpisalne dejavnosti prav tako obsegajo vaje za zaznavanje prostorskih razmerij. Veliko 

pozornosti je namenjeno tudi sposobnosti sledenja in razumevanja navodil. To otroci v vrtcu 

najpogosteje usvajajo z družabnimi in jezikovnimi igrami. Razvijanje predpisalne spretnosti 
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je v Kurikulumu za vrtce (1999) povezano z razvijanjem fine motorike in koordinacije 

(Grginič, 2005a). 

Ker otrok predpisalne spretnosti razvija skozi daljše časovno obdobje, je pomembno, da so 

dejavnosti  raznolike in zanimive,  priporočena pa je tudi uporaba vedno novih pripomočkov. 

Otroci naj spoznavajo različne smeri in vrste črt (ravne, ukrivljene, vodoravne, navpične in 

poševne črte),  prosto pišejo in prerisujejo vzorce (Grginič, 2008, 2009 in 2012). 

Z različnimi prstnimi igrami je potrebno razvijati tudi diferenciacijo prstov (posnemanje 

igranja na instrumente, tipkanje po tipkovnici, izdelovanje prstnih lutk …). Pomembne so 

izkušnje z držanjem in uporabo različnih pisal na različnih podlagah, raznolikost pa prav tako 

pripomore k večji motivaciji otrok (Zupančič, 2007).  

5.1.1 Gibalna sposobnost za pisanje  

S pojmom grafomotorika označujemo sposobnosti, veščine in spretnosti, ki jih potrebujemo 

pri oblikovanju in usmerjanju potez, črk in besed ter zmožnosti za umeščanje grafičnih 

simbolov in grafičnega niza v prostor. Grafomotorična spretnost  je običajno ločena od drugih 

gibalnih in intelektualnih spretnosti in sposobnosti (Žerdin, 1996). Preden otrok zapiše neko 

sporočilo, se mora zavedati, da pišemo od leve proti desni ter poznati in utrditi poteze 

posameznih črk. To zahteva primerno razvito spretnost roke in prstov, razvito zmožnost za 

načrtovanje in izrabo prostora, sposobnost zaznavanja in posnemanja oblik ter posameznih 

potez. Prav tako pa vključuje tudi zmožnost usklajenega delovanja miselnih procesov ter 

vidnega in slušnega zaznavanja. Z grafomotoriko je močno povezana in za pisanje pomembna 

tudi orientacija (Potočnik, 2003).  Otroci grafomotorične spretnosti razvijajo od velikih potez 

do potez na manjših površinah (Ločniškar in Osredkar, 2006).  

Otroci med tretjim in šestim letom zelo napredujejo v razvoju motoričnih spretnosti, tako 

grobih kot finih (Pajenk in Rovšnik, 2007). Glede na zahteve prvega razreda je ena izmed 

najpomembnejših otrokovih sposobnosti prav dobro razvita grafomotorika in če želimo težave 

na tem področju zmanjšati, je zadnji čas za to začetek šolanja (Bezjak, 2000). 

Grafomotorično nespreten otrok je pri pisanju nespreten, neroden in čeprav se zelo trudi, 

njegovi izdelki niso dovolj dobri. (Pumfrey Reason, 1995; Žerdin, 1996; Bavčar in Lavrenčič, 

1996; Pauli in Kisch, 1996). Prav uspešen začetek otrokovega šolanja pa je zelo odvisen od 

njegovega napredovanja pri pisanju. V primeru, da je grafika dobro razvita, je rokopis 

popolnejše oblikovan, poteznost pa je gladka in zanesljiva.  
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S primernim in pravočasnim usmerjanjem v grafomotorične dejavnosti lahko pri nekaterih 

otrocih preprečimo težave, pri drugih pa jih z načrtno usmerjenimi vajami zmanjšamo ali celo 

odpravimo (Žerdin, 1996). 

5.1.2 Razvoj grafomotorike 

S. Bojanin (1996) opredeljuje tri razvojne faze rokopisnega pisanja: 

1. predkaligrafska faza 

Otroci ugotovijo, da svinčnik pušča sled in spoznajo, da je mogoče linijam dati želene oblike. 

Spoznajo, da lahko s svinčnikom rišejo podobe, ki jih prepoznavajo tudi drugi in se naučijo  

novega načina sporazumevanja s svetom.  

Sprva se naključno pojavi razvojna faza čečkanja, ki ga sestavljajo nekontrolirane in 

nepovezane sledi. Že dveletni otrok nato preide na risanje kroga in spiralastih črt. Drugi lik, ki 

ga otrok nariše je kvadrat, ki izhaja iz kroga ali pa s posnemanjem vodoravnih in navpičnih 

črt.  

 

V to fazo sodi spontano prerisovanje črk, čeprav ga zanima le oblika, ne pa tudi pomen le-teh. 

Črke, ki jih otrok začne posnemati, sprva le nakazujejo podobnost oblike. Pri tem otrok 

zanemari smer, prostor in zaporedje kot pomembno značilnost črk ali besed (Golli, 1991; 

Žerdin, 1996 in 2003; Potočnik, 2003). 

 

2. kaligrafska faza 

Druga faza se pojavi z učenjem črk in pisanja. Ob prihodu v šolo je otrok sposoben posnemati 

grafične simbole, ki mu jih pokaže učitelj. V starosti sedmih let otroci psihomotorično 

dozorijo do te mere, da brez večjih težav posnemajo in oblikujejo črke (Žerdin, 1996 in 2003). 

3. faza individualizacije rokopisa 

V devetem in desetem letu se pisava začne spreminjati in dobivati individualne značilnosti.  

Pisanje postane sredstvo za sporazumevanje, otrok pa začne opuščati določene in jasne linije 

ter začne iskati svoj slog pisave (Žerdin, 1996 in 2003).   

Del učnega gradiva za začetno opismenjevanje so gibalno grafične vaje, ki so namenjene 

otrokom v starosti od 6 do 8 let (Žerdin, 1996). 
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Otroci s pomočjo grafomotoričnih vaj uzaveščajo grafične poteze ter vadijo pravilno držo 

telesa, roke in pisala. S pomočjo grafomotoričnih vaj ugotovimo tudi, ali je otrok levičar ali 

desničar.  Z grafomotoričnimi vajami otroci vadijo poteze, iz katerih so sestavljene črke in 

številke (vodoravne in navpične črte, kroženje, loki, vijuge, ravne poševne črte, zanke …) 

(Potočnik, 2003). 

Grafomotorično izvedbo in izražanje zahteva miselno, vidno in motorično usklajenost, pogoj 

za pravilno izvajanje grafičnih potez pa sta pravilna drža telesa in pisala (Žerdin, 1996). 

5.1.3 Drža telesa  

Učenec mora sedeti pokončno, s sproščenimi rameni. Glavo naj drži pokonci, stopala pa naj 

se dotikajo tal. Kolena ima upognjena pod kotom 100 stopinj. Paziti je potrebno na izbiro 

mize in stola. D. Golli pravi, da naj bo »višina mize tolikšna, da učenci lahko podlahti 

položijo na mizo, ne da dvigujejo ramena ali upogibajo hrbtenico. Priporočljiva razdalja med 

očmi in pisalno površino je 25–30 cm.« (Golli, 1991, str. 147). Stol naj bo postavljen nekaj 

centimetrov stran od mize, toliko da se lahko učenec na naslonjalo nasloni vzravnano, na 

mizo pa naj pada tudi svetloba (Žerdin, 2003). 

5.1.4 Drža pisala in motorika roke 

Pravilno izvajanje finomotoričnih gibov omogoča le tako imenovani pincetni prijem. Otroka 

je potrebno navajati, da bo držal pisalo med tremi prsti (palec, kazalec, sredinec), približno 2 

cm nad konico, vrhnji del pisala mora ležati na robu dlani med palcem in kazalcem, zato 

pazimo, da je pisalo dovolj dolgo (Bavčar in Lavrenčič, 1996). Prijem pisala naj prstom ne bi 

onemogočil prostega gibanja, vendar brez zadostnega prijema vseeno ne moremo nadzorovati 

pisala. Gibanje roke lahko otrok najprej vadi z uporabo namišljenega pisala in počasi pridobi 

občutek o tem, kako močno lahko pritisne, da lahko še vedno prosto premika roko 

(Marquardt, 2011).  

Roka, s katero učenec piše, naj se med pisanjem premika le v ramenskem in komolčnem 

sklepu, zapestja skoraj ne premikamo. Podlakti naj počivajo na mizi pod kotom 90 stopinj, 

roka pa naj ne izvaja nobenega pritiska na delovno površino. Ker drža roke ni odvisna le od 

dozorelosti živčevja, ampak tudi od razvitega mišičja, naj otroci izvajajo tudi vaje za krepitev 

in sprostitev mišic, ki sodelujejo pri pisanju. Učitelj učencu pomaga tako, da mu stopi za 

hrbet, se skloni nadenj, ga prime za roko in mu jo vodi. Priporočljivo je prav tako izvajanje 
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vaj za zapestne gibe, koordinacijo zapestja in prstov, pisanje po zraku ter vaje počasnega in 

hitrega gibanja pri pisanju (Žerdin, 2003; Marquardt, 2011).  

Posebnega pomena za pisanje je motorika prstov. Razvija se vzporedno s potrebo po 

najfinejših gibih in tudi kasneje dozori. Hitro prehajanje od ene do druge oblike posameznih 

črk zahteva dobro razvito fino motoriko prstov. Poleg omenjene pa je za pisanje potrebna in 

pomembna tudi vizualno motorična koordinacija oko – roka (Žerdin, 1996; Bavčar, 

Lavrenčič, 1996; Pauli in Kisch, 1996; Golli, 1991).   

Mišični tonus prstov na roki, ki nam omogoča hoteno gibanje, dozori šele po šestem letu in iz 

tega lahko sklepamo, da otrok pred šestim letom za pisanje še ni sposoben, ker ne more 

nadzorovati drže pisala, ki pa je za pisanje izjemnega pomena (Potočnik, 2003). Pomembno 

je, da otroci finomotorične spretnosti prstov izboljšajo, sicer lahko pisanje s pomočjo 

podlakti, zapestja in večjega pritiska prijema vodi do znatno večjega napora pri pisanju 

(Marquardt, 2011). 

Če ima otrok moteno grobo motoriko je nespreten in neroden, motena fina motorika pa se 

najbolj odraža na grafomotoričnem področju, torej pri pisanju. Otrok nima razvitega 

pincetnega prijema, posledično ne more pravilno držati pisala, nima razvitega krožnega giba 

in težko oblikuje krožno črto, pri pisanju roke ne pomika proti desni, zaradi česar so črke 

stisnjene, premajhne, pisava pa postane neberljiva (Žerdin, 1996). 

5.2 Razvijanje predbralnih spretnosti 

Branje je sprejemanje besedil, poslanih po vidnem prenosniku in vključuje več dimenzij. 

Uspešen bralec mora obvladati tehniko branja, prebrano mora razumeti, glede na namen 

branja pa mora izbrati tudi pravo vrsto branja (Potočnik, 2003). 

Za razvoj predbralnih spretnosti je pomembno grafično in glasovno zavedanje. To dosežemo 

z igrami z aliteracijami (enaki začetni zlogi), rimami, ugankami, igrami poslušanja ter z 

opazovanjem predmetov, iskanjem podobnosti in razlik na slikah, potovanjem po labirintu z 

očmi, prepoznavanjem različnih napisov v okolju, vidnim razločevanjem vzorcev, besed, 

zlogov in črk ter branjem preprostih preglednic in slikopisov. S pomočjo simbolne igre lahko 

z različnimi pisnimi predmeti spoznajo tudi raznolike oblike in funkcijo pismenosti. Otrok 

skladno z razvojem zaznavnih zmožnosti postaja pozornejši na podrobnosti in hkrati razpozna 

vedno več črk v posameznih besedah. Dejavnosti za razvijanje predbralnih spretnosti so na 
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primer opazovanje napisov ob cesti, »branje« jutranjega sporočila, opazovanje tiskanega 

besedila ob sočasnem poslušanju in obisk javnih ustanov (Grginič, 2008, 2009 in 2012). 

Pozornost je treba usmeriti tudi na motoriko oči. Težave se lahko pojavijo pri gibanju oči, 

fiksaciji posameznih točk in sledenju zaporednih znakov, kar še dodatno oteži branje in 

pisanje (Žerdin, 1996). 

5.2.1 Poznavanje koncepta knjige 

Pred razvojem grafičnega in fonološkega zavedanja ter spoznavanja povezav med črkami in 

glasovi se pri otrocih pojavijo spoznanja o tisku oz. knjigi. Otrok se že v predšolskem 

obdobju pretvarja, da bere in piše ter spoznava tisk, knjige ter loči med zapisanim besedilom 

in ilustracijo. Najprej spozna, kaj je naslovna stran v knjigi ter kako se strani v knjigi obrača 

(Skubic, 2013). 

 S. Pečjak (2010) poznavanje koncepta knjige deli v dve skupini: 

̶ poznavanje oblike tiska, ki vključujejo zavedanje o tem, da ima knjiga začetek in 

konec, da beremo od leve proti desni, da z branjem začnemo levo zgoraj in beremo od 

zgoraj navzdol, da je besedilo sestavljeno iz besed … 

̶ poznavanje funkcije tiska, ki vključuje zavedanje o tem, da imajo besede pomen in da 

lahko z njimi sporočamo drugim, da se s pomočjo tiska lažje znajdemo v okolju.  

6 Metode in postopki začetnega opismenjevanja  

Ključni element opismenjevanja je vzpostavitev asociativne povezave črka – glas. Učitelji 

lahko uporabljajo različne metode in postopke opismenjevanja.  

Dobro je, da se učitelj ne oklepa ene izmed metod, pač pa naj jih izbere glede na značilnosti 

otrok v razredu, ki ga poučuje. Učitelj mora pri svojem poučevanju učence opazovati in 

uporabiti metodo, ki je zanje najprimernejša. Danes se vse bolj uveljavlja kombinacija vseh 

metod, saj tako zagotovo vsi učenci napredujejo po njim najustreznejši poti (Golli, 1991).  

 

6.1 Metode začetnega opismenjevanja 

Metode začetnega opismenjevanja delimo na: 
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6.1.1 Sintetične metode 

Izhodišče sintetične metode predstavlja črka, ki ji pripišemo ustrezen glas. Gre za pretvorbo iz 

konkretnega simbola (črka) v abstrakten simbol (glas), zato sintetična metoda zahteva veliko 

stopnjo abstrakcije (Pečjak, 2010). 

Prednost uporabe sintetične metode je sistematično delo in natančen pregled spoznavanja črk. 

Jasno je, kaj mora posamezen učenec v določenem času usvojiti.  

Pouk po sintetični metodi  se začenja z izoliranim glasom, kar je otrokom, ki so v začetnem 

obdobju opismenjevanja abstraktno, začetna besedila pa so zaradi majhnega števila poznanih 

črk vsebinsko revna (Golli, 1991; Pečjak, 2010). 

Sintetične metode so v svojem razvoju pridobile nove različice. D. Golli (1991) navaja 

naslednje:   

̶ Črkovalna metoda  

Opismenjevanje po črkovalni metodi traja več let. Pri tej metodi se učenci najprej na pamet 

naučijo imena vseh črk v abecedi. Pri branju besed mora otrok najprej prepoznati črko in 

izgovoriti njeno ime, šele nato pa lahko ob pomoči učitelja prebere celotno vezano besedo. 

Ker se je učenec pri tej črkovalni metodi učil sistema, ki ga za branje pravzaprav ne 

potrebujemo, so to metodo kmalu opustili. 

̶ Glaskovalna metoda 

Učenci so se naučili vse glasove abecede, imena za črke pa so opustili. Razvile so se tudi 

nekatere inačice glaskovalne metode, ki jih učitelji uporabljajo še danes, in sicer: 

 metoda prirodnih glasov; učitelj za lažjo vzpostavitev povezave glas – črka, 

posnema glasove naravnih pojavov (npr. glas živali, šum vetra …), 

 fonografska metoda; za lažjo vzpostavitev povezave glas – črka si 

pomagamo z zgodbo in obliko črke, s čimer popestrimo tudi pouk, 

 interjekcijska metoda ima za izhodišče glas, ki je človeški vzklik v različnih 

življenjskih situacijah, 

 fonomimična metoda; ob vzklikih učitelj in učenci uporabljajo tudi mimiko 

obraza in celotnega telesa, 

 fonetična metoda; močno se poudarja pravilen izgovor besed. 
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̶ Zlogovalna metoda 

Učenci se od začetka učijo zlogov kot celote in jih nato povezujejo v besede. 

6.1.2 Analitične metode 

Analitične metode izhajajo iz celote. Celoto lahko predstavlja besedilo, poved ali beseda. 

Medtem ko učenec analizira celoto, pride do posameznih delov, torej črk in glasov. Učenci pri 

spoznavanju posameznih črk najprej spoznajo besede, v katerih se ta črka pojavlja, šele nato 

spoznajo tudi črko.  

Pri uporabi analitične metode se učenec nauči, da je beseda celota, in ve, da jo je treba z 

razumevanjem prebrati v celoti. To, da morajo učenci pri analitični metodi na začetku 

opismenjevanja v eni učni uri spoznati dva, tri ali več glasov in črk naenkrat, pa je lahko za 

nekatere prezahtevno (Golli, 1991; Pečjak, 2010). 

Različici analitične metode sta (Pečjak, 2010): 

̶ Metoda besedila ali Jacocotova metoda 

Učenec z učiteljevo pomočjo bere daljše besedilo in ob večkratnem ponavljanju le-tega 

spoznava zvezo med glasovi in črkami. Na začetku so učenci že pri začetnem opismenjevanju 

brali zelo zahtevna besedila, pozneje pa so začeli uporabljati povedi in besede, ki so za otroke 

lažje in v katerih se glasovi dobro slišijo in ločijo.  

̶ Rostoharjeva metoda 

 Besedi postopoma dodajamo in odvzemamo črke, na primer: 

O 

OS 

OSE 

OSEM 

OSE 

OS 

O  
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6.1.3 Globalno/celostno metodo 

Pri globalni metodi se beseda/poved ne analizira na posamezne enote, pač pa se s 

ponavljanjem kot celota utrdi v zavesti. Pri nas je bila celostna metoda uveljavljena od 

petdesetih do osemdesetih let. Učitelj učencev v procesu razčlenjevanja enot ne vodi, pač pa 

do tega pridejo sami.  

Globalna metoda lahko pri nekaterih učencih povzroči pravopisno površnost, ne upošteva 

značilnosti začetnikovega branja ter zaradi predolgega ponavljanja enakih besed in povedi 

privede do nemotiviranosti (Golli, 1991; Pečjak, 2010). 

6.1.4 Analitično-sintetično metodo  

Danes pri nas najpogosteje uporabljamo kombinacijo analitične in sintetične metode; učenec 

analitično spoznane črke sintetizira v besedo.  

Pri uporabi analitično-sintetične metode učenec besedo najprej slušno analizira, ugotovi 

pravilen glas in ga nato išče še v drugih besedah.  Šele nato učenci spoznajo tudi črko za ta 

glas. Skoraj vsa naša berila so pisana v smislu analitično-sintetične metode (Golli, 1991). 

Pomembno je, da je metoda poučevanja usklajena s strukturo jezika, ki se ga otrok uči  brati 

in pisati. Najprimernejša metoda poučevanja branja in pisanja v slovenskem jeziku je 

analitično-sintetična metoda. Slovenski jezik ima namreč 29 glasnikov in 25 črk, kar pomeni, 

da če učenec zna poimenovati vse črke, lahko prebere tudi vse besede zapisane v slovenskem 

jeziku (Pečjak, 2010). 

Poleg metod opismenjevanja med pomembne dejavnike bralne uspešnosti štejemo tudi 

intelektualne sposobnosti učenca, motivacijske dejavnike pri učencu in učitelju, učbenike, 

odnos učitelja do metode in stil poučevanja (Pečjak, 2010). 

6.2 Postopki začetnega opismenjevanja 

Postopke začetnega opismenjevanje, ki nam povedo, po katerem vrstnem redu in s kakšnim 

tempom učitelj obravnava črke, delimo na: monografski postopek, postopek skupine črk in 

kompleksni postopek. 

6.2.1 Monografski postopek 

Učitelj posamezne črke/glasove obravnava drugo za drugo po vnaprej določenem vrstnem 

redu. Običajno od lažjih k težjim in od pogosteje rabljenih do manj rabljenih (Pečjak, 2010). 
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Monografski postopek je sistematičen in za vse učence enak, prispeva pa tudi k razvijanju 

natančne izgovorjave in lepše pisave. Število črk, ki jih učenci v določenem času znajo pri 

monografskem postopku, pa je omejeno, kar zmanjša izbiro besed za zapis (Golli, 1991).  

6.2.2 Postopek skupine črk 

Učitelj izbere skupino črk, ki jih nato učenci spoznajo in utrjujejo naenkrat (Pečjak, 2010). 

6.2.3 Kompleksni postopek 

Učitelj učencem pokaže vse črke naenkrat, učenci pa se jih učijo po vrstnem redu, ki ga 

določijo sami (Pečjak, 2010).   

Pri kompleksnem postopku učitelj celotno abecedo obravnava s pomočjo slikovno-črkovne 

stavnice. Da je učenje lažje, na začetku izbira krajše besede za nastavljanje na stavnici in tiste, 

ki vsebujejo pogosteje rabljene črke in glasove (Golli, 1991). 

Kompleksni postopek je prilagojen sposobnostim posameznika, vanj je vključena 

individualizacija, saj lahko učenci, ki že imajo predznanje, to izkoristijo,  učenci, ki 

potrebujejo več pomoči, pa lahko dalj časa uporabljajo slikovno-črkovno stavnico (Golli, 

1991).  

 

7 Individualizacija in diferenciacija pri začetnem opismenjevanju 

Učitelji se velikokrat znajdejo pred vprašanjem, kako pouk, kljub razlikam, ki se pojavljajo v 

posameznem oddelku, prilagoditi tako, da bodo učencem omogočili doseganje optimalnih 

rezultatov. Razlike med otroki morajo sprejemati in ob nadaljnjem delu upoštevati.  

 

V učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011) je navedeno, da mora učitelj pouk 

slovenščine prilagajati zmožnostim in drugim posebnostim učencev v fazah načrtovanja, 

organizacije, izvedbe ter preverjanju in ocenjevanju znanja.  

To velja tudi za pouk začetnega opismenjevanja. Pri tem sta pomembna pojma diferenciacija 

in individualizacija, ki se mnogokrat pojavljata združeno, a ju vseeno ne smemo enačiti.   

Pri diferenciaciji gre za organizacijski ukrep, s katerim šola usmerja učence po določenih 

razlikah v občasne ali stalne, homogene ali heterogene skupine, da bi jim pouk čim bolje 

prilagodila. Zajema torej učne in druge razlike v okviru manjše skupine, kjer so učenci 

približno enakih zmožnosti (Strmčnik, 1987 in 1993; Nolimal, 2010). 
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Individualizacija upošteva posebnosti (učne in druge) ne le skupine, pač pa vsakega 

posameznega učenca v skupini. Temeljni namen individualizacije je povečanje uspešnosti pri 

vseh učencih v oddelku. Pri tem ima pomembno vlogo učitelj, ki mora odkrivati, spoštovati in 

razvijati utemeljene individualne razlike med učenci in jim omogočiti, kar se da samostojno 

učno delo. Naloga učitelja je, da prilagodi pouk potrebam, željam in nagnjenjem 

posameznega učenca (Strmčnik, 1987; Kerndl, 2016).  

Vrste učne diferenciacije 

V slovenskih osnovnih šolah so prisotni različni modeli učne diferenciacije; notranja, 

fleksibilna in zunanja diferenciacija. 

7.1 Zunanja diferenciacija 

Učenci določenega razreda so stalno porazdeljeni v težavnostne učne smeri na podlagi 

njihovih učnih zmožnosti, tempo napredovanja in zanimanjih. Skupine nimajo enotnih 

vzgojno-izobraževalnih ciljev ter imajo neenake možnosti za nadaljnje izobraževanje 

(Strmčnik, 1993 in 2003).  

Zunanja diferenciacija je bila deležna številnih kritik, ker naj ne bi prispevala k izboljšanju 

učne uspešnosti šibkejših učencev, pač pa spodbujala negativno samopodobo in občutek 

manjvrednosti (Strmčnik, 2003). Zagovorniki zunanje diferenciacije menijo drugače. Učenci 

v nižjih skupinah naj bi imeli zaradi diferenciranega pouka višjo samopodobo, ker imajo 

možnost primerjanja s sebi enakimi (Juriševič, 2006).  

7.2 Fleksibilna diferenciacija 

Pri fleksibilni diferenciaciji gre za občasno porazdelitev učencev določenega razreda na več 

skupin glede na učne sposobnosti in interese. Med skupinami so možni prehodi, delitev 

učencev v skupine pa je kratkotrajna, zato naj ne bi povečevala razlik med učenci in ovirala 

skupnega pouka (Strmčnik, 2003). 

7.3 Notranja diferenciacija  

Notranja diferenciacija se izvaja pri vseh predmetih in razredih osnovne šole. Naloga učitelja 

je, da znotraj oddelka diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti, potrebe in želje 

(Kerndl, 2016; Strmčnik, 1993 in 2003).  

To dosega z variiranjem učnih ciljev, vsebin, učnih oblik, metod in tehnologije (Strmčnik, 

2003). Notranja diferenciacija je izvedbeno zahtevna, s povečevanjem razlik med učenci pa 
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njena težavnost še narašča (Kerndl, 2016) Učitelj mora imeti za načrtovanje notranje 

diferenciranega in individualiziranega pouka znanja o vedenjskih in razvojnih značilnostih 

otrok, znanja o posredovanju znanja, empatijo, prilagajanje pričakovanj, razvijanje 

sposobnosti samostojnega učenja in oblikovanje podporne razredne klime (Westwood, 2007).  

Strmčnik (2003) navaja tri modele notranje individualizacije: 

̶ preferenčni model; učitelj učne razlike premaguje z uspešnejšimi metodičnimi 

postopki, prilagojenimi učnimi cilji in z zagotavljanjem potrebnega časa, 

̶ kompenzatorni model; učitelj določene učne primanjkljaje blaži z razvijanjem drugih 

sposobnostih in področij, 

̶ remedialni model; učitelj se spoprimeja z odkrivanjem in odstranjevanjem vzrokov 

učnih primanjkljajev in z oblikovanjem spodbudnega učnega okolja v šoli in doma.  

Individualiziramo lahko tudi načrtovanje pouka začetnega opismenjevanja. N. Potočnik 

(2008) predlaga, da na začetku šolskega leta določimo otrokovo trenutno stanje na določenem 

področju znanja. Določimo etapne cilje, strategije in pripomočke, s katerimi bomo cilje 

dosegli. V individualni načrt zapišemo, kako bomo napredek učenca spremljali in do kdaj 

želimo, da je določen etapni cilj dosežen.  

Ena izmed oblik spremljanja otrokovega napredka, razvoja in učenja je tudi portfolio. Z njim 

si omogočimo primerjavo otroka s samim seboj in ne na primerjavo otroka z drugimi otroki v 

skupini (Stritar in Sentočnik, 2011). Če se med spremljanjem izkaže, da ima otrok na 

določenem področju večje učne težave, zanj predvidimo tudi zunanjo pomoč; če strategije, ki 

smo si jih zadali, niso privedle do napredka, pa jih zamenjamo in cilje znova postavimo 

(Potočnik, 2008).  

Ob dobro razvitih predopismenjevalnih zmožnostih, moramo tudi boljšim učencem prilagoditi 

oblike in metode dela. Eden izmed načinov je tutorsto, pri katerem učenci, ki to zmorejo, 

pomagajo tistim, ki določeno znanje še razvijajo, lahko pa jim poleg urjenja 

predopismenjevalne zmožnosti ponudimo različne bralne in pisne naloge (Potočnik, 2008).  

  



Perme, N. (2017). Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

39 

8 Učni pripomočki pri začetnem opismenjevanju 

Učenje z igro je, zlasti za mlajšega otroka, najprimernejše. Pri igri je samostojen, svoboden in 

ustvarjalen. Igra ima cilje, ki se jih otroci ne zavedajo, čeprav so pomemben dejavnik pri 

spodbujanju različnih sposobnosti, zato so pri pouku zelo uporabne. Lahko so del naloge, 

uporabimo pa jih lahko prav tako pri ponavljanju in utrjevanju snovi (Pečjak, 2009). 

 

Igra je dejavnost, v kateri otroci praviloma dosegajo višje ravni razvoja posameznih psihičnih 

funkcij kot v drugih, neigralnih situacijah (Marjanovič Umek idr., 2008). 

Otroci so med igro in ob uporabi različnih didaktičnih pripomočkov notranje motivirani. 

Znano je, da si otrok lažje in bolje zapomni tisto, kar sliši in vidi, in tisto pri čemer pridobi 

praktično izkušnjo. Tudi Kapp (2013) v svoji raziskavi govori o različnih vrstah učnih 

pripomočkov in ugotavlja, da uporaba le teh pripomore k boljšemu razumevanju in večji 

motivaciji. 

Otroci v raziskovanju črk uživajo in se še posebej radi igrajo s knjigami, v katerih je 

predstavljena abeceda, in z magnetnimi črkami (Pečjak, 2010; Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Pečjak, 2012). Z igrami, ilustracijami, pesmimi, ugankami ter različnimi 

didaktičnimi pripomočki pri otrocih vzbujamo interes za spoznavanje glasov in črk (Bezjak, 

2000). 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in S. Pečjak (2012) navajajo različne dejavnosti za 

raziskovanje črk: 

̶ magnetne črke, med katerimi vsak otrok poišče npr. začetno črko svojega imena, 

̶ izrezovanje črk; otrok črke izreže iz papirja in jih prilepi na papir, 

̶ tiskanje črk; otroci sami izdelajo štampiljke, 

̶ spoznavanje velikih in malih črk s sestavljankami, magnetnimi črkami, z 

računalnikom … 

Avtorice poudarjajo, da je pomembno, da učenci črke spoznavajo vsak dan, vendar ne več kot 

15 minut dnevno.  

Primerno učno sredstvo za opismenjevanje je slikovno-črkovna stavnica, ki otrokom omogoča 

prirejanje črk glasovom in obratno, medtem ko postavljajo besede. Med priljubljene abecedne 

igre sodijo tudi igralne karte, spomin, sestavljanke, tombola … 
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J. Bezjak (2000) v svoji raziskavi uporablja didaktične pripomočke, tablice z vgraviranimi 

črkami in pisalom, s katerimi otroci razvijajo spretnost prstov. Rezultati raziskave so 

pokazali, da je uporaba didaktičnih pripomočkov pripomogla k napredovanju v 

grafomotorični spretnosti. Otroci so bili ob uporabi motivirani, imeli pa so željo po 

nadaljnjem trudu in premagovanju težav. Z uporabo didaktične tablice so pripomogli k 

hitrejšemu in kakovostnemu napredovanju v razvoju grafomotorike, hitrost pisanja se je 

povečala.  

8.1 Aktivizirajoča knjiga 

Eden od učnih pripomočkov pr razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti je lahko tudi t. i. 

aktivizirajoča knjiga, ki so jo pri nas doslej omenjali v povezavi s književnostjo. 

Izraz aktivizirajoča knjiga ali slikanica brez besedila v svojem delu, v katerem razvršča 

leposlovna dela, omenja M. Kobe (1987); pravi, da le-ta otroka spodbudi k intenzivnemu 

sodelovanju; brez tega pa razplet likovno tekstovnega dogajanja sploh ni mogoč. Otroka na 

straneh aktivizirajoče knjige čakajo naloge, ki jih rešuje, potek zgodbe pa je odvisen od 

njegovih pravilnih reakcij. Knjiga v otroku zbudi radovednost in ga spodbudi k igri s pravili, 

ki jih mora upoštevati, z domiselnimi likovno tekstovnimi presenečenji pa ga doživljajsko 

zaposluje.  

D. Haramija in J. Batič (2013) za slikanice brez besedila uporabita izraz »tiha knjiga«. Bralec 

tihe knjige ima nalogo, da odkriva zveze med posameznimi slikami in dogodki v njej. 

Aktivizirajoča slikanica oziroma tiha knjiga otroke motivira za učenje, otroci pa se ob njej 

lahko naučijo tudi splošno sprejetih pravil pisanja in ravnanja s knjigo (kako s knjigo ravnati; 

naučijo se kaj je prva in zadnja stran v knjigi, kako obračati strani v knjigi, da branje poteka 

od leve proti desni … (Jalongo, Dragich, Conrad in Zhang, 2002). 
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9 EMPIRIČNI DEL 

9.1 Raziskovalni problem in cilji 

Otroci imajo ob vstopu v šolo različno razvito znanje, interese in navade s področij vidnega in 

slušnega zaznavanja, grobe in fine motorike, orientacije, koncentracije, pomnjenja, pozornosti 

in vztrajnosti (Porenta in Šalehar, 2004; Doljak, 2012). Prav zato je pri začetnem 

opismenjevanju potrebna individualizacija.  

 

Vzgojitelji in učitelji prvega razreda morajo pri pripravi otrok na opismenjevanje upoštevati 

velike razlike v stopnji razvitosti porajajoče pismenosti in z različnimi metodami in postopki 

poučevanja zagotoviti možnost napredovanja vsem. Pri tem si lahko pomagajo z raznimi 

didaktičnimi pripomočki. Didaktični pripomočki so namenjeni pridobivanju in utrjevanju 

znanja, poleg tega pa pripomorejo tudi k boljši motivaciji otrok in učencev.  

 

To vedenje me je spodbudilo k izdelavi didaktičnega pripomočka »aktivizirajoča knjiga«, ki 

ga lahko uporabimo za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti pri pouku v 1. razredu OŠ 

pa tudi v vrtcu. Aktivizirajoče knjige kot pripomočka pri predopismenjevalnih dejavnostih pri 

nas še ni bilo, zato sem želela ročno izdelati (zašiti) strani/naloge v aktivizirajoči knjigi tako, 

da bodo uporabne kot dodatna pomoč pri razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti 

(prepoznavanje prvih in zadnjih glasov, razvijanje povezave črka – glas, razvijanje motorike 

prstov, iskanje enakih  zapisov …). Upoštevala sem dejstvo, da morajo biti naloge pri 

začetnem opismenjevanju prilagojene otrokovemu znanju in starosti. Dobro je, če so 

raznovrstne, dinamične, privlačne in življenjske (Miller, 1996). J. Bezjak (2000) poudarja, da 

naj učenje temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj s 

stvarmi, z učitelji in s starši. 

 

Otroci/učenci so notranje motivirani, kadar delajo nalogo zaradi zanimivosti naloge same, 

zato sem želela naloge prilagoditi otrokovim sposobnostim in jih postaviti v neki za otroke 

smiselni socialni kontekst. Naloge ne smejo biti prelahke, ker takrat otroci izgubijo zanimanje 

za reševanje. Če so naloge pretežke, to lahko vodi v negativna čustva (Grginič, 2005a; 

Marjanovič Umek idr., 2008). 
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Pri izdelovanju aktivizirajočih knjig sem upoštevala tudi nekaj temeljnih načel pedagogike 

Marie Montessori (v Potočnik, 2003), ki daje velik poudarek pripravljenemu okolju za 

uspešno delo. Vsak otrok je individuum, ki se razvija in uči v svojem tempu, mi pa mu 

moramo pomagati zapolniti primanjkljaje na področjih, na katerih je šibek. Pričakuje se, da 

učitelj pripravi okolje in razvojno gradivo. Vsak lahko svobodno izbere gradivo in ga 

uporablja brez omejitev, po končanem delu pa ga mora v enakem stanju, kot ga je dobil, vrniti 

na svoje mesto. Otroci, ki so tik pred vstopom v šolo in prvošolci, so heterogena skupina, pri 

kateri opazimo velika odstopanja od povprečja in jih je potrebno pri vsakodnevnem delu 

upoštevati. V tem razvojnem obdobju otroci želijo veliko stvari narediti sami, a potrebujejo 

čas po svoji meri. Osnovno vodilo šole Marie Montessori je »pomagaj mi, da naredim sam« 

(Štupnikar, Pintar, Murovec in Veselič, 2015). 

 

V otrokovi predbralni in -pisalni dobi je izjemno pomembno razvijati njegove 

predopismenjevalne zmožnosti. Problem, ki sem ga želela raziskati v magistrskem delu je, 

katere predopismenjevalne zmožnosti (vidno zaznavanje, vidno razločevanje, slušno 

razčlenjevanje, slušno razločevanje, orientacija in grafomotorika) so zahtevne za učence 1. 

razreda in katere za predšolske otroke. Med različnimi dejavnostmi pri razvijanju 

predopismenjevalnih zmožnosti so za otroke posebej zanimive dejavnosti z otroškimi 

knjigami, zato me zanima, ali bodo učenci 1. razreda in predšolski otroci z uporabo 

aktivizirajoče knjige le-te izboljšali (Kleeck, 2006, v Marjanovič Umek, 2010). Pokazati 

želim, da je individualizacija primerna že pri razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti, tako 

v šoli kot vrtcu.  
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9.2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na teorijo in postavljene cilje sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere predopismenjevalne zmožnosti (vidno zaznavanje, vidno razločevanje, slušno 

razčlenjevanje, slušno razločevanje, orientacija in grafomotorika) so zahtevne za učence 1. 

razreda? 

2. K izboljšanju katerih predopismenjevalnih zmožnosti učencev 1. razreda pripomore 

aktivizirajoča knjiga? 

3. Katere predopismenjevalne zmožnosti (vidno zaznavanje, vidno razločevanje, slušno 

razčlenjevanje, slušno razločevanje, orientacija in grafomotorika) so zahtevne za predšolske 

otroke? 

4. K izboljšanju katerih predopismenjevalnih zmožnosti predšolskih otrok pripomore 

aktivizirajoča knjiga? 

 

9.3 Raziskovalna metoda in vzorec 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno, kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Prepletala sta se kvalitativni (nestrukturirano opazovanje) in kvantitativni 

(preizkus znanja za preverjanje predopismenjevalnih zmožnosti otrok) raziskovalni pristop. 

V raziskavo so bili vključeni učenci dveh oddelkov 1. razreda osnovne šole (46 otrok), in 

sicer 23 dečkov in 23 deklic.  Povprečna starost učencev in učenk v prvem razredu osnovne 

šole je bila 6–7 let.   

V raziskavo je bila prav tako vključena predšolska skupina otrok (12 otrok), in sicer 7 dečkov 

in 5 deklic. Povprečna starost otrok vrtčevske skupine je bila 5–6 let.  

 

Način vzorčenja je neslučajnostni namenski.  
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9.4 Postopek zbiranja podatkov in merski instrument 

Raziskava je potekala v mesecu januarju in februarju v šolskem letu 2016/17.   

 

Podatke sem zbirala v vrtcu in eni izmed osnovnih šol. Pred izvedbo raziskave sem pridobila 

soglasje šole in vrtca ter staršev (gl. PRILOGA 1). Staršem sem zagotovila tajnost podatkov 

in jim pojasnila, da bom podatke uporabila izključno za potrebe magistrskega dela. 

Pred pričetkom dela z aktivizirajočo knjigo sem s preizkusom, ki sem ga sestavila sama (gl. 

PRILOGA 2), preverila stopnjo razvitosti predopismenjevalnih zmožnosti učencev in 

predšolskih otrok, in sicer grafomotorike, orientacije ter vidne in slušne zaznave.  

Merske karakteristike preizkusa predopismenjevalnih zmožnosti 

Veljavnost sem dosegla z veljavnim instrumentom, ki je bil pripravljen s pomočjo mentorice 

in somentorice. Veljavnost preizkusa zagotavlja, da le-ta meri tisto, kar je njegov cilj.  

Zanesljivost sem dosegla s podajanjem natančnih navodil in jasnih nalog.  

Objektivnost izvedbe sem dosegla s tem, da sem pri obeh preverjanjih izvajala delo na enak 

način; otrokom in učencem sem dala enaka navodila in jim zagotovila dovolj časa za odgovor. 

Objektivnost vrednotenja rezultatov pa sem dosegla z vnaprej izdelanim kriterijem 

ocenjevanja.  

Določila sem kriterije ocenjevanja in cilje posameznih nalog: 

1. naloga: grafomotorika, vidno zaznavanje in orientacija.  

Cilj naloge je, da otrok po zgledu nadaljuje vzorčke v črtovju.   

Kriterij ocenjevanja: vsak vzorec je ovrednoten z 2 točkama. Za vsak nepravilen in 

nenatančen vzorec otrok izgubi eno točko. Otrokom sem pred reševanjem povedala, da naj 

vsak vzorec ponovijo dvakrat. 

2. naloga: vidno razločevanje.  

Cilj naloge je, da otrok s pomočjo legende natančno pobarva risbo.  

Kriterij ocenjevanja: naloga je ovrednotena s 6 točkami. Za vsako neupoštevano barvo otrok 

izgubi 1 točko. Če otrok barva čez dovoljeno polje, izgubi 1 točko.  
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3. naloga: vidno zaznavanje in orientacija. 

Cilj naloge je, da otrok preriše sliko. 

Kriterij ocenjevanja: naloga je ovrednotena s 4 točkami. Za vsak nepravilno prerisan vzorec  

učenec izgubi 1 točko. 

 

4. naloga: slušno razčlenjevanje. 

Cilj naloge je, da otrok poišče besede, ki se začnejo z istim zlogom.  

Kriterij ocenjevanja: naloga je ovrednotena s 3 točkami, ki jih otrok dobi, če izloči vsiljivce.  

Opomba: Slike z učenci najprej poimenujemo skupaj.  

Besede: medved, kača, kapa, kamin, Kekec, kokoš.  

 

5. naloga: slušno razločevanje.  

Slušno razločevanje.  

Cilj naloge je, da otrok poišče besede, v katerih sliši glas h. 

Kriterij ocenjevanja: naloga je ovrednotena s 5 točkami. Vsak pravilen odgovor se vrednoti z 

1 točko.  

Opomba: Slike z učenci najprej poimenujemo skupaj.  

 

6. naloga 

Cilj naloge je, da otrok poimenuje sliki ter besedi zapiše.   

Kriterij ocenjevanja: vsaka pravilno zapisana beseda se vrednoti z 1 točko.  

 

Otroci/učenci so preizkus reševali eno šolsko uro (45 minut), v matični učilnici/igralnici pa 

sta bili prisotni tudi razredni učitelji oziroma vzgojiteljici.  

Rezultate preizkusa sem nato statistično obdelala in izbrala skupino učencev in predšolskih 

otrok, ki je na preizkusu od skupnih 28 točk dosegla 22 točk ali manj oziroma manj kot 80 

odstotkov točk. Med učenci prvega razreda je bilo takih otrok 15. V predšolski skupini sem 

delala s celotno skupino otrok, z 12 otroki.  

Z izbranima skupinama sem nato en mesec razvijala predopismenjevalne zmožnosti z 

aktivizirajočo knjigo, ki sem jo izdelala iz blaga v treh različnih izvodih.  
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Tako v vrtcu kot v šoli sem z aktivizirajočimi knjigami delala v manjših skupinah. V skupini 

so bili vedno trije učenci/otroci, tako da je vsak izmed njih lahko delal s svojo aktivizirajočo 

knjigo.  

Učenec/otrok se je v enem dnevu preizkusil v reševanju nalog iz ene aktivizirajoče knjige. 

Povprečen čas, ki ga je namenil reševanju, je obsegal od 10 do 15 minut. Prvo delo z 

aktivizirajočo knjigo je trajalo nekoliko dlje, ker sem učencem/otrokom med reševanjem 

povedala tudi, kaj je njihova naloga na posamezni strani v knjigi. Pri naslednjem reševanju 

nalog v aktivizirajoči knjigi to ni bilo več potrebno, ker so si otroci zapomnili, kaj posamezna 

stran v knjigi zahteva od njih.   

9.4.1 Vsebina aktivizirajočih knjig 
 

PRVA AKTIVIZIRAJOČA KNJIGA 

 

Slika 1: Prva aktivizirajoča knjiga 
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1. naloga: mavrica – razvijanje vidnega zaznavanja in motorike prstov.  

 

Sliki 2: Razvijanje vidnega zaznavanja in motorike prstov 

 

Barve mavrice so med seboj pomešane. Naloga otroka je, da barve razporedi po pravilnem 

vrstnem redu. Pri tem mu pomagajo črke, ki so zapisane na posamezni barvi mavrice, ter 

beseda mavrica, ki je zapisana zgoraj. Ko otrok v pravilnem vrstnem redu uredi črke v besedi 

mavrica, hkrati pravilno uredi tudi barve mavrice. 

 

2. naloga: razlikovanje črk A in O – razvijanje vidnega razločevanja. 

 

Slika 3: Razvijanje vidnega razločevanja 
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Otrok z ribiško palico ulovi le tiste ribe, ki imajo na telesu zapisano besedo, ki vsebuje črko O 

(zob, sok jok). Ulovljene ribe položi v košaro. Ribe in palica se med seboj privlačijo z 

magnetom.  

 

3. naloga: labirint – razvijanje vidnega zaznavanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Razvijanje vidnega zaznavanja 

 

Naloga otroka je, da le s pogledom poišče pravo pot v labirintu.  

4. naloga: prepoznavanje prvega glasu v besedi – razvijanje slušnega razločevanja.  

 

Slika 5: Razvijanje slušnega razločevanja 
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Na vrvicah so privezani konkretni predmeti (pingvin, školjka in želva). Naloga otroka je, da 

predmetom določi prvi glas v besedi, nato pa jih razvrsti v žepke, v katerih je slika predmeta, 

ki se začne z enakim glasom (panda, šotor in žaba).  

 

5. naloga: prepoznavanje vzorcev – razvijanje vidnega razločevanja in orientacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrok odpre vrata pralnega stroja, v katerem so nogavice različnih barv in vzorcev. Vsaki 

nogavici mora poiskati ustrezen par na desni strani. Pri tem mora biti pozoren tudi na to, da 

nogavice pravilno obrne (orientacija levo – desno).  Nogavico iz pralnega stroja položi na 

enako nogavico na desni strani.  

Ko otrok nogavice pravilno razporedi, jih z drobnimi ščipalkami pritrdi še na vrvico zgoraj, 

kar izboljšuje tudi motoriko prstov.  

Na strani je dodan napis NOGAVICA, da učenci spoznajo črke.  

 

 

 

Sliki 6: Razvijanje vidnega razločevanja 
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6. naloga: štetje zlogov v besedi – razvijanje slušnega razčlenjevanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrok s smrečice pobere različne konkretne predmete. Predmete poimenuje in prešteje število 

zlogov v besedi. Pri tem si lahko pomaga s ploskanjem.  

Primer: beseda kapa ima dva zloga. Otrok kapo položi v darilno škatlo, ki ima na okrasnem 

traku narisani dve piki.  

7. naloga: prva črka v besedi – razvijanje povezave glas – črka. 

 

 

 

 

 

 

Sliki 7: Razvijanje slušnega razčlenjevanja 
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Sliki 8: Razvijanje povezave glas – črka 

 

Otrok na tej strani spozna nekaj črk in si ogleda slike. Na zgornjih dveh straneh spozna črke 

A, B, V in G. Pri izdelavi sem upoštevala dejstvo, da se omenjene črke v knjigah na prejšnjih 

straneh še niso pojavile.  

Ko otrok pregleda slike, ki se skrivajo pod zavihki z zapisanimi črkami, dobi v roke štiri 

kartončke, na katerih so slike. Slike na kartončkih mora poimenovati, nato pa jih z drobnimi 

ščipalkami (urjenje fine motorike) pripeti k zavihku z ustrezno črko.  

8. naloga: igra spomin s črkami – razvijanje vidnega zaznavanja, urjenje spomina.  

 

 

 

 

 

  

 

Slika 9: Razvijanje vidnega zaznavanja in urjenje spomina 

Otrok se na zgornji strani igra igro spomin s črkami, ki služi razvijanju vidnega zaznavanja in 

urjenju spomina. Otrok naenkrat odkrije dve polji; v kolikor sta črki enaki, lahko polji pusti 

odprti. Če znaka nista enaka, polji ponovno zakrije ter si skuša zapomniti položaj znakov. 
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9. naloga: pincetni prijem – razvijanje motorike prstov.  

 

Slika 10: Razvijanje motorike prstov 

 

Otrok s pomočjo pincete, ki je priložena na tej strani, v špranjo v hranilniku položi kovance.  

Na strani je dodan napis PUJS, da otroci spoznajo črke. 

10. naloga: sestavljanka – razvijanje vidnega zaznavanja.  

 

 

 

 

 

 

 

Otrok pravilno sestavi sestavljanko. Če mu sestavljanka povzroča težave, si lahko pomaga s 

priloženo sliko, ki nakazuje končni videz sestavljanke.  

 

 

 

Sliki 11: Razvijanje vidnega zaznavanja 
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DRUGA AKTIVIZIRAJOČA KNJIGA 

 

Slika 12: Druga aktivizirajoča knjiga 

 

11. naloga: labirint – razvijanje vidnega zaznavanja. 

 

Slika 13: Razvijanje vidnega zaznavanja 

 

Naloga otroka je, da le s pogledom poišče pravo pot v labirintu.  
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12. naloga: iskanje enakih zlogov – razvijanje vidnega razločevanja.  

Sliki 14: Razvijanje vidnega razločevanja 

Otrok odpre vrata pečice. Iz pečice vzame piškote, na katerih so zapisani različni zlogi. Nato 

na pladnju na desni strani poišče enake zapise in nanje postavi piškote iz pečice.  

13. naloga: sestavljanka – razvijanje vidnega zaznavanja.  

 

Slika 15: Razvijanje vidnega zaznavanja 

 

Otrok pravilno sestavi sestavljanko. Če sestavljanka otroku povzroča težave, si lahko pomaga 

s priloženo sliko, ki nakazuje končni videz sestavljanke.  

Na strani je dodan napis JAJCE, da otroci spoznajo črke.  
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14. naloga: prepoznavanje zadnjega glasu v besedi – razvijanje slušnega razločevanja.  

 

Slika 16: Razvijanje slušnega razločevanja 

 

Na vrvicah so privezani konkretni predmeti (balon, gumb in ključ). Naloga otroka je, da 

predmetom določi zadnji glas v besedi, nato pa jih razvrsti v žepke, v katerih je slika 

predmeta, ki se konča z enakim glasom (telefon, zob in luč). Učitelj lahko predmete na vrvici 

in sličice po potrebi spreminja.  

 

15. naloga: prva črka v besedi – razvijanje povezave glas – črka.  

 

Slika 17: Razvijanje povezave glas – črka 

 

Otrok na tej strani spozna nekaj črk in si ogleda slike. Na dveh straneh zgoraj spozna črke C, 

U, L in Š. Upoštevala sem, da se omenjene črke v knjigah na prejšnjih straneh še niso 

pojavile.  
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Ko otrok pregleda slike, ki se skrivajo pod zavihki z zapisanimi črkami, v roke dobi štiri 

kartončke, na katerih so slike. Slike na kartončkih mora poimenovati, nato pa jih z drobnimi 

ščipalkami (urjenje motorike prstov) pripeti k zavihku z ustrezno črko.  

16. naloga: iskanje enakih zapisov – razvijanje vidnega razločevanja.  

 

Slika 18: Razvijanje vidnega razločevanja 

 

Otrok na zgornji strani pravilno poveže enake zapise; s tem razvija vidno razločevanje. Vse 

besede so si na videz zelo podobne, sestavljene so iz petih enakih črk (Č, A, N, L, I), 

postavitev črk v besedah pa se razlikuje.  

 

17. naloga: število glasov v besedi.  

 

Sliki 19: Razvijanje slušnega razčlenjevanja 
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Naloga otroka  je, da odveže vrečko, ki jo najde na tej strani. V vrečki se skrivajo predmeti 

(delfin, kocka, kit in kapa). Otrok mora predmete poimenovati in določiti število glasov v 

besedi. Predmete nato razporedi v prostor s pravilnim številom pik. Ko konča, predmete 

pospravi in vrečko zaveže.   

18. naloga: sestavljanje besed – razvijanje vidnega zaznavanja. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 20: Razvijanje vidnega zaznavanja 

Otrok na »ekranu« vidi zapisani besedi. S črkami na »tipkovnici«, ki so snemljive, te besede 

sestavi. Črke s tipkovnice pritrdi pod črke na ekranu, da ustvari enak zapis 
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19. naloga: nadaljuj vzorec – razvijanje grafomotorike. 

  

 

 

 

 

 

Slika 21: Razvijanje grafomotorike 

Otrok pri 19. nalogi razvija grafomotoriko. Na strani sta priložena pisalo in beležka z 

grafomotoričnimi vajami za tiskane črke. Naloga otroka je, da po končanem delu beležko in 

pisalo pospravi na pripadajoče mesto. Vrsto pisala lahko spreminjamo (svinčnik, flomaster, 

kemični svinčnik), da je naloga ob večkratni uporabi zanimivejša.  

TRETJA AKTIVIZIRAJOČA KNJIGA 

 

Slika 22: Tretja aktivizirajoča knjiga 
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20. naloga: iskanje in razlikovanje črk E in F – razvijanje vidnega razločevanja.  

 

Naloga otroka je, da na vrtu poišče skriti črki E in F in ju nato položi v pravo košaro. 

21. naloga: prva črka v besedi – razvijanje povezave glas – črka.  

 

Slika 24: Razvijanje povezave glas – črka 

 

Otrok na tej strani spozna nekaj črk in si ogleda slike. Na dveh straneh zgoraj spozna črke I, 

O, H in Ž. Upoštevala sem, da se omenjene črke v knjigah na prejšnjih straneh še niso 

pojavile.  

Ko otrok pregleda slike, ki se skrivajo pod zavihki z zapisanimi črkami, v roke dobi štiri 

kartončke, na katerih so slike. Slike na kartončkih mora poimenovati, nato pa jih z drobnimi 

ščipalkami (urjenje motorike prstov) pripeti k zavihku z ustrezno črko.  

 

Sliki 23: Razvijanje vidnega razločevanja 
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22. naloga: zadnji del prve besede je prvi del druge besede – razvijanje slušnega razločevanja.  

 

 

 

 

 

 

Otrok v »čebelnjaku« (skrajno desno) najde čebelo, ki leta s cveta na cvet na poseben način – 

vsak cvet na strani ima pripadajočo sliko. Otrok glasno poimenuje sličico in pozorno 

prisluhne zadnjemu delu poimenovane besede. Čebela pot nadaljuje tam, kjer se ime nove 

sličice začne z zadnjim delom prejšnje besede (primer: obleka – kamin – injekcija – jabolko – 

koruza – zajec). 

  

Slika 25: Razvijanje slušnega razločevanja 
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23. naloga: prepoznavanje in razlikovanje glasov B, D in P – razvijanje slušnega 

razločevanja.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Otrok najprej odveže skrivno gusarsko pismo, ki ga čaka na tej strani. V njem se skriva 

labirint glasu P. Otrok pot začne pri palmi. Na razpotjih poti so prilepljeni predmeti, otrok pa 

mora pot nadaljevati tam, kjer se beseda predmeta začenja z glasom P (banana/piškot, 

drevo/pismo). Če pravilno nadaljuje do konca, ga v izdelanem žepku čaka ključ, s katerim 

lahko odklene ključavnico skrinje zaklada.  

Na strani je dodan napis ZAKLAD, da otroci spoznajo črke.  

Slike 26: Razvijanje slušnega razločevanja 
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24. naloga: nadaljuj vzorec – razvijanje grafomotorike.  

 

 

Slika 27: Razvijanje grafomotorike 

 

Otrok na zgornji strani razvija grafomotoriko. Na strani je priloženo pisalo ter grafomotorične 

vaje za tiskane črke. Otrok dokonča vaje, potem pa list papirja prepogne in odvrže v poštni 

nabiralnik na desni strani.  

 

25. naloga: detektiv – razvijanje vidnega razločevanja.  

 

Slika 28: Razvijanje vidnega razločevanja 

 

Naloga otroka je, da na strani poišče le tiste predmete, ki so zapisani na seznamu 

(pikapolonica, detelja, prstan in srce). Da je iskanje nekoliko oteženo, se v vrečki skrivajo 

drobne perlice.  
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Na strani je zapis DETEKTIV, da otroci spoznajo črke.  

26. naloga: labirint – razvijanje vidnega zaznavanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Razvijanje vidnega zaznavanja 

 

Naloga otroka je, da le s pogledom poišče pravo pot v labirintu.  

27. naloga: prepoznavanje oblik – razvijanje vidnega zaznavanja.  

 

Slika 30: Razvijanje vidnega zaznavanja 

 

Na vrvicah so pripeti ključi različnih oblik in barv. Naloga otroka je, da vsak ključ postavi na 

njemu pripadajočo obliko.  

Na strani je dodan napis KLJUČ, da otroci spoznajo črke.  
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28. naloga: prepletanje – razvijanje motorike prstov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 31: Razvijanje motorike prstov 

 

Mreža na teniškem loparju ni prišita na podlago. Naloga otroka je, da mrežo sam preplete; to 

služi razvijanju motorike prstov. 

Na strani je dodan napis TENIS, da otroci spoznajo črke.  

29. naloga: sestavljanka – razvijanje vidnega zaznavanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 32: Razvijanje vidnega zaznavanja 
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Otrok pravilno sestavi sestavljanko. Če mu sestavljanka povzroča težave, si lahko pomaga s 

priloženo sliko, ki nakazuje končni videz sestavljanke.  

Med delom z aktivizirajočo knjigo sem izpolnjevala opazovalni list (gl. PRILOGA 3) in tako 

opazovala tudi motivacijo otrok ob delu z aktivizirajočo knjigo. 

Po končanem delu z aktivizirajočimi knjigami sem z enakim preizkusom, kot je bil začetni, 

ponovno preverila razvitost predopismenjevalnih zmožnosti otrok, izvedla pa sem tudi 

pogovor z otroki o tem, kakšno se jim je zdelo delo z aktivizirajočimi knjigami.   

9.5 Postopki obdelave podatkov 

Pridobljeni podatki obeh testov o predopismenjevalnih zmožnostih otrok so bili kategorizirani 

in vneseni v program Excel. Naloge obeh testov so bile točkovane s pomočjo vnaprej 

napisanega kriterija. Vse naloge sem statistično obdelala, izračunala aritmetično sredino in 

standardne odklone. Podatke sem prikazala s preglednicami in grafi ter jih interpretirala. Za 

opis vzorca sem uporabila osnovno deskriptivno statistiko. Podatke, pridobljene z 

opazovalnim listom, sem uporabila za podkrepitev rezultatov.  

Za primerjavo rezultatov pri preizkusu predopismenjevalnih zmožnosti pred uporabo 

aktivizirajoče knjige in po njej sem uporabila inferenčno statistiko. Pri tem sem uporabila 

statistični program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

Rezultate posameznih nalog sem analizirala s pomočjo t-testa za parne primerjave ali s 

pomočjo Wilcoxonovega testa. To sta bistvena postopka posplošitve podatkov za osnovno 

množico ali ne, odvisno od tega, ali so podatki statistično pomembni. Pred uporabo teh dveh 

testov sem s Kolmogorov-Smirnovim testom preverila normalno porazdelitev podatkov, ki je 

nujen pogoj za uporabo t-testa, sicer sem uporabila Wilcoxonov test.  
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9.6  Analiza rezultatov raziskave  

9.6.1 Preizkus predopismenjevalnih zmožnosti predšolskih otrok in učencev 

pred uporabo aktivizirajoče knjige 

S preizkusom za preverjanje predopismenjevalnih zmožnosti sem preverila, katere 

predopismenjevalne zmožnosti (vidno zaznavanje, vidno razločevanje, slušno razčlenjevanje, 

slušno razločevanje, orientacija in grafomotorika) so zahtevne za učence 1. razreda (UPR) in 

katere za predšolske otroke (PO).  

Na preizkusu znanja je bilo mogoče doseči skupno 28 točk.  

Prva naloga 

S prvo nalogo sem preverila razvitost grafomotorike, vidnega zaznavanja in orientacije. 

Skupno število točk, ki jih je učenec/otrok lahko dosegel pri prvi naloge, je osem.  

 

Uspešnost reševanja pri učencih prvega razreda (v nadaljevanju UPR) 

 

Graf 1: Grafični prikaz porazdelitve točk pri prvi nalogi (UPR) 

Prvo nalogo so popolnoma pravilno rešili 4 učenci prvega razreda; to predstavlja 8,70 % 

učencev.  Največ učencev (18 oziroma 39,13 %) je pri prvi nalogi doseglo 7 točk. Povprečno 

število točk, ki so jih učenci dosegli pri prvi nalogi, je bilo 5,96. Učenci so bili nenatančni 

predvsem pri ponovitvi tretjega in četrtega vzorca na preizkusu (gl. PRILOGA 2). 
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Uspešnost reševanja pri predšolskih otrocih (v nadaljevanju PO) 

 

Graf 2: Grafični prikaz porazdelitve točk pri prvi nalogi (PO) 

Največ predšolskih otrok je pri prvi nalogi doseglo 1 ali 2 točki (50 % otrok). Povprečno 

število doseženih točk pri prvi nalogi je bilo 2,25, največje število doseženih točk pa 5, 

dosegla sta jih dva otroka (16,7 % otrok) vrtčevske skupine.  

Druga naloga 

Z drugo nalogo sem preverila razvitost vidnega razločevanja. Skupno število točk, ki jih je 

učenec/otrok lahko dosegel pri drugi nalogi, je šest. 

Uspešnost reševanja pri učencih prvega razreda (v nadaljevanju UPR) 

 

Graf 3: Grafični prikaz porazdelitve točk pri drugi nalogi  (UPR) 

Drugo nalogo je popolnoma pravilno rešilo 30 učencev (65,22 % učencev). 11 učencev (23,91 

% učencev) je pri drugi nalogi napravilo eno napako, 4 učenci (8,7 % učencev) pa dve. Le en 

učenec je pri drugi nalogi dosegel dve točki. Napake pri drugi nalogi so se pojavljale 
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predvsem pri nenatančnem barvanju (barvanje polj, v katerih črka ni bila zapisana). 

Povprečno število točk, ki so jih učenci dosegli pri drugi nalogi, je bilo 5,5.  

Uspešnost reševanja pri predšolskih otrocih (v nadaljevanju PO) 

 

Graf 4: Grafični prikaz porazdelitve točk pri drugi nalogi (PO) 

Popolnoma pravilno je drugo nalogo rešil 1 otrok (8,3 % otrok). Največ (6 oziroma 50 %) 

otrok je pri  drugi nalogi doseglo štiri točke. Povprečno število točk, doseženih pri drugi 

nalogi, je bilo 3,83.  

Predšolski otroci so imeli težave predvsem pri nenatančnem barvanju. Nekateri niso pobarvali 

vseh polj, poleg tega so zamenjali črki E in F.  

Tretja naloga 

S tretjo nalogo sem preverila razvitost vidnega zaznavanja in orientacije. Učenec/otrok je 

lahko pri tretji nalogi dosegel štiri točke.  
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Uspešnost reševanja pri učencih prvega razreda (v nadaljevanju UPR) 

 

Graf 5: Grafični prikaz porazdelitve točk pri tretji nalogi  (UPR) 

Učenci so bili najuspešnejši pri reševanju tretje naloge. Kar 40 učencev (86,97 % učencev) je 

doseglo vse možne točke.  Povprečno število točk, ki so jih učenci dosegli pri tretji nalogi, je 

bilo 3,80 točk. Učenci so napake naredili predvsem zaradi napačne postavitve likov v prostor. 

Uspešnost reševanja pri predšolskih otrocih (v nadaljevanju PO) 

 

Graf 6: Grafični prikaz porazdelitve točk pri tretji nalogi (PO) 

 

Pri predšolski skupini otrok so rezultati pri tretji nalogi nekoliko bolj razpršeni. Največ otrok 

(5 otrok oziroma 41,70 % otrok) je pri nalogi doseglo vse možne točke (štiri točke), 

povprečno število doseženih točk pa je 2,75 točk. Otroci vidnega zaznavanja in orientacije še 

niso dokončno razvili, napake pa so naredili predvsem zaradi napačne postavitve likov ali pa 

so kvadrat narisali v trikotnik, namesto kvadrata v kvadrat. 
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Četrta naloga 

S četrto nalogo sem preverila razvitost slušnega razčlenjevanja. Učenec/otrok je lahko pri 

četrti nalogi dosegel tri točke.  

Uspešnost reševanja pri učencih prvega razreda (v nadaljevanju UPR) 

 

Graf 7: Grafični prikaz porazdelitve točk pri četrti nalogi (UPR) 

22 učencev (47,83 % učencev) je pri četrti nalogi doseglo vse možne točke, 6 učencev (32,61 

%) dve točki ter 15 učencev (32,61 %) eno točko. Trije učenci (6,52 %) pri četrti nalogi niso 

dosegli nobene točke.  Povprečno število točk, ki so jih učenci dosegli pri četrti nalogi, je bilo 

2,02. Napake učencev so se pri četrti nalogi pojavljale predvsem zato, ker učenci niso 

upoštevali navodila, da obkrožijo sličice, ki imajo enak prvi zlog; upoštevali so le enak prvi 

glas.  
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Uspešnost reševanja pri predšolskih otrocih (v nadaljevanju PO) 

 

Graf 8: Grafični prikaz porazdelitve točk pri četrti nalogi (PO) 

Vrtčevski otroci so delali enake napake kot učenci. Trije otroci (25 %) so pri nalogi dosegli 

vse možne točke, največ (6 otrok oziroma 50 %)  pa jih je doseglo 1 točko. Povprečno število 

točk, doseženih pri četrti nalogi, je bilo 1,75 točk.  

Peta naloga 

S peto nalogo sem preverila razvitost slušnega razločevanja. Skupno število točk, ki jih je 

učenec/otrok lahko dosegel pri peti nalogi, je pet.  

Uspešnost reševanja pri učencih prvega razreda (v nadaljevanju UPR) 

 

Graf 9: Grafični prikaz porazdelitve točk pri peti nalogi (UPR) 

Polovica učencev (23), vključenih v raziskavo, je pri peti nalogi pravilno obkrožila vse sličice 

besed, pri katerih so zaslišali glas h. 10 učencev (21,74 % učencev) je pri tem naredilo dve 
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napaki. Trije učenci (6,52 % učencev) so pri peti nalogi dosegli dve točki. Povprečno število 

točk, ki so jih učenci dosegli pri peti nalogi, je bilo 4,15 točk.  

Uspešnost reševanja pri predšolskih otrocih (v nadaljevanju PO) 

 

Graf 10: Grafični prikaz porazdelitve točk pri peti nalogi (PO) 

Pri peti nalogi so štirje otroci (33,3 %) dosegli vse točke, štirje (33,3 %) pa so eno točko 

izgubili. Trije otroci (25 %) so slišali le prvi glas v besedi in dosegli tri točke. Dve točki je 

dosegla ena deklica (8,3 %). Povprečno število doseženih točk PO pri peti nalogi je bilo 3,92 

točk. 

 

Učenci in otroci so največ napak pri peti nalogi naredili, ker so bili pozorni le na prvi glas v 

besedi. Tudi rezultati S. Pečjak (identifikacija prvega glasu – 74 % uspešnost, identifikacija 

zadnjega glasu – 34 % uspešnost)  in M. Čufer (identifikacija prvega glasu – 94 % uspešnost, 

identifikacija zadnjega glasu – 77 % uspešnost) prikazujejo, da učenci ob vstopu v šolo prej 

identificirajo prvi kot zadnji glas v besedi (Pečjak, Magajna, Podlesek in Potočnik, 2011; 

Čufer, 2012). M. Ropič (2016) v svoji raziskavi ugotavlja, da se zmožnost zaznavanja 

začetnih in končnih glasov v nezložnih in večzložnih besedah otrok v vrtcu pomembno 

razlikuje, če so bili otroci prej deležni urjenja omenjenih dejavnosti.   
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Šesta naloga 

Cilj šeste naloge je bil, da učenci/otroci poimenujejo sliki ter besedi zapišejo. Učenec/otrok je 

pri šesti nalogi lahko dosegel dve točki.  

Uspešnost reševanja pri učencih prvega razreda (v nadaljevanju UPR) 

 

Graf 11: Grafični prikaz porazdelitve točk pri šesti nalogi (UPR) 

 

71,74 % učencev (33 učencev) je pri zadnji nalogi pravilno poimenovalo sliki ter zapisalo 

besedi.  Šest učencev (32,61 %) je pravilno zapisalo eno besedo, medtem ko sedmim učencem 

(15,22 %) to ni uspelo oziroma so polje pustili prazno. Povprečno število točk, ki so jih 

učenci dosegli pri zadnji nalogi, je bilo 1,57 točk. 

Uspešnost reševanja pri predšolskih otrocih (v nadaljevanju PO) 

 

Graf 12: Grafični prikaz porazdelitve točk pri šesti nalogi (PO) 
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Šest predšolskih otrok (50 %) pri zadnji nalogi ni doseglo nobene točke. Polja so pustili 

prazna, ali pa so besede zapisali napačno (npr. vrinjena črka; namesto HIŠA, zapis HRIŠA, 

zamenjan vrstni red črk; namesto KRUH, zapis KURH). Le en deček (8,3 %), je pri šesti 

nalogi pravilno zapisal obe besedi.  

Opazila sem, da so si učenci in otroci pri šesti nalogi pomagali tako, da so črke za posamezen 

glas, ki so ga želeli zapisati, iskali med zapisanimi navodili za nalogo.  
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Odgovorimo lahko na prvo raziskovalno vprašanje: 

Katere predopismenjevalne zmožnosti (vidno zaznavanje, vidno razločevanje, slušno 

razčlenjevanje, slušno razločevanje, orientacija in grafomotorika) so zahtevne za učence 1. 

razreda? 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Uspešnost vseh UPR (v %) pri preizkusu pred uporabo aktivizirajoče knjige 

 

Učenci prvega razreda 

 Število možnih točk M
1
 SD

2
 

Prva naloga 8 5,96 1,58 

Druga naloga 6 5,50 0,84 

Tretja naloga 4 3,80 0,54 

Četrta naloga 3 2,02 1,04 

Peta naloga 5 4,15 0,99 

Šesta naloga 2 1,57 0,75 

 

Preglednica 1: Uspešnost vseh UPR pri preizkusu pred uporabo aktivizirajoče knjige 

                                                           
1
 M = aritmetična sredina 

 
2
 SD = standardni odklon 
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Učenci so imeli največ težav pri četrti nalogi, ki je preverjala razvitost slušnega 

razčlenjevanja. Tam so dosegli 67,4-odstotno uspešnost. Sledila je naloga, ki je preverjala 

razvitost grafomotorike, vidnega zaznavanja in orientacije; pri njej so bili učenci 74,5-

odstotno uspešni. Pri nalogi, ki je preverjala, ali učenci že zmorejo zapisati besedi, so bili 78,3 

odstotno uspešni. Peta naloga je od učencev zahtevala, da obkrožijo le tiste slike, na katerih v 

besedah slišijo glas h in je preverjala razvitost slušnega razločevanja; učenci so bili pri tej 

nalogi 83-odstotno uspešni. Najuspešnejši so bili pri nalogah vidnega razločevanja (91,7-

odstotna uspešnost) in vidnega zaznavanja ter orientacije (95,1-odstotna uspešnost).  

Iz Preglednice 1 lahko razberemo, da so bili rezultati učencev pri prvi nalogi najbolj 

razpršeni, najmanj pa pri tretji, pri kateri je skupen rezultat tudi najboljši. 

Konec meseca januarja, ko so učenci opravljali preizkus, je 19 učencev na preizkusu doseglo 

več kot 92 % točk. Zaključimo lahko, da je bilo konec meseca januarja v analiziranem prvem 

razredu OŠ 19,6 % učencev, ki so bili na opismenjevanje že pripravljeni (gl. PRILOGA 4). 

Pri začetnem opismenjevanju je torej individualizacija nujna, ker mora vsak učenec glede na 

njegove sposobnosti in predznanje, doseči optimalno znanje.  

Tudi M. Doljak (2012) je v svoji raziskavi pokazala, da ima ob vstopu v šolo dobro razvite 

predopismenjevalne zmožnosti 44,6 % učencev, 27,7 % pa je med njimi že bralcev. Slabo 

razvite predopismenjevalne zmožnosti je imelo 27,7 % učencev.  
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Odgovorimo lahko tudi na tretje raziskovalno vprašanje: 

Katere predopismenjevalne zmožnosti (vidno zaznavanje, vidno razločevanje, slušno 

razčlenjevanje, slušno razločevanje, orientacija in grafomotorika) so zahtevne za predšolske 

otroke? 

 

 

Graf 14: Uspešnost vseh PO (v %) pri preizkusu pred uporabo aktivizirajoče knjige 

 

Predšolski otroci so največ napak naredili pri prvi (21,9-odstotna uspešnost) in šesti nalogi 

(29,2-odstotna uspešnost). Skupni rezultati pri nalogah, ki sta preverjali vidno razločevanje ter 

vidno zaznavanje in orientacijo, so približno enaki. Pri nalogi, s katero sem preverjala 

razvitost vidnega razločevanja, so bili predšolski otroci  63,9-odstotno uspešni, pri nalogi, ki 

je preverjala razvitost vidnega zaznavanja in orientacije, pa 68,8-odstotno. Najuspešnejši so 

bili pri peti nalogi, ki je preverjala razvitost sposobnosti slušnega razločevanja; tam so bili 

predšolski otroci 78,3-odstotno uspešni. Slušno razčlenjevanje je pri skupini vrtčevskih otrok 

razvito precej manj, saj so bili pri četrti nalogi, ki je preverjala prav to, 58,3-odstotno uspešni.  
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Preglednica 2: Uspešnost vseh PO pri preizkusu pred uporabo aktivizirajoče knjige 

 

Prav tako kot pri učencih prvega razreda OŠ so bili tudi rezultati predšolskih otrok najbolj 

razpršeni pri prvi nalogi, ki je zahtevala razvitost grafomotorike, vidnega zaznavanja in 

orientacije.  

Največje število točk, ki ga je na preizkusu dosegla deklica, je 22; to predstavlja 78,6 %. 

Konec meseca januarja v predšolski skupini otrok torej ni bil na opismenjevanje pripravljen 

še nihče (gl. PRILOGA 4). 

Tako pri učencih prvega razreda osnovne šole kot pri predšolski skupini otrok se je pokazalo, 

da so na opismenjevanje različno pripravljeni. Menim, da je zaradi velikih razlik pomembno 

zgodnje odkrivanje predopismenjevalnih zmožnosti. Le tako lahko učencem in otrokom 

nudimo ustrezen program, da le-te izboljšajo. S tem se strinja tudi I. Bider Petelin (2014), ki 

je v svoji raziskavi ugotovila, da so spremenljivke preizkusa predbralnih zmožnosti pozitivno 

povezane s testom zgodnjih bralnih zmožnosti. Z ustrezno zgodnjo pomočjo lahko poskrbimo, 

da do 70 % otrok v času šolanja zaradi svojega primanjkljaja ne bo imelo težav z usvajanjem 

akademskih spretnosti (Partanen in Siegel, 2014).  

  

Predšolski otroci 

 Število možnih točk M SD 

Prva naloga 8 2,25 1,82 

Druga naloga 6 3,38 1,03 

Tretja naloga 4 2,75 1,42 

Četrta naloga 3 1,75 0,87 

Peta naloga 5 3,92 1,00 

Šesta naloga 2 0,58 0,67 
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9.6.2 Način dela z aktivizirajočimi knjigami 

Za delo z aktivizirajočo knjigo sem izbrala tiste učence/otroke, ki so na preizkusu 

predopismenjevalnih zmožnosti otrok od skupnih 28 točk dosegli 22 točk ali manj, kar 

predstavlja manj kot 80-odstotno uspešnost. 

 

 

 

   

 

  

V vrtcu smo z aktivizirajočo knjigo delali v nekoliko odmaknjenem kotičku igralnice, 

medtem ko so ostali otroci delali naloge, ki sta jim jih zadali vzgojiteljici. V šoli smo med 

delom odšli v prosto učilnico, tako da so se učenci lahko posvetili le reševanju nalog iz 

aktivizirajoče knjige.  

 

 

 

 

Slike 33: Delo z aktivizirajočo knjigo 
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Med delom z aktivizirajočimi knjigami sem izpolnjevala opazovalni list (gl. PRILOGA 3) in 

tako opazovala tudi motivacijo otrok ob delu s knjigami. Zanimalo me je, ali se je učencem 

delo z aktivizirajočo knjigo zdelo zanimivo, ali so se dela z njo razveselili ter ali je učencem 

med delom s knjigo motivacija upadala.  Želela sem videti, ali učenci med delom z 

aktivizirajočo knjigo upoštevajo pravila in se dela z njo ne naveličajo, dokler ne pridejo do 

zadnje naloge v knjigi. Opazovalni list sem za vsakega učenca izpolnila dvakrat; pri prvem in 

po večkratnem delu z aktivizirajočo knjigo.  

Za objektivnejše rezultate sem vprašanja, ki so bila zapisana na opazovalnem listu, po delu z 

aktivizirajočimi knjigami zastavila tudi učencem. Pripravila sem tri piktograme in vsak otrok 

je pokazal znak, ki je ustrezal njegovemu mnenju.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Slika 35: Piktogrami 

Sliki 34: Delo z aktivizirajočo knjigo 
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Učencem/otrokom je bilo delo z aktivizirajočo knjigo zanimivo. Po prvem in tudi po 

večkratnem delu s knjigami so se knjig razveselili. Ko sem jih vprašala po njihovem mnenju, 

so vsi pokazali na prvi piktogram.  

Da so se učenci/otroci dela z aktivizirajočimi knjigami razveselili, govori tudi dejstvo, da so, 

ko so me zagledali, najprej pogledali, ali v rokah držim vrečko, v kateri sem hranila 

aktivizirajoče knjige. Do mene sta prišla tudi dečka iz prvega razreda, ki sta bila v skupini, ki 

je reševala naloge v aktivizirajoči knjigi, in me prosila, ali bi lahko delo s knjigami preizkusil 

tudi deček, ki ga v skupini ni bilo. To pomeni, da so se otroci o knjigah pogovarjali med 

seboj.  

Kot sem že omenila, je učenec/otrok vsak dan delal z eno izmed knjig. Predvsem pri prvih 

poskusih reševanja nalog v aktivizirajoči knjigi me je več otrok vprašalo, ali lahko kar takoj 

začnejo reševati naloge tudi v drugih dveh knjigah.  

Ko sem se po dveh mesecih ponovno oglasila v prvem razredu, je do mene prišla deklica in 

me prosila, ali bom lahko s seboj še kdaj prinesla knjige z blaga.  

Izpostavila bi še deklico, ki je bila prisotna v predšolski skupini 

otrok. Deklica pri nalogah, ki so ji bile postavljene v vrtcu, večkrat 

ni želela sodelovati in jim ni bila kos. Tudi pri pisanju preizkusa 

znanja predopismenjevalnih zmožnosti je imela težave, saj je 

menila, da so naloge težke in se reševanja sprva ni želela lotiti. 

Vzgojiteljici sta me opozorili, da  obstaja verjetnost, da tudi z 

aktivizirajočimi knjigami ne bo želela delati, a se to ni zgodilo, saj 

je večkrat preizkusila vse knjige in komaj čakala, da pride na vrsto 

tudi ona. Vedno je rešila vse naloge v knjigi. Upad motivacije sem 

zaznala pri nalogah za razvijanje grafomotorike in sestavljanju ene 

izmed sestavljank, a je ob pozitivni spodbudi, ki sem ji jo dala, rešila 

tudi to.  

Učenci so med delom z aktivizirajočo knjigo ves čas upoštevali 

pravila in naloge reševali skladno z mojimi navodili, ki sem jih podala ob prvem reševanju. 

Nihče izmed učencev/otrok dela z aktivizirajočo knjigo ni želel končati, dokler ni prišel do 

zadnje strani v knjigi.  

Slika 36: Delo z 

aktivizirajočo knjigo 

 



Perme, N. (2017). Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

82 
 

Pri prvem delu z aktivizirajočo knjigo učencem motivacija ni upadala. Prav tako je bilo z 

večino učencev po večkratnem delu z aktivizirajočo knjigo. Manjši upad motivacije sem 

opazila pri dveh dečkih, učencih prvega razreda, po večkratnem delu z aktivizirajočimi 

knjigami. Pred reševanjem nalog sta me opozorila, da sta z enako knjigo delala že nekajkrat 

prej. Kljub temu sta naloge rešila do konca in po zaključku ob vprašanju, ali se jima je zdelo 

delo s knjigo tudi tokrat zanimivo, pokazala na prvi piktogram.  

Zanimalo me je tudi, katere naloge v knjigah so učencem najzanimivejše in katere najmanj. O 

tem sem povprašala učence/otroke.  

Med najbolj priljubljenimi so se največkrat znašle: 

̶ 2. naloga; razlikovanje črk A in O oziroma lovljenje rib z ribiško palico, 

̶ 6. naloga; štetje zlogov v besedi oziroma stran z novoletno jelko in darili, 

̶ 9. naloga; vaja pincetnega prijema oziroma hranilnik, 

̶ 23. naloga; razlikovanje glasov B, D in P oziroma skrinja s skritim zakladom, 

̶ 29. naloga; sestavljanka (morski pes). 

Kot najmanj priljubljeni pa so učenci največkrat omenili 19. in 24. nalogo, ki sta od njih 

zahtevali razvijanje grafomotorike. Učenci prvega razreda so kot razlog navedli, da podobne 

naloge delajo tudi pri pouku.  

Sama pa sem opazovala tudi, katera naloga bo učencem/otrokom vzela največ časa in jim 

povzročala največ problemov. To sta bili 13. naloga (sestavljanka v obliki jajca) in 22. naloga 

(zadnji del prve besede je prvi del druge besede).  

Učenci in otroci so radi delali z aktivizirajočimi knjigami, hkrati pa se niso zavedali, da s tem 

razvijajo svoje predopismenjevalne zmožnosti.  

9.6.3 Preizkus predopismenjevalnih zmožnosti predšolskih otrok in učencev 

po uporabi aktivizirajoče knjige 

Po enomesečnem delu z aktivizirajočimi knjigami so izbrani učenci prvega razreda in celotna 

vrtčevska skupina otrok ponovno pisali preizkus za preverjanje predopismenjevalnih 

zmožnosti.  

Podatki so mi nudili povratno informacijo o tem, kako je aktivizirajoča knjiga vplivala na 

predopismenjevalne zmožnosti otrok. Glede na podatke lahko sklepamo o vplivu 
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aktivizirajoče knjige na predopismenjevalne zmožnosti otrok/učencev, vendar rezultatov ne 

moremo posplošiti. Dejstvo je, da so otroci in učenci v tem času tudi v vrtcu ter predvsem v 

šoli z usmerjenim programom in pri pouku razvijali svoje predopismenjevalne zmožnosti, 

zato je k boljšim rezultatom zagotovo pripomoglo tudi to.  

 

Odgovorimo lahko na drugo raziskovalno vprašanje: 

K izboljšanju katerih predopismenjevalnih zmožnosti učencev 1. razreda pripomore 

aktivizirajoča knjiga?  

 

Uspešnost učencev prvega razreda pri preizkusu predopismenjevalnih zmožnosti pred 

uporabo aktivizirajoče knjige in po njej 

 

Graf 15: Primerjava uspešnosti skupine UPR (v %) pri preizkusu pred uporabo aktivizirajoče 

knjige in po njej 

 

Učenci prvega razreda so pri preizkusu predopismenjevalnih zmožnosti po uporabi 

aktivizirajoče knjige v povprečju dosegli boljše rezultate kot prej pri vseh 

predopismenjevalnih zmožnostih. Največja razlika (40 odstotnih točk) se je pokazala pri šesti 

nalogi, v kateri so učenci sličicam zapisali pripadajoče besede. To pripisujem dejstvu, da so 

bili učenci med uporabo aktivizirajočih knjig ves čas v stiku s črkami. Velik napredek pa se je 

pokazal tudi pri nalogah, ki sta preverjali razvitost slušnega razčlenjevanja (za 20,02 odstotnih 
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točk) in slušnega razločevanja (za 16 odsotnih točk). Prvo nalogo, ki je preverjala razvitost 

grafomotorike, vidnega zaznavanja in orientacije, je po uporabi aktivizirajoče knjige uspešno 

rešilo 65 % učencev. Po uporabi aktivizirajoče knjige ima sposobnost vidnega razločevanja 

razvito 87,8 % učencev, vidno zaznavanje in orientacijo pa 96,7 % učencev.  

 

Graf 16: Primerjava rezultatov (v %) začetnega in končnega testiranja učencev prvega razreda 

 

Iz Grafa 16 lahko razberemo, da so napredovali skoraj vsi učenci prvega razreda OŠ, ki so en 

mesec delali z aktivizirajočo knjigo. Manjše število točk na drugem preizkusu je dosegel le 

učenec L, ki je dosegel slabši rezultat pri drugi nalogi – le-ta je zahtevala razvitost vidnega 

razločevanja. 

Napredek je bil viden tudi pri deklici, ki je sicer imela pri reševanju največ težav (učenec I). 

Boljše rezultate je dosegla pri vseh nalogah, razen pri nalogi, ki je od učencev zahtevala 

slušno razločevanje. Pri tej je dosegla eno točko manj. Za deklico je potrjen predlog za 

prešolanje v zavod s prilagojenim programom, ker so rezultati testiranja pokazali, da je zanjo 

redni program osnovne šole prezahteven. Čeprav ima učenka pomanjkljivo pozornost, jo je 

delo z aktivizirajočo knjigo pritegnilo in spodbudilo k sodelovanju.  

Rezultati predtesta so pokazali, da so učenci različno pripravljeni na opismenjevanje. 

Individualizacija je potrebna že pri razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti. Učenci so le-te 

razvijali z individualiziranim delom pri uporabi aktivizirajoče knjige. 

Tudi M. Čufer (2012) je v svoji raziskavi ugotavljala, ali uresničevanje in vpliv didaktičnega 

načela individualizacije in diferenciacije prispeva k napredku učencev. Z ustreznim 
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načrtovanjem in izvajanjem predopismenjevalnih dejavnosti je svoja predvidevanja potrdila, 

napredovali so vsi učenci, vključeni v raziskavo.  

Zanimalo me je, ali lahko pridobljene podatke posplošim tudi za osnovno množico. Rezultate 

za posamezne naloge prikazujem spodaj.  

 

1. naloga Primerjava povprečij t-test za parne 

primerjave 

Grafomotorika, 

vidno zaznavanje in 

orientacija 

Pred uporabo AK 

4,93 

Po uporabi AK 

5,20 

t = –1,468, g = 14, α 

= 0,164 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

Preglednica 3: Razlika v povprečnem številu točk pri 1. nalogi pred uporabo AK  in po njej – 

UPR 

Vrednost t-testa za parne primerjave med povprečnimi dosežki učencev prvega razreda pri 

prvi nalogi, ki je preverjala razvitost grafomotorike, vidnega zaznavanja in orientacije ni 

pokazala statistično pomembnih razlik (t = –1,468, g = 14, α = 0,164), zato podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko povemo, da so učenci prvega 

razreda pred uporabo aktivizirajoče knjige na preizkusu pri prvi nalogi v povprečju dosegli 

manj točk (M = 4,93) kot po uporabi aktivizirajoče knjige (M = 5,20).  

 

2. naloga Primerjava povprečij Wilcoxonov test 

Vidno razločevanje Pred uporabo AK 

4,87 

Po uporabi AK 

5,26 

Z = –1,254, α = 

0,210 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

Preglednica 4: Razlika v povprečnem številu točk pri 2. nalogi pred uporabo AK in po njej – 

UPR 

 

Vrednost Wilcoxonovega testa ni statistično pomembna (Z = –1,254, α = 0,210). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so učenci prvega 

razreda pri drugi nalogi, ki je preverjala razvitost vidnega razločevanja, pred uporabo 
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aktivizirajoče knjige v povprečju dosegli manj točk (M = 4,87) kot po uporabi aktivizirajoče 

knjige (M = 5,26).  

 

3. naloga Primerjava povprečij Wilcoxonov test 

Vidno zaznavanje 

in orientacija 

Pred uporabo AK 

3,40 

Po uporabi AK 

3,87 

Z = –1,474, α = 

0,140 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

Preglednica 5: Razlika v povprečnem številu točk pri 3. nalogi pred uporabo AK in po njej – 

UPR 

Vrednost Wilcoxonovega testa ni statistično pomembna (Z = –1,474, α = 0,140). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so učenci prvega 

razreda pri tretji nalogi, ki je preverjala razvitost vidnega zaznavanja in orientacije, pred 

uporabo aktivizirajoče knjige v povprečju dosegli manj točk (M = 3,40) kot po uporabi 

aktivizirajoče knjige (M = 3,87).  

 

4. naloga Primerjava povprečij Wilcoxonov test 

Slušno 

razčlenjevanje 

Pred uporabo AK 

1,27 

Po uporabi AK 

1,87 

Z = –1,828 , α = 0,68 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

Preglednica 6: Razlika v povprečnem številu točk pri 4. nalogi pred uporabo AK in po njej – 

UPR 

Vrednost Wilcoxonovega testa ni statistično pomembna (Z = –1,828 , α = 0,68). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so učenci prvega 

razreda pri četrti nalogi, ki je preverjala razvitost slušnega razčlenjevanja, pred uporabo 

aktivizirajoče knjige v povprečju dosegli manj točk (M = 1,27) kot po uporabi aktivizirajoče 

knjige (M = 1,87).  
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5. naloga Primerjava povprečij t-test za parne 

primerjave 

Slušno razločevanje Pred uporabo AK 

3,33 

Po uporabi AK 

4,13 

t = –2,567, g = 14, α 

= 0,022 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

Preglednica 7: Razlika v povprečnem številu točk pri 5. nalogi pred uporabo AK in po njej – 

UPR 

Učenci prvega razreda so pri peti nalogi, ki je preverjala razvitost slušnega razločevanja na 

preizkusu pred uporabo aktivizirajoče knjige v povprečju dosegli manj točk (M = 3,33) kot po 

uporabi aktivizirajoče knjige (M = 4,13). Vrednost t-testa za parne primerjave je med 

povprečnimi dosežki učencev prvega razreda pri peti nalogi na preizkusu pred uporabo 

aktivizirajoče knjige in po njej pokazala statistično pomembne razlike (t = –2,567, g = 14, α = 

0,022). S tveganjem, manjšim od 2,2 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici povprečno 

doseženo število točk učencev prvega razreda pri peti nalogi pred uporabo aktivizirajoče 

knjige in po njej razlikovalo. 

 

6. naloga Primerjava povprečij Wilcoxonov test 

Zapis besed Pred uporabo AK 

1,00 

Po uporabi AK 

1,80 

Z = –2,521, α = 

0,012 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

Preglednica 8: Razlika v povprečnem številu točk pri 6. nalogi pred uporabo AK in po njej – 

UPR 

Iz Preglednice 8 lahko razberemo, da so učenci pred uporabo aktivizirajoče knjige pri šesti 

nalogi na preizkusu, ki je preverjala zmožnost zapisa besed, v povprečju dosegli manj točk (M 

= 1,00) kot po uporabi aktivizirajoče knjige (M = 1,80). Vrednost Wilcoxonovega testa je 

pokazala statistično pomembne razlike (Z = –2,521, α = 0,012) med povprečjem točk pri šesti 

nalogi pred uporabo aktivizirajoče knjige in po njej. S tveganjem, manjšim od 1,2 %, trdimo, 

da bi tudi v osnovni množici učenci prvega razreda po uporabi aktivizirajoče knjige na 

preizkusu pri šesti nalogi v povprečju dosegli boljši rezultat.  
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Odgovorimo lahko na četrto raziskovalno vprašanje: 

 

K izboljšanju katerih predopismenjevalnih zmožnosti predšolskih otrok pripomore 

aktivizirajoča knjiga? 

 

Uspešnost predšolske skupine otrok pri preizkusu predopismenjevalnih zmožnosti pred 

uporabo aktivizirajoče knjige in po njej 

 

Graf 17: Primerjava uspešnosti skupine PO (v %) pri preizkusu pred uporabo aktivizirajoče 

knjige in po njej 

 

Predšolski otroci so pri preizkusu, ki so ga opravljali po enomesečni uporabi aktivizirajoče 

knjige, največji skupni napredek pokazali pri nalogi, ki je preverjala razvitost slušnega 

razčlenjevanja (za 16,7 odstotnih točk). Pri drugi nalogi (vidno razločevanje) so dosegli 

napredek za 13,9 odstotnih točk, pri prvi (grafomotorika, vidno zaznavanje in orientacija) in 

šesti (zapis besed) nalogi za 12,5 odsotnih točk ter pri peti nalogi (slušno razločevanje) za  

11,7 odstotnih točk. Pri tretji nalogi, ki je preverjala razvitost vidnega zaznavanja in 

orientacije, pa je bil skupen dosežek točk enak kot pred uporabo aktivizirajoče knjige.  
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Graf 18: Primerjava rezultatov (v %) začetnega in končnega testiranja predšolskih otrok 

 

Iz Grafa 18 lahko razberemo, da so po enomesečni uporabi aktivizirajoče knjige skoraj vsi 

otroci predšolske skupine izboljšali svoje predopismenjevalne zmožnosti. Otrok C in otrok E 

sta na preizkusu pred uporabo aktivizirajoče knjige in po njej dosegla enako število točk, 

nihče v skupini pa na preizkusu ni dosegel manj točk kot na predtestu. 

Zanimalo me je, ali lahko pridobljene podatke posplošim tudi za osnovno množico. Rezultate 

za posamezne naloge prikazujem spodaj, pri čemer sem tretjo nalogo izpustila, saj se 

povprečno število točk na obeh preizkusih predopismenjevalnih zmožnosti ni razlikovalo.  

 

1. naloga Primerjava povprečij Wilcoxonov test 

Grafomotorika, 

vidno zaznavanje in 

orientacija 

Pred uporabo AK 

2,25 

Po uporabi AK 

2,75 

Z = –1,561, α = 

0,119 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

Preglednica 9: Razlika v povprečnem številu točk pri 1. nalogi pred uporabo AK in po njej – PO 

 

Vrednost Wilcoxonovega testa ni statistično pomembna (–1,561, α = 0,119). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so predšolski otroci pri 

prvi nalogi na preizkusu, ki je preverjala razvitost grafomotorike, vidnega zaznavanja in 
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orientacije, pred uporabo aktivizirajoče knjige v povprečju dosegli manj točk (M = 2,25) kot 

po uporabi aktivizirajoče knjige (M = 2,75).  

 

2. naloga Primerjava povprečij Wilcoxonov test 

Vidno razločevanje Pred uporabo AK 

3,83 

Po uporabi AK 

4,67 

Z = –2,271, α = 

0,023 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

Preglednica 10: Razlika v povprečnem številu točk pri 2. nalogi pred uporabo AK in po njej – 

PO 

Iz Preglednice 10 lahko razberemo, da so predšolski otroci pred uporabo aktivizirajoče knjige 

pri drugi nalogi na preizkusu, ki je preverjala razvitost vidnega razločevanja, v povprečju 

dosegli manj točk (M = 3,83) kot po uporabi aktivizirajoče knjige (M = 4,67). Vrednost 

Wilcoxonovega testa je pokazala statistično pomembne razlike (Z = –2,271, α = 0,023) med 

povprečjem točk pri drugi nalogi pred uporabo aktivizirajoče knjige in po njej. S tveganjem, 

manjšim od 2,3 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici predšolski otroci po uporabi 

aktivizirajoče knjige na preizkusu v povprečju dosegli boljši rezultat.  

 

4. naloga Primerjava povprečij t-test za parne 

primerjave 

Slušno 

razčlenjevanje 

Pred uporabo AK 

1,75 

Po uporabi AK 

2,25 

t = –1,593 , g = 11, α 

= 0,139 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

Preglednica 11: Razlika v povprečnem številu točk pri 4. nalogi pred uporabo AK in po njej – 

PO 

Vrednost t-testa za parne primerjave med povprečnimi dosežki predšolskih otrok pri četrti 

nalogi, ki je preverjala sposobnost slušnega razčlenjevanja, ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (t = –1,593 , g = 11, α = 0,139), zato podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. Za vzorec pa lahko povemo, da so predšolski otroci pred uporabo 

aktivizirajoče knjige na preizkusu pri četrti nalogi v povprečju dosegli manj točk (M = 1,75) 

kot po uporabi aktivizirajoče knjige (M = 2,25).  
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5. naloga Primerjava povprečij Wilcoxonov test 

Slušno razločevanje Pred uporabo AK 

3,92 

Po uporabi AK 

4,50 

Z = –1,512, α = 

0,131 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

Preglednica 12: Razlika v povprečnem številu točk pri 5. nalogi pred uporabo AK in po njej – 

PO 

Vrednost Wilcoxonovega testa ni statistično pomembna (Z = –1,512, α = 0,131). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so predšolski otroci pri 

peti nalogi na preizkusu, ki je preverjala razvitost slušnega razločevanja, pred uporabo 

aktivizirajoče knjige v povprečju dosegli manj točk (M = 3,92) kot po uporabi aktivizirajoče 

knjige (M = 4,50).  

 

6. naloga Primerjava povprečij t-test za parne 

primerjave 

Zapis besed Pred uporabo AK 

0,58 

Po uporabi AK 

0,83 

t = –1,149, g = 11, α 

= 0,275 

*Vrednosti so statistično pomembne na stopnji zaupanja 0,05. 

Preglednica 13: Razlika v povprečnem številu točk pri 6. nalogi pred uporabo AK in po njej – 

PO 

Vrednost t-testa za parne primerjave med povprečnimi dosežki predšolskih otrok pri šesti 

nalogi, ki je preverjala sposobnost zapisa besed, ni pokazala statistično pomembnih razlik (t = 

–1,149, g = 11, α = 0,275), zato podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za 

vzorec pa lahko povemo, da so predšolski otroci pred uporabo aktivizirajoče knjige na 

preizkusu pri šesti nalogi v povprečju dosegli manj točk (M = 0,58) kot po uporabi 

aktivizirajoče knjige (M = 0,83).  

Aktivizirajoča knjiga je uporaben pripomoček za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti v 

vrtcu. V slovenski raziskavi (Grginič, 2005a) dokazujejo, da predšolski otroci z usmerjenim 

programom, ki podpira porajajočo se pismenost, napredujejo bolj, kot bi napredovali po 

naravni poti dozorevanja. S tem se strinja tudi N. Potočnik (2008), ki ugotavlja, da je 

razvijanje porajajoče se pismenosti že v vrtcu zelo pomembno. Otrokom moramo omogočiti 

več dejavnosti, ki so namenjene razvoju predopismenjevalnih zmožnosti in prilagojene 
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razvojni stopnji, kar kažejo tudi izsledki raziskav (Whitehurst in Lonigan, 2001). Raziskava 

PIRLS, izvedena leta 2011, je pokazala, da so otroci, ki so daljše obdobje vključeni v vrtec, 

bolje pripravljeni za vstop in uspeh v osnovni šoli, to pa se kaže predvsem pri boljših bralnih 

dosežkih (Vidmar, 2015). S tem, ko predopismenjevalne zmožnosti z različnimi dejavnostmi 

razvijamo že v vrtcu, pripomoremo k temu, da bodo otroci v 1. razredu lažje začeli z učnim 

procesom, zavedali pa se bodo, da nekaj že znajo, in bili pri delu samozavestnejši.   
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10 ZAKLJUČEK 

Obdobje, ki traja od rojstva pa vse tja do 8./9. leta, je najpomembnejše obdobje za razvoj 

pismenosti (Čufer, 2012). 

V raziskavi sem potrdila svoja predvidevanja, da imajo otroci v predšolskem obdobju, stari 5–

6 let, in učenci prvega razreda OŠ, stari 6–7 let, predopismenjevalne zmožnosti različno 

razvite, med njimi pa se pojavljajo tudi velike razlike. Učenci prvega razreda OŠ so na 

preizkusu predopismenjevalnih zmožnosti, s katerim sem preverjala razvitost grafomotorike, 

orientacije ter vidne in slušne zaznave, najmanj točk dosegli pri nalogi, ki je preverjala 

razvitost slušnega razčlenjevanja. Predšolski otroci so imeli največ težav pri prvi nalogi, ki je 

preverjala razvitost grafomotorike, vidnega zaznavanja in orientacije.  

 

Kljub velikim razlikam v znanju in sposobnostih učencev in otrok pa je motivacija za branje 

in pisanje v tem obdobju visoka. Učiteljeva oz. vzgojiteljeva naloga je, da z ustreznimi 

metodami in oblikami dela ter različnimi didaktičnimi pripomočki le-to ohranja. Pomembno 

je, da otroka spodbudimo k razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti, pri tem pa 

upoštevamo otrokov interes in sposobnosti. Didaktični pripomočki učiteljem in vzgojiteljem 

pripomorejo k lažjemu poučevanju, učencem in otrokom pa olajšajo prehod od konkretnega k 

abstraktnemu.  

 

Za namen magistrskega dela sem zato izdelala nov didaktični pripomoček, aktivizirajočo 

knjigo, ki služi razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti. Želela sem ugotoviti, k izboljšanju 

katerih predopismenjevalnih zmožnosti prispeva aktivizirajoča knjiga. Aktivizirajoče knjige 

sem en mesec uporabljala s tistimi učenci 1. razreda in predšolskimi otroki, ki so na preizkusu 

predopismenjevalnih zmožnosti dosegli manj kot 80 odstotkov točk; tj. s 15 učenci prvega 

razreda OŠ in z 12 predšolskimi otroki.  

Nov didaktični pripomoček so učenci v šoli in otroci v vrtcu dobro sprejeli, z njim so radi 

delali in bili za delo motivirani. Po opazovanju otrok in pogovoru z njimi lahko sklenemo, da 

je uporaba aktivizirajoče knjige povečala motivacijo, interes, pozornost in učenje naredila 

zanimivejše. Omenjeni otroci/učenci so izboljšali svoje predopismenjevalne zmožnosti na 

vseh področjih, ki sem jih preverjala (grafomotorika, orientacija, zapis besed ter vidno in 

slušno zaznavanje). Učenci prvega razreda so največji napredek pokazali pri nalogi, v kateri 
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so sličicam zapisali pripadajoče besede, predšolski otroci pa pri nalogi, ki je preverjala 

razvitost slušnega razčlenjevanja.  

Prav je, da učitelji in vzgojitelji otrokom pri usvajanju predopismenjevalnih zmožnosti 

pomagajo in jim omogočijo izkušenjsko učenje ter dejavnosti, pri katerih lahko otroci sami 

pridejo do rešitve problema.  

Menim, da je dobro, če je v razredu in igralnici več čas prisoten bralno-pisni kotiček, v 

katerem lahko otroci/učenci nevsiljivo in vsak dan razvijajo svoje predpisalne in -bralne 

sposobnosti. Tam naj se nahajajo pripomočki za pisanje, risanje, didaktične igre in 

grafomotorične vaje, svoj prostor v kotičku pa bi lahko našla tudi aktivizirajoča knjiga, ki sem 

jo predstavila v magistrskem delu.   
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PRILOGE 

PRILOGA 1: SOGLASJE STARŠEV 

 

Spoštovani starši! 

 

Sem Nina Perme, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani.  

 

V okviru svojega magistrskega dela pri predmetu didaktika slovenskega jezika, pod 

mentorstvom izr. prof. dr. Marje Bešter Turk in somentorice asist. dr. Alenke Rot Vrhovec 

izdelujem aktivizirajočo knjigo, ki bo namenjena otrokom kot dodatna pomoč za razvijanje 

predopismenjevalnih zmožnosti.  

 

Aktivizirajoča knjiga, v angleščini quiet book, je otroška knjiga iz blaga, s pomočjo katere 

otroci običajno razvijajo vsakdanje veščine, kot so zavezovanje vezalk, zapenjanje gumbov in 

zadrge, obešanje perila … 

 

V svojo raziskavo bom vključila dve skupini otrok, in sicer skupino prvošolcev ter vrtčevsko 

skupino otrok. Pred delom z aktivizirajočo knjigo in po njem bom s krajšim testom preverila 

predopismenjevalne zmožnosti otrok in poskušala ugotoviti, ali aktivizirajoča knjiga le-te kaj 

izboljša.  

 

V ta namen bi potrebovala vaše soglasje za izpeljavo raziskave. Vse dobljene rezultate bom 

uporabila izključno za potrebe magistrskega dela. 

 

Iskreno bom hvaležna, če s podpisom dovolite sodelovanje Vašega otroka pri raziskavi. 

 

Hvala za sodelovanje.  

 

Nina Perme 

 

 

 

 

SOGLASJE 

 

Podpisani ……………………………. se strinjam, da moj otrok sodeluje pri dejavnostih za 

pripravo magistrskega dela. Seznanjen sem, da se bo gradivo uporabilo izključno za potrebe 

magistrskega dela. 

 

 

Podpis staršev: 
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PRILOGA 2: PREIZKUS ZNANJA ZA PREVERJANJE 

PREDOPISMENJEVALNIH ZMOŽNOSTI OTROK 

 

1. NADALJUJ VZORCE. 

 

 

 



Perme, N. (2017). Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

104 
 

2. POBARVAJ.  

 

 

 

 

 

 

 

M B N P E F 
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3. PRERIŠI SLIKO. 
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4. POIMENUJ SLIKE. KATERE BESEDE IMAJO ENAK PRVI 

ZLOG?  

OBKROŽI SLIKE TEH BESED. 
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5. POIMENUJ SLIKE. V KATERIH BESEDAH SLIŠIŠ GLAS 

H? OBKROŽI SLIKE TEH BESED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. POIMENUJ SLIKI. ČE ZNAŠ, ZAPIŠI BESEDI. 
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PRILOGA 3: OPAZOVALNI LIST 

 

PRVO DELO Z AKTIVIZIRAJOČO KNJIGO 

 

PO VEČKRATNEM DELU Z AKTIVIZIRAJOČO KNJIGO 

 DA DELNO NE OPOMBE 

Učenje z aktivizirajočo 

knjigo je bilo učencem 

zanimivo.  

    

Učenci so se dela z 

aktivizirajočo knjigo 

razveselili.  

    

Učenci so med delom z 

aktivizirajočo knjigo 

upoštevali pravila.   

    

Učenci se niso naveličali 

dela z aktivizirajočo 

knjigo, dokler nalog niso 

rešili do konca.  

    

Učencem med delom  z 

aktivizirajočo knjigo 

motivacija ni upadala.  

    

 DA DELNO NE OPOMBE 

Učenje z aktivizirajočo 

knjigo je bilo učencem 

zanimivo.  

    

Učenci so se dela z 

aktivizirajočo knjigo 

razveselili.  
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Učenci so med delom z 

aktivizirajočo knjigo 

upoštevali pravila.   

    

Učenci se niso naveličali 

dela z aktivizirajočo 

knjigo, dokler nalog niso 

rešili do konca.  

    

Učencem med delom  z 

aktivizirajočo knjigo 

motivacija ni upadala.  
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PRILOGA 4: REZULTATI PREIZKUSOV PREDOPISMENJEVALNIH 

ZMOŽNOSTI OTROK  

 

UČENCI 

PRVEGA 

RAZREDA 

(= UPR) 

1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga 5. naloga 6. naloga SKUPAJ 

Grafomo-

torika, 

vidno 

zaznava-

nje in 

orientacija 

Vidno 

razloče-

vanje 

Vidno 

zaznava-

nje 

Slušno 

razčlenje-

vanje 

Slušno 

razločeva-

nje 

Zapis 

besed 

 

učenec 1 6 6 4 3 3 2 24 

učenec 2 7 6 4 2 3 2 24 

učenec 3 6 6 4 3 5 2 26 

učenec 4 7 6 4 3 4 2 26 

učenec 5 – A 5 5 4 2 2 1 19 

učenec 6 7 6 4 3 4 2 26 

učenec 7 7 6 4 3 5 2 27 

učenec 8 7 6 4 2 4 2 25 

učenec 9 5 6 4 1 5 2 23 

učenec 10 4 6 4 3 4 2 23 

učenec 11 6 6 4 1 5 2 24 

učenec 12 6 5 4 3 5 2 25 

učenec 13 6 6 4 2 5 0 23 

učenec 14 – B  4 5 4 1 2 0 16 

učenec 15 7 6 4 3 5 2 27 

učenec 16 – C 7 5 2 1 3 2 20 

učenec 17 – Č 4 5 4 0 3 0 16 

učenec 18 7 6 4 1 4 1 23 

učenec 19 5 6 4 3 5 2 25 

učenec 20 5 6 4 3 5 2 25 

učenec 21 5 6 4 3 3 2 23 

učenec 22 – D 5 6 3 2 4 0 20 

učenec 23 – E 7 5 3 1 2 2 20 

učenec 24 5 6 4 3 5 2 25 
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učenec 25 6 5 4 3 5 2 25 

učenec 26 8 6 4 3 3 0 24 

učenec 27 8 6 4 3 5 2 28 

učenec 28 6 6 4 1 5 2 24 

učenec 29 8 6 4 0 5 2 25 

učenec 30 8 6 4 3 5 2 28 

učenec 31 – F 7 6 4 1 3 1 22 

učenec 32 – G 6 6 2 1 3 2 20 

učenec 33 – H 2 5 4 1 4 2 18 

učenec 34 – I 1 4 4 0 4 0 13 

učenec 35 – J 5 5 3 3 5 1 22 

učenec 36 – K 7 6 2 1 3 1 20 

učenec 37 – L 7 4 4 1 4 1 21 

učenec 38 – M 6 6 4 1 5 2 24 

učenec 39 7 6 4 2 5 2 26 

učenec 40 7 5 4 3 4 2 25 

učenec 41 7 6 4 3 5 2 27 

učenec 42 7 4 4 1 5 2 23 

učenec 43 7 5 4 3 5 2 26 

učenec 44 7 6 4 3 5 2 27 

učenec 45 – N 5 4 4 1 3 2 19 

učenec 46 – O  2 2 4 3 5 0 16 

Preglednica 14: Rezultati preizkusa predopismenjevalnih zmožnosti pred uporabo AK – vsi 

učenci 

 

 

UČENCI 

PRVEGA 

RAZREDA 

(= UPR) 

1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga 5. naloga 6. naloga SKUPAJ 

Grafomo-

torika, 

vidno 

zaznava-

nje in 

orientacija 

Vidno 

razloče-

vanje 

Vidno 

zaznava-

nje 

Slušno 

razčlenje-

vanje 

Slušno 

razloče-

vanje 

Zapis 

besed 

 

učenec A 5 5 4 3 4 2 23 
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učenec B 5 5 4 3 5 2 24 

učenec C 6 6 4 2 2 2 22 

učenec Č 5 6 4 1 5 2 23 

učenec D 6 5 4 1 5 2 23 

učenec E 6 6 4 2 2 2 22 

učenec F 7 6 4 2 4 2 25 

učenec G 6 5 4 1 4 2 22 

učenec H 2 6 4 1 5 1 19 

učenec I 2 6 2 1 3 0 14 

učenec J 5 6 4 3 5 2 25 

učenec K 7 6 4 3 4 2 26 

učenec L 7 0 4 2 5 2 20 

učenec M 6 5 4 3 5 2 25 

učenec N 3 6 4 0 4 2 19 

Preglednica 15: Rezultati preizkusa predopismenjevalnih zmožnosti po uporabi AK – skupina 

učencev 

 

 

PREDŠOLSKI 

OTROCI 

(= PO) 

1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga 5. naloga 6. naloga SKUPAJ 

Grafomo-

torika, 

vidno 

zaznava-

nje in 

orientaci-

ja 

Vidno 

razloče-

vanje 

Vidno 

zaznava-

nje 

Slušno 

razčlenje-

vanje 

Slušno 

razloče-

vanje 

Zapis 

besed 

 

otrok A 2 4 4 1 5 1 17 

otrok B 0 2 2 3 4 0 11 

otrok C 5 6 4 1 4 2 22 

otrok Č 4 4 4 3 4 0 19 

otrok D 2 4 3 3 5 1 18 

otrok E 4 3 3 2 5 0 17 

otrok F 1 4 1 1 5 1 13 

otrok G 5 4 4 2 4 1 20 

otrok H 0 4 0 1 2 0 7 
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otrok I 2 5 4 1 3 0 15 

otrok J 1 3 3 2 3 1 13 

otrok K 1 3 1 1 3 0 9 

Preglednica 16: Rezultati preizkusa predopismenjevalnih zmožnosti pred uporabo AK – 

predšolski otroci 

 

 

PREDŠOLSKI 

OTROCI 

(= PO) 

1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga 5. naloga 6. naloga SKUPAJ 

Grafomo-

torika, 

vidno 

zaznava-

nje in 

orientaci-

ja 

Vidno 

razloče-

vanje 

Vidno 

zaznava-

nje 

Slušno 

razčlenje-

vanje 

Slušno 

razloče-

vanje 

Zapis 

besed 

 

otrok A 4 4 3 3 4 0 18 

otrok B 2 4 3 1 5 1 16 

otrok C 5 6 4 2 4 1 22 

otrok Č 4 4 4 3 5 0 20 

otrok D 2 6 4 3 5 2 22 

otrok E 3 5 2 3 4 0 17 

otrok F 1 5 2 1 4 1 14 

otrok G 7 5 3 3 5 2 25 

otrok H 0 6 0 3 5 0 14 

otrok I 3 5 4 1 4 1 18 

otrok J 0 3 4 3 5 2 17 

otrok K 2 3 0 1 4 0 10 

Preglednica 17: Rezultati preizkusa predopismenjevalnih zmožnosti po uporabi AK – predšolski 

otroci 


