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POVZETEK 

 

Učenje z igro postavi pri predšolskem otroku temelje, na katerih gradi vse življenje. Zavedam, 

se, kako pomembno je predšolsko obdobje, zato sem v svojem diplomskem delu preizkušala 

različne dejavnosti, ki jih priporoča dr. Ranko Rajović.  

Diplomsko delo z naslovom Primerjava spodbujanja predbralnih in predpisalnih spretnosti po 

Kurikulumu za vrtce in načelih NTC (Nurture of Talented Children) je sestavljeno iz 

teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu je predstavljen razvoj otroka na jezikovnem 

področju, pojma pismenosti in porajajoča se pismenost ter dejavniki, ki vplivajo na razvoj 

pismenosti. Poleg tega sem opisala postopek razvijanja predbralnih in predpisalnih spretnosti 

po Kurikulumu za vrtce in NTC-sistem učenja ter njegov pristop k opismenjevanju. 

V empiričnem delu sem primerjala dve skupini otrok, starih od štirih do šest let. V eni skupini 

sem enkrat tedensko, dva meseca, izvajala dejavnosti, ki jih ponuja NTC-sistem učenja, v drugi 

pa ne.  

Tema vseh dejavnosti je bila potovanje po Sloveniji in spoznavanje sosednjih držav. Na začetku 

so otroci s pomočjo asociacij narisali besedilo pesmi z naslovom Slovenija, kasneje smo 

spoznavali simbole, ki jih srečujejo vsakodnevno in se učili zastave sosednjih držav. Otroci so 

s pomočjo motoričnih vaj, ki spodbujajo razvoj sinaps med obema možganskima polovicama, 

odšli na »izlet« po Sloveniji. V povezavi s tem smo se kasneje srečali tudi s temo naše zdravje. 

Pri dejavnostih, ki sem jih zastavila, sem bila osredinjena na procese predstavljanja, seriacije in 

klasifikacije.  

Ob koncu mojega dvomesečnega dela v vrtcu sem v obeh skupinah z otroki izvajala test 

predopismenjevanja, v katerem sem preverjala otrokovo grafično zavedanje, razumevanje 

koncepta tiska in jezikovno razumevanje. 

KLJUČNE BESEDE: pismenost, porajajoča se pismenost, kurikulum za vrtce, NTC-sistem 

učenja, predbralne in predpisalne spretnosti. 



 
 

ABSTRACT 

 

Learning through play provides a preschool child with firm bases which are later built upon his 

entire life. I understand how crucial is preschool period and for that reason, I chose to test 

various activities recommended by Dr. Ranko Rajović as my graduate thesis. 

Graduate thesis »The comparison encouragement prereading and prewriting skills using the 

principles of NTC learning styles and curriculum for preschool« is composed of two parts. One 

of them is theoretic, the other empiric. The first part presents a development of a child at 

language area, along with the concepts of emergent literacy and with factors affecting literacy 

development. Furthermore, I described the procedure of developing prereading and prewriting 

skills according to both Kindergarten Curriculum and NTC learning system and its approach to 

literacy learning. 

In empiric part I compared two groups of children aged between four and six years. In first 

group I used NTC learning system compared to second group in which I did not present those 

activities. 

The main topic of all activities was Journey around Slovenia and discovering of neighbouring 

countries. At the start children drew text from a song titled Slovenija, using their associations. 

Later, they were discovering everyday symbols and learning flags of neighbouring countries. 

With motoric exercises, which enhance the development of synapses between both halves of 

the brain, the children “went” on a trip around Slovenia. Later we have connected to topic about 

health. During activities I was focused to processes of presenting, seriation and classification.  

At the end of my two-month work at a kindergarten, I carried out a preliteracy test in both 

groups. Children’s graphic realization, understating the concept of print and language 

comprehension were tested. 

KEYWORDS: literacy, emergent literacy, kindergarten curriculum, NTC-learning system, pre-

reading and prewriting skills.
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UVOD 
 

Nove raziskave s področja nevroznanosti so pokazale, da se v predšolskem obdobju razvije 

več kot 70 % povezav med možganskimi celicami, ki jih imenujemo sinapse. Število sinaps je 

povezano s stopnjo miselnih zmožnosti – zato so zgodnje izkušnje v življenju otroka tako zelo 

pomembne (Juriševič, 2010). 

M. Diamond (2001) je z raziskavami dokazala, da se do petega leta starosti vzpostavi 

približno 50 % sinaps, kar pomeni, da se učenje začenja že ob rojstvu.  

Za razumevanje zgodnjega učenja je treba ločiti spontano in načrtovano učenje. V 

Kurikulumu za vrtce (1999) so učne vsebine določene vnaprej in ni nujno, da otrok izpolnjuje 

socialne, čustvene in intelektualne potrebe. Pri spontanem učenju pa se otrok sploh ne zaveda, 

da se uči (prav tam). 

Otrok ima že pred vstopom v šolo in začetkom formalnega učenja branja in pisanja zmožnosti 

in spretnosti, ki se povezujejo z razvojem pismenosti (Pullen in Justice, 2003; Whitehurst in 

Lonigan, 1998, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2005, str. 113). 

S pomočjo dejavnosti sem opazovala, na kakšen način se otroci odzivajo na drugačen način 

učenja. Z raziskavo sem želela preveriti, ali (če sploh) dejavnosti, ki jih ponuja NTC-sistem 

učenja, pripomorejo k boljšim rezultatom na področju predopismenjevanja.  

Predvsem pa sem želela pokazati, kako pomembno je predšolsko obdobje in kako veliko 

odgovornost imamo vzgojitelji. 

Pri pisanju diplomskega dela me je navdihovala misel: »Človek se uči in razvija celo življenje, 

vendar se v otroštvu oblikujejo temelji za vse nadaljnje učenje. Z ustreznimi dejavnostmi, igro 

in spodbudnim okoljem, ki omogoča razvoj sinaps in nastajanje gostejše nevronske mreže, se 

ozaveščeno postavljajo dobre osnove za kasnejše uspešno učenje.« (Rajović, 2013, str. 8) 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

V prvem delu sem predstavila različne definicije pismenosti, naštela vidike, po katerih se 

definicije razlikujejo ter kako se pismenost razvija. Osredinila sem se predvsem na porajajočo 

se pismenost, ki zajema velik del predšolskega obdobja. 

1 PISMENOST  

Pojem pismenost (ang. literacy) izvira iz latinske besede litteratus in pomeni »človeka, ki se 

uči«. 

Pismenost je kompleksen proces in jo je nemogoče opredeliti z eno definicijo, saj se uporablja 

v različnih pomenih, zato poznamo tudi različne vrste pismenosti (Pečjak, 2010). 

Pojem pismenosti se je na začetku pojavljal kot protipomenka nepismenosti in je zajemal le 

sposobnosti branja in pisanja (Cotič in Medved Udovič, 2011). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2002) pismenost zajema znanje branja in pisanja. 

M. Cencič (2000, v Grginič, 2005) pravi, da pismenost obsega branje, pisanje, govorjenje in 

poslušanje. 

V Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti (2006, str. 6–7) je pismenost opredeljena kot trajno 

razvijajoča se možnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov 

za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na 

delovnem mestu in v družbi.  

V predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti (2017, str. 6) je pismenost 

pomembna civilizacijska pridobitev in eden od pogojev za ohranitev nacionalne samobitnosti.  

Poleg zmožnosti branja, pisanja in računanja, ki so temeljne zmožnosti pismenosti, se danes 

poudarja tudi pomen drugih zmožnosti (npr. poslušanje) in novih pismenosti, kot so 

informacijska, digitalna, medijska pismenost in druge, ki so pomembne za uspešno delovanje 

v družbi (Grginič, 2005). 

 »Pismenost se vedno pogosteje razume kot nadaljevanje porajajoče se pismenosti, ki pa ima 

svoje začetke v zgodnjih socialnih interakcijah med dojenčkom/malčkom ter prvo pomembno 

osebo v malčkovem/otrokovem govornem razvoju in je hkrati v veliki meri povezana z okoljem, 

bogatim s simboli.« (Marjanovič Umek, 2010, str. 29) 
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Mednarodna raziskava PISA opredeljuje pismenost kot zmožnost učenčeve uporabe znanja in 

spretnosti tudi v kontekstu izven šolskega kurikuluma (Cotič in Medved Udovič, 2011). 

Kucer (2014) pravi, da je pismen tisti, ki se uči učinkovito in je zmožen nadzirati jezikovne in 

druge znakovne sisteme, prav tako pa tudi kognitivne, sociokulturne in razvojne razsežnosti 

pisnega jezika. 

Pismenost je kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko determiniran pojem. Temeljni 

element vseh pismenosti je bralna pismenost (Pečjak, 2010). 

Definicije pismenosti se razlikujejo v določenih vidikih (Pečjak, 2010, str. 12): 

‒ nekatere pojmuje pismenost kot kontinuum, katerih skrajni točk sta nepismenost in 

pismenost, 

‒ drugi delijo pismenost na individualno in socialno/družbeno pismenost, 

‒ tretje poudarjajo na zgodovinsko-geografski vidik pismenosti. 

Glede na strukturne elemente pa pismenost delimo v tri skupine (Pečjak, 2010, str. 13): 

1. Pri pismenosti poudarjajo spretnost branja. 

2. V drugo skupino definicij spadajo tiste, kjer je pismenost opredeljena kot osnovna 

spretnost branja in pisanja in omogoča primerjavo v času in prostoru. 

3. Tretja skupina pa poudarja, da je poleg branja in pisanja v pismenost vključeno tudi 

računanje. 

Poznamo različne poglede na pismenost. Najpogostejši vidiki pismenost so: kognitivni, 

jezikovni, sociokulturni, razvojni in izobraževalni vidik (Pečjak, 2010). 

Razvojni vidik pismenosti ima v ospredju otroško dozorevanje. V preteklosti so bili namreč 

mnenja, da se otrok šele ob določeni starosti lahko opismeni. Kasneje pa so ugotovili, da so 

velikega pomena predbralne izkušnje otrok, s katerimi se otroci seznanijo že v zgodnjih letih 

(Grginič, 2005, str. 8). 

Tako kot je bilo v preteklosti, se moramo truditi, da bomo otroka učili, kako biti prilagodljiv 

svetu, ki se zelo hitro spreminja. Zgodnje predšolsko obdobje je izrednega pomena, saj otrok 

pridobiva orodja za razvoj razuma in domišljije, sposobnost za presojanje in čut odgovornost 

(Delors, 1996). 
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1.1  RAZVOJ PISMENOSTI 

Razvoj jezikovnih zmožnosti je tesno povezan z razvojem otrokovega mišljenja (Čas, Kovač in 

Justin, 2005, str. 98). 

Med orodje za razvoj razuma spadajo vse spretnosti, ki otroke posredno in neposredno 

spodbujajo k usvajanju predbralnih in predpisalnih spretnost in sposobnosti (Čas idr., 2005, str. 

97). 

Za razvoj pismenosti na različnih ravneh razumevanje je bistvenega pomena premišljeno in 

sistematično delo v obdobju t. i. porajajoče se pismenosti oziroma predbralnem in predpisalnem 

obdobju ter v zgodnjem bralnem in pisalnem obdobju, ko se v otroku razvijajo različna znanja, 

delne spretnosti in sposobnosti, ki so sestavni deli celovite zmožnosti branja in pisanja (Cotič 

in Medved Udovič, 2011). 

Branje in pisanje sta dejavnosti, ki sta organsko povezani. Razvoj pismenosti je najtesneje 

povezan z razvojem branja, pisanja in poznavanja besed (Bear in Barone, 1998; Henderson in 

Templeton, 1986, v Pečjak, 2010, str. 45). 

Pismenost otrok v predšolskem obdobju spoznava na globalen način, tj. gleda knjigo in 

ilustracije v njej, pri čemer ima lahko knjigo obrnjeno narobe (Skubic, 2013). 

V predšolskem in šolskem obdobju je upoštevanje individualnih zmožnosti otrok in oblikovanje 

pozitivnega bralnega okolja temelj, da bomo pri otrocih razvili učinkovito bralno pismenost 

(Medved Udovič, 2006). 

Razvoj pismenosti poteka v treh fazah: porajajoča se pismenost, začetna pismenost in prehodna 

pismenost. Posamezno fazo pri otroku prepoznamo po značilnih kazalcih. 
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Tabela 1: Kazalci razvoja zgodnje pismenost (Barone in dr., 2005, str. 8, v Pečjak, 2010, str. 

46) 

Stopnja Branje Pisanje Poznavanje besed 

Porajajoča se 

pismenost 

Nima predstave o 

besedi. 

Pretvarja se, da bere. 

Zapomni si znana 

besedila. 

Ko ga vprašamo o 

tem, kaj je prebral, 

lahko navede sicer 

posamezne delčke, 

ne obnovi pa vsebine. 

Pretvarja se, da piše.  

Prepozna razliko 

med sliko in pisavo 

oz. zapisom. 

Čečkanje. 

Za pisanje besed 

uporablja slučajno 

izbrane črke ali 

številke ali le začetne 

soglasnike. 

Začetna pismenost Ima predstavo o 

besedi. 

Bere besedo za 

besedo. 

Tudi pri tihem branju 

vokalizira (bere 

polglasno, šepetaje 

…). 

Če ga vprašamo, kaj 

je prebral, najbolj 

pogosto ponovi 

prebrano z istimi 

besedami.  

Piše črko za črko. 

Piše počasi, vendar 

druge osebe lahko 

preberejo, kaj je 

napisal. 

Ne piše veliko 

(besedila). 

Premakne se od 

uporabe začetnih in 

končnih soglasnikov 

in začne v enozložne 

besede vključevati 

tudi samoglasnike 

(npr. PEK). 

Prehodna pismenost Bere tiho.  

Bere tekoče; 

pogosteje kot besedo 

za besedo bere 

skupine besed. 

Če ga vprašamo, kaj 

je prebral, lahko 

dobesedno obnovi, 

povzame vsebino s 

svojimi besedami ali 

pove lasten odnos do 

prebranega. 

Piše lahko besedo za 

besedo in posamezne 

skupine besed. 

Piše hitreje in napiše 

več. oz. daljše 

besedilo. 

V procesu pisanja se 

lahko usmeri na 

pomen povedi in ne 

le na zapis 

posameznih besed. 

Ima predstave o 

natančni izgovorjavi 

in zapisu večine 

besed. Težave ima 

lahko z zapisovanjem 

daljših, manj znanih 

besed. 

Prepoznava, da se 

določene besede 

zapišejo drugače, kot 

se izgovorijo (npr. 

avto in ne auto, 

metulj in ne metul). 
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Pri literarnem branju se je pomembno zavedati, da lahko vrtčevsko in šolsko obdobje bralca 

motivirata, ne moreta pa nadomestiti branja v domačem okolju (Medved Udovič, 2006).  

1.2  PORAJAJOČA SE PISMENOST 

Teorije porajajoče se pismenosti so usmerjene na predšolske otroke in opisujejo spontani proces 

razvoja branja in pisanja. Porajajoča se pismenost se pojavi neodvisno od formalnega učenja in 

obsega čas, ko otrok odkriva pismenost v vsakdanjih dogodkih, razvija strategije in oblikuje 

vedenje o pismenosti (W. H. Teale in E. Sulzby, 1986; L. D. Labbo in W. H Teale, 1997, v 

Grginič, 2005, str. 10). 

Porajajoča se pismenost označuje razvoj spretnosti, znanja in stališč, ki so podlaga za branje in 

pisanje (Papalia, Olds, Feldman, 2003, v Čas idr. 2005, str. 99). 

Raziskovalci opisujejo porajajočo se pismenost kot spontano in neformalno pridobivanje 

pismenih znanj in spretnosti pred vstopom v šolo (Grginič, 2005a, str. 69). 

L. Miller (1995) je pojavljajočo pismenost, ki jo opiše tudi z izrazom »bralna pripravljenost«, 

primerjala z vrhom ledene gore. K vidnemu delu ledene gore so vključeni: navidezno branje, 

branje tiska v okolici, poimenovanje črk abecede, prepoznavanje enakozvočnic, branje besed v 

knjigah, spontano pisanje, prepoznavanje in pisanje lastnega imena. Ne vidimo pa usmerjenih 

in neusmerjenih dejavnosti v družini, npr. otroških pesmi in izštevank, abecednih iger, branja 

knjig z odraslimi, igranja s črkami in oblikami črk, ugank, branja napisov v trgovinah, 

opazovanja odraslih pri pisanju in branju (Zrimšek, 2003). 

Raziskovalci, ki so se ukvarjali s porajajočo se pismenostjo, so razvrstili otrokovo znanje 

pisanega jezika in bralnih procesov na koncept tiska (zavedanje govorjenih in pisnih jezikovnih 

enot, razumevanje splošne zveze med temi enotami in njihovim pomenom, poznavanje 

procesov in pravil branja ter pomensko branje), grafično zavedanje (otrok je pozoren na 

grafične značilnosti tiskanih črk in besed, njihovo razločevanje in orientacijo), fonološko 

zavedanje (otroku omogoča razločevati glasovne elemente v besedah in ločevati podobnosti in 

razlike med njimi), glasovno-črkovno zvezo (usklajevanje črk z glasovnimi enotami in besedno 

branje) (Grginič, 2008). 

Raziskava J. Chall (1979), narejena na tem področju, kaže, da raven spretnosti, ki jih otrok 

doseže na predopismenjevalni ravni, vpliva na uspeh otrok na prvi bralni stopnji (Grginič, 

2005a, str. 69). 
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Saksida v svojih primerih opozarja na to, da bi morali pri pripravi opismenjevanja v začetnih 

razredih osnovne šole upoštevati zmožnosti otrok, ki so bili v predšolskem obdobju deležni 

predopismenjevalnih zmožnosti v različnem obsegu (Saksida, 2010). 

Otroška igra ima pri porajajoči se pismenosti pomembno vlogo. Za izboljšanje opismenjevanja 

mora biti okolje premišljeno pripravljeno, kjer ne smeta manjkati kotiček za dramske gre in 

knjižni kotiček. Poleg tega pa so zelo primerne aktivnosti otrok skupaj z odraslimi, pri katerih 

se prenašajo informacije o tisku, knjigah … (Grginič, 2005). 

V predšolskem obdobju ima na razvoj porajajoče se pismenosti velik vpliv spodbujanje 

otrokovega govora in razvijanje književnih interesov, kar se kaže tudi na uspehih v kasnejših 

letih (Udovič, 2005). 

Načela porajajoče se pismenosti so: 

‒ izkušnje s pismenostjo so del vsakodnevnega otrokovega življenja, 

‒ otroci so aktivni udeleženci učnega procesa ter graditelji lastnega znanja in učnih 

strategij, 

‒ otroku naj bodo omogočene dejavnosti, pri katerih bo pridobival izkušnje v vseh 

štirih sporazumevalnih dejavnostih: govorjenju, poslušanju, branju in pisanju, 

‒ aktivnosti in strategije učenja morajo biti fleksibilne, saj so otroci v istem starostnem 

obdobju na različnih stopnjah, uporabljajo različne oblike pismenosti in jo odkrivajo 

z različnimi strategijami (Grginič, 2005, str. 14). 

Otrokovo znanje pisnega jezika in bralnih procesov pred formalnim učenjem obsega: 

‒ spoznavanje oblike in funkcije tiska, otrokovo zavedanje, da imata tisk in branje 

smisel in pomen v vsakdanjem življenju odraslih (slikovno branje), 

‒ koncept o tisku (npr. smer branja), 

‒ grafično zavedanje (prepoznavanje črk, poimenovanje abecede), 

‒ zavedanje glasov v govorjenih besedah, 

‒ porajajoče se pisanje z domiselnim črkovanjem, 

‒ zavedanje asociacijske zveze glas – črka, 

‒ besedno branje z dekodiranjem (Grginič, 2005a, str. 71). 

V drugem poglavju bom predstavila razvoj predšolskega otroka na področju govora in mejnike, 

ki so značilni za posamezno obdobje, ter dejavnike, ki vplivajo na govorni razvoj. 
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2 GOVORNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

Razvoj govora poteka v povezavi z razvojem mišljenja, socialnih interakcij in čustev. 

Uporaba govora je vezana na zgodnjo interakcijo z odraslo osebo (Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2013). 

Prvi glasovi, ki jih opazimo pri otroku, so: jok (ki traja prvih 6–8 tednov življenja), gruljenje, 

pri katerem otrok uporablja predvsem samoglasnike in s tem izraža zadovoljstvo (začne se 

okrog 2. meseca), bebljanje, kjer otrok že povezuje samoglasnike in soglasnike v zloge, posluša 

in odgovarja (pojavi se okrog 6 mesecev). Ob koncu 1. leta pa že zasledimo izgovor po 

govornem vzorcu. Skupino glasov, ki jo otrok izgovori in imajo pomen, imenujemo beseda. Pri 

večini otrok se pojavi med 8. in 15. mesecem. Otroci najprej začnejo tvorit besede za bitja, 

živali in predmete, ki se gibljejo ali lahko z njimi nekaj počnejo (npr. mama, žoga, kapa …). 

Med 18. in 20 mesecem pri otroku opazimo poskuse sestavljanja dvobesednih stavkov. Pri teh 

stavkih otrok izpušča funkcionalne besede (veznik, zaimek) in uporablja le samostalnike in 

glagole. Tak način tvorjenja povedi imenujemo telegrafski govor (Marjanovič Umek, 1990). 

Po drugem letu otrokove starosti se začne govor pospešeno razvijati na pomenski, skladenjski 

in besedoslovni ravni (Skubic, 2004). 

Optimalno obdobje za razvoj govora in komunikacijskih spretnosti so prva tri leta otrokovega 

življenje, kasneje je namreč potreben zelo velik napor, da nadoknadimo primanjkljaje na 

področju govora, ki so povezane z okoljem (Marjanovič, 2001b, v Grginič, 2005, str. 46). 

Čas od petega do sedmega leta je najpomembnejše obdobje za razvoj jezika. Sistematično 

opismenjevanje pred tem obdobjem bi mnogim otrokom škodovalo. Pomembno pa je, da se 

zavedamo pomembnosti spodbudnega jezikovnega okolja (Zrimšek, 2003). 
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L. Marjanovič Umek (2006: 8–11) predstavi kronološki prikaz govornega razvoja. 

Tabela 2: Kronološki prikaz govornega razvoja 

starost Vokalizacija in govor 

Novorojenček ‒ Preferira človeški glas. 

‒ Razlikuje med glasovi. 

‒ Razlikuje svoj govor od govora drugih. 

‒ Joka. 

od 1 meseca do 5 mesecev ‒ Razlikuje med samoglasniki. 

‒ Gruli. 

‒ Vokalizira dva ali več glasov. 

‒ Beblja (združi samoglasnike in soglasnike). 

‒ Naredi govorni obrat. 

od 6 do 12 mesecev ‒ Čeblja in ponavlja posamezne zloge. 

‒ V namen komunikacije rabi geste. 

‒ Razume več besed. 

‒ Izpolni enostavne naloge. 

od 12 do 18 mesecev ‒ Govori enobesedne izjave. 

‒ Razume več kot 50 besed. 

‒ Združi samostalnik in glagol. 

od 18 do 24 mesecev ‒ Naredi velik skok v razvoju besednjaka. 

‒ Začne oblikovati dvobesedne izjave. 

‒ Z besedami izraža čustva. 

‒ Rabi telegrafski govor. 

od 2 let in 6 mesecev  

do 5 let 

‒ Govori večbesedne izjave. 

‒ Usvaja nova slovnična pravila. 

‒ Oblikuje nikalne in vprašalne izjave. 

‒ Besednjak še naprej narašča. 

‒ Rad ima humor in metafore. 

‒ Kaže napredek v sporazumevalnih spretnostih in 

drugih oblikah pragmatične rabe govora. 

‒ Govor je razumljiv in tekoč. 

‒ Pripoveduje zgodbe. 

od 6 let dalje ‒ Kaže metajezikovno zavedanje. 

‒ Oblikuje celovite stavke. 

‒ Govor rabi v različnih govornih položajih. 

 

2.1  DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA GOVORNI RAZVOJ 

Ločimo dve vrsti dejavnikov, ki vplivajo na govorni razvoj. To so notranji in zunanji dejavniki. 

Med notranje dejavnike sodijo prirojene predispozicije za razvoj govora, motivacija in čustveno 

stanje, med zunanje pa uvrščamo širše družbeno okolje otroka, socialni položaj družine in 
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izobrazbo staršev. Pri tem pa je pomembno tudi število otrok v družini (S. Kranjc, 1999: 20, v 

Zrimšek, 2003). 

S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006) navajajo prvine notranje in zunanje 

motivacije. 

Prvine notranje motivacije: 

‒ kompetentnost (zaupanje v lastne bralne zmožnosti: bralec si zaupa, da je zmožen 

besedilo prebrati, ga predelati in razumeti), 

‒ interes, ki vključuje usmerjeno pozornost, povečano miselno delovanje, vztrajanje 

in čustvenost bralca pri branju, 

‒ zatopljenost v branje in 

‒ prepričanje bralca v pomembnost branja. 

Prvine zunanje motivacije: 

‒ priznanje, dosežki. 

‒ tekmovanje z drugimi in 

‒ socialna motivacija (bralec bere zaradi tega, da lahko sodeluje v različnih socialnih 

aktivnostih). 

Cilji so pri notranji motivaciji dolgoročnejši (Pečjak, 2010, str. 40–41). 

Raziskava, kjer so bili v ospredju jezik, socialni položaj in učni uspeh potrjuje, da na otrokov 

jezikovni razvoj močno vpliva družbeni položaj otrokove družine. Vplivi družbenega okolja se 

kasneje kažejo tudi na učnem uspehu. Otroci iz zemljepisnih okolij, kjer so družbeno in kulturno 

manj bogati, nimajo pomanjkljivosti le na jezikovnem področju, ampak je ogrožen cel sistem 

sposobnosti, ki so povezane z govornimi dejavnostmi (Gnamuš Kunst, 1979). 

O razvoju govora obstajajo različne teorije, ki se razlikuje v tem, kakšen pomen avtorji 

pripisujejo posameznim dejavnikom, ki vplivajo na govorni razvoj.  

Kognitivne teorije največjo težo pripisujejo psihološkim dejavnikom, biološke teorije 

biološkim dejavnikom, behavioristične teorije zunanjim dejavnikom, nekatere teorije pa 

menijo, da na razvoj govora vpliva več različnih dejavnikov (Zrimšek, 2003). 

Le razvite psihične funkcije niso dovolj za uspešno branje. Otrok mora pokazati interes in 

motivacijo (Zrimšek, 2003). 
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Pri tem pa moramo biti pozorni na otrokov spoznavni razvoj, ki ga je Piaget razdelil na štiri 

stopnje: 

‒ Zaznavno-gibalna stopnja, kjer otrok spoznava svet z gibalnimi dejavnostmi, z 

rokovanjem s predmeti, v odnosu z drugimi in v odnosu do lastnega telesa. 

‒ Predoperativna stopnja: pojavi se raba simbolov (posnemanje, geste, igra, risanje, 

besede). Značilna je egocentrična komunikacija otroka. Otrok pri nalogah, ki se 

nanašajo na konzervacijo, inkluzijo, seriacijo, razmišlja le na osnovi ene vizualne 

dimenzije. 

‒ Konkretno operativna stopnja: otrok je na tej stopnji sposoben razviti logične strukture, 

ki mu omogočajo reševanje problemov. Otrok razume pojme časa, prostora, 

konzervacijo ali ohranitev in razredno inkluzijo. 

‒ Formalna operativna stopnja: v tem obdobju otrok lahko razmišlja abstraktno in 

hipotetično, ni več omejen s konkretnimi predmeti. 

V času predopismenjevanja se otrok nahaja na stopnji konkretnega operativnega mišljenja 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Lonigan in sodelavci (2000) ugotavljajo, da so posamezne komponente porajajoče se 

pismenosti med seboj povezane ter da so individualne razlike med otroki pri izraženosti 

posameznih komponent, kot sta fonološka občutljivost in poznavanje črk, iz obdobja zgodnjega 

v obdobje srednjega otroštva visoko stabilne ter da imajo visoko napovedno vrednost pri 

pojasnjevanju razlik pri učenju branja (Umek, Kranjc in Fekonja, 2005, str. 116). 

Na razvoj govora pri otroku vpliva veliko različnih dejavnikov. Najpogosteje so izpostavljeni 

kakovost družinskega okolja, sociodemografske značilnosti družine ter kakovost vrtca. 

Zanemarljivi pa niso niti genetski dejavniki.  

Povezanost različnih dejavnikov družinskega okolja in otrokove govorne kompetentnosti je 

dvosmeren proces, saj prav tako kot lahko starši z izbiro dejavnosti in značilnostmi svojega 

govora spodbujajo govorni razvoj, tudi otrok s svojim govorom in zanimanjem za dejavnost 

vpliva na govor staršev in njihovo izbiro dejavnosti. Otrok tudi sam sooblikuje značilnosti in 

kakovost družinskega okolja (Baumwell in dr, 1997, v Marjanovič Umek in dr., 2006, str. 50). 

Ugodni demografski dejavniki otrokove družine (ekonomski status, stopnja izobrazbe staršev, 

velikost družine) se pozitivno povezujejo z obsegom in kakovostjo govorne interakcije med 
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starši in njihovimi otroki in s tem tudi z otrokovim govornim razvojem (Marjanovič Umek idr., 

2006, str. 53). 

Na razvoj jezika vpliva tudi spol. Raziskave kažejo, da deklice hitreje spregovorijo, prej 

usvojijo slovnico jezika, dosegajo višje rezultate pri preizkusih pravilne izgovorjave besed, 

oblikujejo daljše izjave, imajo širši besednjak ter dosegajo višje rezultate na lestvici govornega 

razvoja (Marjanovič Umek in dr., 2006, str. 56). 

R. A. Muller (1996) meni, da na razvoj govorne kompetentnosti vpliva interakcija večjega 

števila genov. Še posebej se kaže na razvoju otrokove slovnice ter na razvoju semantike, 

fonologije in artikulacije (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 63). 

V poglavju sem opisala dejavnike, ki vplivajo na razvoj govora pri otroku. Sledi predstavitev 

področja jezika v dokumentu, na katerem temelji predšolska vzgoja v Sloveniji.  
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3 PODROČJE JEZIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

S. Kranjc (2001, str. 80) je jezikovno področje v vrtcu razdelila v manjše skupine: 

‒ govorna vzgoja, 

‒ književna vzgoja, 

‒ predopismenjevanje v povezavi z govorno vzgojo, 

‒ književna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja. 

Globalni cilji, ki jih predlaga Kurikulum za vrtce (1999, str. 32), se pojavljajo na vseh štirih 

ravneh dejavnosti: 

‒ spodbujanje verbalne in neverbalne komunikacije, 

‒ otrok je aktiven udeleženec v komunikacijskem procesu, 

‒ otrok se v vrtcu seznanja tudi s konceptom tiska in 

‒ slovenski jezik kot državni jezik. 

Kurikulum za vrtce za posamezno skupino predlaga dejavnosti, ki dosegajo zastavljene cilje. 

Pri govorni vzgoji je pomembno, da pri otroku razvijamo spodbujanje verbalne in neverbalne 

komunikacije. Tega je še posebno veliko v prvem starostnem obdobju, kjer so primerne akcijske 

igre, preprosti skupinski in individualni plesi, prstne igrice … 

Otrok naj se v tem obdobju seznani tudi z različnimi stili komunikacije, kulturo v kateri živi, 

navadami in obnašanju. Predlaga nam tudi, da spodbujamo simbolno igro (igro vlog), ki je tesno 

povezana z jezikovnim razvojem. 

Priporočljiva je tudi igra z glasovi, posnemanje odraslih in poslušanje preprostih zgodb, pesmic 

ter opisov dogodkov. 

Otrok se v vrtcu seznanja s konceptom tiska tako, da vzgojitelj z otroki bere, pripoveduje in 

predvaja avdio- in videokasete z raznovrstnimi literarnimi besedili. 

V vrtcu se otrok srečuje tudi z različnimi socialnimi zvrstmi slovenskega jezika in opazuje 

različne situacije, v katerih se slovenski jezik uporablja kot državni jezik. 

Otrok naj ima v okviru književne vzgoje možnost uporabljati revije, leksikone, geografske 

karte, poezijo, ljudske in avtorske pravljice… Tako se uči smiselne uporabe teh (Marjanovič 

Umek, 2001). 
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Jezik je povezan z vsemi drugim področji dejavnosti v vrtcu, prav tako so tudi te štiri ravni med 

seboj povezane in jih na ta način predstavljamo tudi otrokom v vrtcu (Marjanovič Umek, 2001). 

Pomembna vloga odraslega v vrtcu je, da dejavnosti, nad katerimi otroci kažejo navdušenje, ne 

prekinja in jih ponavlja, dokler so otroci nad tem navdušeni. Prav tako pa se mora zavedati 

pomembnosti pogostih pozitivnih interakcij, odzivanja na njegova vprašanja in prošnje, 

spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti, pozorno in spoštljivo poslušanje, 

uporaba pozitivnih navodil, spodbujanje zaželenega vedenja, konsistentna in jasna navodila, 

spodbujanje, starosti primerne,  neodvisnosti. 

Na področju predopismenjevanja je velikega pomena spodbudno okolje in izraba priložnosti, 

ki se ponujajo v vsakodnevnem življenju. Zagotavljanje stimulativnega okolja omogoča, da se 

otrok srečuje s tiskom že ob vstopu v vrtec (simboli, znaki, sporočila, vabila) (Čas idr., 2005, 

str. 101). 

Da bi otroci razvili spretnosti za branje in pisanje, moramo zagotoviti, da se igrajo z besedami, 

spoznajo družbeno naravo jezika, zapisujejo pomene z znaki, vstopijo v svet tiska in se naučijo 

ceniti mnenje drugih (Sutherland, 2015). 

3.1  RAZVIJANJE PREDBRALNIH IN PREDPISALNIH 

SPRETNOSTI V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 32–33) s področja jezika, navaja cilje: otrok posluša jezik in je 

vključen v komunikacijske proces, se izraža s kretnjami in gibi telesa, razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika, razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah, se uči samostojno 

pripovedovati, se ustvarjalno izraža v jeziku razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in 

spretnosti … 

Predbralne in predpisalne spretnosti se razvijajo z didaktičnimi igrami za razvijanje grafičnega 

in fonološkega zavedanja, vaj za koordinacijo (oči – roka) in vaj za zaznavanje prostorskih 

razmerij (Marjanovič Umek in Zupančič, 2013). 

Pri vseh dejavnostih, ki jih ponudimo otroku, pa morajo biti upoštevane njegove razvojne 

značilnosti (Grginič, 2008). 

Cilji za spodbujanje predbralnih in predpisalnih spretnosti so v Kurikulumu za vrtce zapisani 

precej splošno, zato je še toliko pomembnejša strokovnost vzgojitelja (Čas idr., 2005, str. 98). 
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Osnovna načela porajajoče se pismenosti v Kurikulumu za vrtce: 

1. Izkušnje s pismenostjo so del vsakodnevnega otrokovega življenja in aktivnosti v 

igralnici. 

2. Otroci so aktivni udeleženci učnega procesa ter graditelji lastnega znanja in učnih 

strategij. 

3. Sodelovanje z odraslimi, ki so otrokom podpora in spodbuda pri njihovem razvoju. 

4. Otroci pri razvoju porajajočega se branja in pisanja uporabljajo različne oblike 

pismenosti in različne učne strategije. 

5. Otroku mora biti omogočeno, da pridobiva izkušnje v vseh štirih jezikovnih 

dejavnostih: govorjenju, poslušanju, branju in pisanju (Grginič, 2008). 

V Kurikulumu za vrtce je glavni cilj pri otroku razvijati govorne zmožnosti, saj vpliva na 

predbralno in predpisalno zmožnost (prav tam). 

Kurikulum za vrtce predlaga tudi, naj bo otrokovo ime napisano na  njegovih stvareh, prav tako 

naj bodo stvari označene tudi z določenim znakom otroka. Tako otrok spoznava vlogo simbolov 

in jezika v njegovi kulturi. 

Otrok naj bo v komunikacijskem procesu aktiven. To bomo dosegli le tako, da bo razvil svojo 

jezikovno zmožnost, odrasli pa mu moramo nuditi možnost, da sam začenja pripovedovanje in 

pogovor.  

Odrasli v vrtcu je usmerjevalec s pozitivnimi interakcijami z otroki, z odzivanjem na otrokova 

vprašanja in prošnje, s spodbujanjem k zastavljanju vprašanj, s pozornim in spoštljivim 

poslušanjem. 

Na to opozarja tudi D. Skubic (2004) v svoji raziskavi, kjer opisuje, da je vloga vzgojitelja 

najpogosteje  sestavljena iz komentiranja in odpiranja/vzdrževanja; otrokova oz. učenčeva  pa 

preprosta in sestavljena iz odgovarjanja.  

Otroci se v vrtcu najprej srečujejo z dejavnostmi  poslušanja in govorjenja, kasneje pa tudi 

branja in pisanja (Kranjc in Saksida, 2001). 

Ker sem v empiričnem delu primerjala Kurikulum za vrtce in NTC-sistem učenja, bom v 

naslednjem poglavju natančneje opisala tudi NTC-sistem učenja in predstavila, kakšne 

dejavnosti ponuja ter zakaj so dejavnosti tako pomembne za razvijanje otrokovih možganov v 

začetnih letih življenja.  
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4 NTC-SISTEM UČENJA 

NTC-sistem učenja je okrajšava za »Narture of Talented Children«, ki poudarja pomembnost 

nevrofizioloških znanj. Pristop NTC učenja je namenjen že predšolskemu otroku, saj avtor dr. 

R. Rajović pravi, da je hitrost ustvarjanja zvez med nevroni do sedmega leta starosti najhitrejša 

ter da več kot 50 % možganov dozori do četrtega oziroma petega leta otrokove starosti.  

Temelj NTC-sistema učenja je prenos znanj s področja nevrofiziologije na področje 

izobraževanja. 

Pomembna dejavnika, ki vplivata na tvorjenje povezav med nevroni, sta povečana poraba 

energij v možganih in dolžina REM-faze spanja, ki je pomembna za mielinizacijo oz. 

dozorevanje živčnih poti. 

Pomanjkanje grafomotoričnih in fizičnih aktivnosti, prekomerno gledanje televizije 

zmanjšujejo možnost, da bi otrok v celosti razvil svoje potenciale (Rajović, 2013). 

Naloga odraslih je, da otroka v obdobju učenja spremljamo, spodbujamo in po potrebi tudi 

usmerjamo ter da se odzivamo na morebitne posebnosti učenja. Otrokom moramo nuditi tudi 

primerno učno okolje (Juriševič idr., 2010) 

K razvoju nevronskih povezav pripomore stimulativno okolje. Ko bomo presegli reproduktivno 

ponavljanje in bomo za reševanje novih problemov uporabljali znanje, ki ga otrok že ima, bomo 

pri otroku spodbujali razvoj prirojenih potencialov. 

Cilj NTC-programa je, da otroke v obdobju, ko se intenzivno oblikujejo vzorci razmišljanja, 

sklepanja in povezovanja, pri različnih učnih dejavnostih, pravilno spodbudimo (Rajović in 

Podgornik, 2015). 

Pomembno je, da opazimo in upoštevamo vse, kar otroka zanima in tudi kar ga ovirali ali 

odvrača od učenja (Juriševič idr., 2010). 

4.1  NEVROFIZIOLOGIJA 

Osnovna enota živčnega sistema je živčna celica ali nevron, ki je zgrajena iz telesa in jedra. 

tega obdajajo krajši izrastki, imenovani dendriti ter daljše živčno vlakno ali nevrit. Živčna 

vlakna se ob koncu razcepijo v manjše živčne končiče. Živčne celice se med seboj povezujejo 

z dendriti in živčnimi končiči. Stike med živčnimi celicami imenujemo sinapse (Rajović in 

Podgornik, 2015). 
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Novejša spoznanja na področju nevrofiziologije kažejo, da inteligentnost ni odvisna le od 

števila živčnih celic v možganih, ki je podedovano, ampak tudi od števila povezav (sinaps) med 

njimi. Povezave med živčnimi celicami niso podedovane, ampak se ustvarjajo z aktivnostmi. 

Uporaba celotnega programa NTC-sistema učenja omogoča dvig ravni intelektualnih 

sposobnosti vseh otrok. Preprečuje razvoj motenj koncentracije in pozornosti. Razvija 

koordinacijo gibov in motorike ter povečuje število nevronskih povezav v možganih (Rajović 

in Podgornik, 2015, str. 9).  

Zapletene miselne procese je pri otroku najbolje razvijati z igro (Rajović in Podgornik, 2015). 

V zadnjih desetih letih se spoznanja o možganih in o tem, kako poteka učenje, širi tudi na 

področje pedagogike. 

Povezave ali sinapse celice povezujejo z drugimi nevroni in te oblikujejo živčne poti, ki so tako 

pomembne za razvoj in učenje. Do starosti treh let formacija sinaps izjemno raste, zato je to 

obdobje najpomembnejše. Število sinaps, ki se izoblikuje do tretjega leta, ostane enako okoli 

desetega leta oz. se dvakrat poveča. 

Sinapse, ki so bile v tem obdobju večkrat aktivirane, bodo postale stalne, ostale bodo uničene. 

Obstajajo kritične točke, ki omogočajo rast in razvoj. Takrat morajo otroci imeti določene vrste 

izkušenj. V nasprotnem primeru se možnosti za učenje bistveno zmanjšajo. 

Strokovnjaki poudarjajo, da je pri učenju pomembna aktivna udeležba (Vonta, 2009). 

4. 2 AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ OTROKOVIH 

POTENCIALOV 

Aktivnosti, ki že predšolskemu otroku pomagajo razvijati biološke potenciale, so razdeljene v 

tri faze: 

1. faza: dodatna stimulacija razvoja sinaps, ki obsega vaje za grafomotoriko, motoriko in 

prilagoditev očesa (za kasnejše branje). 

Otroci z izvajanjem motoričnih dejavnosti stimulirajo razvoj nevronske mreže. Sposobnosti  

za rotacijo, ravnotežje, dinamično prilagajanje očesa morajo otroci razviti, ko nastajajo 

nevronske poti – v začetnih letih življenja.  

Razvita sposobnost gibanja in dobra motorika prispevata k boljšemu učenju na vseh 

področjih, vključno z računskim in jezikovnim (Sutherland, 2015, str. 66). 



18 
 

2. faza: stimulacija razvoja asociativnega razmišljanja 

1. stopnja: Abstrakcija, vizualizacija 

2. stopnja: Miselna klasifikacija in seriacija 

3. stopnja: Asociacije, glasba 

3. Faza: stimulacija razvoja funkcionalnega razmišljanja 

1. Ugankarske zgodbe 

2. Ugankarska vprašanja, konvergentno razmišljanje 

3. Stimulativna vprašanja, divergentno razmišljanje (Rajovič in Podgornik, 2015). 

Z ugankami pri otrocih spodbujamo razvoj ustvarjalnega mišljenja. Uganke so treh različnih 

tipov: uganke s skrito besedo, uganke na osnovi paralelnih asociacij in uganke na osnovi 

posebnih informacij. Uganke s skrito besedo so uganke, ki jih otroci lahko uganejo s pozornim 

poslušanjem, saj je rešitev ugank skrita med drugimi besedami. Poleg pozornega poslušanja pa 

si otrok širi besednjak in pridobiva novo znanje. Miselno najvišja oblika ugank so uganke s 

paralelnimi asociacijami. Uganke so sestavljene tako, da otrok obstoječe znanje povezuje med 

seboj. Pri ugankah na osnovi posebnih informacij otrok razmišlja kreativno, saj obsegajo 

informacije iz enciklopedij, knjig rekordov. Otrok išče prave rešitve na podlagi tistega, kar že 

ve, hkrati pa spoznava nove informacije. Uganke so dobrodošle pri obnavljanju teme, ki jo 

otroci že poznajo (Rajović in Podgornik, 2015). 

Tudi med smernicami za načrtovanje pri nadarjenih otrocih opazimo dve komponenti, ki sta 

enaki NTC-sistemu. To sta: ugotoviti, kaj otrok o določeni temi že ve, in razviti dejavnosti, ki 

upoštevajo to znanje in otroku omogočijo, da znanje še poglobi (Sutherland, 2015). 

S tem poglavjem sem sklenila teoretični del. V nadaljevanju predstavljam raziskavo, ki sem jo 

izvajala v Vrtcu Nova Gorica.  
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Živimo v času hitrega načina življenja in razvoja tehnologije. Mimogrede pozabimo, kaj 

resnično potrebujejo naši otroci. NTC-sistem učenja opozarja prav na to, zato sem želela pristop 

podrobneje spoznati, ga tudi praktično preizkusiti, hkrati pa širiti nova spoznanja tudi med 

vzgojitelje in starše.  

Predšolsko obdobje je čas, ko se pri otroku postavljajo temelji za vse kasnejše učenje. Menim, 

da se tega premalo zavedamo, zato sem v skupini otrok preizkušala dejavnosti, ki temeljijo na 

spoznanjih medicine in pedagogike. Znanje, ki ga otroci spoznavajo na takšen način je 

dolgotrajnejše. Ob koncu sem naredila test predbralnih in predpisalnih spretnosti, da bi opazila, 

na katerih področjih jezika se kažejo boljši rezultati. 

2 CILJ 

Raziskati, v kolikšni meri dejavnosti, ki jih predlaga NTC-sistem učenja, pripomorejo k 

predopismenjevanju. 

3 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 

R 1: Na kakšne načine spodbujata razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti Kurikulum 

za vrtce in metoda NTC? 

R 2: Ali imajo otroci, ki so poleg kurikularnih vsebin deležni tudi dejavnosti po NTC-sistemu, 

boljše rezultate na jezikovnem področju? 

4 RAZISKOVALNA METODA 

4.1 OPIS VZORCA 

Vzorec je priložnostni. To sta dve skupini otrok, starih od štiri do pet let, v Vrtcu Nova Gorica. 

V skupini Zlatic (4–5 let), kjer sem izvajala dejavnosti po NTC-sistemu, je 24 otrok. V skupini 

Rdečih Palčkov (4–6 let), kjer sem z otroki naredila le preizkus predbralnih in predpisalnih 

spretnosti, je prav tako 24 otrok. Test sem naredila z 38 otroki, iz vsake skupine 19. 
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4.2 PRIPOMOČKI 

Za merjenje predopismenjevalnih spretnosti sem uporabila test zgodnjih bralnih zmožnosti po 

B. Jurišić (2001) in M. Grginič (2005). Test vsebuje kratka vprašanja, ki preverjajo koncept 

tiska, grafično zavedanje in jezikovno razumevanje.  

4.3 TEHNIKE ZBIRANJA IN OBDELAVA PODATKOV 

Otrokove odzive na dejavnosti, ki sem jih izvajala, sem zbirala s pomočjo aktivnega opazovanja 

ter fotografiranja. Podatke sem obdelala grafično s programom Microsoft Word in Microsoft 

Excel ter jih kratko interpretirala. 

5 IZVEDBA DEJAVNOSTI 

5. 1. 2017 

Otroci so na pesem Slovenija, ki jo je napisala in uglasbila njihova vzgojiteljica, risali besedilo 

z asociacijami. Na sredino kroga smo položili velik plakat in flomastre. Najprej sem jim 

povedala del pesmi, nato smo se skupaj pogovorili, kaj bi narisali in nato določili otroka, ki se 

je javil, da je to narisal. 

 

Slika 1: Risanje asociacij na pesem Slovenija 
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6. 1. 2017 

Besedilo pesmi smo dokončali naslednji dan. Plakat smo obesili na pano. Izbrani otrok je kazal 

na sličice, ostali so peli. Otroci so sličice pozorno spremljali. Po nekaj dnevih so pesem zapeli 

brez pomoči sličic. 

 

Slika 2: Petje pesmi ob asociacijah 

2. 2. 2017 

Za otroke sem pripravila uganke s skrito besedo in jih takoj po jutranjem krogu zastavila 

otrokom. Uganke so bile z različnih področij. Najprej sem začela z deli obraza, nadaljevala pa 

z živalmi, ki so jim bile najbolj pri srcu. Tokrat sem pri rešitvi ugank nekoliko poudarila glas. 

Ko sem prvič poskusila z ugankami, smo potrebovali veliko časa, da smo prišli do rešitve. 

Sodelovali so le nekateri otroci, ostali so le poslušali.  

Kasneje sem posameznim otrokom med prosto igro zastavila še nekaj drugih ugank. 
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Slika 3: Poslušanje in reševanje ugank 

16. 2. 2017 

Na željo otrok smo nadaljevali z ugankami. Tokrat sem uganke zastavljala z enakim tonom 

glasu, brez poudarkov. Opazila sem napredek, saj so otroci vedeli, na kaj morajo biti pozorni 

pri poslušanju. Sodelovalo je tudi več otrok kot prvič. 

Nadaljevali smo s spoznavanjem simbolov. Izbrala sem simbole, ki jih otroci srečujejo v 

vsakdanjem življenju. Izvedli smo kratko dejavnost. Vsakemu otroku sem razdelila sličico. Na 

nekaterih sličicah so bili samo simboli, na drugi pa okolje, kjer se ta simbol pojavlja oz. nekaj 

v povezavi s simbolom (npr. tri srca in steklenica radenske). 

Vsi skupaj smo poiskali pare in jih nalepili na velik plakat. Plakat smo obesili na pano, da so 

znake lahko opazovali ob različnih priložnostih. Ob koncu sem jih spodbudila, naj opazujejo, 

kje bi bili lahko simboli narisani na poti v vrtec.  
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Slika 4: Dejavnost s simboli 

24. 2. 2017 

Na podlagi opisov smo ponovili simbole, ki smo jih prejšnji teden spoznali. Eden od simbolov 

je bil tudi grb našega mesta. Na zemljevidu Evrope smo preverili, kje leži Slovenija ter spoznali 

zastavo. Spoznali pa smo tudi zastave naših sosednjih držav. Vsakemu otroku sem pokazala, 

kje država leži, nato pa smo pokazali še zastavo. Zastave smo nato pritrdili na pano, da so jih 

lahko opazovali. 

Za prosto igro sem otrokom v vrtcu pustila tudi sestavljanko z zastavami in glavnimi mesti. 

Posamezni otroci so med prosto igro večkrat posegli po sestavljanki. 



24 
 

 

Slika 5: Spoznavanje zastav 

3. 3. 2017 

Ponovili smo zastave držav, ki smo jih spoznali pretekli teden, in dodali še pet novih zastav. 

Države smo pokazali tudi na zemljevidu.   

9. 3. 2017 

Otroke sem razdelila v tri skupine. Da so vedeli, kdo je s kom v skupini, so na roke dobili žige 

živali, da so se prepoznali. 

Prva dejavnost je bila sestavljanje delov zastav vseh držav, ki smo jih že spoznali.  

Druga dejavnost je bilo gibanje po zastavah. Na tleh so bile razporejene zastave. Vzgojiteljica 

je otrokom dajala navodila, s katerim delom telesa se morajo dotakniti določene zastave. Pri 

zadnji dejavnosti so otroci na podlagi opisa, ne da bi imeli zastave pred seboj, poiskali zastavo. 

Otroci so sodelovali pri vseh treh dejavnostih. 
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10. 3. 2017 

Otrokom sem zastavila nekaj ugank, nato pa smo s pomočjo zgodbe, v kateri so manjkali deli, 

ponovili nekaj simbolov in zastav, ki smo jih spoznali v preteklih tednih. 

13. 3. 2017 

Z otroki smo izvedli gibalno uro – potovanje po Sloveniji. Vključene so bile vaje dinamičnega 

prilagajanja očesu, vaje za rotacijo in vaje za ravnotežje. Otrokom sem pripovedovala zgodbo, 

v katero so bile vključene različne gibalne dejavnosti.  

Kot pozitivno se je izkazalo, da so otroci po vsaki dejavnosti sedli na klop in poslušali 

nadaljevanje zgodbe, zato je bila tudi njihova koncentracija daljša. 

 

Slika 6: Poslušanje zgodbe 
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Slika 7: NTC-dejavnost 

 

Slika 8: Lovljenje ravnotežja 
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Slika 9: »Opazovanje morskega dna" 
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Slika 10: Igre z žogo 

 

 

Slika 11: Igre z žogo 
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24. 3. 2017 

Skupaj smo zapeli pesem o zdravju, ki so jo otroci narisali z asociacijami. Potem pa sem jim na 

podlagi znanja, ki ga že imajo o zdravju, zastavila nekaj vprašanj: 

Česa ima dojenček več kot odrasli? 

Odgovori otrok: las, zob, dud, mleka. 

Kosti. Dojenček ima približno 350 kosti. Ko raste, se nekatere kosti združijo, zato ima odrasla 

oseba samo 206 kosti. 

Največ česa je v sadju in našem telesu? 

Odgovori otrok: žile, vitamini, kosti, jabolčni sok, voda. 

V večini izdelkov je voda največja sestavina in predstavlja 70 do 85 % telesne teže. 

Kaj imata skupnega človek in golob? 

Odgovori otrok: oči, noge, mleko. 

Golobi hranijo svoje mladiče z mlekom. Mleko prihaja iz zadnjega dela grla odraslega goloba. 

Mladič pride do mleka tako, da potisne kljun mami ali očetu v grlo. 

31. 3. 2017 

Za zadnjo dejavnost sem v vrtec prinesla paličnjaka. Najprej so ga otroci lahko pogledali in 

prijeli v roke. Nato pa sem jim zastavila vprašanja, ki sem jih oblikovala na način, ki ga predlaga 

Ranko Rajović. 

‒ Kaj imata skupnega kača in paličnjak, ko rasteta? 

Paličnjaki se tudi levijo. Hitinjača postane pretesna. Na hrbtu poči in paličnjak zleze ven. 

Hitinjačo, ki jo paličnjak zapusti, imenujemo olevek. 

‒ Kaj je skupnega pticam in paličnjakom pri razmnoževanju? 

Izležejo jajčeca. Odrasla samica odloži v vlažno zemlje jajčece, iz katerega po 2 mesecih prileze 

paličnjak. 
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‒ Kaj je skupnega paličnjakom in stonogam? 

Odgovori otrok: imajo več nog. 

Njuno telo je razdeljeno na dele, ki jih imenujemo členi. 

 

Slika 12: Opazovanje paličnjaka 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

S pomočjo preizkusa predopismenjevalnih zmožnosti sem pri posameznem otroku dobila 

vpogled v njegove jezikovne zmožnosti. V nadaljevanju bom vsako nalogo iz preizkusa 

interpretirala in prikazala jezikovne zmožnosti, ki jih imajo otroci v obeh skupinah. 

NALOGA 1: Pokaži, kje so napisane črke. 

//-00//-00= %%&%&% 14289652 DREVO 

 

Graf 1: Primerjava pravilnih in napačnih odgovorov otrok pri prepoznavanju črk 

 

Med obema skupinama ni opaznih velikih razlik v prepoznavanju črk. V skupini z NTC-

učenjem je 12 (63 %) otrok na vprašanje odgovorilo pravilno, 7 (37 %) pa napačno. V skupini 

brez NTC-učenja pa 13 (68 %) pravilno in 6 (32 %) napačno. Večina otrok, ki na vprašanje niso 

odgovorili pravilno, so pokazali na tretji okvir, kjer so bile napisane številke. Pri prepoznavanju 

je bilo opaziti njihovo samostojnost na tem področju. 

V raziskavi D. Skubic (2017) so anketirane vzgojiteljice in anketirani vzgojitelji pomembnost 

trditve, da vzgojitelj spodbuja spoznavanje črk, ocenili s 4, 24. 
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NALOGA 2: Kaj je to? 

 

Graf 2: Primerjava pravilnih in napačnih odgovorov otrok pri poimenovanju znaka Lego 

kock 

 

V skupini, kjer sem izvajala NTC-dejavnosti, je na vprašanje pravilno odgovorilo 9 (47 %) 

otrok, napačno pa 10 (53 %). V drugi skupini pa je bilo 12 (63 %) odgovorov pravilnih in 7 (37 

%) odgovorov napačnih. Opazila sem, da so nekateri otroci iz skupine kjer sem izvajala NTC-

dejavnosti, povezovali znak s tistimi, ki smo jih spoznavali (npr. potička – pekarna). 

Raziskave s področja porajajoče se pismenosti kažejo na to, da otroci pred odhodom v šolo 

poznajo koncept o tisku, na reklamnih tablah in napisih v prometu prepoznavajo posamezne 

elemente (Grginič, 2005a, str. 76). 
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NALOGA 3: Predstavljaj si, da je to v knjigi. S prstom pokaži, kako beremo.  

 

LISICA JE PADLA V PRECEJ GLOBOK VODNJAK.  

MISLI IN MISLI, KAKO BI PRIŠLA IZ NJEGA.  

VZPENJA SE PO VODNJAKOVI STENI,  

A JE VES NJEN TRUD ZAMAN,  

SAJ JE STENA PREVISOKA. 

PO NAKLJUČJU PRIDE V BLIŽINO KOZEL,  

DA BI SI UGASIL ŽEJO.  

KO ZAGLEDA LISICO V VODNJAKU,  

JO VPRAŠA, ČE JE VODA DOBRA.

 

Graf 3: Primerjava pravilnih in napačnih odgovorov v nalogi o smeri branja 

 

Med skupinama ni velikih razlik v odgovorih. V skupini z NTC-dejavnostmi je pravilno 

odgovorilo 13 (68 %) otrok, napačno pa 6 (32 %), v drugi skupini je bilo pravilnih 14 (74 %) 

odgovorov in napačnih 5 (26 %).   

Otroci so v večini že usvojili orientacijo pri branju. 

Tudi raziskava D. Skubic (2013) kaže, da več kot polovica otrok oz. 72 % prepozna smer tiska. 

Prav tako so anketirane vzgojiteljice s 4,77 ocenile pomembnost trditve, da med branjem 

otrokom kažejo, kako se bere (Skubic, 2017). 
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NALOGA 4: Kaj je to? Kateri znak poznaš? 

 

V skupini, kjer sem izvajala dejavnosti NTC, je na to vprašanje en deček (5 %) odgovoril 

pravilno. V skupini, kjer ni bilo prisotno NTC učenje, sta dve deklici (11 %) delno odgovorili 

pravilno, saj sta prepoznali le znak Barbie. V prvi skupini sem opazila, da sta dva otroka (11 

%) znake povezala s tistimi, ki smo jih spoznavali (npr. potička – pekarna). Nekaj otrok je pri 

drugem znaku povedalo, da je to znak dečkov.  

NALOGA 5: To je pismo. Kaj piše tukaj? 

 

Nalogo je pravilno rešila deklica (5 %) iz skupine, kjer sem izvajala NTC-dejavnosti. Njen 

odgovor se je glasil: »Da vejo, kam prinest.« Drugi otroci na vprašanje niso odgovorili. Kot 

dopolnitev in pomoč bi lahko nalogi dodala še realno pismo in ne samo narisano na papir. 

Pomembnost zaznavanje in prepoznavanje tiska v okolju so anketirane vzgojiteljice ocenile s 

4,30 (Skubic, 2017).  
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NALOGA 6: Reši te uganke! Katera od teh besed (pokažemo na levi stolpec) je tole (pokažemo 

prvi rebus na desni)? Najprej poimenuje slike (na desni). 

  K                      

   TA            

PO    A                 

 

Graf 4: Primerjava odgovorov otrok pri slušnem zaznavanju 

 

V skupini z NTC-dejavnostmi je bilo 11 (78 %) pravilnih odgovorov in 8 (42 %) napačnih, v 

drugi skupini pa 9 (47 %) pravilnih in 10 (53 %) napačnih. V skupini, kjer sem izvajala NTC-
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dejavnosti, so se na tem področju pokazali boljši rezultati v primerjavi z drugo skupino. Z otroki 

sem daljše časovno obdobje izvajala uganke s skrito besedo, ki jih predlaga NTC-učenje. Otroci 

so za uganke pokazali interes in tudi tedensko izboljšanje slušnega zaznavanja. 

Raziskave so pokazale, da učenci iz štirih osnovnih šol na področju Bačke Palanke, Subotice 

in Vrbasa v 88 % pokažejo večjo motivacijo oz. interes za učenje, odkar so uvedli program 

NTC (Nikolašević in Vujičić, 2010). 

Prakse v vrtcih, kjer izvajajo NTC-program, kažejo na to, da so vzgojitelji bolj ozaveščeni, da 

s postavljanjem ugank spodbujamo funkcionalno mišljenje (Stenovec, 2016). 

NALOGA 7: Poimenuj piktograme. (Kaj pomenijo sličice?) 

 

 

Graf 5: Primerjava pravilnih in napačnih odgovorov otrok pri opredelitvi prvega 

piktograma 

 

Prvi piktogram so v skupini z NTC-dejavnostmi pravilno poimenovali 4 (21 %) otroci, napačno 

pa 15 (79 %) otrok. V drugi skupini je bilo 5 (26 %) pravilnih in 14 (74 %) napačnih odgovorov.  
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Otroci v obeh skupinah v majhni meri razumejo pomen piktograma uporaba odprtega ognja 

prepovedana. Tisti, ki so na vprašanje odgovorili pravilno, so uporabili besedo »ne smem«.  

V skupini, kjer sem izvajala NTC-dejavnosti, dva otroka (11 %) na to vprašanje nista 

odgovorila. Njihove (napačne) predstave o tem, kaj pomeni znak, so bile: otroci ne smejo pihati 

ognja, ne smeš priti v trgovino, če je požar, ne smemo tikati požara oz. ognja (dvakrat), ne smeš 

kaditi, šola je v nevarnosti, ogenj oz. ko gori ogenj (dvakrat). V drugi skupini pa so štirje otroci 

(21 %) preskočili prvi piktogram. Ostali (napačni) odgovori so bili: da ne smemo z vžigalicami, 

ne sme kaditi, v trgovini ne smeš žgati, ne smemo nositi vžigalic (trikrat), ne smeš žgati z 

vžigalicami, ne smeš kuriti cigaret. 

Graf 6: Primerjava pravilnih in napačnih odgovorov otrok pri drugem piktogramu 

 

V skupini z NTC-dejavnostmi je bilo pravilnih 13 (68 %) odgovorov in 6 (32 %) napačnih, v 

skupini brez NTC-ja pa 14 (74 %) pravilnih in 5 (26 %) napačnih. 

V skupini, kjer nisem zvajala dejavnosti NTC, večina otrok razume pomen piktograma, le en 

otrok (5 %) je uporabil besedo »prepovedano«. Dva otroka (11 %) sta poleg kratke razlage 

pomena znaka še dodatno obrazložila, kaj znak pomeni oz. kakšne so posledice (npr. da se ne 

sme jesti sladoleda v trgovini, ker lahko pade in naredimo packarijo). 

Nekateri otroci iz skupine, kjer sem izvajala NTC-učenje, so si piktogram razlagali na drugačen 

način: da ne liže prav sladoleda, ne smemo držati sladoleda na soncu, ker se stopi, da ne smemo 

jesti preveč sladoleda.  
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Graf 7: Primerjava pravilnih in napačnih odgovorov otrok pri tretjem piktogramu 

 

V skupini z NTC-dejavnostmi je bilo 14 (74 %) pravilnih in 5 (26 %) napačnih. Prav tako tudi 

v kontrolni skupini. Večina otrok v obeh skupinah je pravilno razložila dana piktograma. V 

skupini, kjer sem izvajala NTC, sta dva otroka interpretirala piktogram, da je za pse dovoljeno. 

En otrok je piktogram samo opisal (»kuža previdno teče«), le eden je uporabil besedo 

prepovedano. V drugi skupini pa trije otroci na vprašanje niso odgovorili.  

Graf 8: Primerjava pravilnih in napačnih odgovorov otrok pri četrtem piktogramu 
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V skupini z NTC-dejavnostmi je bilo 12 (63 %) pravilnih in 7 (37 %) napačnih odgovorov, v 

kontrolni skupini pa 16 (84 %) pravilnih in le 3 (16 %) napačni. 

V skupini, kjer so bile prisotne dodatne NTC-dejavnosti, je eden od otrok piktogram izpustil, 

dva otroka sta piktogram le opisala (skače v vodo), nekateri pa so si ga predstavljali na drugačen 

način (ne smeš skočit sam v vodo, ne smemo skakat na previsokem). 

V drugi skupini en otrok piktograma ni razložil in le eden je uporabil besedo »prepovedano.« 

Ostali so pravilno razumeli in razložili znak.  

Raziskovalci in načrtovalci, ki se ukvarjajo z jezikovno politiko, se strinjajo, da preventivno 

delovanje na področju zgodnje pismenosti zmanjšuje slabšo pismenost v zgodnjih razredih 

osnovne šole (Skubic, 2013).  

NALOGA 8: Nadaljuj s postavljanjem. 
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Graf 9: Primerjava pravilnih in napačnih odgovorov otrok pri nadaljevanju postavljanja 

likov 

 

Le 2 (11 %) otroka sta v skupini, kjer sem izvajala NTC-dejavnosti, pravilno nadaljevala 

vzorec, 17 (89 %) otrok pa nepravilno. V drugi skupini je bilo pravilnih 10 (53 %) odgovorov 

in 9 (47 %) napačnih. 

Pri dani nalogi so se pokazali očitni rezultati med obema skupinama. Otroci, ki niso imeli NTC- 

dejavnosti in so tudi nekoliko starejši, so navodilo o nadaljevanju v večini razumeli. 

V skupini, kjer sem izvajala dejavnosti, je bilo opaziti, da jim je več težav povzročal prvi vzorec, 

ki je bil sestavljen iz vzorca in še enega ponovljenega lika. Največ otrok je nadaljevalo od 

začetnega lika. Pri nekaterih je bilo opaziti tudi težavo pri risanju kvadrata. Nekaj otrok je 

vzorec iz prvega primera prenašalo oz. vključilo še v drugi vzorec. 

NALOGA 9: Izpolni navodilo. 

S črto poveži obe zvezdi tako, da se črta ne dotakne kroga! 

Nariši črto od enega do drugega kroga tako, da bo šla skozi kvadrat! 

Nariši piko v krog in križ v kvadrat! 

Obkroži manjši kvadrat in prečrtaj krog! 
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Graf 10: Primerjava pravilnih in napačnih odgovorov pri izpolnjevanju navodil 

 

V skupini z NTC-dejavnostmi so pravilno izpolnili navodilo 3 (16 %) otroci, 16 (84 %) pa 

nepravilno, v drugi skupini 8 (42 %) pravilno in 11 (58 %) napačno. 

V skupini, kjer sem izvajala NTC-dejavnosti, je razumevanje in sledenje navodilom otrokom 

predstavljalo težave. Iz grafa je razvidno, da je velik del otrok nalogo rešil napačno.  

Težave so se v obeh skupinah pojavile pri razumevanju odnosa manjše – večje in prislovu skozi. 

Pri daljšem navodilu je nekaj otrok izvedlo le prvi del navodil, drugi del pa ne.  
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SKLEP 
 

Namen diplomskega dela je bil preizkusiti način dela v skupini otrok in dokazati, da to 

pomembno vpliva na razvoj predopismenjevanja.  

Na podlagi testa prebralnih in predpisalnih spretnosti, ki sem ga naredila v skupini otrok, starih 

od 4 do 5 let, in skupini otrok, starih od 4 do 6 let, se napredek ni pokazal na vseh področjih. V 

skupini, kjer so bili otroci stari od 4 do 5 let in sem izvajala NTC-učenje, so bili rezultati boljši 

le pri fonološkem zavedanju. 

Zavedam, se da je bilo obdobje, v katerem sem izvajala dejavnosti, relativno kratkotrajno in je 

v veliki meri tudi to vplivalo na končne rezultate. 

Med dejavnostmi sem opazila, da se je pri nekaterih otrocih pojavilo veliko zanimanje, saj so 

otroci z navdušenjem pripovedovali o zastavah, ki so jih risali (na lastno pobudo) tudi doma, 

kjer so videli simbole, ki smo jih spoznavali v vrtcu. 

Med prosto igro sem otrokom ponudila tudi različne pripomočke, za katere so nekateri otroci 

pokazali velik interes. 

Pomembno se mi zdi, da so bile stvari, ki smo jih spoznavali v vsakem tednu, še naprej na 

njihovem dosegu. Vzgojiteljica mi je večkrat omenila, da so stvari opazovali in se med seboj 

pogovarjali o tem. 

Rezultati v raziskavi L. Drgan (2016) kažejo na to, da otroci pri NTC-sistemu učenja razvijajo 

pozitiven odnos do učenja in znanja, pogosteje imajo nove ideje za dejavnosti, igre prenašajo 

domov oz. si dejavnosti želijo nadaljevati v vrtcu. Prav tako radi iščejo informacije tudi s 

pomočjo staršev. 

Največji interes so otroci pokazali za uganke, in sicer o živalih, zato sem kasneje nadaljevala 

tudi s to temo in v vrtec prinesla paličnjaka. 

Preizkusila sem različne dejavnosti in načine, ki jih priporoča dr. Ranko Rajović in spoznala, 

da je pomembno, da se zavedamo načela od bližnjega k daljnemu, zato bi pri nadaljnjem delu 

temo morala bolj povezati s temo o pravljicah, ki so jo spoznavali, preden sem začela z 

dejavnostmi. Poleg tega bi lahko, ob začetku dela, v obeh skupinah izmerila začetno stanje na 

področju predopismenjevalnih spretnosti in napredek bi bil bolje viden. 
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Za boljše delo v vrtcu na področju predopismenjevanja predlagam aktivno vključevanje 

različnih oblik dela, predvsem pa opazovanje in zapisovanje razvoja vsakega posameznika. 

To prikazujejo tudi ankete, ki so jih izpolnjevali vzgojitelji in vzgojiteljice, ki v svoje delo 

vključujejo NTC-program. Vzgojitelji potrjujejo, da bolj sistematično spremljajo in opazujejo 

napredek otroka (Hribešek, 2016). 

V literaturi navajajo, da je potrebno biti pri tem pazljiv: »Ko opazujemo, moramo vedeti, kaj 

opazujemo. Zelo hitro se namreč lahko znajdemo v situaciji, ko se osredinimo na zastavljene 

cilje in rezultate ter spregledamo tisto, kar je veliko pomembneje – potek učenja.« (Sutherland, 

2015) 

Pomembno se mi zdi, da bi čim več vzgojiteljev poleg kurikularnih vsebin vključevalo tudi 

vsebine, ki jih predlagajo drugi strokovnjaki, in s tem obogatili obstoječe delo v vrtcu. Zaradi 

svoje nevrofiziološke osnove program NTC dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce 

ter ga hkrati bogati (Juriševič, Rajović in Drgan, 2010, str. 12). 

Eden od vzgojiteljev o odgovornosti pri svojem delu pravi, da je vzgojitelj odgovoren za 

pridobivanje lastnih kompetenc, ki so potrebne za delo. (Bole, 2016) 

Prav tako sem mnenja, da so znanja primerna tudi za osnovnošolske učitelje. Ker pa je 

pomembno sodelovanje med domom in šolo, je v prihodnje smiselno o tem ozaveščati tudi 

starše.  

Zavedati se moramo, da se družina dandanes spreminja in otroci preživijo s starši vedno manj 

časa. Zaradi tega je še toliko pomembneje, da vrtec strokovno utemelji pomembnost razvoja 

govora ter zagotovi ustrezno in spodbudno okolje (Čas idr., 2005). 

Primerjalna analiza izobraževalnih sistemov v mednarodni raziskavi PISA nam prikazuje 

načine, ki zagotavljajo visoko bralno pismenost. Finska ima dolgo tradicijo obveznega šolanja, 

enake možnosti za vse otroke, usmerjeni so k visokim dosežkom, ugled učiteljskega poklica, 

avtonomija šole …V Hong Kongu so se odmaknili od podatkovnega znanja in stremijo k 

razvijanju učenja, učenje namesto poučevanja, od gospodarskih potreb k potrebam 

posameznika … (Saksida, 2017). 

Stanje v drugih državah, kjer imajo visoko bralno pismenost, bi nam moralo biti zgled in 

spodbuda za nadaljnje kakovostno delo z našimi najmlajšimi, ki so naša prihodnost.  
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PRILOGI 

PRILOGA 1: Soglasje staršev 

Spoštovani starši! 

Sem Špela Torkar in letos zaključujem študij Predšolske vzgoje v Ljubljani. Za 

temo diplomskega dela sem si izbrala primerjavo predopismenjevanja po 

Kurikulumu za vrtce in NTC-sistemu, katerega avtor je Ranko Rajović.  

V sklopu tega, bom z otroki izvajala dejavnosti ki jih predlaga NTC-učenje. Ob 

koncu pa bom spretnosti preverila s preizkusom za predopismenjevanje. 

Testiranje bo potekalo individualno in anonimno. 

Pridobljeni rezultati bodo namenjeni izključno za študijske namene. 

Prosim Vas, da s podpisom dovolite fotografiranje in uporabo rezultatov Vašega 

otroka. 

 

Najlepša hvala! 

 

Špela Torkar 
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PRILOGA 2: Test zgodnjih bralnih zmožnosti 

PREIZKUS PREDOPISMENJEVALNIH ZMOŽNOSTI 

(Jurišić, 2001 in Grginič, 2005) 

Datum rojstva (dan, mesec, leto): 

Navodila otroku (kaj 

rečemo) 

Merilo ocenjevanja, kaj otrok odgovori, da 

dobi eno točko? 

Pripomoček 

Pokaži, kje so napisane črke. Pokaže okvir št. 4 Priloga 1 

Kaj je to? Lego oz. kocke Priloga 2 

Predstavljaj si, da je to v 

knjigi. S prstom pokaži, 

kako beremo. 

S prstom pokaže od leve proti desni. Priloga 3 

Kaj je to? Kateri znak 

poznaš? 

Za točko prepozna en znak: 

a) Pripada punčki oz. Barbiki 

b) Pripada ekšemenu oz. robotu oz. lovcu  

Priloga 4 

To je pismo. Kaj piše tukaj? Pokaže, kje, kod stanuje oz. otrok pove svoj 

naslov (ulica in mesto) 

Priloga 5 

Reši te uganke! Katera od 

teh besed (pokažemo na levi 

stolpec) je tole (pokažemo 

prvi rebus na desni)? Najprej 

poimenuje slike (na desni), 

če otrok ne poimenuje ali 

poimenuje drugače – npr. 

kokoš, potem jo poimenujete 

vi. 

Poveže rebus s sliko, pove besedo (kura, 

kravata, posoda); vse tri besede za točko. 

Priloga 6 

Poimenuj piktograme. (Kaj 

pomenijo sličice?) 

 

 

‒ Uporaba odprtega ognja prepovedana. 

‒ Ne skači v vodo. 

‒ Psom vstop prepovedan. 

‒ Vstop s sladoledom prepovedan. 

 

Priloga 7 

Nadaljuj s postavljanjem.  

 

 Priloga 8 

Izpolni navodilo. Povemo samo enkrat. Priloga 9 
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PRILOGE (nanašajo se na preizkus predopismenjevalnih zmožnosti) 

Priloga 1: 

//-00//-00= %%&%&% 14289652 DREVO 

 

Priloga 2: 

 

Priloga 3: 

LISICA JE PADLA V PRECEJ GLOBOK VODNJAK.  

MISLI IN MISLI, KAKO BI PRIŠLA IZ NJEGA.  

VZPENJA SE PO VODNJAKOVI STENI,  

A JE VES NJEN TRUD ZAMAN,  

SAJ JE STENA PREVISOKA.

PO NAKLJUČJU PRIDE V BLIŽINO KOZEL,  

DA BI SI UGASIL ŽEJO.  

KO ZAGLEDA LISICO V VODNJAKU,  

JO VPRAŠA, ČE JE VODA DOBRA.
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Priloga 4: 

 

Priloga 5: 

  

Priloga 6: 

K                                                                   

TA                                                         

PO  A                                  

 

 

Priloga 7: 
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Priloga 8: 

 

 

  

 

 

  

Priloga 9: 

Priloga 9: 

S črto poveži obe zvezdi tako, da se črta ne dotakne kroga! 

Nariši črto od enega do drugega kroga tako, da bo šla skozi kvadrat! 

Nariši piko v krog in križ v kvadrat! 

Obkroži manjši kvadrat in prečrtaj krog! 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

              
                                 

  


