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Besede take in drugačne

Ljubim besede, tiste prave,
ki nočejo v glave odraslih:
sočne in zvočne in vsemogočne,
zmožne in prožne,
gladke in sladke,
ki se v ustih tope,
čistijo grlo in ga hlade,
kakor bonboni,
ko čokolada,
ko limonada,
ki, kadar se rabijo, gladijo, vabijo,
sladijo.
zvenijo,
živijo
kot Tivoli
in v njem direndaj
ali pa pokajo, pojo in se pačijo
kot papagaj
ali, postavim, Popokatepetl.

Ah, in kaj je besed,
kislih in pustih,
ki se kot jed
nemogoča
valjajo v ustih,
kakor čistoča
in tihobodi
in senespodobi
in hitrospat!
Groza! Kakšen puščoben besedni zaklad!
Pojdimo, bratci, skozi najtanjše sito
naš slovar presejat,
da ga očistimo res temeljito
tega plevela spred in zad!
Tone Pavček
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POVZETEK
Razvijanje besedišča je proces, ki poteka vse naše življenje, obdobje šolanja je le ena
od intenzivnih faz. Različne raziskave potrjujejo pomembnost razvijanja besedišča otrok
prvošolcev, saj to določa kasnejšo stopnjo bralnega razumevanja.
V magistrskem delu nas je zanimalo, ali lahko s pomočjo namiznih družabnih iger pri
pouku slovenskega jezika vplivamo na izboljšanje besedišča in s tem razvijamo
sporazumevalno zmožnost prvošolcev.
V uvodnem delu so navedena teoretična izhodišča, osvetljena s pomočjo pregledov
različnih domačih in tujih raziskav, ki zaokrožujejo sedem poglavij, povezanih s
sporazumevanjem, z besediščem, družabno igro, poslušanjem, govorjenjem in motivacijo, sledi
raziskava, ki je bila izvedena v štirih prvih razredih, na dveh mestnih osnovnih šolah. Na vzorcu
62 učencev, od tega 31 dečkov in 31 deklic, starih od 6 do 8 let, je bil izveden začetni in končni
preizkus obsega besedišča. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno eksperimentalno metodo
raziskovanja. Pridobljeni podatki so kvantitativne in kvalitativne narave; pri obdelavi podatkov
smo uporabili univariantno, bivariantno in multivariantno statistično metodo.
Ugotovitve na testiranem vzorcu so pokazale, da igranje družabnih iger pozitivno vpliva
na obseg besedišča tako pri dečkih kot pri deklicah. Povečan obseg besedišča se kaže pri vseh
učencih ne glede na dolžino predhodnega vključevanja otrok v program predšolske vzgoje in
ne glede na pogostost igranja družabnih iger v domačem okolju pred samo raziskavo. Raziskava
potrjuje pomen družabnih iger kot motivacijskih sredstev pri učenju in širjenju besedišča.
KLJUČNE BESEDE: prvi razred osnovne šole, poslušanje, govor, besedišče, motivacija,
namizne družabne igre
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ABSTRACT
Vocabulary learning is a lifelong process and the period of schooling is one of its
intensive phases. Various studies confirm the importance of developing the vocabulary of first
grade students of primary school, since their vocabulary determines the subsequent level of
their reading skills.
This master thesis examines whether using social table games during the Slovene
language lessons can have effect on vocabulary learning and thus on the development of first
graders’ speaking skills.
The introductory part sets out the theoretical backgrounds which are explained by an
overview of various national and foreign researches and organised into seven chapters related
to communication skills, vocabulary, social games, listening, speaking and motivation. This is
followed by a survey which was conducted in four first grades in two primary schools in the
town. The initial and final tests of vocabulary size were performed on a sample of 62 pupils of
which 31 boys and 31 girls aged between 6 and 8 years. We used descriptive and causal
experimental research methods. The data obtained are quantitative and qualitative.
The findings of the surveyed sample showed that playing social games had positive
effects on the vocabulary size of boys as well as of girls. All pupils have improved their
vocabulary range regardless of their period of attending preschool institutions and of frequency
of playing social games at home prior to the survey. The survey confirms the importance of
social games as motivation in learning and expanding vocabulary.

KEYWORDS: first grade of primary school, listening, speaking, vocabulary, motivation,
social table games.
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»Beseda je žebelj, na katerega obesimo misel.«
»H. W. Beecher«

1 UVOD
Otroci v prvi razred stopajo še v obdobju, ko jim igra pomeni največ, zato se z njeno
pomočjo tudi največ in najbolje naučijo. Nesmiselno bi bilo pričakovati, da bodo na igro
pozabili, sedeli v šolskih klopeh in poslušali učitelja. Številne raziskave, izvedene na tem
področju, kažejo, da igra pozitivno vpliva na učenje, saj so otroci med igro aktivnejši, učno
snov usvajajo na prijeten in igriv način ter jo zato laže dojamejo. Igra pripomore k večji
motivaciji, pozornosti in zbranosti ter trajnejšemu znanju; je dinamična metoda dela, pri čemer
učenec vanjo vključuje posredovano znanje, hkrati pa ga igra spodbuja k razmišljanju, kaj
novega se je naučil. Pri tem se razvija na afektivnem in psihomotoričnem področju ter gradi
kognitivna spoznanja, zato lahko trdimo, da igra omogoča celostno učenje (prim. Mrak Merher
idr., 2013).
V magistrskem delu nas je zanimalo, kako lahko s pomočjo namiznih iger pri pouku
slovenskega jezika izboljšamo besedišče prvošolcev. Za razvijanje besedišča učencev se sicer
uporabljajo različne besedne igre, pri čemer učenci spoznavajo in usvajajo nove besede (prim.
Pečjak, 2012). Bistvene značilnosti družabnih iger so: družabnost, zabava, druženje,
pričakovanja in slučajnost. Učitelj lahko družabno igro spreminja do te mere, da doseže
zastavljene učne cilje in je kot didaktični pripomoček, za učenca pa je lahko uvodna motivacija
ali nagrada po opravljenem delu (prim. Grginič, 2003).
V teoretičnem delu naloge smo predstavili pomen sporočanja, govorjenja, poslušanja in
didaktične igre. Omenjena področja smo osvetlili s pomočjo pogledov različnih domačih in tudi
tujih raziskav. V nalogi so opredeljene tudi družabne igre, njihov namen in prikaz uspešnega
pripomočka pri razvijanju otrokovega besedišča. Skozi temeljna sporazumevalna izhodišča in
razvoj otrokovega govora je družabna igra opredeljena kot motivacijsko sredstvo, ki je otrokom
zelo blizu in s pomočjo katere uspešno razvija predvsem dve sporazumevalni zmožnosti, to sta
poslušanje in govorjenje. Igra kot otrokova primarna dejavnost je kot učni pripomoček oziroma
sredstvo zapisana tako v Kurikulumu za vrtce (2009) kot tudi v Učnem načrtu za slovenščino
(2011).
Glede na vsebino in cilje učitelj pri pouku izbira ustrezne didaktične metode in oblike,
igre pa so navedene kot priporočilo. M. Kranjčan (2011) meni, da so igre, ki jih izberemo za
predšolsko rabo, učinkovite, kadar imajo jasno zastavljene cilje – le tako prispevajo k
otrokovemu doživljanju jezika in učenju v skupini. V empiričnem delu smo tako želeli
prikazati, kako in s katerimi družabnimi igrami lahko razvijamo otrokovo besedišče v prvem
razredu osnovne šole. Zanimalo nas je, ali se motivacija otrok za delo poveča, kadar je pri delu
uporabljena družabna igra, oziroma ali otroci uporabljajo več besed, tvorijo bolj smiselne
povedi, stvari lažje upovedujejo. Ob tem smo želeli še ugotoviti, kako sociodemografski
dejavniki otrok vplivajo na razvoj besedišča.
Proces učenja v šoli in v prostem času lahko poteka z različnimi učnimi pripomočki;
najbolje je, kadar lahko dejavnosti doma ter v šoli povežemo, zato je smiselno pri pouku
izkoristiti tudi družabne igre, ki jih imajo otroci doma. Neprisiljeno skozi igro, na drugačen,
zabaven način lahko tako bogatimo besedišče otrok v prvem razredu. Na tržišču je veliko
družabnih iger, ki pri otrocih spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost – namenjene so druženju
različnih generacij, so hkrati sproščujoče, zabavne in miselne. Družabne igre pripomorejo k
pridobivanju novega znanja in so pomemben vir informacij v formalnem ter neformalnem
izobraževanju.
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2 KAJ JE SPORAZUMEVANJE
»Sporazumevanje je posebna oblika človekovega vedenja, povezanega z določenim
namenom (sporazumevanje ne poteka samodejno).« (Križaj Ortar idr., 1994: 7.) M. Križaj
Ortar, M. Bešter in E. Kržišnik (1994) so sporazumevanje opredelile kot izmenjavanje sporočil
med ljudmi, kamor uvrščajo tako sporočanje kot tudi razumevanje sporočila, nekateri drugi
avtorji navajajo, da je temelj sporazumevalnih dejavnosti proces štirih komponent: poslušanja,
govorjenja, branja in pisanja.
Človek se najprej sporazumeva v slušnem prenosniku (najprej posluša in govori) –
poslušanje in govorjenje človek usvoji nezavedno, s posnemanjem. Sporazumevanja v vidnem
prenosniku (branje in pisanje) se večina ljudi nauči zavestno, večinoma v šoli ob sistematičnem
razvijanju različnih sposobnosti, potrebnih za branje in pisanje (prim. Križaj Ortar idr., 2000).
Na sliki so prikazane t. i. primarne in sekundarne komunikacijske dejavnosti.

Shema 1:Primarne in sekundarne komunikacijske dejavnosti (Pečjak, 2002).
Za V. Medved Udovič (2005) je pomembno, da otrok pri sporazumevanju razvije
ključne zmožnosti, ki so vodilo za kasnejše izobraževanje. Pomembne so tiste s širšo pojmovno
pismenostjo, saj vplivajo na posameznikove sposobnosti delovanja v okolju, kjer živi in razvija
svoje potenciale. Pomembne so tudi sposobnosti, ki imajo v času, v katerem živimo, velik
potencial. To so generične sposobnosti komunikacije, učenja, motivacije, timskega dela,
reševanja problemov, logičnega mišljenja in kreativnosti. Za uspešno sodelovanje
posameznikov v neki skupini so pomembne socialne in medosebne odlike, ki jih otrok pridobi
že v vrtcu.
2.1 Sporazumevalne dejavnosti
Sporazumevalne dejavnosti delimo na receptivne in produktivne; receptivni sta
poslušanje in branje, produktivni pa govorjenje ter pisanje. S. Pečjak (2009) meni, da se v
prvem triletju intenzivno razvijajo vse štiri komponente.
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Teale in Sulzby (1988, v Pečjak, 2009) pojasnjujeta, da je delež poslušanja večji v
predšolskem obdobju, kjer otrok spoznava in uri spretnosti branja ter pisanja; pomembno je,
kako so oblikovane dejavnosti, da otrok ob njih lahko individualno razvija svoje sposobnosti.
Pedagoški teoretiki so mnenja, da k temu vodi globalni pristop, pri čemer se upoštevajo vse štiri
dejavnosti kot enoten sistem, kjer ne prevladuje ena nad drugo.
Pri razvoju pismenosti gre za preplet povezanih dejavnosti, kot so dejavnosti branja,
pisanja in splošnega poznavanja besed. V predšolskem obdobju so otroci na stopnji razvijajoče
se pismenosti, prav tako tudi nekateri otroci v prvem razredu osnove šole. Na stopnji začetne
pismenosti so otroci od predšolskega obdobja do nekako drugega razreda, na prehodni stopnji
pismenosti pa so učenci od prvega do četrtega razreda. Meje med posameznimi stopnjami niso
ostre, saj je dinamika razvoja otroka zelo različna (prim. Barone, Mallette, Xu, 2005, v Pečjak,
Potočnik, 2011).
2.2 Sporazumevalna načela
Poleg dejavnikov sporazumevanja je za uspešno sporazumevanje treba poznati tudi
sporazumevalna načela. Tako ločimo načelo sodelovanja, načelo kakovosti, načelo količine,
načelo primernosti, načelo načina in načelo vljudnosti. Sporazumevalna načela so le smernice,
niso oblikovana pravila, zato jih posamezniki v sporočanju tudi vseh ne upoštevajo (prim.
Pulko, 2007).
2.3 Vrste sporazumevanja
Če pogledamo v zgodovino sporočanja, je najprej nastalo dvosmerno sporočanje, iz
njega pa se je sčasoma razvilo enosmerno sporazumevanje. Tudi pri otrocih je do stopa v šolo
prisotno dvosmerno komuniciranje, v obliki pogovora – v šoli pa se morajo navaditi tudi na
enosmerno sporočanje, kar jim, ker nimajo izoblikovanih načel poslušanja, predstavlja težavo.
V šoli morajo učenci razvijati obe vrsti sporazumevanja, da bi usvojili temeljna načela
vljudnega pogovarjanja in učinkovitega govornega nastopanja (prim. Kneževič, 2010). I.
Kneževič (2010) pojasnjuje, da smo ljudje edina bitja, ki se sporazumevamo z besednim
jezikom, zato je zelo pomemben gradnik sporazumevalne zmožnosti poznavanje jezika, zraven
tega pa tudi pragmatična zmožnost. Tako naslovnik kot sporočevalec morata namreč pri
sprejemanju oziroma tvorjenju besedil razmišljati o okoliščinah, v katerih je besedilo nastalo,
oziroma je bilo sprejeto.
3 RAZVOJ IN UČENJE JEZIKA
3.1 V predšolskem obdobju
Kurikulum za vrtce (2009) vsebuje temeljna vedenja o predšolskem otroku, njegovem
razvoju in učenju v predšolskem obdobju; namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev,
ravnateljem in svetovalnim delavcem. Nudi strokovno podlago za izpeljavo kakovostne
predšolske vzgoje; v njem so podani globalni cilji na posameznih področjih, skupaj z vsebinami
in predlaganimi dejavnostmi. Upošteva enako možnosti za vse otroke in hkrati upošteva
različnosti, zagotavlja enakovredne pogoje za optimalni razvoj vsakega otroka, pri tem pa je
fleksibilen do individualnih razlik v razvoju in učenju. Vključuje dejavnosti, ki so razvrščene v
šest glavnih področij: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika. Cilji, navedeni v
kurikulumu, predstavljajo okvir, ki vzgojiteljici nudi strokovno podlago za pripravo različnih
vsebin in dejavnosti. Na ravni izvedbenega kurikuluma vzgojitelji na različne načine cilje
povezujejo, dograjujejo in dopolnjujejo. Na razpolago so jim številni priročniki, kjer so zapisani
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metodični in didaktični postopki, podprti s primeri. Vzgojitelj na podlagi zapisanega delo
načrtuje, izvaja, pri tem pa opazuje in na koncu evalvira (prim. Kurikulum za vrtce, 2009).
Govorni razvoj je zapleten in dinamičen proces, ki se začne z neverbalnim
sporazumevanjem, oblikovanjem ter povezovanjem prvih glasov, poteka preko prve
izgovorjene besede vse do oblikovanja enostavnih in sestavljenih stavkov, poznavanja
slovničnih pravil, razumevanja različnih besedil, rabe govora v različnih govornih položajih,
razvoja komunikacijskih spretnosti ter metajezikovnega zavedanja (prim. Marjanovič Umek,
1990).
Najpomembnejše obdobje za razvoj govora je ravno predšolsko obdobje. Otroci so
nenehno vključeni v različne komunikacije s svojimi vrstniki, vzgojitelji in starši – ob
vsakdanjih pogovorih in ob pripovedovanju literarnih besedil, ob poslušanju glasbe, s
pripovedovanjem, opisovanjem, ob domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic,
pesmic. V tem obdobju se učijo izražati izkušnje, misli, čustva; učijo se razumeti sporočila
drugih; njihove jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravnmi, od fonološke,
morfološke, skladenjsko-pomenske. Otroci se učijo tudi od sovrstnikov, s katerimi se igrajo
razne socialne igre, besedne igre, izmišljarije, izštevanke, rime, uganke. Od otrokovega tretjega
leta dalje je pomemben razvoj predpisanih in predbralnih sposobnosti. V temeljnih ciljih so
definirani globalni cilji, ki navajajo razumevanje jezika kot temelj lastne identitete (prim.
Kurikulum za vrtce, 2009).
Pomemben kontekst za razvoj otrokovega govora je vrtec. Različne dejavnosti, v katere
se vključujejo otroci v vrtcu, vplivajo na značilnosti govornega izražanja otrok v vsaki izmed
njih ter jih spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih položajih in k rabi izjav, ki se
razlikuje tudi v slovnični strukturi (prim. Marjanovič Umek, 1990).
Globalni cilji opredeljujejo jezik kot objekt igre; otroka spodbujajo k zavedanju obstoja
lastnega jezika, ob tem pa ga navajajo tudi na druge jezike in kulture. Vzgojitelj otroka spodbuja
k poslušanju, ga s pogovorom vodi k razumevanju slišanega in mu omogoči prijetno doživljanje
jezika. Omogoča mu spoznavanje in doživljanje temeljnih literarnih del, namenjenih otrokom,
razvija neverbalno komunikacijo in spodbuja ustvarjalnost ter jezikovno zmožnost (prim.
Kurikulum za vrtce, 2009).
Vrtec otroka spodbuja k različnim dejavnostim, med katere spadajo prosta igra,
usmerjene dejavnosti, prehodne dejavnosti in rutinske dejavnosti. Med seboj se razlikujejo
glede na material, ki jim je ponujen, prostor, po katerem se lahko gibljejo, vključenost odrasle
osebe ali vrstnikov in pravil, ki veljajo v zvezi z govornim izražanjem. Vse naštete dejavnosti
vplivajo na otrokovo govorno izražanje in ga spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih
položajih (prim. Marjanovič Umek, 1990).
Med temeljnimi cilji je zapisano, da otrok uživa ob prepoznavanju nesmiselnih zgodb,
rimah, glasovnih in besednih igrah, pri tem pa doživlja zvočnost ter ritem. Jezik razvija na
glasoslovni, oblikoslovni in skladenjski ravni, pri čemer se tudi ustvarjalno izraža. Govorjenje
otrok spoznava kot vir ugodja in zabave, z njim rešuje vsakodnevne probleme ter razvija bralne
in predbralne sposobnosti. Knjiga je zanj vir informacij, ob kateri doživlja ugodje, veselje in
zabavo, skozi učenje pridobiva pozitiven odnos do literature.
Na podlagi ciljev vzgojiteljica organizira različne dejavnosti, ki pomagajo otrokom k
pristnemu doživljanju jezika. Od prvega do tretjega leta so tako v kurikulumu (2009) zajete
dejavnosti, kot so poslušanje pravljic, zgodbic, ugank, pesmic in pripovedi o dogodkih, igra se
z glasovi, tvori nove besede, odziva se na pozive, sam začenja pogovor, postavlja vprašanja ter
nanje odgovarja, igra se jezikovne igrice, seznanja se s knjigami (leposlovnimi in priročniki),
doživlja ritem besed, aktivno rešuje probleme v procesu jezikovne komunikacije. S pomočjo
knjig in različnih tiskovin razvija svoje besedišče, ki ga med tretjim in šestim letom nadgrajuje
s samostojnim ustvarjanjem stripov ali knjig, sodeluje v različnih družabnih ter didaktičnih
igrah, ki spodbujajo bogatenje besedišča. Zgodbe si otrok izmišlja, jih obnavlja, posluša in
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pripoveduje, v njih prepoznava ter doživlja ritem besed, igra se s črkami, glasovi, spoznava
pisni jezik, njegovo vlogo. Za izražanje svojih misli uporablja simbole ter spoznava, da
izgovorjeno besedo lahko zapišemo in preberemo. To obdobje je pomembno za razvoj
predpisanih in predbralnih sposobnosti (prim. Kurikulum za vrtce, 2009).
V kurikulumu je vloga odraslih zapisana kot pomembna, saj so v nenehnem stiku z
otroki. Vzgojitelj pozna njihove sposobnosti, razvojne značilnosti in temu prilagaja svoja
pričakovanja glede otrokove jezikovne zmožnosti. Pri tem uporablja različne knjige z različnih
področij (pravljice, pesmi, igre, umetnostna in neumetnostna besedila), ki otroku nudijo
možnosti, da je v jeziku ustvarjalen, s svojim vzgledom usmerja, se pogovarja, posluša, otrokom
omogoča dostop do informacij iz različnih virov (knjig, leksikonov, priročnikov, slovarjev …)
(prav tam).
J. Lipnik in R. Matič (1993) menita, da so vzgojiteljice in pomočnice v vrtcu dobro
strokovno izobražene na področju govorne vzgoje, v nenehnem stiku z otrokom mu nudijo
različne govorne vaje, kot so vaje poslušanja in govorjenja, vaje oblikovanja glasov, bogatenje
besedišča, vaje pripovedovanja, poslušanja, govorjenja, opisovanja, deklamiranja, tvorbe
verzov ter govorne ustvarjalnosti; svetujejo staršem, jih osveščajo in izobražujejo. S. Pečjak
(1994) je do kurikuluma bolj kritična, saj meni, da so cilji, ki jih vzgojitelji razvijajo, zapisani
preohlapno. Po njenem prepričanju bi morali sistematično določiti glasovne procese (glasovno
razčlenitev, glasovno razločevanje, združevanje glasov ter asociativno zvezo glas-črka) in vaje
za orientacijo (drža svinčnika).
Ob vseh priporočil, ki so zapisana v kurikulumu, skupaj s cilji in dejavnostmi, mora biti
vzgojitelj tudi kritičen, avtonomen ter fleksibilen; ob poznavanju otrok v sami skupini je lahko
drzen, napreden in inovativen; v svoje delo vnaša nove pristope, izkušnje, znanja, ki jih
pridobiva skozi lastno izobraževanje. Meje, kdaj brati in kaj brati otrokom v predšolskem
obdobju postavlja sam, seveda ob upoštevanju mentalne razvojne stopnje otrok, značilnosti
starostnega obdobja, otrokovega interesa ter individualnih razlik med otroki. Knjige, družabne
igre in drugi materiali služijo le kot sredstva oziroma zunanja motivacija, s katerimi v otroku
vzbudi željo po izražanju, komuniciranju ter raziskovanju materinščine; raziskuje meje
otrokovih zmožnosti in sposobnosti izražanja otrok ter lastne kreativnosti. V kurikulumu sta
vzgojitelj in otrok obravnavana kot aktivna udeleženca, pri čemer otrok s svojo interakcijo
spoznava, povezuje in razvija kritično mišljenje, poslušanje in govorjenje, med tem, ko
vzgojitelj zagotavlja socialno interakcijo, spodbuja verbalno mišljenje in prepoznava razvojne
potrebe posameznega otroka. Njegovo načrtovanje na podlagi kurikuluma temelji na
opazovanju in izhajanju iz otrokovega interesa, njegovih močnih ali šibkih področij ter skrbi za
napredek vsakega posameznika. V primeru, da vzgojitelj ni dovolj strokovno dosleden in
natančen, kurikulum ne ponuja povratne informacije v smislu usvojenih ciljev oziroma
napredka, ker je po posameznih področjih zastavljen preohlapno. Podobnega mnenja je L.
Marjanovič Umek (2010), ki meni, da bi jasnejši cilji po posameznih področjih, ki se navezujejo
na porajajočo se pismenost v povezavi z dejavnostmi, kompenzirali zaostanke oziroma
primanjkljaje učencev na področju govornega izražanja še pred vstopom v osnovno šolo.
Tudi sama sem mnenja, da bi bile nekatere spremembe na področju jezika v obstoječem
kurikulumu dobrodošle, predvsem v smislu jasnejših usmeritev za vzgojitelja, saj je razvoj
predpisalnih in predbralnih sposobnosti še kako pomemben. Na tem mestu se strinjam z L.
Marjanovič Umek, ki je zagovornica jasnejših ciljev; ti sedaj predstavljajo le okvir, zato
verjamem, da bi konkretnejši predlogi vzgojitelju delo z otroki olajšali, prav tako evalvacijo.
3.2 Razvoj in učenje jezika v prvem triletju osnovne šole
V Učnem načrtu za osnovno šolo (2011) je slovenščina zapisana kot jezik okolja in
ključni splošnoizobraževalni predmet. Učenci pri predmetu pridobijo kompetence za
učinkovito govorno in pisno sporazumevanje ter razvijajo zavest o pomenu maternega jezika,
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ki je hkrati državni in uradni jezik, spoznavajo pa tudi pomen jezika tako v javnem kot
zasebnem življenju v Sloveniji in širše.
Namen jezika je razviti sporazumevalno zmožnost, z uresničevanjem ciljev z
jezikovnim in knjižnim poukom v štirih sporazumevalnih dejavnostih, ki so:
• poslušanje,
• branje,
• govorjenje,
• pisanje.
Cilje učitelj prilagaja zmožnostim in razvojni stopnji učencev, pri čemer sta prvi in drugi
razred namenjena začetnemu opismenjevanju. Učenci sistematično usvajajo tehnike branja in
pisanja, ki jih povezujejo z vsebinami in dejavnostmi pri ostalih učnih predmetih, v tretjem
razredu opismenjevanje utrjujejo, izboljšujejo in poglabljajo. Poleg branja in pisanja so učenci
vključeni v dejavnosti, v katerih sprejemajo oziroma interpretirajo govorna besedila, se
odzivajo nanje, pišejo krajša besedila, sistematično razvijajo poimenovalno, skladenjsko,
pravorečno, pravopisno, slogovno, metajezikovno zmožnost ter zmožnost nebesednega
sporazumevanja. Pri predmetu učenci tvorijo (govorijo in pišejo), sprejemajo (poslušajo in
berejo) in razčlenjujejo umetnostna ter neumetnostna besedila. Starosti in sposobnostim
zmožno razvijajo sporazumevalne, spoznavne ter ustvarjalne zmožnosti in uzaveščajo temeljne
razlike v sprejemanju, tvorjenju in zgradbi neumetnostnih ter umetnostnih besedil (prim. Učni
načrt za osnovno šolo, 2011).
V splošnih ciljih pri predmetu slovenščina je zapisano, da učenec skozi celotno šolanje
razvija ključne zmožnosti vseživljenjskega učenja. Zaveda se pomena materinščine, s tem tudi
oblikuje narodno in državljansko zavest, si krepi medkulturno ter socialno zmožnost, pri tem
pa ohranja pozitiven odnos do branja, razvija sporazumevalne zmožnosti in pridobiva književno
znanje (prav tam).
Z operativnimi cilji so povezane obvezne in izbirne vsebine, ki služijo učitelju kot okvir
pri njegovem načrtovanju. Med operativne cilje, ki se navezujejo na poslušanje in govorjenje
ter so zapisani v Učnem načrtu za osnovno šolo (2011), sodijo:
- RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI POGOVARJANJA
Učitelj od učenca pričakuje, da pogovorno sodeluje v različnih igrah vlog, da določa
okoliščine pogovora in povzame temo ter bistvene značilnosti, utemeljuje svoje misli,
vrednoti zanimivost in razumljivost pogovora, z učiteljevo pomočjo povzame temeljna
načela vljudnega pogovarjanja, med igranjem vlog izraža svoje občutke, vrednoti svoje
zmožnosti pogovarjanja ter se uči le-tega izboljšati.
- RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI POSLUŠANJA ENOGOVORNIH NEUMETNOSTNIH
BESEDIL
Učiteljeva pričakovanja do učenca temeljijo na pozornem poslušanju enogovornih
neumetnostnih besedil, učenec naj bi določil okoliščine nastanka besedila in
sporočevalčev namen, iz teme izluščil bistvene podatke, besedilo obnovil, izrazil
občutke med samim poslušanjem ter vrednotil svojo zmožnost poslušanja in gledanja
enogovornih neumetnostnih besedil, ki jih s trudom še izboljša.
- RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI GOVORNEGA NASTOPANJA
Ob učiteljevih vprašanjih in slikovnem gradivu, z vnaprej pripravljeno temo in
besedilno vrsto, učenec govorno nastopa ter na koncu ovrednoti svoj nastop v smislu
razumljivosti, načinu podajanja informacij, zmožnosti in načrtuje svoje izboljšave. Poda
svoje mnenje in občutke med govornim nastopom, z učiteljevo pomočjo povzame
temeljna načela uspešnega govornega nastopa.
- INDIVIDUALNO, POSTOPNO IN SISTEMATIČNO RAZVIJANJE BRANJA TER
PISANJA BESEDIL
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Učiteljeva naloga je predvsem razvijati predopismenjevalne zmožnosti pri učencu, kar
pomeni vidno in slušno razločevanje ter razčlenjevanje, orientacijo v prostoru, na telesu
in papirju. Učenci ustno izražajo svoja občutja med branjem in pisanjem, povzemajo
temo, bistvene podatke, pomensko povezanost le-teh, ustno vrednotijo zanimivost,
razumljivost. Tehnike branja razvijajo s pomočjo pisanja besed, enostavčnih povedi,
glasnim in tihim branjem, ustnim izražanjem glede sporočevalčevega namena,
obnavljanjem slišanega, ustno vrednotijo svoje in tuje besedilo ter načrtujejo lastne
izboljšave.
- RAZVIJANJE JEZIKOVNE IN SLOGOVNE ZMOŽNOSTI TER ZMOŽNOSTI
NEBESEDNEGA SPORAZUMEVANJA
Za izboljšanje sporazumevalnih zmožnosti učenci razvijajo poimenovalno zmožnost,
saj dane besede in besedne zveze razlagajo, navajajo besede iz istega tematskega polja,
sopomenke, protipomenke, tvorijo manjšalnice, ljubkovalnice, samostalniške ali
pridevniške izpeljanke. Za izboljšanje oziroma razvijanje skladenjske zmožnosti učenci
razlagajo dane povedi ali povedne zveze, opazujejo bitja ali predmete na sliki,
sprašujejo, določijo njen položaj, pri tem pazijo na pravilen predlog in skladenjsko
obliko samostalnika za njim. Dogodke opazujejo in jim določijo čas sporočanja,
odpravljajo napake pri praktičnih primerih obvladovanja slovnice. Učenci razvijajo
pravorečno zmožnost s posnemanjem knjižne izreke, prepoznavajo neknjižne glasove,
naglase, intonacijo, se zavedajo napak in jih odpravijo. Učenci razvijajo slogovno
zmožnost z odzivanjem na dane okoliščine, kot so: vikanje, tikanje, uradno in neuradno
ogovarjanje. Pri nebesednem sporazumevanju prepoznajo pomen in vlogo nebesednih
sporočil, jih tvorijo, razumejo zvočne ter vidne spremljevalce govorjenja in jih tudi sami
uporabljajo med govornim nastopanjem.
Učenci skozi različne dejavnosti opazujejo in sodelujejo ter procesno spoznavajo in
razvijajo svoje metajezikovne zmožnosti. Vsebina, ki je povezana z vrsto besedil in se nanaša
na poslušanje ter govorjenje, zajema vrste pogovorov (osebni, telefonski pogovor,
enakovrednih ali neenakovrednih sogovorcev), vrste posebnih besedil so razdeljene na besedila
za poslušanje in gledanje, med katere sodi pripoved o življenju vrstnikov ali znanih osebnosti,
pripoved o zanimivem dogodku ali novici, ki so povezane s spoznavanjem okolja ter na besedila
za govorno nastopanje, ki vključujejo pripovedovalno besedilo o tem, kar je učenec doživel,
videl ali slišal. Učenec v govornem nastopu predstavi svoje načrte, opiše svoj dan, kako je
preživel konec tedna ali počitnice, obnovi film, risanko, opiše osebo, žival, predmet, zgradbo
ali njemu ljubo pot (prav tam).
Med jezikovnimi izrazi, povezanimi z govorjenjem in poslušanjem, ki jih učenci
poznajo, razumejo in uporabljajo, so besedilo, poved, beseda, zlog glas, črka, knjižni in
neknjižni jezik, državni jezik, materni in tuji jezik, pozdrav, voščilo, čestitka, vabilo, opis
pripoved, novica.
Na področju književnosti je kot operativni cilj navedeno:
1. Razvijanje recepcijskih zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev
umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih.
Pri književnih besedilih učenec prepoznava govorni položaj pri poslušanju, branju
književnih besedil in pripravi model odzivanja, ki je povezan z njegovimi zunajliterarnimi ter
med besedilnimi izkušnjami, pričakovanji, doživetji, čustvi. Primerja svoja doživetja z drugimi,
opaža razlike pri ponovnem branju, besedila vrednoti in razlaga njemu pomembne dogodke ali
osebe, ki jih doživi med poslušanjem ali branjem. V poeziji prebrane ali poslušane pesmi učenec
poveže v besedilo in najde naslov, izraža svoje razumevanje, ga primerja z drugimi, doživlja
zvočnost, zazna rime in ritem, ki ga poveže s sporočilnostjo. Zvok besede in zvočno slikanje na
koncu povezuje s podobnimi besedili, zna prepoznati tematiko pesmi, jo primerjati z drugimi,
se opredeliti o všečnosti in pojasniti pomen manj običajnih besed, ki jih prepozna v pesmi. V
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prozi učenci doživljajo interpretativno branje, »berejo« zgodbo ob bogatih ilustracijah po svojih
zmožnostih, pri izražanju mnenja o književnem besedilu izpostavijo značilnosti vrste besedila
(prav tam).
2. Razvijanje recepcijskih zmožnosti s tvorjenjem (po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih
(pisanje, interpretativno branje, govorjenje).
Vključujoč poezijo, pri kateri učenci ustvarjajo zvoke z jezikovnimi in nejezikovnimi
sredstvi, tvorijo izrazito ritmična besedila, dobijo občutek za zvočnost jezika, iščejo besedne
dvojice, ki se rimajo, tvorijo rimane verze tako, da dopolnjujejo manjkajoče rime na koncu
verza, izmišljajo si nove besede (tudi nesmiselnice), besede daljšajo in krajšajo, skušajo tvoriti
enokitične pesmi, tvorijo nove besede po vzorcu iz besedila, sestavijo besedilo, v katero
smiselno vključujejo nove tvorjenke. Pri proznih besedilih učenci tvorijo pravljico, upoštevajoč
značilnosti literarne vrste, pravljico »pišejo« s pomočjo nizanja sličic, ki upodabljajo dogajanje,
pozneje kombinirajo sliko in besedilo (izdelujejo slikanice), tvorijo narobe pravljico oziroma
povezujejo več pravljic, tvorijo pripoved (besedilo, ki je omejeno z zakonitostmi stvarnega
sveta) (prav tam).
V prvem izobraževalnem obdobju je učiteljeva naloga, da razvija sporazumevalne
zmožnosti v medsebojni povezanosti z razvojem mišljenja in znanja. Povezava besednega
sporazumevanja na slušni in vidni ravni ter nebesednega sporazumevanja je prisotna tudi pri
drugih predmetih. Glede na vsebino in cilje učitelj izbira ustrezne didaktične metode ter oblike;
priporočljive so didaktične igre, sodelovalno učenje in projektno delo. Glede na predznanje
branja in pisanja učenci po svojih zmožnostih prehajajo skozi faze dejavnosti začetnega
opismenjevanja; učenci naj bi praviloma do konca 2. razreda usvojili temeljno tehniko branja
in pisanja. Cilj poučevanja ne predstavlja le obvladanja tekočega branja in pisanja, ampak tudi
uporabo jezika za razmišljanje, učenje, razvedrilo, ustvarjanje, saj s tem učenci pridobivajo
spoznanja ter dosežejo kritično pismenost (prav tam).
Tudi N. Mercer, R. Wegerif in L. Dawes (1999) opozarjajo, da je za pravilno uporabo
jezika oziroma govora pomembno, da učenci pri delu med seboj sodelujejo, saj je zelo
pomembna povezava med učenjem jezika, kognitivnim razvojem otroka in med samim
govorjenjem. Otroci se uporabe jezika učijo tudi s poslušanjem in posnemanjem in na tak način
jezik v obliki govora tudi funkcijsko uporabljajo; naučijo se uporabljati jezik kot orodje za
razmišljanje, skupinsko in samostojno. Za to pa potrebujejo vodenje in pomoč učiteljev, ki jim
to lahko omogočijo na različne načine skozi vsebine pri pouku.
V učnem načrtu je navedeno tudi poglavje o informacijski tehnologiji, ki pripomore h
kakovostnejšemu pouku in je nekakšna nadgradnja klasičnega pouka, ki omogoča iskanje
podatkov ter informacij s ciljem razvijanja sporazumevalne zmožnosti. K temu bi dodali, da je
za učitelja nujno spremljanje razvoja tudi drugih tehničnih ali didaktičnih novosti, med drugim
tudi novosti na področju družabnih iger, ki zajemajo zmožnosti poslušanja in gledanja
(sprejemanja) ter govorjenja in pisanja (tvorjenja) črk, besed, povedi, zgodb itd. Učitelji bi
morali poskrbeti za opremljenost učilnice tudi z ustreznimi in kakovostnimi igračami ter igrami,
ki bi jih učenci uporabljali tako med poukom kot tudi v prostem času, povezovale bi se z novimi
načini in oblikami dela, predvsem pa s cilji ter vsebinami pouka slovenščine.
4 POSLUŠANJE
»Poslušanju pripada pomembno mesto v človekovi komunikaciji s samim seboj in s
svetom, ki ga obdaja.« (Plut Pregelj, 1999: 10.) Za poslušanje sta vedno potrebna dva,
poslušalec in govorec. Z izmenjavo vlog vplivata na uspešnost govorno-poslušalskega odnosa.
Poslušanje je torej socialni proces, ki povezuje različne človekove lastnosti (fizične, fiziološke,
psihološke, socialne in sodelovalne) (prim. Plut Pregelj, 2012). »Poslušanje je proces, kjer
človek sprejema dražljaje in jih kot informacijo, povezuje z že obstoječimi. Je temeljna
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jezikovno-komunikacijska dejavnost, od katere je odvisen razvoj drugih sporazumevalnih
sposobnosti oziroma dejavnosti.« (Goli idr., 1996: 35.) Po mnenju M. Križaj Ortar idr. (2000)
je poslušanje zavestno dejanje, saj se človek zanj odloči zavestno, in sicer, kadar želi izvedeti
kakšen podatek, izvedeti, kaj si o neki stvari misli sogovorec ali pa morda le zaradi zabave.
»Poslušanje je sestavljena komunikacijska dejavnost. Vključuje kognitivno in emocionalno
aktivnost. Je proces sprejemanja, selekcioniranja, interpretiranja in vrednotenja informacij iz
okolja.« (Mravlje, 1999: 15.) To pomeni, da mora poslušalec na kognitivni ravni razumeti
slišane podatke, kadar pa slišano tudi doživlja, mu doda še emocionalno vrednost. Poslušanje
je najbolj razširjena komunikacijska dejavnost. Osnovnošolci po mnenju L. Plut Pregelj (2012)
preživijo okoli 60 odstotkov svojega časa v šoli kot poslušalci. S poslušanjem se učijo svojega
jezika in ga dojemajo kot prvo komunikacijsko dejavnost. Na začetku šolanja za učenca
predstavlja pomemben vir informacij za pridobivanje znanja, saj še nima razvite bralne tehnike.
Besedišče je v tem obdobju kot pasivno in mnogo večje, kot so ga sposobni povedati.
Neposredno poslušanje nove snovi naj bi trajalo pri predšolskih otrocih 5‒8 minut, za učence
do 3. razreda 8‒12 minut, od 3. do 8. razreda 12‒15 minut. Pogoj za poslušanje je slišanje in
po L. Plut Pregelj (1990) ima več šoloobveznih otrok težave bolj s poslušanjem kot pa s
slišanjem, torej z zapomnitvijo neke podane vsebine. V osnovni šoli bi morali razvijati
učenčevo poslušanje na področjih, kot so:
- sposobnosti razločevalnega poslušanja;
- razumevanje govornih sporočil, navajanje učencev na osnovna pravila uspešne
poslušalsko-govorne komunikacije.
Poslušanje vključuje kognitivne in emocionalne aktivnosti. Pri tem se prepletajo različni
procesi sprejemanja, selekcioniranja, interpretiranja in vrednotenja informacij, ki jih poslušalec
dobi iz okolja (prim. Mravlje, 1999). Poslušanje je dejavnost, ki se je morajo učenci v šoli
priučiti in spoznati njen pomen. Učitelj lahko to naredi z različnimi vajami. R. Alber (2013)
omenja pet korakov, s pomočjo katerih lahko učence naučimo poslušati:
- Nedokončana misel. Učitelj pripoveduje zgodbo, podaja snov. Ko opazi, da ga učenci
ne poslušajo, misli ne dokonča, ampak prosi učence, da sosedu povedo, kaj so slišali, in
sicer tako, da dokončajo tudi njegovo nedokončano misel.
- Če navodila za naloge večkrat ponavljamo, se učenci tega navadijo in nas prvič niti več
ne slišijo. V začetku leta lahko učitelj uvede pravilo »trikrat«. To pomeni, da sam
navodilo pove enkrat, vsi, ki ga niso slišali, morajo najprej vprašati dva sošolca, kaj
morajo narediti in šele nato lahko ponovno vprašajo učitelja.
- Uporaba prstov: učitelj pove neumno trditev (na primer, da je krava vijolične barve)
sredi podajanja razlage ali navodil. Učenci morajo z dvigovanjem roke in številom
prstov pokazati, ali se z besedami učitelja strinjajo, delno strinjajo ali se ne strinjajo.
Tako sodelujejo tudi učenci, ki so sicer sramežljivi.
- Kadar delajo v skupinah, jim med samim delom zamenjajte vloge. To jih bo spodbudilo,
da bodo ne le poslušali, ampak skozi dejavnost komunicirali.
- Pri pogovarjanju nikoli ne pozabimo na očesni stik.
4.1 Vrste poslušanja
Vrste poslušanja se v šoli med seboj razlikujejo glede na sam potek pouka. Učitelj v eni
šolski uri posluša z več različnimi cilji, nastopa pa izmenično kot govorec in kot poslušalec;
prepletata se osebno ter posredno poslušanje (prim. Plut Pregelj, 2012).
4.1.1 Monološko in dialoško poslušanje
Monološko poslušanje poteka tako individualno kot v skupinah, in sicer, kadar je
poslušalec daljši čas, izpostavljen daljšemu govorjenju, kot na primer pri predavanju, v
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gledališču, na koncertih, pri pridigah, na zborovanjih. O dialoškem poslušanju pa govorimo
takrat, ko se skupina ljudi izmenjuje pri govorjenju in poslušanju; takšno poslušanje zasledimo
v šoli, kjer si učitelj ter učenci izmenjujejo informacije in izkušnje (prim. Plut Pregelj, 2012).
4.1.2 Razločujoče poslušanje
Slušno razlikovanje je po L. Plut Pregelj (2012) temelj za razvoj poslušanja z
razumevanjem in ga razdelimo na razbremenjujoče, kritično ter doživljajsko. Razločujoče
poslušanje se začne že v materinem trebuhu in se v različnih življenjskih obdobjih izraža
različno. Slušno razlikovanje ni pomembno samo za jezikovno komunikacijo, temveč tudi za
razlikovanje vseh drugih zvokov, ki jih ustvarjajo narava, živali ali človek.
Sposobnost slušnega razločevanja se razvije po četrtem letu starosti, saj takrat otrok
razlikuje med dolgimi in kratkimi besedami, prepozna oziroma zaznava rimane besede, glasove
na začetku besed … (prim. Golli idr., 1996).
V prvih letih šolanja je slušnemu razlikovanju treba posvetiti veliko časa, saj predstavlja
temelj nadaljnjim vrstam poslušanja. Gre za sposobnost slušnega razlikovanja, ki je pomembno
pri učenju jezika (tudi tujega), še posebej pa je pomembno za učenje branja, saj skozi
razločujoče poslušanje razvijamo dobrega poslušalca in učence hkrati učimo poslušati z
razumevanjem, ki je najpogostejša šolska oblika poslušanja. Učence ob tem učimo tako
razločevalno-poslušalskih veščin kot tudi samega razumevanja sporočil (prim. Plut Pregelj,
2012).
Učenec si snov veliko bolje zapomni, če jo poveže s svojimi izkušnjami. Na poslušanje
z razumevanjem vplivajo slušni spomin, povezanost informacij s poslušalčevim prizadevanjem,
pozornost in koncentracija poslušalca. S tem načinom poslušanja učenec pridobiva sposobnost
zapomnitve dejstev, razlikovanje med pomembnostjo dejstev glede na namen govorca oziroma
poslušalca. Ugotavlja rdečo nit sporočila, zaporedje dogodkov, postavlja zanj pomembna
vprašanja sebi in govorcu ob govornem sporočilu (prav tam).
4.1.3 Priložnostno poslušanje
V vsakdanjem življenju je najbolj pogosta govorno-poslušalska komunikacija, s katero
se srečujemo najbolj pogosta in pomembna pri medsebojnih odnosih med ljudmi ter relativno
nezahtevna za govorca in poslušalca. (Dšuban, 2010)
V šoli je tovrstna komunikacija vsakodnevna in za učitelja zelo pomemben vir
informacij o otroku samem. L. Plut Pregelj (2012) ugotavlja, da ga je v šolah premalo in da se
omejuje le na športne dneve ter izlete. Priložnostni govor je komunikacija, ki na poseben način
združuje učitelja in učenca. Učitelj učenca spozna v drugi luči, v njem odkrije tiste stvari, ki jih
pri pouku ne bi mogel spoznati. Učenec pa dobi možnost, da spozna učitelja kot človeka.
4.1.4 Poslušanje z razumevanjem
Najpogostejša oblika poslušanja v šoli je poslušanje z razumevanjem. Na to, kako
uspešno je, pa vpliva več dejavnikov:
- slušni spomin,
- povezovanje informacij s predznanjem,
- pozornost,
- koncentracija (prim. Pečjak, 2009).
Po mnenju L. Plut Pregelj (1990) je poslušanje z razumevanjem sposobnost, ki zahteva različne
veščine. Med najpomembnejšimi omenja sposobnost zapomnitve dejstev, razlikovanje med
pomembnimi in nepomembnimi dejstvi, zmožnost prepoznavanja vodilne misli … Za učenca,
ki že zna brati, je poslušanje z razumevanjem večkrat zahtevnejša naloga kot pa branje z
razumevanjem. Pri poslušanju se učenec ne more poljubno vračati na dele besedila, ki jih ni
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razumel, zato mora ves čas zbrano poslušati, si sproti zapomniti vsebino in jo analizirati. V
prvih razredih osnovne šole se učenci učijo predvsem s poslušanjem, zato je ta oblika poslušanja
za njih še posebej pomembna. Brez razumevanja namreč ne morejo govorjenega besedila
vrednotiti in oceniti, tudi zapomnijo si ga težje. O razumevanju govorjenega sporočila lahko
govorimo takrat, kadar je pomen sprejetega sporočila podoben oddanemu sporočilu (prim. Golli
idr., 1996).
4.1.5 Doživljajsko poslušanje
Pri tovrstnem poslušanju so močno udeležena čustva. Gre za individualen pristop.
Poslušanje se nanaša na interpretacijo govorjenega jezika, glasbe in naravnih šumov. Na
poslušalca deluje s fizičnimi, emocionalnimi in intelektualnimi učinki. Namenjeno je
predajanju estetskemu uživanju ob ugodnih okoliščinah: ob glasbi, poeziji, literarnih tekstih,
naravnih šumih. Izkušnje ob takšnem poslušanju omogočajo razumevanje njegovega lastnega
odzivanja ob poslušanju vsebine in doživljanje intenzivnejšega doživetja (prim. Plut Pregelj,
2012).
4.1.6 Priložnostno poslušanje
Osnovni namen priložnostnega poslušanja je spoznavanje ljudi in ustvarjanje novih
osebnih stikov. V šolski govorno-poslušalski komunikaciji ima priložnostni razgovor
pomembno mesto. Učitelju omogoča, da učence bolje spozna, prav tako pa učenec učitelja
spozna v drugačni luči (prim. Dšuban, 2010). Priložnostno poslušanje bi moralo biti v šoli
sestavni del vsakodnevnega dela učitelja in učenca v vzgojno-izobraževalnem procesu, saj
boljši medsebojni odnosi predstavljajo tudi boljšo osnovo za učni proces. K vzgoji dobrega
poslušalca spada tudi usposabljanje otrok za priložnostni razgovor o tem, da jih ozavestimo o
pomembnosti priložnostne komunikacije za bolj zahtevno govorno-poslušalsko komunikacijo
in človekovo življenje nasploh (prim. Plut Pregelj, 1990).
4.1.7 Razbremenjujoče poslušanje
Razbremenjujoče ali terapevtsko poslušanje je poslušanje govorca z razumevanjem in
empatijo. Poslušalec prevzema vlogo sprejemnika sporočil, ki jih ne vrednoti, pač pa od njega
pričakuje, da si bo vzel veliko časa, potrpljenja in samodiscipline. Govorca ne vrednoti ali
usmerja in ne verbalizira svojega problema. Avtor pravi, da ni potrebno, da smo usposobljeni
za psihoterapevta, vendar se moramo zavedati, kdaj smo v njegovi vlogi (vloga terapevtskega
poslušalca) in temu ustrezno nastopiti v razgovoru. Težava pri terapevtskem poslušanju je
prezgodnje vrednotenje govorčevega sporočila in svetovanje. Govorca je treba poslušati z
razumevanjem in se poskušati postaviti v njegov položaj (prim. Plut Pregelj, 1990).
Terapevtsko poslušanje vsebuje vse čute, empatijo poslušalca do verbalnih in
neverbalnih sporočil in ni pomembno le v zdravstvene namene, ampak je zelo pomembno tudi
v šoli. Učitelji lahko s tovrstnim poslušanjem ne le pomagajo učencem, ki so v stiski, ampak
jih na takšen način tudi bolje spoznajo. Pri tovrstnem pogovoru je na eni strani pomemben
očesni stik, na drugi strani pa tudi telesna govorica, mimika obraza, kretnje in spodbudne besede
(prim. Lee in Prior, 2011).
4.2 Poslušanje glede na način sodelovanja
Glede na način sodelovanja ločimo več vrst poslušanja.
- Monološko in dialoško poslušanje
Kadar je poslušalec izpostavljen daljšemu poslušanju, govorimo o monološkem poslušanju.
Največkrat smo tovrstnemu poslušanju izpostavljeni na predavanju, na seminarju, v gledališču,
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na koncertu, pridigah, na literarnih nastopih itd.; lahko je individualne narave ali skupinsko,
posredno ali neposredno. Pri individualnem poslušanju je človek v celoti zaposlen, tako
čustveno kot miselno. Doživljanje pri tovrstnem poslušanju je šibko, vendar ga lahko
spodbudimo s skupinskim poslušanjem; v skupini se razvije posebna dinamika, ki privede do
medsebojnega pogovora. V šoli je ta metoda zelo pogosta – predstavlja izhodišče za pogovor
in osebno razmišljanje. O dialoškem pogovoru govorimo takrat, kadar se izmenjavata
poslušalčeva in govorčeva vloga (prim. Plut Pregelj, 2012).
- Poslušalec v dvogovoru, osebnem sporazumevanju
Vlogi govorca in poslušalca se v dvogovoru nenehno izmenjujeta. Sporazumevanje tako lahko
poteka posredno ali neposredno; neposredni govor spremljajo tudi gibi, kar pomeni, da so
prisotna druga čutila, predvsem vid. Osebe s slušnimi težavami ga obvladajo, saj je zaradi
gestikulacije manj naporen; v šoli je takšen govor redkeje izvedljiv, ker je zaradi večjega števila
učencev težko izpeljati pogovor med učencem in učiteljem (prav tam).
- Poslušalec v skupini
Poznamo poslušanje v majhnih in velikih skupinah: v majhnih skupinah govorimo o dialoškem
poslušanju, v katerem vsi člani skupine lahko nastopajo v vlogi govorca ter poslušalca; v velikih
skupinah pa govorimo o monološkem poslušanju. V takšnih skupinah ima poslušalec redkeje
možnost priti do besede in nastopiti kot govorec. Z vidika učenja je takšno poslušanje
informativne narave; v izjemnih primerih se pojavlja takojšnja povratna informacija (prav tam).
- Poslušalec posluša samega sebe
Komunikologi miselni proces, v katerem prisluhnemo sami sebi, imenujejo intrapersonalna
komunikacija – v eni in isti osebi se pojavljata tako oddajnik kot tudi prejemnik. Med tem, ko
govorimo, tudi mislimo in hkrati poslušamo samega sebe – nekako nastaja pogovor s samim
seboj. Obstaja prepričanje, da če znamo prisluhniti sami sebi, bomo znali prisluhniti tudi svojim
sogovorcem (prav tam).
4.3 Poslušanje v šoli
Oblikovana so mnoga načela, ki naj bi jih učitelji upoštevali pri poučevanju, s
poslušanjem in govorjenjem pa sta povezana sodelovalno načelo, načelo identitete in
samospoštovanja ter pravilo pripovednosti (prim. Plut Pregelj, 2012).
V prvem triletju učenci znanje pridobivajo s poslušanjem, saj njihova bralna tehnika še
ni popolnoma usvojena in tudi če berejo, prebranega ne razumejo do te mere, da bi jim bilo
branje lahko v pomoč pri učenju. Njihov pasivni besedni zaklad je večji kot aktivni; razumejo
lahko veliko več, kot so sposobni povedati, zato je treba te sposobnosti še posebej razvijati. V
prvem razredu jih je treba navajati na pravila poslušalsko-govornega sporazumevanja.
Učencem privzgajamo pozornost in koncentracijo ter jih spodbujamo k pozornemu poslušanju
– to lahko počnemo skozi učne vsebine ali pa s pomočjo igre (prim. Golli, Grginič in Kozinc,
1996). Ker smo se v preteklosti oklepali t. i. eksplicitnega, neposrednega prenašanja znanja na
učenca, smo naredili »vsevednega učitelja« in nevednega učenca. S takim načinom poučevanja
se otrok ne more razvijati v celovito osebnost; naloga šole in pouka je namreč, da razvija
učenčevo osebnost, njegovo identiteto in samospoštovanje. Izbrati je namreč treba pot, na kateri
so tudi napake in neuspeh pozitivna spodbuda za učenje (prim. Plut Pregelj, 2012).
Učitelj ima v razredu različne tipe otrok, ki potrebujejo različne pristope poučevanja,
zato je naloga učitelja, da pouk naredi dinamičen in pri tem uporablja različne pristope
poučevanja. Le tako bomo pritegnili učence in pridobili tudi njihovo pozornost ter povečali
koncentracijo njihovega dela (prim. Mravlje, 1999). Dober učitelj je v otrokovem razvoju eden
izmed ključnih dejavnikov, kakšen poslušalec bo postal otrok. Biti mora dober poslušalec in
jim pomagati izoblikovati misli s pomočjo podvprašanj. Pomembno je, da zna učitelj pri svojem
delu improvizirati in pri poučevanju upošteva učenca ter njegove potrebe, saj le tako učenec
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dobi pozitivno samopodobo. Učenec vidi, da je bil poslušan in upoštevan, kar je ključnega
pomena za razvoj dobrega govorca (prim. Plut Pregelj, 2012).
4.4 Vaje za razvijanje poslušanja
Avtorice (Kramarič idr., 2000) so v priročniku za učitelje opisale številne vaje za
razčlenjujoče poslušanje in poslušanje z razumevanjem pri pouku slovenskega jezika, s katerimi
so sledile ciljem poslušanja ter govorjenja, zapisanih v učnem načrtu. Na podlagi svojih
izkušenj so dodale tudi nasvete. Iz knjige smo izbrali vaje, ki so zelo podobne tistim, ki jih
opisujemo v empiričnem delu, le da so cilji doseženi s pomočjo didaktičnega merila –družabnih
iger, med tem, ko so v opisanih primerih doseženi s pomočjo učnih listov in raznih slikovnih
gradiv ter predmetov vsakdanje rabe.
4.4.1 Vaje za razčlenjujoče poslušanje
Cilj: Zaznavanje in prepoznavanje začetnega zloga v besedi.
❖ Učitelj:
- učitelj pripravi slikovno gradivo (kartončke z zapisanimi zlogi in prosojnico);
- pozove posameznega učenca, da izbere sliko in jo poimenuje;
- vodi pogovor;
- na tablo pripne kartone z zlogi in učence povabi k iskanju ustreznih sličic, ki se začnejo
na določen zlog.
❖ Učenci:
- poimenujejo sličice;
- sodelujejo v razgovoru;
- poslušajo navodila.
Cilj: Zaznavanje in prepoznavanje končnega zloga v besedi.
❖ Učitelj:
- pozove učence, da ga pozorno poslušajo in skušajo ugotoviti, kaj imajo skupnega
besede, kot so koza, breza, vaza;
- pripravi prosojnico in flomastre;
- pozove, da učenci poiščejo čim več besed na isti končni zlog.
❖ Učenci:
- poslušajo in ugotavljajo;
- vidno zaznavajo isti končni zlog v besedah;
- razvrščajo besede v skupine, določajo končni glas;
- na prosojnici označijo število besed, ki imajo enak končni zlog;
- povedo, na kateri zlog se konča največ in najmanj besed;
- iščejo besede.
Cilj: Zaznavanje in prepoznavanje začetnega/prvega glasu in končnega/zadnjega glasu v
besedi.
❖ Učitelj:
- pripravi lutko in slike;
- poda navodila, da učenci poslušajo besede in povedo, na kateri glas se začnejo, končajo;
- povabi jih k iskanju imen, ki se začnejo ali končajo na posamezen glas;
- z lutko animira otroka, da posluša besede in določi prvi/začetni ter izmenjujoče
zadnji/končni glas.
❖ Učenci:
- se umirijo in poslušajo navodila;
- sodelujejo v igri;
- poslušajo in izvajajo dejavnosti;
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- sodelujejo v pogovoru.
Cilj: Prepoznavanje števila besed v povedi.
❖ Učitelj:
- pripravi material (sličice, zrna, ploščice, brezčrtne liste, delovne zvezke);
- motivira učence, da na dano sličico tvorijo povedi;
- spodbuja jih k tvorjenju dolgih povedi;
- pri poslušanju naj učenci beležijo število besed v povedi z zrni, črticami …;
- na liste naj označijo dolžino povedi s črto (dolge in kratke črte/povedi).
❖ Učenci:
- tvorijo povedi, besede v povedih zaznamujejo z dogovorjenim znamenjem;
- preštejejo znamenja/besede v povedi (veliko/malo zrn);
- uskladijo svoje rešitve s sošolčevimi;
- vrednotijo svoje delo.
4.4.2 Vaje za razločujoče poslušanje
Cilj: Slušno oziroma vidno utrjujejo glasove oziroma črke in jih ustrezno povezujejo.
(Povezovanje besed z ustreznimi glasovi/črkami.)
❖ Učitelj:
- pozove učence, naj naštejejo čim več besed, v katerih slišijo določen glas (na začetku,
na koncu, znotraj besede);
- povabi jih, naj glasno in počasi preberejo sličice, pri tem naj bodo pozorni na
izgovarjavo;
- naroči učencem, naj povežejo sedeže, na katerih sedijo črke, s tistimi sličicami, ki
ubesedene vsebujejo dani glas;
- motivira jih pri zapisu ustreznih besed na črto ob posameznih sedežih;
- povabi učence k preverjanju rešene vaje.
❖ Učenci:
- nizajo besede;
- sodelujejo;
- počasi izgovarjajo besede in slušno zaznavajo glasove v njih;
- se ravnajo po navodilih učitelja;
- sodelujejo pri preverjanju.
Cilj: Razvijamo branje in pripovedovanje ter domišljijo učencev. (Pripovedovanje
zgodbice ob sliki.)
❖ Učitelj:
- povabi učence k izvajanju pantomime;
- ponudi jim UL in jih pozove k pozornemu opazovanju sličic;
- učence pozove, naj določijo vrstni red sličic;
- pozove jih k izvirnemu pripovedovanju ob sličicah.
❖ Učenci:
- delajo po navodilih;
- opazujejo;
- sličice urejajo po logičnem zaporedju;
- pripovedujejo.
Cilj: Dopolnjujejo povedi iz danih besed. Slušno/vidno utrjujejo glasove/črke in jih
ustrezno povezujejo. (Povezovanje besed.)
❖ Učitelj:
- pozove učence k smiselnemu branju z dopolnjevanjem povedi na UL;
- povabi učence, naj poročajo, kako so rešili vaje;
- naroči učencem, naj si natančno ogledajo slike na UL;
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- učence pri delu opazuje;
- s pomočjo grafoskopske prosojnice skupaj z učenci preverja rešene naloge.
❖ Učenci:
- besede preberejo, si jih skušajo zapomniti; berejo nepopolne povedi in jih dopolnijo
tako, da na črto prepišejo ustrezno besedo;
- utemeljujejo in preverjajo zapisano;
- pred branjem povedi tiho poimenujejo sličice v okvirčkih na UL in si jih skušajo
zapomniti za kasnejše hitrejše dopolnjevanje;
- smiselno berejo in pišejo;
- sodelujejo pri preverjanju.
5 GOVORJENJE
V človeškem življenju ima govor zelo pomembno vlogo. Lahko bi dejali, da je vloga
dvojna, in sicer individualna, saj oblikuje posameznika, in družbena, saj s pomočjo govora
posameznik vzpostavlja stike in komunicira z okolico (prim. Marjanovič Umek, 1990).
Predstavlja dejavnost, ki živa bitja – ljudi loči od živali. Je ena od dejavnosti, ki se razvija več
let in poteka po različnih razvojnih stopnjah. Pri tem gre za vzpostavljanje komunikacije z
okoljem (prim. Kramarič idr., 2001).
Govor je pomemben dejavnik v razvoju otroka. Razvijati se začne z jokom in neverbalno
komunikacijo, ki že v prvem letu otrokovega življenja preide v glas in nato v besedo; le-to
kasneje poveže v stavke. Usvajanje jezika poteka po enakih stopnjah govornega razvoja ne
glede na jezik, ki ga usvajajo – od razvoja glasov, besed do stavkov in slovnice; postane način
mišljenja in delovanja (prim. Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Za D. Žnidarič
(1993), je govor način človekovega komuniciranja s pomočjo stavka, ki je oblikovan z ritmom
zloga, besede in stavka.
Ena izmed otrokovih iger, ki se v določeni kombinaciji nanaša na določeno osebo in
določeno situacijo, je podvajanje zlogov. Primer ma-ma ne pomeni samo določene osebe ali
določenega pomena, pač pa je zlog, ki predstavlja željo po hrani, pestovanju in bolečini ter ima
neko vsebino ali pomen (prim. Kramarič idr., 2000).
5.1 Govor otrok
S. Krajnc (1992) meni, da je učenje jezika motorična reakcija, pri čemer se govora otrok
uči z urjenjem. To pomeni, da se govora otroci sprva učijo s posnemanjem govora odraslih in
ko to usvojijo, njihov govor v resnici postane podoben govoru odraslih. Meni, da je otrok pri
tem pasiven in da je rezultat odvisen od tega, koliko podatkov je otrok slišal; temu nasprotujoč
je nativistični pogled na učenje jezika – po tej teoriji se otrok rodi z vsemi predispozicijami za
razvoj jezika. Učenje jezika torej ni enako nobenemu drugemu načina učenja, saj poteka na
podlagi razvijanja s predispozicijami prirojenih zmožnosti za govor.
Po vedenjski teoriji, ki so jo utemeljili Skinner in sodelavci, govor uvrščamo med
motorične reakcije: to pomeni, da se otrok uči po modelu dražljaj ‒ odgovor ‒ okrepitev ‒
posplošitev. Pri tem je okrepitev vedno socialne narave, saj na sporočilo otrok odrasli
odreagirajo z reakcijo (prim. Kranjc, 1992); temu pogledu rečemo tudi behavioristični pogled.
Otroci posnemajo jezik okoli sebe in so za svoje dejanje pohvaljeni. Ker je pohvala pozitivna
spodbuda, svoje početje nadaljujejo. V začetni fazi posnemajo glasove, preproste besede,
kasneje začnejo le-te povezovati v stavke in uporabljati tudi pravila jezika (prim. Lightbown in
Spada, 2006).
Chomsky je leta 1959 (v Lightbown in Spada, 2006) prej opisano teorijo zavrnil in v
ospredje postavil teorijo prirojene jezikovne predispozicije; meni, da je otrok v procesu učenja
jezika aktiven. Govor, ki ga posluša otrok (govor odraslih) je zaradi čustvene obarvanosti
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nepopoln in tako si otrok vedenje o jeziku pridobiva na osnovi nepopolnih ter nenatančnih
informacij. Chomsky zato meni, da ima človek prirojene predispozicije, saj kljub vsem težavam
in oviram, s katerimi se otrok srečuje, svoj govor uspe razvijati in nadgrajevati. Otrok se torej
rodi z določenimi predispozicijami za razvijanje jezikovne zmožnosti in jezikovnega znanja,
kar mu omogoča, da se nauči govoriti. Po njegovem mnenju je jezik prepleten s pravili in otrok
mora ta pravila spoznati ter odkriti. Pri tem otrok oblikuje svoja lastna pravila, ki jih preizkuša
v pogovoru z odraslimi; iz tega sledi, da je zmožnost govora torej dana že pred rojstvom, znanje
jezika pa je, po Chomskem, prej rezultat razvoja kot pa učenja (prim. Kranjc, 1992).
Kognitivni in razvojni psihologi pa so mnenja, da se otrok jezika uči iz izkušenj, ter
menijo, da v možganih ni posebne strukture, ki bi skrbela za pridobivanje in učenje jezika.
Menijo, da se otroci učijo v jeziku, ob katerem odraščajo in ga slišijo. Prepričani so, da gre za
medsebojno delovanje med prirojeno učno sposobnostjo otrok in okoljem, v katerem živijo
(prim. Lightbown in Spada, 2006).
Piaget, Vigotski in Bruner v svojo teorijo vključujejo konstruktivizem, na podlagi
katerega otroci na svoj način osmišljajo svoje življenje in tako gradijo znanje (prim. Skela,
1999). Pri tem uporabljajo proces asimilacije, kar pomeni, da tako ustvarijo svoje razmišljanje
o tem, kar jih obdaja. Kadar neko vedenje o predmetnosti spremenijo (na primer, da se krava
ne izvali iz jajca), v procesu učenja pride do akomodacije. Če tega v procesu učenja ni, je učenje,
po Piagetu, brez pomena. Interakcija med otrokovim spoznavnim okoljem in njegovim lastnim
znanjem se čez leta razvija, s tem pa se seveda veča količina pridobljenega znanja (prim. Pinter,
2006). Po njegovem mnenju gre otrok skozi različne razvojne stopnje, ki jih označujejo
posamezne značilnosti njegovega mišljenja. Otroci sledijo razvojnim stopnjam v točno
določenem zaporedju, hitrost prehoda pa se razlikuje od posameznika do posameznika.
5.2 Faze otrokovega govorjenja
Razvoj govora poteka po določenih zakonitostih, ki so značilne za določeno obdobje v
otrokovem življenju; nanj vpliva več dejavnikov. Med drugim je pomembna vzgoja v družini,
se pravi, koliko in kako se z otrokom govori, splošna inteligenca, tudi spol (deklice naj bi
večinoma prej in bolje govorile od dečkov) (prim. Ribič Hederih, 2002).
5.2.1 Predjezikovno obdobje
V prvem obdobju otrok razvija percepcijska občutja za zvoke in si pridobiva prakso v
artikulaciji glasov. Razvoj jezika se ne začne šele v trenutku, ko otrok izreče prvo besedo,
marveč že ob rojstvu. Prva faza pripravlja zaznavni in govorni mehanizem za pravi govor, v
drugi fazi pa gre za štiri pomembne razvojne stopnje (jok, gruljenje, bebljanje, izgovarjava po
vzorcu) (prim. Krajnc, 1992).
Prva faza otrokovega zavedanja v govornem razvoju je zaznava glasov in razumevanje
govora – poteka torej od bebljanja, joka do prve izgovorjene besede; otrok sporoča svoje
potrebe in čustva. V tej fazi še ne moremo govoriti o besedah, saj so to le glasovi, ki jih otrok
ponavlja. Velik pomen pri komunikaciji in vse bolj natančno posnemanje govora avtorji
pripisujejo interakciji med otrokom in odraslo osebo. Okoli prvega leta, med otrokovim
dvanajstim in dvajsetim mesecem, otrok izgovori svojo prvo besedo in preide v drugo fazo
(prim. Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).
Otrokov prvi govor je prednostno povezan z zadovoljevanjem fizioloških potreb; ob
koncu drugega leta ga začne pogosteje uporabljati kot sredstvo izražanja svojih odnosov (prim.
Kramarič idr., 2000). M. Ropič ugotavlja, da se posamezne faze govornega razvoja prepletajo
z razvojnimi fazami različnih procesov v navezavi s fizičnim dozorevanjem, kot so motorika in
različni telesni položaji (prav tam).
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Pogoj za jasno izgovarjanje glasov je njegov proces zaznavanja, ki poteka v smeri
zaznavanja lokacije zvoka, ločevanja človeškega glasu od drugih, ločevanja moškega in
ženskega glasu, zaznavanja tona ter ritma pri šestih mesecih (prim. Pečjak, 2000).
5.2.2 Jezikovno obdobje
Besede, ki jih otrok izgovarja, razume tri mesece prej; povezane so z okolico, njegovimi
potrebami in čustvi. Pri izražanju je opazen napredek, saj začne besede povezovati v enostavne
stavke. V otrokovem besednjaku se pojavijo najprej samostalniki (mama, oči, kuža, luč), sledijo
jim glagoli. Le-ti so vezani na otrokove potrebe (pil, daj, nočem, ven, gor), s katerimi odraslo
osebo informira o trenutni situaciji; pomaga si s kretnjami. (prim. Marjanovič Umek idr., 2006).
Po mnenju B. Ribič Hederih (2002: 17) je »prva beseda definirana kot skupina glasov,
ki jih otrok izgovarja in imajo pomen. Združeni zlogi postanejo prava beseda šele takrat, ko
otrok isto kombinacijo zlogov uporablja vedno za iste predmete, stvari in za označevanje istih
pojavov«.
N. Zrimšek (2003) opisuje tri faze govornega razvoja do drugega leta:
- Prvi glasovi
Otrok z jokom opozori nase; v drugem mesecu začne z godrnjanjem, s katerim izraža ugodje in
zadovoljstvo. Okrog šestega meseca se pojavi bebljanje, pri čemer samoglasnike in soglasnike
povezuje v zloge. Okrog prvega leta otrok začne izgovarjati besede po govornem vzorcu.
- Prve besede
Med osmim in petnajstim mesecem se pojavijo eno- ali dvozložne besede, ki že imajo pomen
(živa bitja, predmeti). Besede sprva pomenijo konkreten predmet in sčasoma preidejo v
simbolno funkcijo; otrok se začne zavedati stvari ter jim poimenovati (prim. Zrimšek, 2003).
Prve besede so besede iz največ dveh zlogov. Samo število besed začne po tretjem letu
naraščati, saj naj bi se otrok naučil tudi do 500 besed na leto (prim. Krajnc, 1992).
- Od besede k povedi
Med osemnajstim in dvajsetim mesecem se pojavijo prve povedi; najprej kot telegrafski govor,
po drugem letu pa otrok že tvori povedi iz več besed. Pri približno osemnajstih mesecih otrok
združi dve besedi v besedno zvezo (mami – piškot). (prim. Bates in Goodman, 2001; v
Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Prve besedne povedi nastajajo približno pri
osemnajstih ali dvajsetih mesecih in so sestavljene iz glagolov ter samostalnikov, med tem, ko
veznike otrok izpušča, saj jih za sam pomen ne potrebuje (prim. Krajnc, 1992). V tem obdobju
govorimo torej o telegrafskem govoru, ki vključuje polnopomenske besede, s katerimi izraža
prošnje, zanikanja, ponavljanja, imenovanja (prim. Marjanovič Umek idr., 2006).
Pri petih letih ima otrok razvito strukturo govora, s katero razume večino sporočil, ki
mu jih povedo odrasli; začenja z razumevanjem metafor. Besedni zaklad se hitro širi in s tem
napreduje tudi govor, ki je povezan z njegovim spoznavnim razvojem (prav tam). Prvi govor
se začne v družinskem okolju, zato nanj vpliva izražanje vseh družinskih članov; pomembno
je, da omogočimo otroku veliko govornih možnosti, pri tem pa se izražamo v lepem jeziku.
Pazljivi smo pri uporabi popačenk, grobih izrazov, slabe izgovarjave, saj otrok nenehno
posnema (prim. Sgerm, 2004). Pravilna izreka je še posebej pomembna do šestega leta, saj se
takrat v otroku razvijajo živčne poti, ki se kasneje težko popravijo. V šoli govor poleg izražanja
in sporazumevanja predstavlja še sredstvo za učenje, še posebno za učenje branja in pisanja;
besedni zaklad v tem času zelo hitro raste (prav tam).
B. Bernstein (1979; Kramarič, Ropič, Urbančič Jelovšek, 2000) ugotavlja, da se otrok
nauči govora in uporabe terminov preko kodov, izkušenj, različnih družbenih vlog. Kljub istim
zmogljivostim lahko osvojijo popolnoma različne družbene in intelektualne postopke. L.
Marjanovič Umek (1990) meni, da otrok usvoji glavne komponente sintaktične strukture
maternega jezika od četrtega do petega leta starosti; od tretjega pa vse do sedmega leta poteka
razvoj sklanjatev in spregatev.
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5.3 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora
Razvoj otroškega govora je precej kompleksen in subtilen proces, ki se odvija pod
vplivom množice različnih faktorjev (prim. Posokhova, 1999). N. Grilc (2014) te dejavnike
razdeli na notranje (fiziološke, psihološke) in zunanje (socialne, sociološke).
V strokovni literaturi najdemo različne opredelitve zunanjih dejavnikov. S. Krajnc
(1999) med zunanje dejavnike uvršča socialni položaj družine, izobrazbo staršev in širše
družbeno okolje, v katerem otrok živi ter ob tem poudarja, da imajo sociološki dejavniki pri
razvoju otroškega govora pomembno vlogo, saj hkrati vplivajo tudi na nekatere psihološke
dejavnike. L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006) pa so med zunanje dejavnike
uvrstile kakovost družinskega okolja, sociodemografske značilnosti družine, kakovost vrtca in
genetske dejavnike.
Družinsko okolje ima pomembno vlogo v razvoju in učenju govora; v tem segmentu so
zelo pomembni starši, saj družinsko okolje ponuja različne možnosti za govorni razvoj. To je
odvisno tudi od tega, kaj o branju, otroški literaturi in skupnem branju menijo starši; njihovo
prepričanje namreč vpliva na to, kako prosti čas izbirajo otroci, kaj berejo in kako preživljajo
prosti čas (prim. Marjanovič Umek in Fekonja, 2001). Na otrokov razvoj govora pa naj bi
vplivala tudi pogostost govornih interakcij med otrokom in njegovo mamo. Mati in otrok
namreč komunicirata verbalno in neverbalno, in sicer vsakodnevno, ob vsakodnevnih opravilih.
Med ta pravila spada tudi igra, saj le-ta spodbuja usvajanje novih besed v zgodnjem obdobju
govornega razvoja (prim. Marjanovič Umek idr., 2006).
Med sociodemografske značilnosti spadajo ugodnejši ekonomski status družine, višja
stopnja izobrazbe staršev in velikost družine (prim. Marjanovič Umek idr., 2006). B. Bernstein
(1997; v Marjanovič Umek idr., 2006: 53) je v svojih raziskavah prišel do ugotovitev, da starši
iz družin z manj ugodnimi demografskimi dejavniki v pogovoru s svojimi otroki rabijo omejen
jezik, za katerega je značilno neupoštevanje pravopisnih in slovničnih pravil, povedi so
enostavne. Na drugi strani se matere z višjo izobrazbo z otroki ne le več pogovarjajo, ampak se
z njim tudi več igrajo.
Številne raziskave so pokazale, da se govorni razvoj razlikuje tudi glede na otrokov spol.
Deklice namreč hitreje začnejo govoriti, pravilneje izgovarjajo besede in imajo širši besednjak
(prim. Marjanovič Umek idr., 2006). Drugi, npr. McCune (1992; v Marjanovič Umek idr.,
2006), pa menijo, da k razlikam v govornem razvoju med dečki in deklicami v obdobju malčka
ter zgodnjega otroštva prispevajo predvsem razlike v hitrosti razvoja in da pozneje te razlike
izginejo.
Po N. Grilc (2014) so notranji dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora, povezani z
organskimi pogoji. Med notranje dejavnike uvršča razvoj splošne motorike telesa in govornih
organov, razvoj akustične percepcije (avditivno zaznavanje), razvoj vizualne percepcije (vidno
zaznavanje), razvoj sposobnosti za koncentracijo ter pozornost, razvoj intelektualnih
sposobnosti (kognitivnih), razvoj odzivanja s telesnimi gibi in razvoj odzivanja z osnovnim
glasom ter govornim poskusom. S. Kranjc (1999) med notranje dejavnike šteje motivacijo,
čustveno stanje, prirojene predispozicije za razvoj govora (dednost).
V govornem razvoju otroka je pomembno, da so vsi dejavniki med seboj usklajeni in
povezani, saj le tako lahko otrok doseže visoko stopnjo razvoja govora (prim. Kranjc, 1999).
Obvladovanje govora pa je po N. Zrimšek (2003) prvi pogoj za vse vrste poznejšega šolskega
in zunajšolskega besednega učenja.
5.4 Vloga vzgojitelja in učitelja pri razvoju govora
Vzgojitelji in učitelji v tem obdobju uporabljajo različne govorne igre, s katerimi otroci
razvijajo spoznanja o določenih pojmih, ki otroku pomagajo pri usvajanju temeljnih načel
sporazumevanja (prim. Pečjak, 2000). Primeri iger za razvijanje govoril:
18

Urjenje ustnic (posnemanje muce, ki se oblizuje; posnemanje otroka, ki se šobi;
posnemanje pihanja; smejanje na I, E, O; držanje palčke ali svinčnika med ustnico in
nosom; tresenje ustnic ob posnemanju motorja).
- Urjenje jezika (jezik iztegujemo čim dlje iz ust; ga premikamo levo-desno; ga
premikamo pod zobmi; tleskanje z jezikom, jezik menjaje dajemo iz ust in ga zopet
skrijemo; naglo premikanje jezika med ustnicami).
- Urjenje mehkega neba; igra napihovanja; igranje na instrumente; posnemanje smrčanja;
mrmranje znanih melodij; igranje na glavnik; razne pihalne vaje) (prim. Sgerm, 2004).
Učiteljev govor je v šoli pomemben pri vsakodnevnem stiku z učencem, saj se razvija v
različnih stikih med njima; je posebna oblika javnega govora. Učitelj se mora zavedati
pomembnega vpliva na oblikovanje govora s svojim vzorom; v razredu mora biti spodbuden in
zaupljiv do učencev (prav tam).
Večkrat se učitelji srečujejo z učenci, katerih govor je nepopoln in slabo razvit.
Pomembno je, da učitelj pozna osnovne načine, s katerimi v vzgojno-izobraževalnem procesu
preprečuje, da bi se nepopoln govor ustalil in postal govorna napaka. Najpogosteje je zaznati
nepravilno izgovarjavo sičnikov in šumnikov ter drugih glasov, kot so s-š, z-ž; pogosto je tudi
izpuščanje ali nadomeščanje glasov; govorne težave se največkrat pokažejo pri branju in pisanju
(prav tam).
Otroci s posebnimi govorno-jezikovnimi težavami so tisti, katerih govor ne odgovarja
njihovi kronološki starosti in neverbalnim sposobnostim. Mednje prištevamo otroke, ki malo
govorijo, njihov govor je težko razumljiv, le slabo razumejo govor drugih, imajo težave pri
pisanju; takšni otroci imajo slabo razvit besedni zaklad in njihov besednjak zelo počasi narašča.
Težave imajo pri večzložnih besedah, ki jih poenostavljajo, ne uporabljajo abstraktnih izrazov
za pojme; težave se kažejo v pripovedovanju in obnavljanju teksta (prav tam).
V povezavi z govorom in jezikom se raziskovalci pogosto navežejo na fonologijo in
fonološko občutljivost. M. Grginič (2003) potrjuje, da se učenci z večjo fonološko
občutljivostjo v predšolskem obdobju opismenijo prej in hitreje. Z urjenjem posameznih
elementov lahko spodbudijo svojo predbralno zmožnost (prim. Shanahan, 2005). Tvorjenje
govora poteka s pomočjo različnih fonoloških dejavnosti (prim. Pečjak, 2010):
- Fonološko zavedanje se nanaša na številne aktivnosti, ki pri posamezniku razvijajo
občutljivost za glasove in uporabo le-teh v besedah
- Fonološka občutljivost je sposobnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi, ki se
pojavljajo v govoru. Otrok v besedi išče rimo, zloga združi v besedo, prešteva glasove
v besedi, odmisli zlog v slišani besedi ... vpliva na dekodiranje, saj mora otrok pretvoriti
slišane glasove v črke in obratno; če tega ne zazna, se pojavijo težave v določanju zveze
glas-črka-glas.
- Fonološki spomin iz kratkoročnega spomina prikliče glasovne informacije in omogoča
takojšnjo ponovitev serije besed, povedi, številk, ki jih sliši. Omogoča zadržati
asociativno zvezo med črkami in glasovno podobo besede; pri tem se poveča zmožnost
dekodiranja. Otroci z večjo fonološko občutljivostjo v predšolskem obdobju se
opismenijo prej in hitreje; z urjenjem posameznih elementov lahko spodbudimo bralno
zmožnost.
- Fonološko poimenovanje je zmožnost priklica glasovnih (fonoloških) informacij s
pomočjo poimenovanja izoliranih besed ali skupine besed, povezanih s črkami, deli
besede ali celimi besedami: vpliva na hitrost dekodiranja.
-

5.5 Besedišče
Razvoj besed poteka od prvih glasov zgodnje vokalizacije do lažje izrekljivih glasov, ki
jih otrok počasi usvaja (prim. Žnidarič, 1993). Prve besede so odvisne od vsakega posameznika,
vendar imajo skupne splošne značilnosti. Na začetku ima ena beseda več pomenov, saj otrok z
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njo označuje različne osebe ali predmete, s katerimi je v stiku. Prva beseda je praviloma
samostalnik, za njim se pojavi glagol (prim. Lipnik in Matič, 1993).
Svoje potrebe in občutke, razmišljanja, sanjarjenja, navezovanje stikov, svoja stališča in
še mnogo več povemo z besedami. Skozi različne oblike dela in z različnimi strategijami lahko
razvijamo sposobnosti prenosa, naučenega iz enega na drugo področje oz. iz ene dejavnosti
lahko pridobljeno znanje uporabimo na drugi. S. Pečjak (1995) ločuje pasivno (receptivno) in
aktivno (ekspresivno) besedišče. Pasivno uporabljamo med branjem in pri razumevanju stališč,
aktivno besedišče pa služi govoru in pisanju. Razmerje med aktivnim in pasivnim besediščem
je v povprečju 1 : 3 ali 1 : 4, kar pomeni, da je naše besedišče pri branju ali poslušanju tri- do
štirikrat večje, kot pri govorjenju ali pisanju. V naših osnovnih šolah poteka enakomerna rast
besedišča in kot ugotavlja Lukič (1982, Pečjak 1995) učenec vsako leto pridobi od 2700 do
3000 novih besed. Obseg besedišča, ki ga otrok doseže ob koncu osnovne šole, ohrani in
uporablja tudi kasneje. S. Pečjak (1995) tudi meni, da šola ne zmanjšuje individualnih razlik
med učenci glede na besedišče. V predšolskem obdobju in prvem letu šolanja je učenec
osredotočen predvsem na ustno besedišče. Samostalniška beseda se v razvoju jezika pojavi kot
prva. Že pred prvo izgovorjeno besedo otrok pozna njen pomen in pomen besedne zveze (prim.
Žerdin, 2003).
Razvijanje besedišča je nujno povezano z dejavnostmi fonološkega procesiranja.
Pomembno je, da učence naučimo besede poslušati. S slišanim vsakim glasom v besedi le-to
delijo na dele, združujejo, prepoznavajo in besedo tudi pravilno izgovorijo ter naglasijo.
Besedišče otrok je v šoli zelo pomembno, saj je neposredno povezano s pismenostjo
otrok. Pismenost je pomembna veščina, ki se usvaja po učnem načrtu kot opismenjevanje v
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V prvem in drugem razredu kot sistematično
usvajanje tehnike branja in pisanja, v tretjem razredu pa se nadgrajuje s utrjevanjem in
poglabljanjem. Učenci se v tem obdobju veliko pogovarjajo, sodelujejo med seboj, pišejo krajša
besedila, pripravljajo govorne nastope. V tem času se pripravljajo na branje in pisanje, ki sta
proces vseživljenjskega učenja, saj je pismenost osnova za pridobivanja znanja.
Osnovno besedišče je najpogostejše ali najuporabnejše besedišče določenega jezika
(prim. Zgusta 1971, Aleksejev 2001, Novikov 2002, Gougenheim 1956, Sauvageot 1962 v Pirc
2009). Mnenje o tem, kako obsežno je osnovno besedišče, se med jezikoslovci razlikuje. Število
besed se v različnih virih giblje od 600 do 15.000, jedro jezika naj bi štelo okoli 2000 besed. Po
statističnih raziskavah se v vsakdanji komunikaciji uporablja med 2000 in 3000 besed (prim.
Srebnik, 2001).
Z besedami v povezavi s slovarji se ukvarja veda, ki se imenuje leksikografija ali
slovarjepisje. Kot jezikovna disciplina se umešča v jezikovne tehnologije, kjer se prepletata
tehnološka veda in jezikoslovje. Uporablja spoznanja korpusnega jezikoslovja, zlasti različne
korpusne analize računalniških besedil za proučevanje besednih oblik in pomenov (prim. Pirc
2009). Kot primer s področja teoretičnega slovarjepisja navajam skupino francoskih
jezikoslovcev, ki se je leta 1947 na pobudo Unesca prva ukvarjala z analizo pogostosti
uporabljenih besed v govoru. Georges Gougenheim si je za cilj postavil oblikovanje slovarja in
slovnice francoskega osnovnega besedišča. Podatke so pridobivali s snemanjem pogovorov z
različno tematiko; izbrali so temo pogovora, na katero pa niso usmerjali. Prišli so do ugotovitev,
da so najpogostejše besede slovnične besede (veznik, prislov, členek, medmet predlog), sledijo
jim glagoli, pridevniki, samostalnik se pojavi pri frekvenci 545. Ugotovili so, da z 278 besedami
dosežemo 80 % razumljivost. Za 100 % razumljivost potrebujemo 7995 besed, kar pomeni, da
312.135 uporabljenih besed zajema le 7995 različnih besed, med katerimi 38 besed zajema 50
% govorjenega besedila (prim.. Gougenheim, 1956, Pirc, 2001).
V slovenskem prostoru sta se z rabo besedišča ukvarjali S. Kranjc in K. Bajc (prim.
Kranjc idr., 2007); na podlagi tujih raziskav sta razvili merila za ocenjevanje otrokove zgodbe,
in sicer lestvico splošnega govornega razvoja. Sestavljena je iz lestvice govornega
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razumevanja, ki vključuje razumevanje govora na ravni vsebine in strukture, lestvice govornega
izražanja, ki meri otrokov pragmatični govor v pripovedovanju zgodbe ter lestvice
metajezikovnega zavedanja, ki zajema fonološko zavedanje, razumevanje besed in slovničnih
pravil. Skupaj z L. Marjanovič Umek in U. Fekonja zavzemata stališče, da vsako zgodbo
določata dve merili, in sicer koherentnost, ki predstavlja kriterij besedilnosti, katere kontinuiteta
sta smiselnost ter kohezivnost, ki se nanašata na jezikovno izraznost, s katero pripovedovalec
posamezne dele zgodbe povezuje.
Tabela 1:Komponente govora, ki jih ocenjujemo z govornimi lestvicami (Krajnc idr., 2007).

Leta 2006 sta U. Fekonja in L. Marjanovič Umek s standardizirano govorno lestvico
ocenjevali govor 953 otrok, starih od 16 do 30 mesecev (razvojno obdobje malčka) iz različnih
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slovenskih regij; slovenščina je predstavljala za vse otroke materni jezik. V raziskavo sta
vključili malčke in njihove starše, z različno izobrazbeno strukturo; rezultati so pokazali, da
malčki staršev z visoko izobrazbo dosegajo višje rezultate, kot malčki, katerih starši imajo
srednjo ali nižjo izobrazbo. Otroci, katerih starši imajo srednjo izobrazbo, pa so pokazali večjo
govorno kompetentnost. Otroke sta razdelili na tri starostne skupine in ocenili njihov besednjak:
- besednjak otrok, starih od 16 do 20 mesecev, je obsegal povprečno 93 besed;
- besednjak otrok, starih od 21 do 25 mesecev, je obsegal povprečno 259 besed;
- besednjak otrok, starih od 26 do 30 mesecev, je obsegal povprečno 392 besed.
Avtorici ugotavljata, da je razvoj govora z vidika kakovosti in količine v predšolskem
obdobju zelo hiter, na razvoj pa vplivajo dejavniki, kot sta spol in izobrazba staršev. V vseh
treh starostnih skupinah sta primerjali učinek spola; pri tem sta ugotovili, da so deklice (v vseh
treh skupinah) prednjačile pred dečki. V raziskavi sta ugotovili, da je vključevanje otrok v vrtec
pomemben dejavnik govornega razvoja predvsem tistih otrok, katerih starši imajo nižjo
izobrazbo in prihajajo iz manj spodbudnega družinskega okolja. Vrtec po njunem mnenju
kompenzira razlike v govornem razvoju otrok, katerih starši so slabše izobraženi. Kakovostno
vrtčevsko okolje zmanjšuje razlike v govoru in prispeva k »enakopravni« govorni
kompetentnosti ob vstopu otrok v šolsko okolje (prim. Marjanovič Umek idr., 2006).
Na Hrvaškem je Kovačevič (prav tam) vzorčil hrvaške malčke, stare od 6 do 30 mesecev
in ugotovil, da malčice stare od 25 do 30 mesecev uporabljajo več besed, z njimi tvorijo daljše
in zapletenejše stavke. Ravno tako večkrat pravilneje uporabijo končnice besed od malčkov. V
Estoniji je Tulviste (prav tam) na vzorcu malčkov starih od 22 do 30 mesecev ugotovil, da
malčice uporabljajo več besed kot malčki.
V obdobju malčka besednjak zelo hitro narašča, saj se lahko povečuje na nekaj besed
na dan (prim. Bates idr. 1994; Bates in Goodman 2001; Siegler 1998; Tomasello 2001;
Marjanovič Umek 2006). Govorimo lahko o najobčutljivejšem obdobju za razvoj govora, ki
vpliva na spoznavna področja (na fleksibilnost, fluentnost mišljenja, na predstave, boljšo
socialno komunikacijo). Govor je povezan z zgodnjim razvojem možganov, z razvojem
sinaptičnih povezav in s količino spodbud iz okolja (prim. Nobre, Plunkett 1997; Stevens 2008).
Prve besede praviloma označujejo družinske člane, živali, socialno rutino, predmete, ki so mu
ljubi. Besednjak triletnega otroka šteje tudi do 800 in 1000 besed. Različni avtorji jih različno
razvrščajo v skupine (glagoli, samostalniki, predlogi, pridevniki, zaimki in druge besedne
vrste), glede na funkcijo (splošni ali specifični samostalniki, akcijske besede, osebno-socialne
besede, povedna določila).
L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2001) sta raziskali, kako starši in vzgojitelji
ocenjujejo otrokov govor. Starši so malčkov govor povprečno ocenili z višjo oceno kot
vzgojitelji, vendar so otroke z nizkimi ocenami podobno ocenili tako starši kot vzgojitelji.
Avtorici sta podobno kot drugi avtorji ugotovili, da ocena malčkovega govora v vrtčevskem ali
družinskem kontekstu zariše natančnejšo sliko o malčkovi govorni kompetentnosti.
5.5.1 Strategije za razvoj besedišča
V literaturi številni avtorji (prim. Anderson in Freebody, 1981; Podlesek in Pirc, 2011;
Smith 2004; Vacca in Vacca 2002; v Pečjak in Gradišar 2012) dokazujejo, da je obseg besedišča
najmočnejši dejavnik, ki določa stopnjo bralnega razumevanja, kar pomeni, da razlike v
besedišču učenca pojasnjujejo od 30 do 60 odstotkov vseh razlik njegovega bralnega
razumevanja. V literaturi zato obstajajo številna priporočila za povečanje obsega besedišča, pri
čemer je strategija za razširitev besedišča slovarček z novimi besedami med najpogostejšimi.
Učitelj se pri tem mora zavedati, da učenec sam ne more pridobivati novih pojmov, zato ga je
treba le-te naučiti pridobivati na več načinov, in sicer s pomočjo konteksta oziroma sobesedila,
s pomočjo analize strukture oziroma sestave besedila, z uporabo slovarja ali z neposrednim
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poučevanjem besed z njegovo razlago. Johnson in Pearson (1984 v Pečjak, Gradišar 2012: 289)
izpostavljata tri načela:
- učitelj kot model, ki med poukom večkrat uporablja besede, ki naj bi se jih učenci
naučili;
- učenec nove besede uporablja v različnih povedih in utrjuje njihov pomen v različnih
kontekstih;
- učitelj kombinira različne dejavnosti za povečanje besedišča (elektičen pristop).
S. Pečjak (2010) meni, da je besedišče neposredno vključeno tudi v bralno učinkovitost,
vpliva na hitrost branja in razumevanje prebranega. Učenci-prvošolci so po mnenju I. Sakside
(2010) zmožni več, kot se od njih pričakuje, zato podaja smernice, po katerih bodo učenci ob
ustreznih aktivnostih, v razvoju pismenosti napredovali hitreje in učinkoviteje.
Predopismenjevalne dejavnosti naj bi bile učinkovite in iz učencev izvabile željo po novem
znanju (znati brati in pisati), ob enem, se s strani učitelja pričakuje, da pripravi spodbudno
tekmovalno, učno zahtevno okolje, v katerem učenci individualno napredujejo. Različna
jezikovna zmožnost sicer zahteva individualizacijo, vendar narekuje tudi ustrezno uporabo
metod za doseganje ciljev. Igra sama po sebi ni učinkovita metoda, če ni didaktično osmišljena
in nima preverljivih dosežkov povezanih z učnimi cilji. Poudarja, da opismenjevanje v 1.
razredu pomeni spoznavanje raznovrstnih besedil (sprejemanje, tvorjenje, pogovor o njih) ter
predlaga sodobne dejavnosti, ki učenca ambiciozneje povedejo do spoznavanja črk, besed in
povedi.
5.5.2 Vloga staršev in družine pri razvijanju otrokovega besedišča
Otrokov prvi stik z govorjeno besedo je stik s starševskim govorom. Le-ti imajo zelo
pomembno vlogo pri otrokovem govoru. Njihova spodbuda, da otrok začne z govorjenjem, je
nujno potrebna. Pripovedujejo mu starosti primerne pravljice, zgodbice, omogočijo igro z lutko.
Z otroki se pogovarjajo v »neotroškem jeziku«, ga poslušajo, mu razširijo izkušnje o ljudeh, s
katerimi se otrok nenehno srečuje v vrtcu in kasneje v šoli.
I. Toličič in L. Zorman (1977) sta v svoji raziskavi prišla do ugotovitev, da na jezikovni
razvoj vpliva šest pomembnih variabel, ki s stimulativnim vzdušjem v družini povečujejo učno
uspešnost otroka, pri tem pa izobrazba staršev ni bistvenega pomena:
starši si prizadevajo, da bi bil njihov otrok kar se da uspešen;
pomagajo mu pri šolskih obveznostih, svetujejo mu pri izbiri šole;
celotna družina je vpeta v različne intelektualne dejavnosti;
pomembno vlogo imajo delovne navade;
v družini poteka kvalitetno jezikovno izražanje.
Z raznimi obiski in potovanji si prizadevajo, da otrok spozna širše okolje in si s tem širi obzorje.
L. Marjanovič Umek (2006) je skupaj s sodelavkami ugotovila, da so za zgodnjo pismenost in
razvoj jezika pomembni dejavniki družinskega okolja:
branje knjig;
obiskovanje knjižnic in lutkovnega gledališča;
konverzacija med starši in otrokom;
spodbujanje pri uporabi jezika;
skupne dejavnosti otroka in starša za spodbujanje govora.
Bolj izobražene matere z višjim socialno-ekonomskim statusom otrokom nudijo stimulativnejše
pogoje, bolj spodbudno okolje (obisk gledaliških predstav, knjižnic, berejo knjige) in se
zavedajo pomembnosti razvoja jezika.
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5.6 Način prepoznavanja besed
-

Po S. Pečjak (1995) za prepoznavanje besed učenci uporabljajo različne načine branja:
Dekodiranje, ki predstavlja branje neznanih besed s prepoznavanjem posameznega
vidnega simbola (črke) in pretvarjanje le-te v slušni kod (v glas/fonem) ter povezovanje
fonemov v besedo. Je najpogostejši način branja neznanih besed; boljši bralci
dekodirajo cele besede, učinkoviti bralci pa povezujejo še druge strategije, kot so
strategija ugibanja, branje znanih besed.

Napovedovanje/ugibanje je strategija, pri kateri učenec ugiba, kaj bi posamezna beseda
lahko pomenila; pri tem si pomaga s prvo črko v besedi.
- Branje znanih besed je strategija, pri kateri učenec bere znane besede, ki v njegovem
spominu aktivirajo glaskovanje, izgovarjavo in pomen. Bralec, ki dobro pozna besedo,
jo avtomatično izgovori in prikliče pomen brez usmerjanja pozornosti na besedo. Pri
branju sodelujejo številni procesi. Od vidnega prepoznavanja črke, pretvorbe v glas in
povezave posameznih fonemov v besedo. Branje besed je treba še osmisliti, kar pomeni,
da je besedi treba dodati pomen in jo postaviti v ustrezen kontekst.
Pri tem je zelo pomemben bralni besednjak, saj se nanaša na razumevanje besed. Je receptivno
besedišče, ki ga bralec prebere ali sliši. Je večji od produktivnega besedišča tako pri govoru kot
tudi pri pisanju. S. Pečjak (prim. Pečjak, Potočnik, 2011) je ugotovila, da je povezava med
širino besednega zaklada in stopnjo razumevanja pri učencih 4. razreda visoka ter da kar 55 %
razlike v razumevanju lahko pripišemo razlikam v besednem zakladu učenca.
-

5.6.1 Vidiki učenčevega napredka besedišča
Z vajami oziroma različnimi dejavnostmi bogatimo učenčevo besedišče in ustvarjalnost.
Poleg vaj so zapisale tudi model spremljanja učencev, ki ponuja konkretno spremljanje
učenčevega napredka (prim. Plut Pregelj, 2012). Učenčev napredek v smislu širjenja besedišča
spremljamo s pomočjo količinskega in kakovostnega vidika.
Količinski vidik:
- fluentnost besed (število vseh besed, zapisanih v besedilu);
- fleksibilnost besed (število različnih besed v zapisu);
- število povedi;
- število besed v povedi.
Kakovostni vidik:
- število dogodkov asociativne oddaljenosti;
- število igrivih elementov;
- personifikacija (število elementov);
- nenavadnost naslova ali zaključka zgodbe (prim. Kramarič idr., 2000).
Poslušanje je poleg govorjenja, branja in pisanja najpomembnejši del verbalne
komunikacije. Iz poslušanja izhaja naša motivacija za, govoriti in biti slišan; je temelj
spoštljivih ter odgovornih odnosov, ki so povezani s šolo (prim. Plut Pregelj, 2012).
5.6.2 Strateško branje
Preplet strateškega znanja, bralnih strategij, zakonitosti, poznavanje pravil, načrtovanje
in spremljanje procesa branja je osnova za metakognitivne aktivnosti, ki jih skuša bralec pri
branju uporabljati. Strateški bralec naj bi vedel, zakaj bere in kakšen je njegov cilj; uporablja
različne bralne strategije, vse z namenom, da reši zastavljeni cilj (prim. Pečjak, 1995). Strateško
branje je proučeval Zimmerman (prim. Schunk, 2001) in aktivnosti bralca razdelil v procesu
branja v tri faze:
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- Faza predhodnega razmišljanja
Poteka pred samim branjem; otrok si postavi cilj, zakaj bo bral, izbere bralno strategijo in je
prepričan o svojih sposobnostih ter se čuti kompetentnega. Za cilj si izbere ali dobro oceno ali
le razumevanje prebranega besedila; je notranje motiviran.
- Faza izvedbe in zavestne kontrole
Med samim branjem otrok zavestno kontrolira osredotočenost na bralno nalogo. Samousmerja
različne bralne strategije in pri tem vključuje tudi govor. S povratno informacijo o tem, ali
razume prebrano, spremlja samega sebe oz. svoj napredek.
- Faza samorefleksije
Po branju se sprožijo samorefleksijski procesi samovrednotenja (otrok oceni, ali je dosegel
želeni cilj). Svoje dosežke pripiše notranjim ali zunanjim vplivom, pri čemer uspeh pripisuje
lastnim sposobnostim, neuspeh pa dejavnikom, na katere lahko vpliva, kar imenujemo
atribucije. Gre za lastne reakcije, ki ščitijo njegovo integriteto. Otrok s prilagajanjem spreminja
pristope k branju in s tem išče zanj optimalne bralne strategije.
5.6.3 Bralno razumevanje
Glavni cilj v razvoju branja je sposobnost bralnega razumevanja. Razumevanje je
temeljni namen branja in vključuje iskanje pomena besed, iskanje povezav med besedilom ter
predhodnim znanjem, diskutiranje o posameznih idejah besedila z vrstniki … Uspešno
razumevanje prebranega omogoča bralcu pridobivanje novih informacij, doživljanje in
zavedanje sveta, uspešno komuniciranje ter doseganje izobraževalnih uspehov (prim.
Snowling, 2009). Bralno razumevanje lahko razumemo tudi kot sočasni proces, v katerem
bralec razumevanje prebranega gradi s pomočjo lastnega vpletanja v samo besedilo, in sicer je
to odvisno od vsakega posameznika ter njegovih značilnosti pred, med in po branju (prim.
Snow, 2002). To pomeni, da gre za interakcijski proces med besedilom in bralcem (torej med
besedilom in bralčevim predznanjem, izkušnjami ter motivi in cilji branja) ter kontekstom, v
katerem bere (prim. Pečjak, 2010). Bralno razumevanje je torej aktivni miselni proces, ki pa ni
odvisen le od sposobnosti razumevanja, ampak tudi od posameznikovih izkušenj, njegovih
predznanj, besedišča ter zmožnosti povezovanja pomenov besed in konteksta. Bralno
razumevanje je v šoli zelo pomembno, saj če ga učenci ne obvladajo, ne znajo izluščiti glavne
ideje prebranega (prim. Syatriana, 2012).
Med dejavnike bralnega razumevanja uvrščamo otrokove metakognitivne sposobnosti
in uporabo bralnih strategij, predznanje, dekodiranje ter interes oziroma motivacijo za
pomembnost branja. Razumevanje prebranega ni samoumevno. Otrok oblikuje razumevanje
prebranega iz pomena posameznih dekodiranih besed. Pomembno je tudi predznanje bralca,
njegova pričakovanja in vprašanja, ki jih zastavlja med branjem. Gre za interakcijski odnos med
besedilom in bralcem, kjer se prepletajo predznanje, izkušnje, motivi ter cilji branja (Kroflič
idr., 2001).
6 MOTIVACIJA
6.1 Vpliv motivacije na proces učenja
»Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in uravnava učenje.« (Juriševič, 2012: 9.)
Motivacija je pomemben dejavnik dinamike učnega procesa, saj le motivirani učenci učenje
začnejo, pri njem vztrajajo, dokler ne končajo oziroma dosežejo zastavljenega cilja. Pri tem pa
sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, preizkušajo, berejo, razmišljajo, primerjajo, doživljajo,
vrednotijo, ustvarjajo … (prim. Juriševič, 2012). Povezana je z učenjem in učno uspešnostjo.
Kakovost učne motivacije je pomembno povezana s kakovostjo učenja na nevrofiziološki in
psihološki ravni, ki vplivata na procesiranje informacij. M. Juriševič (2012) meni, da so
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notranje motivirani učenci bolj samozavestni, učijo se z razumevanjem, hitreje pomnijo in so
učinkoviti pri priklicu.
V psihologiji je učna motivacija razumljena kot vrsta motivacije, s katero učenec s
svojim vedenjem izraža svoje učenje. Je psihološki proces (prim. Weiner, 1992, Juriševič,
2012) v različnih oblikah, kot so različni interesi, atribucije, samopodoba, zunanje spodbude,
cilji, vrednote. Iz učenčevega razmišljanja, čustvovanja in ravnanja je razviden vedenjski izraz
motivacije, ki ga imenujemo učna motivacija (prav tam). Notranjo motivacijo si APA zveza za
psihologijo v šolah in izobraževanju (v nadaljnjem besedilu APA) razlaga kot nekaj, kar učenca
vodi k aktivnosti zaradi nje same, med tem ko zunanje motivirani učenci aktivnost opravijo, da
pridejo do končnega cilja, ki je v šoli dobra ocena ali pohvala. Prepričani so, da sta notranja in
zunanja motivacija prepleteni ter del motivacijskega kontinuuma, kar pomeni, da učenec nima
več ene ali manj druge motivacije, temveč sodeluje v aktivnostih zaradi obeh, v šoli jim je všeč
in želijo si dobre ocene (prim. APA, 2015).
Učenec je osrednji vir lastnega motivacijskega delovanja. Motivacije učencem ne
moremo »dati«, saj je ta pravzaprav »že v njem«. Z različnimi motivacijskimi spodbudami jo
lahko razvijamo, negujemo, ozaveščamo, krepimo, ali pa v nasprotnem primeru zaviramo in
znižujemo. Učenca s poučevanjem motiviramo (prispevamo k njegovi motiviranosti) ali
demotiviramo (pripomoremo k njegovi nemotiviranosti) za lastno učenje in delo na področju
njegovega šolanja (prim. Juriševič, 2012).
Pomembno vlogo za motivacije na področju učenja imajo učitelji. Njihovo
prepoznavanje in upoštevanje motivacijskih značilnosti učencev je ključnega pomena za
učinkovito poučevanje. Učenca na ta način vodijo h kakovostnemu učenju in znanju ter
uresničevanju koncepta vseživljenjskega učenja (prav tam). Raziskave kažejo, da učenci, ki
razvijajo učno kompetentnost, uporabljajo različne aktivnosti, ki so namenjene ponavljanju do
te mere, da se temeljne spretnosti avtomatizirajo (prim. APA, 2015).
Z namenom učiteljevega natančnejšega razumevanja pedagoškega procesa M. Juriševič
(2012) deli motivacijske spodbude v dve širši skupini, in sicer:
- Didaktične motivacijske spodbude, kamor uvrščamo organizacijo učnega okolja in
učenja, učne metode, izbiro različnih nalog ter ves didaktični material.
- Psihološke motivacijske spodbude so na vse tiste, ki jih učitelj izvaja med samim
poukom. Učenca vodi med procesom učenja, mu nudi povratne informacije, podporo;
učitelj nastopa kot vzornik, z namenom posnemanja učencev – učitelj kot model pokaže
svoj pristop k učnim nalogam, sam potek učenja in predstavitev rezultatov. Sem sodijo
tudi spodbude domačega okolja.
Učenčeva motiviranost je prepletena in vključuje motivacijsko strukturo, ki opisuje
konkretno učenčevo motiviranost in socialno okolje, ki vsakodnevno usmerja učenca v proces
učenja; lahko ga spodbuja ali pa zavrača.
Jarvela in Niemivirta (2001, Juriševič, 2006) poudarjata, da učna motivacija spodbuja k
višjim oblikam učenja, pri tem prispeva h kakovostnemu znanju, predvsem pri učenju pojmov.
V povezavi s šolskimi ocenami se kaže kot šibek element, ocenjen le na 10 odstotkov, med tem
ko intelektualnim sposobnostim pripisujemo 50 in 60 odstotkov učne uspešnosti. Za učenje
nasploh pa je ključna, saj brez motivacije do učenja sploh ne pride.
Nemški psiholog Rheinberg meni, da je vpliv motivacije prikazan na treh ravneh:
- Na ravni časa
Učenec za neko nalogo ali učenje nameni določen čas. Organizira si tudi pogostost izvajanja
učnih aktivnosti.
- Na ravni oblik oziroma narave učnih aktivnosti
Učenec vloži določen napor v učenje, pri tem pa uporabi različne učne strategije, ki ga
spodbujajo, da učinkovito doseže svoje učne cilje (govorimo o površinskem učenju ali učenju
z razumevanjem).
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- Na ravni učenčevega funkcionalnega razpoloženja
Učenec je med učenjem optimalno psihološko zbran, predan nalogi, obdan s pozitivnimi čustvi
(prim. Rheinberg idr., 2000, Juriševič, 2012).
Motivacijski proces zajema motivacijske pobudnike, ki v učencu sprožajo željo po
začetku učenja (spodbujajo začetek) in motivacijske ojačevalce, ki učenca spodbujajo, da pri
učenju vztraja od začetka do konca (vzdržujejo učenje). Pri obeh procesih je prisoten interes, z
različnimi metodami pa pritegnemo njegovo pozornost in radovednost. Če si učenec sam
zastavi cilj in k njemu stremi, je tudi miselno ter čustveno zadovoljen. Pri tem pa pomagajo
njegove osebne končne pridobitve, kot so nagrada, boljša ocena, dober rezultat na tekmovanju,
pohvala zanj pomembne osebe (trenerja, učitelja, vrstnika). Učenec s konstruktivističnim
pristopom razvoja učenja bo naloge reševal od začetka do konca, za reševanje nalog se bo trudil
in bo vztrajal, četudi bo naletel na ovire (prav tam).
6.2 Učna motivacija
»Učence ne delimo na motivirane, in nemotivirane, ampak so motivirani na različne
načine, ki jih moramo odkriti.« (Pečjak idr., 2006: 39.) Učna motivacija je posebna vrsta
motivacije, pri kateri učenec izraža svojo zainteresiranost za učenje. Lahko ga pozitivno ali
negativno usmerjajo do učnega cilja. Sestavine le-te so:
- interes (učenčevo osebno zanimanje za določeno snov, predmet, ki izhaja iz značilnosti
njegove narave);
- znanje (informacije, ki privedejo do razumevanja);
- sposobnosti (zmožnost se naučiti, narediti ali doseči);
- cilj (učenčev dosežek, h kateremu je naravnan, zaradi določenega osebnega interesa);
- vrednote (tisto, kar učenec v povezavi z učno uspešnostjo ceni oziroma spoštuje in je
zanj osebno pomembno).
Z različnimi motivacijskimi spodbudami, ki jih je učenec deležen pri pouku,
spodbujamo njegovo vedoželjnost in zanimanje. Vse naštete sestavine učenca miselno in
čustveno zadovoljujejo (prim. Rheinberg idr., 2000, Juriševič, 2012). Od učne motivacije je
odvisno, koliko in kako kakovostno se bodo učenci učili. Bolj motivirani učenci uporabljajo
zahtevnejše spoznavne procese, ki jim omogočajo, da se naučijo več in bolje. Na drugi strani
pa so učenci, ki niso motivirani, kar se odraža tudi z nizko odzivnostjo pri pouku, hitro odnehajo
in se niso pripravljeni soočati s težjimi nalogami (prim. Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).
M. Razpet (2009: 4) meni, da »kvaliteten pouk lahko nudi le globoko motiviran in dober
pedagoški delavec, ki se zaveda pomena svojega poslanstva, potrebe njegovih učencev,
pričakovanja družbe in tudi pomena pedagoške prakse novih učiteljev«. (Cotič idr., 2009.)
Tabela 2: Vrste učencev glede na motivacijo (Juriševič, 2012).
Motiviramo jih z zadostnim številom tekmovalnih
situacij. Te učence je treba učiti, kako naj se učijo, da
pridobijo učne strategije in učne navade. Spodbuditi je
UČNO TEKMOVALNI
treba oblikovanje notranje spremenljivih atribucij.
UČENCI
Njihovo pozornost postopoma usmerjamo na
tekmovanje s samim seboj, jim pomagamo osmisliti
znanje kot vrednoto in obenem interes za učenje.
Motiviramo jih z zagotavljanjem večjega števila
učnih nalog, za katere kažejo poseben interes in učno
področje pri učenju. Z zunanjo motivacijo jih
UČNO AKTIVNI UČENCI
spodbujamo k aktivnostim, za katere sicer niso notranje
motivirani, vendar od njih pričakujemo oziroma
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UČNO NESAMOZAVESTNI
UČENCI

UČNO PASIVNI UČENCI

UČNO NEMOTIVIRANI
UČENCI

zahtevamo aktivnost. Vrednotenje dosežka (storilnosti)
spodbujamo.
Motiviramo jih s krepitvijo njihove samopodobe. Z
organizacijo učnih dejavnosti in s povratnimi
informacijami o njihovih dosežkih spodbujamo razvoj
notranjih atribucij. Pomagamo jim pri ustvarjanju
učinkovitih učnih strategij in ciljev, oblikovanih za
učenje na podlagi interesov, ki jih pri teh učencih
zaznamo.
Motiviramo jih z ustvarjenim varnim in spodbudnim
učnim okoljem. Učno snov in s tem povezane aktivnosti
v takšnem okolju pripomorejo, da učenec krepi lastno
učno samopodobo.
Motiviramo jih z izhajanjem iz njihovih interesov. V
to skupino sodijo najbolje motivirani učenci. Različne
učne dejavnosti izpeljemo in prilagodimo učenčevim
interesom, pri tem pa spodbujamo razvoj učnih ciljev, ki
so povezani z doživljanjem kompetentnosti, zaradi
znanja ali dosežka. Spodbujamo notranjo in zunanjo
motivacijo.

Motivacija je niz ciljev, ki vodijo določeno vedenje posameznikov in so med seboj
prepleteni. Motivirani učenci so tisti, ki kažejo pozitiven odnos in stališča do učenja ter so bolj
angažirani. Motivacijski elementi so otrokov interes, odnos, njegov občutek o kompetentnosti
in njegovo vrednotenje raznih dejavnosti. Za notranjo motivacijo bralne pismenosti so
pomembni štirje psihološki mehanizmi: kompetentnost, pripadnost, avtonomnost in interes
(prim. Pečjak idr., 2006). Prvine notranje motivacije so:
- kompetentnost, ki se kaže v tem, da si bralec zaupa; prepričan je, da je zmožen določeno
besedilo prebrati in ga razumeti ter povzeti;
- interes, ki se kaže v psihološkem stanju, učenec usmerja pozornost, je čustveno vključen
v proces branja in pri tem vztraja;
- zatopljenost učenca v branje se kaže v osredotočenosti bralca na gradivo, pri tem pa je
povečana miselna aktivnost;
- prepričanje bralca o pomembnosti branja se kaže v njegovem mnenju, da je branje zanj
koristno (prim. Pečjak, 2012).
Med zunanje prvine motivacije sodijo:
- priznanje, dosežek (branje za oceno, pohvala učitelja);
- tekmovalnost (želja biti boljši od vrstnikov, prijateljev);
- socialna motivacija (branje je pomembno zato, ker obstajajo socialni razlogi za branje
in ustrežljivost, s katero ustrežemo pričakovanjem drugih); učenec sodeluje v različnih
aktivnostih, kot so pogovori s prijatelji, vrstniki (prav tam).
Učenci so motivirani, vendar motivacija ni vedno šolska motivacija. Motivacija je neko
usmerjeno vedenje, zato morajo učenci pri posameznih dejavnostih poznati cilj, da bodo vedeli,
zakaj se kaj učijo, počnejo … Šele ko je učenec dovolj motiviran, v posamezno dejavnost vloži
tudi več truda in časa. Zelo pomembno je, da je pri sami dejavnosti motiviran učenec bolj zbran
in je pripravljen tudi bolj sodelovati (prim. Ormrod, 2008). S. Pečjak (2012) meni, da so
kazalniki notranje motivacije dolgoročni cilji, pogostejše branje, vseživljenjsko branje, večja
bralna in učna učinkovitost, kazalniki zunanje motivacije pa kratkoročni cilji, redkejše branje,
branje v času izobraževanja, manjša bralna in učna učinkovitost. Za APA (2015) so pomembni
tako notranji kot zunanji cilji, ki za učitelja predstavljajo pomembno nalogo, da spodbuja
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notranjo motivacijo, ki od učenca zahteva dejavnosti, ki podpirajo njegove osnovne potrebe biti
kompetenten in samostojen. Ocena mora biti kot povratna informacija in ne nadzorna funkcija.
7 DRUŽABNA IGRA
Človek je socialno bitje, to pomeni, da dejavnosti rad počne v interakciji z drugimi
osebami. Tako je tudi v šoli, kjer je sodelovanje med učenci izredno pomembno, pa naj bo to
pri učenju ali igri, zato je igro treba vnašati tudi v šolski sistem (prim. Burrington, 1995).
Igra je aktivnost, ki nam prinaša užitek. Skozi odraščanje nas spremlja in pripomore k
našemu razvoju v celovito osebnost. Igra je stara že tisočletja in se prenaša iz generacije v
generacijo kot dejavnost, ni omejena zgolj na pripadnike človeške rase, vendar smo ljudje
poskrbeli, da se današnji otroci lahko igrajo na tisoč in en način (prim. Marjanovič Umek,
Zupančič; 2004). Kot otrokova najpomembnejša dejavnost predstavlja za otroka delo, veselje,
spontanost, originalnost, doživetje. V igri je mogoče vse in otroci se radi vživljajo v različne
osebe, živijo v različnih svetovih in si v igri privoščijo, česar si v resničnem življenju, ali ne
morejo, nočejo ali ne smejo. Igra otroka zaposluje, mu daje občutek zadovoljstva, ko v njej
usklajuje različne dejavnosti, da doseže zastavljeni cilj. Za igro je značilna otrokova čustvena
udeležba. Le-ta ni pobudnik igralne dejavnosti, pač pa je motivacija, da v igri vztraja dolgo časa
in svojo čustveno napetost sprosti (prim. Toličič, 1981).
Otrokove različne dejavnosti privedejo do njegovih lastnih izkušenj, ki predstavljajo
pogoj za primerjanje, presojanje in sklepanje. V igri izpopolnjuje zaznavanja, predstave,
različne odnose. Pridobiva izkušnje, razvija ideje in sposobnosti, ki mu kasneje omogočajo
povezovanje različnih učnih vsebin v matematiki, fiziki, pri jeziku. I. Toličič (1981) meni, da
čas, ki ga otrok v predšolski dobi porabi za igranje, ni izgubljen, temveč mu omogoča
vsestranski razvoj, ki je pogoj za uspešno nadaljnje šolanje in rast aktivne ter srečne osebnosti
(prav tam). Za učenje je pomembno spoznanje, da obstaja med zabavo in učenjem testna
povezava (prim. Cotič idr., 2009). Sodelovanje gradi na zaupanju, podpira komunikacijo in
povečuje pripravljenost, da učenec zastavlja vprašanja ali vpraša za pomoč (prim. Glasser,
1994b, Cotič, Medved Udovič, Cencič, 2009).
Družabne igre so zabavne, razvedrilne, omogočajo druženje in razvoj družabnosti.
Skupna značilnost vseh družabnih iger so uveljavljena pravila igranja. Igre so privlačne zaradi
zavajanja nasprotnika, presenečenj in zabavnih preobratov. Uporaba iger pri pouku slovenščine
ima predvsem namen medsebojnega in vljudnega spoznavanja, sledenja slišanim navodilom ter
upoštevanja pravil. Socialne igre so družabne igre, ki se uvajajo z namenom izboljšanja
medsebojnega sporazumevanja in družbenih odnosov. Igre imajo interakcijski in
komunikacijski pomen, z njimi pa otrok razvija socialne veščine (prim. Virk-Rode in BelakOžbolt, 1998).
Smilansky (prim. Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) otroško igro razdeli na štiri
področja, ki si sledijo ena za drugo na otrokovi razvojni stopnji:
- Funkcijska igra: Zajema ponavljajoče se gibanje mišic. Pri igri so lahko uporabljeni
predmeti, aktivirano je otrokovo celo telo, ponavlja in posnema glasove, teka, skače,
podira, rokuje s predmeti ali materiali, kot so plastelin, pesek, testo, glina.
- Konstrukcijska igra: Otrok enostavno rokovanje s predmeti in materiali opusti in ga
nadgradi z ustvarjanjem le-teh. Določene stvari si zna predstavljati, zamisliti, se
osredotočiti na svojo igro.
- Dramska igra: Otroke spodbuja k različnemu gibanju, miselni aktivnosti. Značilno je
pretvarjanje v različne vloge. Otrok zazna večjo socialno občutljivost in kompetentnost;
išče nove povezave ter je ustvarjalen.
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Igre s pravili: Otrok v njih spozna, sprejme in se podredi vnaprej določenim pravilom.
Le-te mora dogovoriti in se ves čas igranja ravnati po njih. Med igre s pravil sodijo igre
lovljenja, športne igre in igre na igralnih ploščah.
Singer (prim. Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) igre razporeja v tri različne ravni:
1. raven poteka v obdobju od rojstva do drugega leta in vključuje dve vrsti dejavnikov:
- imitacijo (uporaba refleksov, ponavljajoči se gibi in zvoki, začetek simbolne imitacije);
- vajo in obvladovanje (ritualna in senzorna igra ter predstavljanje).
2. raven poteka v obdobju od dveh do petih let in opredeljuje simbolno igro (pretvarjanje,
nadomeščanje, vzporedna igra).
3. raven prevladuje po otrokovem sedmem letu starosti. Zanjo je značilna tekmovalnost in
pravila. Pomembne so igre s pravili, kot so skrivalnice in namizne družabne igre.
Zagal idr. (2006; v Kranjc, 2010) so igre razdelili glede odnosov med soigralci na:
- tekmovalne igre, kjer igralci razvijejo strategije, s katerimi nasprotujejo ostalim
soigralcem (njihovi cilji so diametralno nasprotni);
- kooperativne igre, kjer igralci stremijo k ciljem, ki jim omogočajo situacije, kjer
sodelujejo za skupno dobro (cilji niso ne nasprotujoči ne izključujoči);
- kolaborativne igre, kjer imajo vsi igralci en, skupen cilj (celotna ekipa zmaga, ali pa
izgubi).
V svoji diplomski nalogi je S. Kranjc (2010) osvetlil del slovenske kulture in naše
igralne navade. Ugotovil je, da so družabne igre med Slovenci priljubljene, vendar jih v prostem
času igramo zelo malo. Med spoloma ni zaznal bistvenih razlik, enako tudi starost in izobrazba
nista vplivali na dejstva o družabnih igrah. Zavedamo se, da igre niso namenjene le otrokom in
družinam. Igranje iger te ne naredi za čudaka, vendar v svojem prostoru še vedno raje preživimo
čas s prijatelji na drugačen način, med tem, ko v drugih evropskih državah poznajo igre kot
nadomestilo pasivnemu preživljanju prostega časa, kot popestritev večerov s prijatelji ob
igranju družabnih iger.
I. Mrak Merhar (Mrak Merhar idr., 2013) igre uvršča med dinamične metode dela in jih
deli na navadne otroške igre ter učne igre, te pa na vzgojne in didaktične, pri čemer so vzgojne
tiste, ki v ospredje postavljajo predvsem vzgojne cilje, v manjši meri pa imajo izobraževalni
namen, didaktične igre pa v ospredje postavljajo kognitivno spoznanje oz. izobraževalne cilje,
kar pomeni, da je igra vnaprej načrtovana ter z aktivno vlogo udeležencev doseže zastavljeni
izobraževalni cilj. Didaktična igra ima po njihovem mnenju prednost pred ostalimi igrami, saj
posameznika vključuje kot celoto in vključi vsa njegova čutila ter mu prinese novo izkušnjo, ki
jo preizkusi na lastni koži.
-

Shema 2:Igra kot dinamična metoda dela
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Vsem opredelitvam in uvrstitvam namiznih družabnih iger je skupno to, da so
namenjene dvema ali več igralcem, starost in število igralcev je zapisana v pravilih, prav tako
sam potek ter cilj. Družabne igre so v večini primerov sestavljene iz igralne plošče in figuric
(šah) ali pa z dodano kocko (Človek ne jezi se), kart (Črni Peter) in drugih predmetov, ki igro
naredijo zanimivejšo (merilec časa, zvonček, žeton).
M. Grginič (2003) je v svoji magistrski nalogi navedla Piagetovo klasifikacijo
didaktičnih iger in jo povezala s cilji pri pouku slovenščine, pri čemer je družabna igra po
njenem mnenju ciljno naravnana le k medsebojnemu ter vljudnostnemu sporazumevanju in
sledenju s poslušanjem ter upoštevanjem navodil. Družabno igro v skladu z učnimi cilji
spreminja, potek in oblika pa ostajata nespremenjena. Kot primer navaja igro Dan – noč, ki jo
za potrebe pouka spremeni v igro Velika začetnica – mala začetnica (učenci pri veliki začetnici
vstanejo, pri mali se usedejo na stol). Pri tem ponovijo pisanje stvarnih imen, lastnih imen (prav
tam).
D. M. Plummer (2008) kot govorna in jezikovna terapevtka meni, da učenci s svojo
interakcijo in socialno spretnostjo v igrah kreativno razmišljajo, pridobivajo bogato učno
izkušnjo ter predstavljajo pomembno interakcijo v igri kot mediju, ki vodi v občutek osebne
izpolnitve in samospoštovanja. Spodbuja igranje netekmovalnih iger, saj meni, da živimo v
času konkurenčnosti in negativizma med vrstniki ter jih razvršča v osem skupin glede na:
- starost, pri čemer ne zapiše zgornje omejitve;
- čas igranja, kjer priporoča 10-minutne igre;
- igre za večje skupine, kamor uvršča igre za osem in več igralcev;
- igre za dva igralca ali manjšo skupino;
- zmerno govorno zahtevnost;
- visoko govorno zahtevnost;
- igra vključuje neverbalno komunikacijo;
- empatijo, ki temelji na igralčevi sposobnosti čutenja.
V igrah naj bi učenec doživljal akcijo in interakcijo, spraševal, odgovarjal, se izpovedal,
pojasnjeval, dajal navodila, vodil igro, jo doživljal kot soigralec, bil pravočasen pri odločanju,
spodbujal druge ter sebe. Igro vidi kot izhodišče za povezavo z glavno temo, učenca sprosti in
aktivira, kasneje jo lahko uporabimo kot izhodišče za razpravo: »Se spomnite, ko smo se igrali
igro …? Kako bi nam to lahko koristilo pri …?« Učenca spodbudimo k načrtovanju strategije,
ki je last osebnih izkušenj in uporabljenega naučenega znanja (prav tam).
7.1 Didaktične igre
Didaktična igra spada med dinamične metode dela, kar pomeni, da so učenci pri delu
aktivni. Pri tem spodbujamo otrokovo kognitivno afektivno in psihomotorično raven (prim.
Mrak Merhar idr., 2013). Igra je uspešna, če otrok pozna pravila in cilje, ki jih želi učitelj s
pomočjo igre doseči. Priprava in vključitev didaktične igre v vsakodnevno rutino zahtevata od
učitelja čas, pripravo in iznajdljivost (prim. Miklavčič-Lukančič, 2002).
Cilj didaktičnih iger je razvijanje določenih spretnosti in sposobnosti na igriv način.
Didaktične igre hkrati omogočajo učenje, urjenje, zabavo in sprostitev. Otrok sodeluje v
zanimivi in dobro strukturirani didaktični igri, pri tem je sproščen in hkrati pozoren. Sproščen
je, ker se zabava, in pozoren, ker mu igra predstavlja izziv. Koristno je, da se otrok uči
pismenosti v igralnih izkušnjah, saj je za igro notranje motiviran, kar je izredno koristno za
razvijanje porajajoče se pismenosti. Poleg omenjenega otrok v igri razvija vrsto čustvenosocialnih, intelektualnih in fizičnih spretnosti ter sposobnosti (prim. Bucik, 2009). T. Bruce
(1996, v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) opozarja, da je treba biti pri uporabi didaktičnih
iger previden, saj se lahko zgodi, da igre začnejo zavirati učenčev napredek. To je pomembno
pri igrah, ki potekajo po pravilih, ki so določena vnaprej. Tudi Dixson (1992, v: Marjanovič
Umek in Zupančič, 2001) je prepričan, da lahko učitelj na pravi način vsakršno igračo uporabi
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v učne namene. Pomembno je le, da osmisli cilje, ki jih želi s to igračo/igro pri uri doseči, saj
ustrezne igrače/igre spodbujajo določene spretnosti učencev. Tudi Vandenberg (1994, v:
Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) pravi, da je lahko vsaka igrača orodje za učenje,
pomembno je, da učenca pri učenju spodbuja. Za otrokov razvoj so zelo pomembne, saj otrok
ob njih razvija in utrjuje:
- govor (poslušanje drugega, učenje glasov, pripovedovanje);
- motoriko (ročne spretnosti, koordinacijo, hitro reagiranje);
- čutila (tip, vonj, sluh);
- miselne sposobnosti (reševanje problemov, urjenje spomina, posploševanje);
- domišljijo (izmišljanje, nove igre);
- ustvarjalnost;
- izkušnje in znanje;
- spoznavanje med vrstniki;
- lastnosti značaja (samostojnost, pogum) (prim. Klemen, 2010).
Med didaktične igre uvrščamo simbolne igre, igre s pravili in konstrukcijske igre. Med
simbolne igre uvrščamo domišljijske igre, igre pantomime, igre vlog … Igre s pravili potekajo
po vnaprej postavljenih pravilih, zato mednje uvrščamo tudi družabne igre. Omogočajo pa, da
vanje vnesemo veliko izobraževalnih ciljev. Mednje zraven družabnih iger prištevamo še šah,
križanke, črkovno-besedne igre, rajalne igre, računalniške igre, sestavljanke … (prim. Bognar,
1987).
7.2 Razvijanje besedišča s pomočjo družabnih iger
Skozi igre širimo razumevanje sveta in sebe, se učimo komunicirati s soigralci, ki so
lahko vrstniki ali odrasle osebe. Za opazovalca je po navadi to preprosta dejavnost, ki jo opazuje
ali komentira, za igralca pa predstavlja reševanje problema, pri katerem razvija svoje spretnosti
na več področjih. Igra predstavlja neki problem, ki ga igralci rešujejo vsak na svoj način in s
tem kreirajo razvoj, dinamiko, medsebojne odnose ter strategijo igre. Med igralci se razvije neki
poseben odnos, še posebno je zanimivo, kadar v igri sodelujejo različne generacije (starši in
otroci). Za starše je to koristna oblika druženja z otrokom, zanj igra lahko predstavlja razvedrilo
in sprostitev, med tem, ko otrokov pogled na igro predstavlja resno delo. Njegova čustva so
intenzivna in želja po zmagi je zelo močna.
Na področju didaktike književnosti, ustvarjalnega pisanja in mladinske književnosti je
M. Blažič (1996) napisala vaje, ki vključujejo bogatenje besednega zaklada:
- naštevanje asociacij ob izbrani besedi (igra – igrišče, otroci, kocka, figurice);
- sestavljanje akrostiha na svoje ime;
- pojasnjevanje prenesenih pomenov (naredi iz muhe slona);
- nasprotja, sopomenke, protipomenke, nadpomenke, večpomenke, besede iz iste besedne
družine;
- izmišljevanje pomanjševalnic in ljubkovalnic;
- izmišljanje rim;
- nizanje pridevnikov na dani samostalnik (hlače – dolge, raztrgane, modre, Matičeve).
Med govorjenjem se moramo nenehno tudi poslušati. Sproti izbiramo prave besede,
ustrezen govor, hitrost in jakost glasu. Med igro nastopamo v skupinskem govoru, zato je
pomembno, da smo razumljivi, slišani in prepričljivi, saj je od tega odvisno poslušanje
soigralcev oziroma naša medsebojna komunikacija. Besedi, ki zveni v naši glavi, moramo
prisluhniti najprej sami. Načrtno jo sestavimo, ko jo zaslišimo v svoji notranjosti, jo izgovorimo
in posredujemo drugim.
S. Pečjak (2010) opisuje didaktične igre za širjenje besedišča, ki jih učitelji pogosto
uporabljajo pri učenju mlajših učencev, kot so dopolnjevanje začetih besed, vstavljanje
manjkajočih besed v poved, dopolnjevanje začetih besed glede na opis, dodajanje predpon
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besedam, spreminjanje črke v besedi, iskanje nasprotnih pojmov, premetanke … Kot primer
iger z navodilom navaja igre Odkrivanja novih besed, pri čemer učenec poišče novo besedo, ki
se skriva v daljši besedi (prim. bled), Vsiljiva beseda, pri kateri učenec odkriva, katera beseda
ne sodi med ostale (prim. žoga, noga, goba, gol), igro Nenavadni računi, kjer odštevanje ali
seštevanje učenca pripeljejo do nove besede (prim. potica – o =) ali besedne domine, kjer
učenec sestavlja besede s pomočjo zlogov (prim. BO TE NE … nebo).
Različni avtorji priporočajo, da za razvijanje besedišča učitelji uporabijo različne
besedne igre. Le-te naj bi pripomogle k izboljšanju razumevanja in k hitrejšemu branju. Pri tem
igrajo veliko vlogo uganke, besedne igre in rime. Učenci se učijo novih besed na različne
načine, učiteljeva naloga pa je, da kombinira različne aktivnosti in pristope za spoznavanje ter
usvajanje novih besed. Zelo pomembna strategija pri učenju besed je tudi izdelava slovarčka z
novimi, neznanimi besedami in pogovor o njih. Starši so v obdobju otrokovega spoznavanja
besed, učenja branja in pisanja tesen sodelavec ter zelo pomemben člen (prim. Pečjak, 2012).
7.3 Pomen družabne igre za učence v prvem razredu osnovne šole
Različni avtorji ugotavljajo, da je didaktična igra izrednega pomena za sodoben pouk
slovenskega jezika. S. Pečjak (2000) meni, da je lahko del neke naloge, ali pa jo uporabimo pri
ponavljanju, utrjevanju, vajah. Pojavlja se kot učna metoda, stalni del učne izvedbe, zlasti v
motivacijskem delu in podoživljanju, usvajanju novih vsebin. F. Mravlje (1998) priporoča
uporabo slikovnega materiala, saj si ljudje zapomnimo 20 odstotkov slišanih besed, če pa so lete podprte s slikovnim materialom, je zapomnitev 50- odstotna. Po njenem mnenju grafična
predstava vsebine vzbudi večji interes za vsebino, razmišljanje in pogovor.
Ne moremo mimo dejstva, da se otroci spreminjajo, spreminjajo se njihove učne navade,
saj le-te pogojuje tudi hiter tempo življenja. Če želimo, da otroci ne bodo individualisti, ampak
bodo znali delati v skupinah, spoštovati pravila iger, jih moramo na to navajati že ob vstopu v
osnovno šolo. Družabne igre vsebujejo pravila, ki jih morajo upoštevati, od njih pa zahtevajo
tudi medsebojno sodelovanje, na neki način pa tudi tekmovanje. Kadar učitelj ob družabni igri
poišče še ustrezen učni cilj, zadovolji več kriterijev dinamičnega pouka hkrati (prim. Kaufman
in Flamegan, 2015).
Rezultati raziskave M. Grginič (2003) so pokazali, da so učitelji/vzgojitelji v prvem
triletju osnovne šole naklonjeni uporabi didaktičnih iger, vendar menijo, da jim pri poučevanju
primanjkuje didaktičnih igrač (64,1 %) in iger ter da imajo premajhen izbor didaktičnih igrač
(56,4 %) za pouk slovenščine, kar predstavlja določeno oviro za pogostejšo uporabo, med tem,
ko je interes učencev za uporabo le-teh velik. Učitelji pri svojem delu najpogosteje uporabljajo
besedne igre in igre z glasovi, redkeje pa igre na igralnih ploščah in pantomimične igre. I.
Saksida (2016) v okviru prizadevanj za dvig bralne pismenosti ugotavlja, da učenci potrebujejo
različne bralne naloge (od reproduktivnih do ustvarjalnih), ki so povezane z različnimi
dejavnostmi in uresničujejo uporabnost v realnih življenjskih okoliščinah.
8 EMPIRIČNI DEL
8.1 Opredelitev raziskovalnega problema
V Učnem načrtu za slovenščino (2011) splošni cilji navajajo, da učenec razvija
sporazumevalno zmožnost in zmožnost kritičnega sprejemanja ter tvorjenja besedilnih vrst.
Učenci pri predmetu pridobijo kompetence za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje ter
razvijajo zavest o pomenu maternega jezika. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je
učiteljeva naloga razvijati sporazumevalne zmožnosti v medsebojni povezanosti z razvojem
mišljenja in znanja ter pomagati povezati besedno sporazumevanje na slušni in vidni ravni. Kot
vzgojno-izobraževalni cilj je navedena razvita zmožnost pogovarjanja, zmožnost poslušanja
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krajših enogovornih neumetnostnih besedil, med funkcionalne cilje pa je med drugim zajeto
poslušanje različnih zvokov, besed in povedi, seznanjanje z zapisanimi besedili. Pomen s
pisanjem učenci izražajo spontano in preko igre; glede na vsebino in cilje učitelj izbira ustrezne
didaktične metode ter oblike, igre pa so navedene kot priporočilo. M. Kranjčan (2011) meni, da
so igre, ki jih izberemo za predšolsko rabo učinkovite, kadar imajo jasno zastavljene cilje – le
tako prispevajo k otrokovemu doživljanju jezika in učenju v skupini. Obstaja veliko priporočil,
kako izboljšati besedišče učenca, vendar nikjer nismo zasledili raziskave, ki bi ugotavljala,
kakšen je vpliv igranja namiznih družabnih iger na učenčevo besedišče. Ker želimo z raziskavo
prispevati k razvoju strokovnega področja, nas bo zanimalo, kako igranje namiznih družabnih
iger vpliva na obseg besedišča otrok v prvem razredu, prav tako pa nameravamo namizno
družabno igro predstaviti kot motivacijsko sredstvo.
8.2 Cilj raziskovanja
Temeljna cilja magistrskega dela sta:
•

Ugotoviti, kako se s pomočjo igranja družabnih iger poveča besedišče učencev v prvem
razredu osnovne šole.

•

Ugotoviti, kako sociodemografski dejavniki otrok (spol, družinsko okolje, predhodno
obiskovanje vrtca) vplivajo na razvoj besedišča.

Z nalogo smo poskušali potrditi statistično pomembne razlike med prvim in drugim
preverjanjem besedišča otrok v eksperimentalni skupini 31 učencev. Da so razlike res
posledica vnesenega eksperimentalnega faktorja (tj. družabnih iger), smo morali potrditi tudi
statistično značilne razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino učencev pri drugem
preverjanju. Pri prvem preverjanju pa bi moral biti izid med eksperimentalno in kontrolno
skupino učencev primerljiv, saj gre v obeh primerih za učence prvega razreda osnovne šole.
V nadaljnjih analizah, ko smo potrdili vpliv eksperimentalnega faktorja oz. statistično
značilnost razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino, smo iskali le še statistično
značilnost razlik med učenci različni sociodemografskih skupin. Raziskava potrjuje pomen
družabnih iger kot motivacijskih sredstev pri učenju in širjenju besedišča.
8.3 Raziskovalna vprašanja
S pomočjo raziskave bomo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kolikšna je razlika v spremembi besedišča v merjenem obdobju med kontrolno in
eksperimentalno skupino učencev prvega razreda?
2. Kolikšna je razlika v pridobljenem besedišču glede na spol učencev?
3. Kako je sprememba v obsegu besedišča kot posledica družabnih iger učencev v prvem
razredu osnovne šole, povezana s pogostostjo igranja družabnih iger v domačem okolju merjena
pred raziskavo?
4. V kolikšni meri je razlika v obsegu besedišča učencev v prvem razredu osnovne šole
povezana z njihovo vključenostjo v program predšolske vzgoje (obiskovanjem vrtca)?
8.4 Metodologija in raziskovalni pristop
Za potrebe raziskave je bila uporabljena deskriptivna in kavzalna eksperimentalna
metoda. Raziskovalni pristop je kvalitativna in kvantitativna raziskava. Pri obdelavi podatkov
smo uporabili različne univariatne, bivariatne in multivariatne statistične metode. Z univariatno
oziroma deskriptivno statistiko smo obravnavali posamične spremenljivke, z bivariatno
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statistiko smo iskali povezave oziroma razlike med dvema spremenljivkama, z multivariatno
statistiko pa smo izvedli statistično obdelavo na več spremenljivkah.
8.4.1 Raziskovalni vzorec
Za namen raziskave je bil priložnostni vzorec pridobljen v dveh mestnih osnovnih šolah.
V raziskavo so bili vključeni učenci dveh oddelkov prvega razreda dveh osnovnih šol v
Ljubljani. S soglasjem staršev smo v raziskavo skupno vključili 62 učencev, od tega v
eksperimentalno skupino 32 učencev, 14 deklic in 18 dečkov, v kontrolno skupino pa 30
učencev, 17 deklic ter 13 dečkov. Učenci so bili stari med 6 in 8 let.
Tabela 2: Vzorec po spolni strukturi
Število Odstotek
Dečki
31
50
Deklice
31
50
Skupaj
62
100
Iz tabele 1 je razvidno, da je bila v vzorec raziskave vključenih točno polovica dečkov (31, 50
%) in polovica deklic (31, 50 %), skupno 62 učencev. Vzorec se je delil tudi na eksperimentalno
in kontrolno skupino. Strukturo slednjega prikazujemo v tabeli 2.
Tabela 3: Vzorec po strukturi skupin
Število
Eksperimentalna skupina 32
Kontrolna skupina
30
Skupaj
62

Odstotek
51,6
48,4
100

Iz vzorca smo 32 učencev (51,6 %) vključili v eksperimentalno, 30 učencev (48,4 %) pa v
kontrolno skupino. Posebnost našega vzorca sta bila Roma, po en v vsaki (eksperimentalni in
kontrolni) skupini.
8.4.2 Opis postopkov zbiranja podatkov
Pred zbiranjem podatkov so bili starši oziroma skrbniki učencev seznanjeni z raziskavo,
ob tem so bila pridobljena njihova soglasja. Program smo izvajali ob prisotnosti vseh učencev,
v raziskavo pa smo vključili le tiste, katerih starši so oddali soglasje pred prvim testiranjem. V
raziskavi so bila upoštevana načela etičnega kodeksa in temeljna načela raziskovanja na
pedagoškem področju. S spremljanjem dejavnikov in uporabo statističnih metod pri analizi
podatkov je bilo poskrbljeno za zagotavljanje zadostne mere izraženosti posameznih merskih
karakteristik.
V uvodnem testiranju, ki je potekalo v mesecu februarju, smo sodelujoče učence
individualno vprašali po njihovih osnovnih osebnih podatkih in zapisali odgovore. Anketni
vprašalnik, ki je bil namenjen otrokom, je vseboval naslednje podatke: ime in priimek, spol,
starost, razred, predhodno obiskovanje vrtca (podatki so bili pridobljeni s strani staršev), s kom
in kako pogosto se igrajo družabne igre doma ter katera izmed iger jim je najljubša. Po
opravljeni anketi smo z ustnim individualnim preizkusom besedišča izmerili trenutni obseg
učenčevega besedišča; učencem smo za lažje razumevanje pri vsaki nalogi najprej povedali
primer. Celoten preizkus je trajal približno 15 minut, pri tem pa je veljalo, da so imeli za prve
štiri naloge učenci minuto časa, medtem ko pri zadnji nalogi čas ni bil omejen; v tem času smo
izgovorjene besede in povedi sproti zapisovali v tabelo. Nestandardiziran preizkus, ki smo ga
izvedli tudi po praktičnem delu eksperimenta, smo za namen raziskave sestavili po zgledu
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vprašalnika avtorice M. Grginič (2003). 1. naloga je zahtevala priklic besede na določen fonem:
učenec je ob podlogi z napisano črko naštel besede, ki so se začele na določen glas (npr. l). Pri
tej nalogi smo ugotovili, koliko besed učenec prikliče iz spomina (predloge so bile del namizne
družabne igre Tapple). 2. naloga je zahtevala tvorjenje besede na dani zlog: učenec je ob podlogi
z napisanim zlogom naštel čim več besed, ki zajemajo določen zlog. Ugotovili smo, koliko
besed učenec našteje in kje je zlog (na začetku, v sredini ali na koncu besede). Pri nalogi smo
prešteli število besed (predloge so bile del družabne igre Tik tak buum). 3. naloga je
predstavljala asociacije na vizualno gradivo: učenec je ob dani slikovni predlogi naštel besede,
ki so po njegovem mnenju povezane s sličico na karti. Pri nalogi smo prešteli povedane besede
(predloge so del družabne igre Tik tak buum Junior).4. naloga je zahtevala povezovanje dveh
sličic in tvorjenje čim daljše povedi: učenec je imel na razpolago dve sličici, ki ju je poimenoval
in smiselno povezal v čim daljšo poved – tvoril domišljijski binom. Prešteli smo besede v
povedi (sličici sta del družabne igre Zasukan jezikovni živalski vrt). 5. naloga je bila naloga
tvorjenja zgodbe: učenec je imel na mizi pet sličic, ki jih je polagal eno zraven druge in tvoril
zgodbo. Pri nalogi ni bil časovno omejen, zato smo ga predhodno motivirali k tvorjenju čim
daljših pripovedi. Pri tej nalogi smo prešteli besede v stavku in število stavkov (sličice so del
družabne igre Povej zgodbo). Naloge v uvodnem in končnem preizkusu so bile hkrati naloge v
izbranih družabnih igrah, saj so bile sestavljene na podlagi sličic in kartic iz izbranih družabnih
iger.
Praktični del eksperimenta je potekal (v mesecu marcu in aprilu) tako, da so bili učenci
razdeljeni v kontrolno in eksperimentalno skupino. V eksperimentalni skupini so učenci
razvijali besedišče ob petih izbranih družabnih igrah (Pripoveduj zgodbo avtorja S. Lemke in
B. Bock proizvajalca Ravensburger iz Nemčije, Tik tak buum in Tik tak buum Junior avtorja L.
Rodriguez in proizvajalca Piatnik iz Avstrije, Tapple proizvajalca in imetnika pravic USAopoly
iz ZDA in Zasukan jezikovni živalski vrt avtorja K. Kreowski). Izvedba družabnih iger je
potekala dva meseca, vsak delovni dan 30 minut, v okviru rednega pouka in podaljšanega
bivanja, kar pomeni skupaj 20 ur. Vsak dan v tednu so učenci igrali drugo namizno družabno
igro, ob koncu tedna pa so igre odnesli domov in se z njimi igrali v družinskem okolju, v
ponedeljek so jih vrnili v šolo. Raziskava se je zaključila meseca maja. Sledilo je končno
testiranje, kjer so bili podatki zbrani s pomočjo preizkusa obsega besedišča.
8.4.3 Opis postopkov obdelave podatkov
Podatki so bili obdelani elektronsko s statističnim paketom IBM SPSS Statistics 20.
Rezultati so prikazani z opisno statistiko, tabelami in grafi ter so podrobno interpretirani. V
nadaljevanju opisujemo statistične postopke, ki smo jih uporabili za analizo podatkov. Z opisno
statistiko smo prikazali število enot v vzorcu (N), frekvenčno porazdelitev (f) in odstotke (f %,
veljavni %, kumulativni %). Prikazali smo tudi minimalne (Min.) in maksimalne (Max.)
vrednosti, povprečne vrednosti (M) ter standardni odklon od le-teh (SD). S to statistiko smo
zgolj opisovali pridobljene podatke. Z inferenčno statistiko smo izvedli analize, na podlagi
katerih smo odgovarjali na zastavljena raziskovalna vprašanja, tj. statistično sklepali o
predpostavkah.
Pri odgovarjanju na prvo raziskovalno vprašaje smo uporabili t-test za neodvisne vzorce
za iskanje statistično značilnih razlik v rezultatih med eksperimentalno in kontrolno skupino
respondentov ter t-test za odvisne vzorce, iskanje statistično značilnih razlik v rezultatih med
prvim in drugim preverjanjem pri eksperimentalni skupini. Vrednosti t statistike se izkažejo za
statistično pomembne na nivoju p<0,05. S to statistiko smo sklepali iz podatkov vzorca na
celotno populacijo. Pri odgovarjanju na drugo raziskovalno vprašanje smo uporabili MannWhitneyev U preizkus za iskanje statistično značilnih razlik glede na spol učencev. Razlike
med obravnavanima skupinama se izkažejo za statistično pomembne na nivoju p<0,05. Pri
odgovarjanju na tretje raziskovalno vprašanje smo uporabili Kruskal-Wallisov preizkus za
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iskanje statistično značilnih razlik glede na pogostost igranja družabnih iger v domačem okolju,
merjena pred raziskavo. Razlike med obravnavanima skupinama se izkažejo za statistično
pomembne na nivoju p<0,05. Pri odgovarjanju na četrto raziskovalno vprašanje pa smo
uporabili Mann-Whitneyev U preizkus za iskanje statistično značilnih razlik glede na
vključenost učencev v program predšolske vzgoje (obiskovanje vrtca). Razlike med
obravnavanima skupinama se izkažejo za statistično pomembne na nivoju p<0,05. Rezultati in
njihova podrobnejša razlaga/interpretacija sledijo v nadaljevanju.
8.4.4 Upoštevanje merskih karakteristik
Vprašanja, ki smo jih zasnovali za začetno in končno preverjanje, so bila enaka.
Zasnovana so bila z namenom pridobivanja odgovorov vsebinske narave – izmeriti učenčevo
besedišče. V preverjanju so bila zajeta vprašanja in naloge, kjer so učenci izkazovali ustno
tvorjenje besed ter povedi na podlagi slikovnega materiala, skladno z učnimi cilji predmeta
slovenščine za prvi razred (prim. Učni načrt za slovenščino, 2011).
Veljavnost vprašalnika smo zagotovili s pregledom obstoječe literature, ki jo navajamo
zgoraj. Vprašalnik smo tako sestavili po zgledu vprašalnika avtorice M. Grginič (2003). V
vprašalnik smo vključili natančna navodila in specifična vprašanja, s katerimi smo zagotovili
zanesljivost. Za začetno in končno preverjanje je bila uporabljena metoda preverjanja ob
predpostavki, da se besedišče v tem času ne bi spremenilo. Vprašanja skupaj z navodili in
kriteriji ocenjevanja so bila jasna in natančna. Objektivnost smo zagotovili z enakimi pogoji
merjenja za vse učence. Vsi so dobili enaka vprašanja, enaka navodila, enake pogoje za
reševanje in enako dolžino časa za podajanje odgovorov. Različna ocenjevalca sta preverjanje
izvajala pod enakimi pogoji z enakimi kriteriji ocenjevanja. Testiranec se je v nalogah soočil z
odprtimi tipi vprašanj, odgovore je oblikoval glede na lastne zmožnosti. Pri občutljivosti
moramo biti pozori na to, da zajamemo čim manjše razlike v znanju posameznega učenca.
Upoštevani so bili učni cilji predmeta slovenščine za prvi razred (prim. Učni načrt za
slovenščino, 2011). Na tovrstne razlike nas bo v analizi opozarjala razpršenost odgovorov okrog
aritmetične sredine, ki bo pokazala tudi na občutljivost testa (dolžina in težavnost).
8.5 Rezultati
Rezultate zaradi boljše razumljivosti prikazujemo ločeno – naprej prikazujemo kvalitativne,
nato pa še kvantitativne podatke.

8.6 Kvalitativni podatki
8.6.1 Priljubljenost družabnih iger pri prvošolcih
Prvošolce smo v uvodu spraševali, katere družabne igre so jim najbolj všeč. Odgovore
prikazujemo grafično; gre za združene odgovore eksperimentalne in kontrolne skupine
učencev. Iz grafikona 1 je razvidno, da je največjemu deležu učencev (16,4 %) najbolj všeč
družabna igra Človek ne jezi se, sledijo šah (6,6 %), Activity in Monopoly (5,0 %). Učenci so
navajali, da so jim omenjene igre najbolj všeč zato, ker so zabavne (18,0 %), ker pri igranju leteh zmagujejo (14,8 %), ker so jim všeč igralne kocke in figure (12,9 %) in ker se ob igranju
le-teh družijo z različnimi člani družine (6,6 %).
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Grafikon 1: Delež učencev po priljubljenosti družabnih iger (N = 61)

Pri drugem merjenju (po vnosu eksperimentalnega faktorja) v eksperimentalni skupini
smo učence spraševali po priljubljenosti družabnih iger, ki so predstavljale eksperimentalni
faktor: Tik tak buum, Tik Tak buum Junior, Tapple, Zasukan jezikovni živalski vrt in
Pripoveduj zgodbo. Največjemu deležu učencev (48,4 %) je bila najbolj všeč igra Tapple,
sledile so Tik tak buum Junior (25,8 %), Zasukan jezikovni živalski vrt (12,9 %) in Tik tak
buum (9,7 %). Rezultate prikazujemo v grafikonu 2.
Grafikon 2: Delež učencev po priljubljenosti družabnih iger, ki so predstavljale
eksperimentalni faktor (N = 31)

V nadaljevanju za boljšo predstavo prikazujemo še tri primere rezultatov (tj. odgovorov)
učencev, vključenih v eksperimentalno skupino – dečka, deklice in Rominje, ki smo jih izbrali
z žrebom (tabela 4).
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Tabela 4: Priljubljenost družabnih iger – izbrana primera

Katera družabna igra ti je najbolj všeč?
Prvo merjenje
Drugo merjenje
Deklica Človek ne jezi se Tik tak buum Junior
Deček
Človek ne jezi se Tapple
Rominja Ne vem.
Tik tak buum Junior

Zakaj?
Prvo merjenje
Ker lahko zmagam.
Ker zmagam.
Ne vem.

8.6.2 Besedišče učencev prvega razreda osnovne šole
Ko smo preverjali obseg besedišča učencev, smo jih najprej spraševali po besedah na
fonem l. Učenci obeh skupin (eksperimentalne in kontrolne), ne glede na zaporedno merjenje,
so kot odgovor najpogosteje navajali osebna imena (41,2 %). V nadaljevanju pa so se zvrstile
najrazličnejše besede, med katerimi se je največkrat ponovila beseda luč, in sicer pri skoraj 30
% učencev (grafikon 3).
Grafikon 3: Besede, navedene na fonem l po številu učencev (N = 120)

Primer rezultatov deklic iz kontrolne in eksperimentalne skupine (tabela 5).
Tabela 5: Besede na navedeni fonem l – izbrana primera
Prvo merjenje
Deklica in kontrolne skupine
Lizika, Lovro,
luč
Deklica
iz
eksperimentalne Luna, las, led
skupine

Drugo merjenje
Lana, lonec, Lovro
Luna, Lana, lešnik, lenoba, lonec,
lak

Nadalje smo učence spraševali po besedah na zlog ma. Učenci so dobili navodilo, da je
lahko zlog ma na začetku, sredini ali koncu besede. Ne glede na to navodilo so naštevali le
besede z zlogom ma na začetku. Vsi učenci obeh skupin (eksperimentalne in kontrolne), ne
glede na zaporedno merjenje, so kot svoj odgovor navedli besedo mama (100 %). Po pogostosti
so nato sledila osebna imena (43,3 %) in besede, kot sta mačka (18,3 %) in mak (8,3 %).
Rezultate prikazuje grafikon 4.
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Grafikon 4: Besede, navedene na zlog ma po številu učencev (N = 120)

Prikazujemo tri primere rezultatov učencev, ki smo jih izbrali z žrebom (tabela 6).
Tabela 6: Besede na zlog ma – izbrani primeri
Prvo merjenje Drugo merjenje
Deklica Malica, mami Mami, mačkon, marmelada, malica, manekenka
Deček
Mama
Mama, Manca, maslo, maže
Rominja /
/
Učence smo spraševali tudi po besedah na dani motiv (grafikon 5). Pri tej nalogi so
učenci prejeli kartico – sliko z naslednjimi predmeti: dve steklenici (za kis in olje), skledo,
solato, pribor, podstavek, kruh, kozarec, sol, poper, vilice, žlico, nož, prtiček ter krožnik. Več
kot polovica učencev obeh skupin (eksperimentalne in kontrolne), ne glede na zaporedno
merjenje, je kot odgovor najpogosteje navedla vilice (54,2 %), nož (52,5 %), kozarec (50,0 %),
krožnik (48,3 %), žlica (42,5 %); predmeti, ki so bili prikazani na sliki. Sledili so predmeti, ki
so jih učenci priklicali iz spomina, na podlagi asociacije, kot sta pijača (23,3 %) in hrana (17,5
%). Nadalje so učenci naštevali različne vrste hrane in pijače, med najpogosteje navedenimi so
bili: vino, sok, voda, mleko, pivo, špinača, salama, pica, majoneza, kečap, sadje in sladkor.
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Grafikon 5: Besede, navedene na dani motiv po številu učencev (N = 120)

Primeri rezultatov učencev eksperimentalne skupine (tabela 7).
Tabela 7: Besede na dani motiv – izbrani primeri
Prvo merjenje
Drugo merjenje
Deklica Začimbe,
hrana,
pijača, Nož, prtiček, špinača, posoda, lonček, kruh,
kozarci
vilice, žlica, sol
Deček
Pribor, hrana, kozarci, pijača, Servieti, žlica, vilice, nož, krožnik, poper, prt,
krožniki, sol, serviete
sol, fižol, sok, posoda, kruh, sok, voda, vino
Rominja Vilice
Vilice, krožnik, kruh, mleko, skodelica, sol
Učenci so v nadaljevanju podajali odgovore še s povezovanjem sličic in tvorjenjem
povedi ter s tvorjenjem celotnih besedil. Kvalitativnih odgovorov pri teh dveh vprašanjih
podrobneje ne prikazujemo zaradi njihove kompleksne narave; navajamo le tri primere
rezultatov učencev iz kontrolne in eksperimentalne skupine (tabeli 8 in 9).
Tabela 8: Tvorjene povedi s povezovanjem sličic – izbrani primeri
Prvo merjenje
Drugo merjenje
Deklica iz
Pingvin si je Črno-belemu pingvinu je bilo zelo vroče in je
eksperimentalne skupine zaželel sladoled. odšel na mrzel sladoled, ker so se mu cedile
sline.
Deček iz kontrolne Pingvin je mrzel Pingvin bi šel po dober sladoled.
skupine
sladoled.
Rominja
iz /
Pingvin je sladoled.
eksperimentalne skupine
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Tabela 9: Tvorjenje besedila – izbrani primeri
Prvo merjenje
Deklica
iz Je bila ena deklica, ki je
kontrolne skupine zajahala konja. Konj je vedno
jedel. Konja je porivala, a ni
hotel naprej. Nastavila mu je
korenček. Konj je šel na
sprehod.
Deček
iz Punčka je šla do konja. Konj je
eksperimentalne
jedel in punčka je šla na konja.
skupine
Konj ni hotel iti naprej, zato je
punčka navezala na ribiško
palico korenček. Potem je šla
na konja in mu dala pred usta
korenček. Konj je šel potem
naprej.
Rominja
iz Ona je to gor dala. Te je vzela.
eksperimentalne
Pol je šla.
skupine

Drugo merjenje
Punčka je šla na konja. Ga je osedlala.
Začela ga je jahati. Porivala ga je
naprej. Korenje je dala na palčko.
Konj je šel naprej.
Jahačica Hana je šla jahat konja. Konj
je ni hotel ubogati. Hana mu je dala
hrano. Potiskala ga je, a je bil
pretežek. Na palico je navezala
slastno korenje in mu jo dala. Konj je
želel pojesti korenje, zato se je začel
premikati. Jahalka Hana je odšla s
konjem na dolg sprehod.
Punča je šla dol. Dala je korenček gor
na palico. Zaletela se je v konja. Dala
je za jest.

Pri kvantitativni obdelavi podatkov smo v nadaljevanju vključili vse obstoječe podatke, ne
glede na to, da smo v kvalitativnem delu prikazali le najpogostejše in ponavljajoče se odgovore.
8.7 Kvantitativni podatki
8.7.1 Razlika med kontrolno in eksperimentalno skupino v spremembi besedišča v
merjenem obdobju
V tabeli 10 prikazujemo frekvenčne porazdelitve in opisne statistike za merjene
spremenljivke besedišča pred in po vključevanju eksperimentalnega faktorja (tj. prvo in drugo
preverjanje) v eksperimentalni ter kontrolni skupini. V eksperimentalni skupini smo pred
drugim preverjanjem vključili eksperimentalni faktor (družabne igre), v kontrolni skupini pa
ne. V nadaljevanju bomo ugotavljali, ali razlike v odgovorih med obema skupinama lahko
pripišemo delovanju eksperimentalnega faktorja. Odvisne spremenljivke je predstavljalo
število besed, stavkov, povedi in zgodb, ki jih učenci prikličejo oz. tvorijo ob vnaprej
določenem fonemu, zlogu, eni sličici ter ob povezovanju dveh in petih sličic. Spremenljivke so
bile merjene v dveh intervalih, pred in po uvedbi igranja družabnih iger v šoli (dva meseca,
vsak dan 30 minut v okviru rednega pouka in podaljšanega bivanja, skupaj 20 ur) in doma (ob
koncu tedna so igre odnesli domov in se z njimi igrali v družinskem okolju). Meritve so potekale
ob pomoči anketnega vprašalnika, z zapisovanjem raziskovalcev.
V eksperimentalni skupini smo opazili, da se je od prvega do drugega preverjanja
zmanjšalo število učencev, ki so na določen fonem priklicali eno (iz 4 na 3), dve (iz 7 na 1) ali
tri besede (iz 11 na 2) in povečalo se je število učencev, ki so priklicali štiri besede ali več (iz
26,6 % na 80,7 %). Maksimalno število besed se je povečalo iz 8 na 16, torej se je podvojilo; v
kontrolni skupini pa od prvega do drugega preverjanja ni prišlo do bistvenih razlik, tudi
maksimalno število priklicanih besed na fonem l je ostalo enako, tj. 8. Poudarjamo pa, da se je
v eksperimentalni skupini od prvega do drugega merjenja povečal standardni odklon iz 1,7 na
3,0, kar kaže na povečanje razlik v individualnih odgovorih učencev; v povprečju so pri prvem
merjenju navedli 3,2 besede, pri drugem pa 5,5 besede.
Izboljšan rezultat eksperimentalne skupine učencev se kaže tudi v številu priklicanih
besed na določen zlog. Pri prvem merjenju je več kot 5 besed navedlo 3,2 % učencev, pri
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drugem merjenju pa 25,9 % učencev. Slednje kaže na povečanje besedišča za 22,7 % pri tej
nalogi, in sicer v smislu navedbe vsaj 5 besed. Da se je besedišče povečalo lahko utemeljimo
tudi z vrednostjo M, ki prvič znaša 2,3, drugič pa 4,0. To pomeni, da so prvič učenci v povprečju
navedli 2,3 besede, drugič pa 4; v kontrolni skupini teh razlik nismo zaznali.
Podobno izboljšanje se kaže v eksperimentalni skupini učencev v številu priklicanih
besed na določen motiv. Med prvim in drugim merjenjem se je zmanjšalo število učencev, ki
so navedli do štiri besede (iz 9 na 1), povečal pa se je delež tistih, ki so navedli več kot pet
besed (iz 68,9 % na 97,0 %); skladno s tem se je povečalo minimalno (iz 1 na 15) in maksimalno
(iz 4 na 19) število priklicanih besed. Minimalno število priklicanih besed se je za eno besedo
povečalo tudi pri kontrolni skupini (iz 3 na 4), vendar maksimalno število besed ostaja enako –
ne kažejo se pomembne razlike med prvim in drugim merjenjem. V povprečju so učenci v
eksperimentalni skupini pri prvem merjenju našteli 7,1, pri drugem pa 11 besed, v kontrolni
skupini pa prvič 7,8, drugič pa 8,3 besede. Tudi pri povezovanju dveh sličic in tvorjenju
povedi smo zaznali boljše rezultate pri drugem merjenju v eksperimentalni skupini. Za 51,5 %
se je povečal delež učencev, ki so navedli več kot 10 besed – v povprečju so učenci pri prvem
merjenju našteli 4,6, pri drugem pa 10,7 besed. V kontrolni skupini se ne kažejo spremembe v
tej smeri, opažamo celo, da se je maksimalno število besed zmanjšalo iz 11 na 6. Pri
povezovanju petih sličic in tvorjenju stavkov se je delež učencev, ki so navedli več kot pet
stavkov, od prvega do drugega merjenja povečal za 51,5 %; skladno s tem se je povečal tudi
maksimum navedenih stavkov iz 6 na 9. Povečanje pa se kaže tudi pri kontrolni skupini, in sicer
za 4,7 %, pri čemer je bil minimum (= 3) pri prvem merjenju v kontrolni skupini za dve besedi
višji od minimuma (= 1) v eksperimentalni, zato je ta izid zanemarljiv. V povprečju so učenci
eksperimentalne skupine pri prvem merjenju tvorili 3,7, pri drugem pa 5,8 stavka; v kontrolni
skupini pa v povprečju prvič 4,1, drugič pa 4,3 stavka. Nazadnje smo merili povezovanje petih
sličic in število besed v tvorjenih stavkih. Med prvim in drugim merjenjem se je za 58,7 %
povečalo število učencev, ki so navedli več kot 30 besed, tudi maksimum se je povečal za 10
besed (iz 55 na 65). V kontrolni skupini se je delež učencev, ki so navedli več kot 30 besed,
med prvim in drugim merjenjem zmanjšal za 10,2 %. V povprečju so učenci pri prvem merjenju
našteli 24,2, pri drugem pa 38,1 besed v tvorjenih stavkih. Opažamo, da je bil maksimum (=
56) kontrolne skupine že pri prvem merjenju, nižji od maksimuma (= 42) eksperimentalne
skupine, razlik v povprečjih med prvim in drugim merjenjem pa skorajda ni. Ali so razlike med
skupinama statistično značilne in resnično posledica vključenega eksperimentalnega faktorja
(tj. družabnih iger) smo ugotavljali s t-testom za neodvisne vzorce; rezultate prikazujemo v
tabeli 10.
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Tabela 10: Frekvenčne porazdelitve in osnovne opisne statistike za merjene spremenljivke besedišča pri prvem in drugem preverjanju v
eksperimentalni in kontrolni skupini

FONEM
1 beseda
2 besedi
3 besede
4 besede
5 besed
6 ali več
ZLOG

1 beseda
2 besedi
3 besede
4 besede
5 ali več
MOTIV

do 4 besede
5 do 9
več od 9

Eksperimentalna skupina
Prvo preverjanje
N Min Max M
SD
30 1
8
3,2 1,7
f
f% v% k%
4 12,5 13,3 13,3
7 21,9 23,3 36,7
11 34,4 36,7 73,3
2 6,3 6,7
80,0
3 9,4 10,0 90,0
3 9,3 9,9
100,0
N Min Max M
SD
31 1
5
2,3 1,1
f
f% v% k%
9 28,1 29,0 29,0
10 31,3 32,3 61,3
7 21,9 22,6 83,9
4 12,5 12,9 96,8
1 3,1 3,2
100,0
N Min Max M
SD
32 1
15
7,1 3,3
f
f% v% k%
9 28,1 28,1 28,1
13 40,7 40,7 68,8
10 28,2 28,2 100,0
N Min Max M
SD

Drugo preverjanje
N Min Max M
31 1
16
5,5
f
f% v% k%
3 9,4 9,7
9,7
1 3,1 3,2
12,9
2 6,3 6,5
19,4
4 12,5 12,9 32,3
8 25,0 25,8 58,1
13 40,7 42,0 100
N Min Max M
31 1
7
4,0
f
f% v% k%
1 3,1 3,2
3,2
3 9,4 9,7
12,9
8 25,0 25,8 38,7
11 34,4 35,5 74,2
8 25,1 25,9 100,0
N Min Max M
32 4
19
11,0
f
f% v% k%
1 3,1 3,1
3,1
11 34,5 34,5 37,5
20 62,5 62,5 100,0
N Min Max M
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SD
3,0

SD
1,5

SD
4,0

SD

Kontrolna skupina
Prvo preverjanje
N Min Max M
29 1
8
3,0
f
f% v% k%
6 20,0 20,7 20,7
5 16,7 17,2 37,9
10 33,3 34,5 72,4
3 10,0 10,3 82,8
4 13,3 13,8 96,6
1 3,3 3,4
100,0
N Min Max M
30 1
5
2,4
f
f% v% k%
4 13,3 13,3 13,3
13 43,3 43,3 56,7
11 36,7 36,7 93,3
1 3,3 3,3
96,7
1 3,3 3,3
100,0
N Min Max M
30 3
12
7,8
f
f% v% k%
4 13,3 13,3 13,3
16 53,3 53,3 66,7
10 33,4 33,4 100,0
N Min Max M

SD
1,6

SD
0,9

SD
2,5

SD

Drugo preverjanje
N Min Max M
30 1
8
2,9
f
f% v% k%
6
20,0 20,0 20,0
7
23,3 23,3 43,3
10 33,3 33,3 76,7
3
10,0 10,0 86,7
2
6,7 6,7
93,3
2
6,6 6,6
100,0
N Min Max M
30 1
5
2,5
f
f% v% k%
3
10,0 10,0 10,0
13 43,3 43,3 53,3
12 40,0 40,0 93,3
1
3,3 3,3
96,7
1
3,3 3,3
100,0
N Min Max M
30 4
12
8,3
f
f% v% k%
1
3,3 3,3
3,3
19 63,3 63,3 66,7
10 20,0 20,0 100,0
N Min Max M

SD
1,7

SD
0,9

SD
2,3

SD

POVEZOVAN-JE
do 4 besede
5 do 9
10 do 14
več od 14
TVORJENJE
1 stavek
2 stavka
3 stavki
4 stavki
5 stavkov
6 ali več
TVORJENJE
do 20 besed
21 do 30
31 do 40
41 do 50
več od 51

29
f
19
9
0
1
N
30
f
1
3
9
9
6
2
N
30
f
11
16
0
2
1

3
f%
59,4
28,1
0,0
3,1
Min
1
f%
3,1
9,4
28,1
28,1
18,8
6,3
Min
5
f%
34,4
50,1
0
6,2
3,1

20
v%
65,5
30,9
0,0
3,4
Max
6
v%
3,3
10,0
30,0
30,0
20,0
6,7
Max
56
v%
36,6
53,3
0
6,6
3,3

4,6
k%
65,5
96,6
96,6
100,0
M
3,7
k%
3,3
13,3
43,3
73,3
93,3
100,0
M
24,2
k%
36,7
90,0
90,0
96,7
100,0

3,3

31
f
4
10
6
11
SD N
1,2 32
f
1
0
0
6
8
17
SD N
10,1 32
f
4
6
7
10
6

3
f%
12,5
31,3
18,8
34,4
Min
1
f%
3,1
0,0
0,0
18,8
25,0
53,2
Min
5
f%
12,5
18,7
21,9
28,0
18,7

20
v%
12,9
32,3
19,4
35,5
Max
9
v%
3,1
0,0
0,0
18,8
25,0
53,2
Max
66
v%
12,5
18,7
21,9
28,0
18,7

10,7
k%
12,9
45,2
64,5
100,0
M
5,8
k%
3,1
3,1
3,1
21,9
46,9
100,0
M
38,1
k%
12,5
31,3
53,1
81,3
100,0

5,5

28
f
17
10
1
0
SD N
1,7 28
f
0
0
8
12
5
3
SD N
13,9 28
f
3
18
5
2
0

3
f%
56,7
33,3
3,3
0,0
Min
3
f%
0,0
0,0
26,7
40,0
16,7
10,0
Min
3
f%
9,9
60,0
16,7
6,7
0,0

11
v%
60,7
35,7
3,6
0,0
Max
7
v%
0,0
0,0
28,6
42,9
17,9
10,7
Max
42
v%
10,8
64,2
17,8
7,1
0,0

4,5
k%
60,7
96,4
100,0
100,0
M
4,1
k%
0,0
0,0
28,6
71,4
89,3
100,0
M
26,1
k%
10,7
75,0
92,9
100,0
100,0

1,8 30
f
16
14
0,0
0,0
SD N
1,0 30
f
0
1
6
11
8
4
SD N
7,6 30
f
4
22
4
0
1

3
f%
53,4
46,7
0,0
0,0
Min
2
f%
0,0
3,3
36,7
26,7
10,0
13,3
Min
16
f%
13,3
73,3
9,9
0,0
3,3

6
v%
53,4
46,7
0,0
0,0
Max
7
v%
0,0
3,3
36,7
26,7
10,0
13,3
Max
51
v%
13,3
73,3
9,9
0,0
3,3

4,5
k%
53,3
100,0
100,0
100,0
M
4,3
k%
0,0
3,3
60,0
86,7
96,7
100,0
M
26,2
k%
13,3
86,7
96,7
96,7
100,0

1,0

SD
1,1

SD
6,2

N = število enot v vzorcu, Min. = najmanjša vrednost, Max. = največja vrednost, M = povprečna vrednost, SD = standardni odklon, v % = veljavni delež, k % = kumulativni
delež
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Rezultati t-testa (tabela 11) za neodvisne vzorce med eksperimentalno in kontrolno skupino pri
prvem in drugem preverjanju kažejo na statistično značilne razlike (p≤0,05) med
eksperimentalno in kontrolno skupino učencev pri drugem preverjanju, tj. po vključitvi
eksperimentalnega faktorja družabnih iger pri eksperimentalni skupini učencev. Pri prvem
preverjanju med eksperimentalno in kontrolno skupino ni statistično značilnih razlik, kar kaže
na to, da so omenjene razlike resnično posledica vključenega eksperimentalnega faktorja –
družabnih iger.
Tabela 11: Izid t-testa za neodvisne vzorce med eksperimentalno in kontrolno skupino pri prvem
in drugem preverjanju
t-test Prvo preverjanje Drugo preverjanje
Priklic besede na določen FONEM
t
0,462
4,216
df
57
47,598
p
0,646
0,000
Priklic besede na določen ZLOG
t
-0,419
4,842
df
59
59
p
0,676
0,000
Iskanje besed na dani MOTIV
t
-0,854
3,300
df
60
50,200
p
0,397
0,002
POVEZOVANJE sličic in tvorjenje povedi
t
0,273
6,291
df
55
31,942
p
0,786
0,000
TVORJENJE besedila – št. stavkov
t
-1,381
4,110
df
56
54,286
p
0,173
0,000
TVORJENJE besedila – št. besed
t
-0,822
4,425
df
56
43,629
p
0,415
0,000
*t – testna statistika, df – stopinje prostosti, p – stopnja statistične značilnosti

Sklenemo lahko, da namizne družabne igre pozitivno vplivajo na razvoj učenčevega
besedišča. Za lažjo predstavo in boljše razumevanje v nadaljevanju prikazujemo grafikon 6, ki
prikazuje odstotek učencev eksperimentalne skupine, ki so pri posameznih nalogah navedli vsaj
5 besed, 5 stavkov oz. več kot 40 besed pri tvorjenju besedila glede na prvo in drugo merjenje.
Iz grafa je razviden napredek v besedišču učencev kot posledica igranja namiznih družabnih
iger.
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Grafikon 6: Prvo in drugo merjenje v eksperimentalni skupini (za več kot 5 besed)

S t-testom za odvisne vzorce smo še preverili obstoj statistično značilnih razlik v obsegu
besedišča med prvim in drugim merjenjem pri eksperimentalni skupini. Rezultati, ki jih
prikazujemo v tabeli 12, kažejo na potrditev naše predpostavke – razlike v obsegu besedišča
med prvim in drugim merjenjem pri eksperimentalni skupini so statistično značilne (p<0,05).
Tabela 12: Izid t-testa za odvisne vzorce v obsegu besedišča med prvim in drugim merjenjem v
eksperimentalni skupini
Par (prvo in drugo merjenje) N M
SD
t
df p
Fonem
30 -2,37 2,24 -5,798 29 0,000
Zlog
31 -1,68 1,49 -6,26 30 0,000
Motiv
32 -3,91 3,52 -6,273 31 0,000
Povezovanje
28 -6,68 6,09 -5,807 27 0,000
Tvorjenje – št. stavkov
30 -2,07 1,68 -6,737 29 0,000
Tvorjenje – št. besed
30 -13,57 14,92 -4,98 29 0,000
*N = število enot v vzorcu, M = povprečna vrednost, SD = standardni odklon, t = testna statistika, df = stopnje
prostosti, p = statistična značilnost
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8.7.2 Razlika v pridobljenem besedišču glede na spol učencev
V tabeli 13 prikazujemo opisne statistike za merjene spremenljivke besedišča pred in po vključevanju eksperimentalnega faktorja (tj. prvo
in drugo preverjanje) pri eksperimentalni skupini glede na spol učencev. V nadaljevanju bomo ugotavljali tudi, ali so razlike v odgovorih med
obema skupinama statistično značilne.
Največjo razliko v odgovorih med dečki (M = 8,1) in deklicami (M = 13,6) smo zaznali pri drugem preverjanju, in sicer pri tvorjenju povedi
na podlagi povezovanja dveh sličic. Največje razlike v odgovorih znotraj skupine smo zaznali pri dečkih (SD = 15,5), in sicer pri drugem
preverjanju pri tvorjenju besedila na podlagi povezovanja petih sličic. Tako pri dečkih, kot pri deklicah opažamo spremembe v obsegu besedišča
pri vseh merjenih spremenljivkah, v pozitivni smeri. Najvišje število besed so tako dečki (Max = 48 in 66) kot deklice (Max = 56 in 57) navedli
pri zadnjem vprašanju (tvorjenje besedila – št. besed), kar je najverjetneje povezano s tem, da pri tem vprašanju ni bilo podane časovne omejitve
za odgovarjanje. Pri drugem preverjanju so deklice pri vseh vprašanjih (razen pri povezovanju, kjer je bil rezultat isti) navedle minimalno večje
število besed oz. stavkov kot dečki. Pri priklicu besed na določen fonem so tako deklice navedle vsaj 4 besede, dečki pa 1, vendar je pri dečkih
razviden tudi višji standardni odklon (SD = 3,8), kar kaže na večjo raznolikost v njihovih odgovorih.
Tabela 13: Osnovne opisne statistike za merjene spremenljivke besedišča pri prvem in drugem preverjanju v eksperimentalni skupini glede na spol
respondentov
Prvo preverjanje
Drugo preverjanje
Dečki
Deklice
Dečki
Deklice
N M
SD Min Max N M
SD Min Max N M
SD Min Max N M
SD Min Max
Fonem
16 3,1 2,1 1
8
14 3,3 1,1 2
5
17 5,2 3,8 1
16
14 5,9 1,7 4
10
Zlog
17 2,4 1,1 1
4
14 2,1 1,2 1
5
17 3,7 1,5 1
7
14 4,3 1,4 2
7
Motiv
17 7,3 3,4 3
15
15 7,0 3,2 1
11
17 10,3 4,1 4
19
15 11,8 3,8 6
18
Povezovanje
15 4,8 4,3 3
20
14 4,5 1,6 3
9
16 8,1 4,6 3
17
15 13,6 5,0 3
20
Tvorjenje
15 3,7 1,2 2
6
15 3,8 1,3 1
6
17 5,5 1,8 1
9
15 6,1 1,5 4
9
stavki
Tvorjenje
15 26,1 8,7 18
48
15 22,2 11,2 5
56
17 33,8 15,5 5
66
15 43
10,2 19
57
besede
*N = numerus, število enot v vzorcu, Min. = najmanjša vrednost, Max. = največja vrednost, M = povprečna vrednost, SD = standardni odklon
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V nadaljevanju (tabela 14) prikazujemo izid Mann-Witneyevega preizkusa, s katerim smo
ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike v odgovorih med dečki in deklicami pri
eksperimentalni skupini, pri prvem in drugem preverjanju. Razlika glede na spol
respondentov se je izkazala za statistično značilno pri vprašanju povezovanja na podlagi dveh
sličic, in sicer pri drugem preverjanju (tj. po vključitvi eksperimentalnega faktorja). Razlika
povprečij kaže, da so več besed pri tem vprašanju navedle deklice, ta razlika pa je statistično
značilna (p=0,005).

Tabela 14: Izid Mann-Whitneyevega preizkusa razlik pri spremenljivkah obsega besedišča
glede na spol respondentov
Mann-Whitney Prvo preverjanje Drugo preverjanje
1 FONEM
U
87,000
86,000
p
0,283
0,185
2 ZLOG
U
98,000
93,500
p
0,387
0,295
3 MOTIV
U
124,000
104,000
p
0,894
0,371
4 POVEZOVANJE
U
80,500
50,000
p
0,258
0,005*
5 TVORJENJE – stavki U
100,000
102,000
p
0,592
0,322
6 TVORJENJE – besede U
74,500
76,500
p
0,114
0,054
*Povezovanje
Dečki
Deklice

N
16
15

13,37
16,75

Razlika povprečij
11,63
20,67

*U = vrednost Mann Whitneya, p = statistična značilnost, N = število enot v vzorcu

Za lažje razumevanje v nadaljevanju prikazujemo raztreseni grafikon (grafikon 7); iz
slednjega je razvidno, da so razlike v odgovorih med dečki in deklicami, večje pri drugem kot
pri prvem merjenju, največja razlika pa je ravno pri četrtem vprašanju – povezovanje, kar je
pokazal tudi izid Mann-Whitneyevega preizkusa. Iz grafikona je prav tako razvidno, da so
učenci eksperimentalne skupine od prvega do drugega merjenja razširili svoj obseg besedišča,
pri čemer so najvišje rezultate dosegle deklice, a kot smo že prej ugotovili, ta razlika ni
statistično značilna. Zanimivo pa je, da so deklice pri nekaterih vprašanjih pri prvem merjenju
dosegale nižje rezultate od dečkov.
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Grafikon 7: Prvo in drugo merjenje v eksperimentalni skupini glede na spol.
prvo merjenje dečki-prvo merjenje

prvo merjenje deklice-prvo merjenje

drugo merjenje dečki-drugo merjenje

drugo merjenje deklice-drugo merjenje

16
13,6

14
11,8

12

10,3

10

5,2

6
4

8,1

7,3 7

8

3,1 3,3

5,9
3,7

4,8 4,5

4,3

5,5

6,1
4,3

3,7 3,8
2,6 2,2

2,4 2,1

3,4

2
0
Fonem

Zlog

Motiv

Povezovanje

Tvorjenje- stavki Tvorjenje- besede

*Da smo dobili primerljivost podatkov v grafikonu, smo povprečne odgovore pri šestem vprašanju delili z 10.

8.7.3 Povezanost obsega besedišča s pogostostjo igranja družabnih iger v domačem okolju
Grafikon 8 prikazuje pogostost igranja družabnih iger v domačem okolju za vse učence,
vključene v vzorec, ne glede na kontrolno in eksperimentalno skupino (N = 62). 10 % (6)
učencev v domačem okolju nikoli ne igra družabnih iger, 42 % (26) pa jih igra pogosto. Največ
učencev je srednje opredeljenih, kar pomeni, da pogostost igranja družabnih iger v družinskem
okolju ocenjujejo z redko (48 %, 30). Kot bomo lahko razbrali iz naslednjih tabel, je skupen
delež tako opredeljenih učencev podoben deležu učencev, vključenih le v eksperimentalno
skupino.
Grafikon 8: Delež učencev glede na pogostost igranja družabnih iger (N = 62)

10%

42%

pogosto
redko
nikoli

48%

Za namen nadaljnje analize smo spremenljivke: fonem, zlog, motiv, povezovanje,
tvorjenje stavkov in tvorjenje besed združili v novo spremenljivko, obseg besedišča – s
posameznimi spremenljivkami smo namreč merili prav to. V nadaljevanju tako prikazujemo
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opisno statistiko dveh novo tvorjenih spremenljivk – obseg besedišča pri prvem in drugem
merjenju (tabela 15). Cronbachov koeficient zanesljivosti spremenljivke obseg besedišča – prvo
merjenje, znaša 0,656, kar kaže na sprejemljivo zanesljivost konstrukta. Povprečno število
navedenih besed/stavkov v tem sklopu je 7,68. Cronbachov koeficient zanesljivosti
spremenljivke obseg besedišča – drugo merjenje pa znaša 0,662, kar prav tako kaže na
sprejemljivo zanesljivost konstrukta. Povprečno število navedenih besed/stavkov v tem sklopu
je 12,994; tudi ta rezultat kaže na povečanje obsega besedišča med prvim in drugim merjenjem.
Koeficient asimetrije in sploščenosti nam povesta asimetrijo in koničastost verjetnostne
porazdelitve realne slučajne spremenljivke. Pozitivna vrednost koeficienta asimetrije pomeni
nesimetrično zgoščenost odgovorov na desni strani od gostiščnice (najpogostejša vrednost), tj.
asimetrijo v desno (obseg besedišča – prvo merjenje); negativna pa obratno, asimetrijo v levo
(obseg besedišča – drugo merjenje). Pozitivne vrednosti koeficienta sploščenosti kažejo na
koničasto verjetnostno porazdelitev realne slučajne spremenljivke (obseg besedišča – prvo
merjenje). Obe novo tvorjeni spremenljivki sta normalno porazdeljeni, saj se koeficienta
asimetrije in sploščenosti nahajata med -2 in 2.
Tabela 15: Opisna statistika novotvorjenih spremenljivk – obseg besedišča prvič in drugič
N Min. Max. M
SD
KA
KS
Obseg besedišča – prvo merjenje
28 3,50 15,50 7,679 2,806 1,827 0,858
Obseg besedišča – drugo merjenje 30 6,00 18,83 12,994 3,595 -0,347 -0,713
*N – število enot v vzorcu, Min. – najmanjša vrednost, Max. – največja vrednost, M – povprečna vrednost, SD –
standardni odklon, KA – koeficient asimetrije, KS – koeficient sploščenosti

Da bi ugotovili, ali je igranje družabnih iger v domačem okolju (merjeno pred raziskavo)
povezano z obsegom besedišča po drugem merjenju, tj. po uporabi družabnih iger v šoli, smo
naredili Kruskal-Wallisov preizkus, ki se uporablja za ugotavljanje statistično značilnih razlik
med različnimi skupinami respondentov. Rezultati kažejo (tabela 16) na statistično značilnost
(p = 0,028) razlik v obsegu besedišča učencev pri drugem merjenju v eksperimentalni skupini,
glede na pogostost igranja družabnih iger doma pred raziskavo. Vrednosti povprečnih rangov
pa kažejo na to, da je obseg besedišča največji pri učencih, ki družabne igre v domačem okolju
igrajo redko (R = 19,80). Vrednosti (in s tem obseg besedišča) so statistično značilno nižje pri
učencih, ki družabnih iger ne igrajo nikoli (R = 11,83) ali pa jih igrajo pogosto (R = 11,04).
Sklenemo lahko, da nobena skrajnost ne vodi do pomembnih razlik glede obsega besedišča
učencev.
Tabela 16: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa razlik v obsegu besedišč pri drugem merjenju
glede na pogostost igranja družabnih iger doma
Kako pogosto igraš družabne igre doma? N R
x²
df p
Pogosto
12 11,04 7,182 2 0,028
Redko
15 19,80
Nikoli
3 11,83
*N = število enot v vzorcu, R = povprečni rangi, x²-vrednost x², df = stopnje prostosti, p = statistična značilnost

Za bolj nazorno prestavitev razlik prikazujemo tudi rezultate Kruskal-Wallisovega
preizkusa pri prvem merjenju (tabela 17), tj. pred uporabo družabnih iger pri pouku. V tem
primeru nismo zaznali statistično značilnih razlik (p = 0,863) med skupinami učencev glede
pogostosti igranja družabnih iger doma, kar kaže na pomemben vpliv eksperimentalnega
faktorja – igranje družabnih iger v šoli.
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Tabela 17: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa razlik v obsegu besedišča pri prvem merjenju
glede na pogostost igranja družabnih iger doma
Kako pogosto igraš družabne igre doma? N R
x²
df p
Pogosto
11 13,45 0,295 2 0,863
Redko
15 15,20
Nikoli
2 15,00
*N = število enot v vzorcu, R = razlika povprečij, x²-vrednost x², df = stopnje prostosti, p = statistična značilnost

Kot zanimivost prikazujemo tudi strukturno sestavo družinskih članov, s katerimi učenci
doma največkrat igrajo družabne igre (grafikon 9). Razvidno je, da učenci najpogosteje igrajo
družabne igre z brati in sestrami (42,9 %), kot celotna družina (26,8 %) ter z mamami (23,2 %).
Le po dva učenca sta taka, ki družabne igre najpogosteje igrata z očetom, dedkom in babico
(3,6 %).
Grafikon 9: Struktura družinskih članov, s katerimi učenci največkrat igrajo družabne igre
(N = 56)

8.7.4 Povezanost obsega besedišča z vključenostjo v program predšolske vzgoje
Grafikon 10 prikazuje delež učencev glede na predhodno obiskovanje vrtca, ne glede na
pripadnost k eksperimentalni in kontrolni skupini. Učence smo razdelili v dve skupini: prvo so
sestavljali učenci, ki so predhodno obiskovali vrtec štiri leta ali manj (48 %, 30), drugo pa tisti,
ki so vrtec obiskovali več kot štiri leta (52 %, 32); slednjih je bilo za 2 % več.
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Grafikon 10: Delež učencev glede na predhodno obiskovanje vrtca (N = 62)

48%

Štiri leta ali manj
Več kot štiri leta

52%

V nadaljevanju smo iskali razlike v obsegu besedišča učencev v prvem razredu osnovne
šole glede na njihovo vključenost v program predšolske vzgoje (tj. število let obiskovanja
vrtca). Za ta namen smo izvedli Mann-Whitneyev U preizkus za eksperimentalno skupino
respondentov; rezultati so prikazani v tabeli 18.
Tabela 18: Izid Mann-Whitneyevega
obiskovanja vrtca
Koliko let si obiskoval vrtec? N
Štiri leta ali manj
15
Več kot štiri leta
13

preizkusa razlik v obsegu besedišča glede trajanja
R
U
p
13,30 79,500 0,406
15,88

U = vrednost Mann Whitneya, R = razlika povprečij, p = statistična značilnost, N = število enot v vzorcu

Uporabili smo že prej tvorjeno spremenljivko – obseg besedišča. Ugotovili smo, da med
skupinama učencev, ki sta vrtec obiskovali različno časovno obdobje, ni statistično značilnih
razlik. Sklenemo lahko, da dolžina obiskovanja vrtca ni napovedovalec šolske uspešnosti – v
našem primeru obsega besedišča.
9 UGOTOVITVE
Poslušanje je najbolj razširjena komunikacijska dejavnost, ki ob vstopu v šolo za učenca
predstavlja pomemben vir informacij, skupaj z govorom ga oblikuje in izpopolnjuje v
posameznika, ki se sporazumeva z vrstniki in okoljem. Obvladovanje govora je pogoj za
učenčevo šolsko in zunajšolsko učenje ter napovednik otrokove šolske uspešnosti (Marjanovič
Umek idr., 2006).
V magistrskem delu smo predstavili pet namiznih družabnih iger, s katerimi učenci
razvijajo sporazumevalne zmožnosti; so dober motivacijski spodbujevalec in so povezane s cilji
iz Učnega načrta za slovenščino (2011). Z izbranimi namiznimi družabnimi igrami lahko
obogatimo pouk slovenskega jezika in povežemo naučeno znanje s praktičnimi primeri.
Družabne igre (Tik tak buum, Tik tak buum Junior, Tapple, Zasukan jezikovni živalski vrt in
Pripoveduj zgodbo) pripomorejo k razvijanju fonoloških dejavnikov: fonološke občutljivosti,
fonološkega poimenovanja, fonološkega spomina, razvijajo bralni besednjak in domišljijo ter
sporazumevalno zmožnost. Z raziskavo smo ugotavljali, ali družabne igre vplivajo na razvoj
besedišča otrok v prvem razredu. Ugotovitve so prikazale, da kakovostna izbira in uporaba
družabnih iger v prvem razredu in podaljšanem bivanju vpliva na povečanje obsega otrokovega
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besedišča – jezikovne družabne igre so predstavljale pomembno motivacijsko sredstvo pri
učenju in širjenju besedišča.
V raziskavo je bilo vključenih 62 učencev štirih prvih razredov, ki so vsak na svoj način
pridobivali znanje o črkah, pisanju in branju (31 deklic in 31 dečkov), razdeljenih na kontrolno
(30 učencev) in eksperimentalno skupino (32 učencev). Z učenci eksperimentalne skupine sem
vsak dan 30 minut igrala družabne igre (vsak dan v tednu drugo družabno igro), kar skupaj
predstavlja 20 ur. Delo je potekalo skupinsko, v parih in individualno. Vse družabne igre imajo
več različic pravil igranja, tako da smo jih tudi mi igrali na različne načine. Zadnji dan so učenci
družabnim igram napisali svoja pravila. Primer: družabna igra Tik tak buum. Učenci so si
izmislili pravila, in sicer: iz danih kart, na katerih so zlogi, najprej poišči besedo, nato rimo.
Naslednji učenec naj nadaljuje z drugo karto, ki se mora navezovati na prejšnjo in najti novo
rimo (ba, babica je žabica; ve, skoči v morje, ker ne mara večerje). Ugotovitve raziskave
povzemamo s pomočjo odgovorov na zastavljena vprašanja. S pomočjo kvalitativne raziskave
smo pridobili podatke o priljubljenosti družabnih iger med prvošolci, ki je pokazala, da se
učenci kljub številnim novejšim igram, najraje igrajo namizno družabno igro Človek ne jezi se,
sledita ji šah in Monopoly. Učenci povedo, da igre igrajo najraje zato, ker lahko zmagajo.
Njihova čustva so intenzivna in želja po zmagi je zelo močna. Pri drugem preverjanju smo od
učencev želeli izvedeti, katera izmed petih družabnih iger jim je bila v času našega
eksperimenta najbolj všeč in s precejšnjo prednostjo so izbrali igro Tapple. V odgovorih, zakaj
so jo izbrali, je bil največkrat omenjeni razlog hitrost, v smislu hitrega mišljenja in govora.
Rezultati raziskave Grginič (2003) kažejo, da se šestletniki doma igrajo več od
sedemletnikov, česar v svoji raziskavi nismo zaznali (Mann-Whitney = 337,000; p = 0,274).
Razliko vidimo v tem, da je bila raziskava Grginič izvedena v smislu primerjave osemletne in
devetletne osnovne šole in so bili učenci doma neprimerljivo različno obremenjeni, v našem
primeru pa so vsi obiskovali prvi razred, zato bistvenih razlik v igranju doma, med vrstniki ne
ugotavljamo. Pri pregledu, s kom se najpogosteje igrajo, ugotavljamo, da se jih kar 42,9 %
najpogosteje igra z brati in sestrami, sledi igranje celotne družine, z mamami se jih igra 23,2
%, 3,6 % se jih igra z očetom ali starimi starši. L. Marjanovič Umek idr., (2006) v svoji raziskavi
ugotavlja, da mame, ki se igrajo s svojim otrokom, pozitivno vplivajo na razvoj besedišča, česar
v svoji raziskavi nismo posebej zaznali. Pri preverjanju, ali predhodno igranje družabnih iger v
domačem okolju vpliva na razvoj besedišča, smo ugotovili, da je največ učencev, ki so v
anketnem vprašalniku odgovorili, da družabne igre igrajo pogosto, sledijo jim učenci, ki jih
igrajo redko, najmanj je tistih, ki iger nikoli ne igrajo. Pri drugem preverjanju smo zaznali
največji napredek pri učencih, ki so igre doma predhodno igrali redko, kar bi lahko kazalo na
to, da igranje doma vpliva na učenčevo besedišče, vendar so rezultati učencev, ki igre igrajo
pogosto ali nikoli pokazali nižji obseg besedišča, kar kaže na to, da statistično gledano ni
pomembnih razlik. Enako v raziskavi, po končnem preizkusu, nismo zaznali razlike v večjem
napredku med spoloma, med tem, ko številne raziskave kažejo na to, da deklice govorijo več
kot dečki. Razlike v govornem razvoju se kažejo predvsem v predšolskem obdobju, saj deklice
začnejo govoriti hitreje in imajo širši besednjak, pozneje te razlike izginejo (prim. Marjanovič
Umek idr., 2006).
Izhajajoč iz raziskave Marjanovič Umek idr., (2006), v kateri ugotavljajo, da predhodno
vključevanje otrok v vrtec pomembno vpliva na otrokovo besedišče, še posebej pri
zmanjševanju razlik v govornem razvoju otrok slabše izobraženih staršev, ugotavljamo, da so
bili v primeru naše raziskave vsi učenci predhodno vključeni v vrtec in zato primerjava ni bila
mogoča. Učence smo dodatno razdelili na dve skupini, in sicer na tiste, ki so obiskovali vrtec
štiri leta in manj ter na učence, ki so vrtec obiskovali več kot štiri leta, vendar tudi pri tej delitvi
nismo zaznali statistično značilnih razlik, kar dokazuje, da časovno obdobje obiskovanja vrtca
ne napoveduje šolske uspešnosti oziroma večjega obsega besedišča.
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Besedišče učencev smo preverjali s štirimi nalogami, v katerih so morali učenci v
omejenem času (eni minuti) našteti čim več besed. Naloge so enake kot vaje za razvijanje
poslušanja (prim. Kramarič idr., 2000), ki so omenjene v teoretičnem delu in se nanašajo na
zaznavanje ter prepoznavanje začetnega/končnega zloga v besedi, nadalje prvega/začetnega
glasu in končnega/zadnjega glasu v besedi. Z igrami sem sledila vajam za razvijanje
razločujočega poslušanja (utrjevanje glasov oziroma črk in njihovo ustrezno povezovanje). Na
določen fonem (l) so učenci najpogosteje naštevali lastna imena, sledili so predmeti. Raziskava
je pokazala, da so učenci, vključeni v eksperimentalno skupino, pri prvem merjenju našteli
največ osem besed, pri drugem pa največ šestnajst besed, kar kaže, da se je besedišče otrok po
vnosu eksperimentalnega faktorja (tj. družabnih iger) povečalo. To je razvidno tudi iz
povprečnih vrednosti (M), saj so učenci eksperimentalne skupine v povprečju pri prvem
merjenju navedli 3,2 besede, pri drugem pa 5,5 besede. V kontrolni skupini ni bilo zaznati
takšnih razlik, zato lahko rezultat razumemo kot posledico igranja družabnih iger. To potrjuje
tudi rezultat t-testa za neodvisne vzorce, ki kaže na statistično značilne razlike (p≤0,05) med
eksperimentalno in kontrolno skupino pri drugem preverjanju, tj. po vključitvi
eksperimentalnega faktorja družabnih iger v eksperimentalni skupini učencev. Poudarjamo še,
da se je v eksperimentalni skupini od prvega do drugega merjenja povečal tudi standardni
odklon iz 1,7 na 3,0, kar kaže na povečanje razlik v individualnih odgovorih učencev. Pri nalogi,
kjer so morali učenci našteti največ besed na določen zlog (ma), je pri vseh učencih, ne glede
na skupino, navedena beseda mama. Sledijo ji lastna imena, besedi mačka in mak. Nihče od
učencev kljub primeru ni povedal besede, ki bi imela dani zlog v sami besedi ali na koncu. Med
igranjem pri pouku so nekateri učenci besede naštevali, vendar v manjšini. Učenci so v
eksperimentalni skupini v povprečju našteli pri prvem merjenju 2,3, pri drugem pa 4 besede,
med tem, ko v kontrolni skupini razlike ni bilo zaznati. Naloga iskanje besed na dani motiv
učencem ni predstavljala težav – najprej so se lotili naštevanja predmetov s slikovnega
materiala (karte), nato so iz spomina priklicali predmete, ki so jih imeli na kuhinjski mizi doma;
največkrat so bile omenjene besede vilice, nož in kozarec; od priklicanih besed iz spomina so
sledile nadpomenke hrana, pijača in asociacije, kot so vino, mleko, majoneza, kečap. Učenci
eksperimentalne skupine so našteli pri prvem merjenju v povprečju 7,1 besedo, pri drugem pa
11 besed, med tem, ko so učenci kontrolne skupine pri prvem merjenju našteli 7,8 pri drugem
pa 8,3 besede.
V nalogi Povezovanje sličic in tvorjenje povedi so učenci povezovali dve sličici ter pri
tem tvorili domišljijski binom, s katerim so se soočali prvič. Pri igranju so učenci na začetku k
izbrani sliki izbirali svojo sličico in tvorili binom, kasneje pa naključno izbrali dve karti z
različno tematiko (predmetom) ter ju ubesedili. Dotaknili smo se usmerjenega domišljijskega
binoma (na predlagano besedo so učenci s pomočjo naključne karte z narisanim predmetom ali
živaljo tvorili binom) (prim. Saksida, 1994). Pri drugem preverjanju smo v kontrolni skupini
zabeležili slabši rezultat, ki si ga kljub analizi ne znamo natančno razložiti; v eksperimentalni
skupini pri drugem merjenju tvorjenje binoma ni predstavljalo nobenega problema – učenci so
zlahka tvorili domiselne povedi in se pri tem zabavali, saj so želeli povedati zanimivo ter
zabavno dolgo poved; delež učencev eksperimentalne skupine, ki so navedli več kot 10 besed,
se je povečal za 51,5 %.
Tvorjenje besedila je bila naloga, ki ni imela časovne omejitve; pri tej nalogi sem sledila
ciljem iz priročnika za učitelje (Kramarič idr., 2000), povzetega v teoretičnih izhodiščih
pripovedovanje in domišljija učencev (pripovedovanje zgodbe). Učenci so najprej pregledali
priloženi slikovni material in sestavili smiselne zaporedne povedi. Razlika med prvim in drugim
preizkusom je bila pri tvorjenju najbolj očitna: učenci eksperimentalne skupine so pri drugem
merjenju navedli za 2,1 stavka več kot pri prvem merjenju in 1,5 stavka več kot učenci iz
kontrolne skupine. Pri preštetih besedah, ki so tvorile povedi, smo opazili, da se je v
eksperimentalni skupini povečalo besedišče iz 24,2 na 38,1, med tem, ko v kontrolni skupini
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razlik v povprečju skorajda ni bilo zaznati. V eksperimentalni skupini so vsi učenci pri drugem
preizkusu deklici nadeli različna lastna imena; povedi so se dopolnjevale in zgodba je v večini
primerov imela nit dogajanja ter vesel konec. Z vidika učenčevega napredka sem delno sledila
vajam M. Kramarič (2001), v katerih besedišče spremlja s pomočjo količinskega vidika (število
vseh besed v besedilu, število povedi, število besed v povedi).
Z učenci smo se vsak dan po končanem igranju pogovorili o novih besedah; njihov
pomen smo določali s povezovanjem besede z drugimi besedami, kot to priporočata S. Pečjak
in A. Gradišar (2012). Če je učenec med igro slišal novo besedo, ki je do tedaj ni poznal, je
dvignil roko, da sem si besedo zapisala, nato so učenci igro nemoteno nadaljevali. Po končanem
igranju smo z vsemi učenci skupaj definirali pojem, iskali nadpomenke, sopomenke in se
prepričali o ustreznosti njihovega tolmačenja. Učenci so pomen nove besede lažje prepoznali
oziroma uganili, kadar je bila beseda v sami povedi oziroma v sobesedilu, kot pa, če je bila
izolirana od drugih; pri odkrivanju pomena so bili zelo motivirani in so novo besedo v
naslednjih dneh večkrat uporabljali pri igranju družabnih iger. Ob tabli smo ves čas raziskave
imeli list z besedami, ki smo ga vsak dan po potrebi dopolnjevali; zanimive besede s seznama
so bile: majolika, strahopetec, nočna posoda, mrmrati, mumija, mračen, lubadar, stisniti zobe,
pocukrana, izobesiti, migrant, turist …). Pri iskanju pravega pomena smo večkrat naleteli na
besede z več pomeni (pipa, pero, rog, prst), ki so učence še posebej navduševale.
Posebnost, ki smo jo zasledili v raziskavi, sta bila Roma, vključena v različni skupini;
njuno besedišče je bilo v primerjavi z drugimi učenci zelo siromašno in nestrukturirano, saj v
domačem okolju govorita materni jezik, kar predstavlja v šoli težavo v komunikaciji. Iz ankete
je bilo razvidno, da sta oba predhodno obiskovala vrtec, vendar pravega podatka, kako pogosto
sta bila tam v resnici dnevno prisotna, nimamo. Pri delu v eksperimentalni skupini je imela
deklica težave z vključevanjem, težko je sledila navodilom; družabne igre so jo zelo zanimale,
želela si je sodelovanja, vendar je v skupini, ko je prišla na vrsto, zavlačevala, ker ni našla
ustrezne besede; učenci so ji pomagali pri odgovorih, kjer je bilo to mogoče. Najbolj ji je bila
všeč družabna igra Tapple, pri kateri pa ni bila uspešna, saj igra zahteva prepoznavanje prvega
glasu v besedi; pri igri Povej mi zgodbo je dosegla največji napredek. Deček iz kontrolne
skupine je pri prvem testiranju v primerjavi z deklico pri vseh nalogah pokazal boljši rezultat,
vendar je pri drugem preverjanju deklica pokazala večji napredek. Glede na pozitivno
vključevanje deklice v igranje in druženje s sošolci menim, da so družabne igre zelo primerno
sredstvo za navezovanje stikov otrok, katerih materni jezik ni slovenščina, zato so pomemben
element v strategiji vključevanja učencev migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja. Učence
je treba spodbuditi k rabi slovenskega jezika v različnih funkcijah in pri različnih dejavnostih.
Analiza uporabe namiznih družabnih iger pri pouku je pokazala, da učenci kažejo visoko
stopnjo motiviranosti. Tovrstna aktivnost je bila za njih nekaj novega, saj so v šoli za
ponavljanje, sprostitev ali motivacijo največkrat sledile dejavnosti, kot so risanje, delo z
didaktičnimi materiali (kartončki, slike, ponazorila, fotografije, črke) ali uporaba lutke. Z
izbranimi igrami lahko izvajamo tako diferenciacijo kot individualizacijo in prilagodimo
igranje manj zmožnim ali nadpovprečnim učencem. Pridružujem se mnenju zagovornikov
družabnih iger (prim. Toličič, 1981, Plummer, 2008, Kranjc, 2010), ki menijo, da je največja
vrednost igranja v tem, da so učenci bolj motivirani, zbrani in pozorni ter ustvarjalni, med tem
njihovo znanje skozi igralno aktivnost postane trajnejše in kvalitetnejše.
Izsledki raziskave M. Grginič (2003), ki sem jo opisala v teoretičnem delu, kažejo na
to, da imajo učitelji na voljo premalo didaktičnih iger, kar jim predstavlja določeno oviro za
pogostejšo uporabo, s čimer se ne strinjam, saj sem mnenja, da učitelji v opravičilo za svoje
delo prevečkrat navajajo pomanjkanje materiala ali časa. Ustvarjalni učitelji igre sami
izdelujejo in z njimi popestrijo tradicionalni pouk, vendar jim izdelava ter pisanje navodil
vzameta kar precej časa. Pri načrtovanju so ves čas pozorni na znanje učencev in učni načrt, kar
v nekaterih primerih privede do negativnega rezultata, saj postane igra s pretiranim poudarkom
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na izobraževanju za učence igralno nezanimiva, ker jih odvrača od samega igranja – izgubijo
motivacijski naboj, kar privede do nediscipline in motnje pozornosti.
Pri sodobnem pouku je vloga učitelja zelo pomembna, saj od njega zahteva strokovno
pripravo, postavljanje ciljev in izbiro metod spoznavanja ter poučevanja, pri tem daje prednost
samostojnemu delu učencev (prim. Saksida, 2008). Enakega mnenja sta tudi B. Dalton in D. L.
Grishman (2011), ki učitelja vidita kot naprednega in inovativnega, seznanjenega z digitalnimi
orodji ter kot uporabnika sodobnih virov informacij, ki jih pri svojem delu uporablja in z njimi
učence navdušuje. K. Grom (2016) potrjuje, da učenci v šolo vstopajo z različno razvitimi
zmožnostmi na področju bralnega razumevanja, kar predstavlja učitelju izziv in možnost za
uvajanje novih oblik dela. L. Marjanovič Umek v svojih raziskavah in člankih poudarja, da
lahko vsaka igrača predstavlja material za učenje, potrebna je le učiteljeva iznajdljivost, da jo
uporabi v učne namene.
Med samo raziskavo so učenci ob koncu tedna igre odnesli domov (vsak konec tedna
drugo igro) in se v družinskem okolju igrali skupaj s svojimi brati in sestrami, mamo ali očetom,
starimi starši ali prijatelji. Učenci so povedali, da so z navodili sami seznanili ostale igralce in
da je bilo igranje doma zelo zabavno. V večini primerov so igro igrali vsi člani družine – starši
so zelo pozitivno sprejeli izziv in večina od njih je večkrat dnevno ob igranju družabne igre
kakovostno preživela prosti čas s svojim otrokom. Povedali so, da so jim bile igre zelo všeč,
ker so bile enostavne, hitre in prilagojene vsem članom družine; starše so spodbudile k
razmišljanju, da so otroci, kljub temu da že obiskujejo šolo, še vedno željni njihove pozornosti,
ki jo z vključevanjem v igranje družabnih iger, tudi dobijo. Velika večina staršev je povedala,
da se, odkar otrok obiskuje šolo, manj igrajo z njim, saj so mnenja, da je igra s sovrstniki za
otroka pomembnejša.
Svoje ugotovitve povzemamo s pomočjo odgovorov na zastavljena raziskovalna
vprašanja. Ugotovili smo izjemne razlike v spremembi besedišča v merjenem obdobju po
vključitvi eksperimentalnega faktorja (tj. igranje družabnih iger). Z analizo smo potrdili, da so
razlike res posledica vključenega eksperimentalnega faktorja, saj so se le-te pokazale izjemoma
pri eksperimentalni skupini učencev, pri kontrolni pa ne. Zaključujemo, da igranje družabnih
iger pozitivno vpliva na obseg besedišča učencev. Ta vpliv pa se kaže tako pri deklicah kot tudi
pri dečkih. Povečan obseg besedišča se kaže prav tako pri vseh učencih, ne glede na pogostost
igranja družabnih iger v domačem okolju pred našo raziskavo in ne glede na dolžino predhodne
vključenosti učencev v program predšolske vzgoje.
10 ZAKLJUČEK
Spoznanje, da je besedišče učencev v prvem razredu osnovne šole zelo pomembno pri
sporazumevanju, navezovanju stikov, spremljanju in sledenju različnim šolskim dejavnostim,
nalaga učiteljem ter vsem, ki so v stiku z učenci, da s svojim vzgledom, premišljeno izbiro
besed in z različnimi dejavnostmi pomagajo razvijati ter bogatiti njihovo besedišče skozi
celodnevne raznolike aktivnosti.
V Kurikulumu za vrtce (2009) in v Učnem načrtu za slovenščino (2011) je navedeno,
da spodbujanje jezikovnega razvoja zelo pomembno vpliva na vse otroke oziroma učence in da
je treba ohranjati ter spodbuditi njihov interes do opismenjevanja, pri tem pa upoštevati
individualne značilnosti. V učnem načrtu so v operativnih ciljih igre navedene kot igre z
besedami, igre vlog, dramske igre in lutkovne predstave. V šoli uporabljamo izraz didaktične
igre za igre, ki se od družabnih iger ločijo v tem, da imajo zastavljene cilje, podkrepljene s cilji
iz učnega načrta.
Učenci v osnovno šolo vstopajo z različnim predznanjem z jezikovnega področja in
izkazujejo različno razvite govorne zmožnosti; učiteljeva naloga je, da zagotovi ustrezno
motivacijo, spodbudno učno okolje in različne dejavnosti, v katerih učenec pridobiva nove
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informacije, konkretno sliši nove besede, se jih zaveda, poišče njihov pomen, si jih zapomni in
kasneje uporabi pri govoru tudi sam. Učni proces postane kakovostnejši takrat, kadar nam kot
učitelju uspe zadovoljiti potrebe in pričakovanja učencev, jih aktivirati kot ustvarjalce učne ure
ter jim podati pomembne informacije, ki jih potrebujejo, da pridobijo znanje. Razvijanje
učenčevega besedišča je individualen proces, ki zahteva čas, interes, doslednost in vajo.
Individualne razlike med učenci so in bodo, pomembno pa je zavedanje, da vsak individualni
korak pri učencu prinese nova spoznanja in novo priložnost za napredek v njegovem celostnem
razvoju. Motiviran učenec je pripravljen vložiti veliko svojega časa in truda za dosego cilja.
Učiteljeva dejavna vloga pri sodobnem pouku ni zanemarljiva ali nezaželena; od njega zahteva
strokovno pripravo, postavljanje ciljev in izbiro metod spoznavanja ter poučevanja, pri tem pa
daje prednost samostojnemu delu učencev. Družabna igra je lahko sestavina komunikacijskega
pouka – učenca usmerja v dejavnosti, spodbuja govor, sodeluje v procesu tvorjenja besed,
besednih zvez.
Na podlagi opravljene raziskave in primerjave rezultatov z drugimi raziskavami menim,
da je učenje skozi igro v prvem razredu izrednega pomena. Pri slovenskem jeziku učenčevo
sprejemanje informacij, podkrepljeno s slikovnimi in zvočnimi dodatki, daje občutek, da stvari
lažje povezuje, navezuje, išče razlike, podobnosti, rime idr. Izbrane namizne družabne igre, ki
v pravilih igranja vsebujejo določene cilje iz učnega načrta, s svojo atraktivnostjo, populizmom,
všečnim pristopom, učence privedejo do boljših učnih rezultatov enako dobro kot didaktične
igre, ki jih učitelji naredijo sami, ali pa si jih izposodijo iz različnih priročnikov, knjig ali
interneta. Uporaba namiznih družabnih iger pri pouku slovenskega jezika zelo pozitivno vpliva
na samo učenje, vendar pri načrtovanju od učitelja predhodno zahteva temeljit pregled in
morebiten preizkus za lažje ovrednotenje njenega učinka, saj moramo z igro uresničiti
zastavljene učne cilje. Igre omogočajo individualizacijo in diferenciacijo, aktivno obliko
samostojnega učenja ter razvoj sporazumevalnih spretnosti; glede na dostopnost omogočajo
staršem in ostalim članom razširjene družine, da se skupaj z otrokom igrajo, povezujejo ter
izobražujejo in s tem prispevajo k pozitivni klimi v domačem okolju. Izbrane namizne družabne
igre so primerne za pouk jezika; za književnost bi izbrala igre, kjer bi lahko učenci s pantomimo
uprizarjali pravljične junake ali pripovedovali, obnavljali, ustvarjali zgodbe (primer igre
Activity).
Menim, da se v šoli premalo pozornosti namenja preudarnemu nakupu igrač, družabnih
iger in iger nasploh. Učenci se v prostem času lahko igrajo, ni pa nujno, da se tudi »igrajčkajo«.
S premišljeno izbiro igrač v kotičkih, v podaljšanem bivanju in navsezadnje doma, lahko v
vsakem trenutku tudi ponavljajo, utrjujejo, spoznavajo, ustvarjajo, poglabljajo, se preizkušajo.
Izsledki raziskave potrjujejo, da namizne družabne igre pozitivno vplivajo na učence, ki
glede na različna pravila, pristope in naloge razvijajo ter bogatijo svoje besedišče. Ob tem so
aktivni, željni novih spoznanj, se pogovarjajo (sprašujejo, odgovarjajo) in se poslušajo,
sodelujejo, upoštevajo določena pravila, počakajo, da pridejo na vrsto, menjajo soigralce, se
znajdejo v različnih situacijah, ki jih glede na zastavljeno nalogo rešujejo individualno ali
skupinsko. Pri tem so dejavni vsak na svoj način, glede na trenutno razpoloženje, znanje ali
situacijo. Ob igrah razvijajo govor, ustvarjalnost, motoriko, miselne sposobnosti za reševanje
problemov, sluh, vid, domišljijo in izkušnje. Uporaba namiznih družabnih iger predstavlja za
učenca sprostitev in motivacijo ter usmerjeno pozornost, ki jo učitelj uporabi kot uvod oziroma
navezavo na novo učno snov ali kot ponavljanje.
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Priloge:
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 1. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Razred

1. a

Starost

1. b

Ime in

Spol učenca

priimek

let

učenca
M

Ž

1. Koliko let je učenec obiskoval vrtec?
(Odgovor, pridobljen skupaj s soglasjem staršev.)

2. Kako pogosto igraš družabne igre doma?
a) pogosto (vsak dan, enkrat tedensko)
b) redko (enkrat mesečno)
c) nikoli

3. S kom največkrat igraš družabne igre?
a) z mamico
b) z očkom
c) igramo se cela družina
d) z bratom ali sestro
e) z dedkom ali babico
f) s sošolci

4. Katera družabna igra ti je najbolj všeč in zakaj?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

63

PREIZKUS OBSEGA BESEDIŠČA UČENCEV 1. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Razred

1. a

1. b

Ime in

Starost

Spol učenca

priimek

let

učenca
M

1. Priklic besede na določen fonem
Družabna igra:
Tapple

Navodilo:
Učitelj učencu pokaže črko L.
V eni minuti naštej čim več besed, ki se začnejo na glas L.

Primer:

Luna, Luč, Lubenica ...

Točkovanje:
Testator zapiše in prešteje število besed, ki jih je otrok naštel v eni minuti.
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Ž

2. Priklic besed na določen zlog
Družabna igra:
Tik. Tak, buum

Navodilo:
Učitelj učencu pokaže igralno karto z zlogom MA.
V eni minuti naštej čim več besed, ki vsebujejo zlog MA na začetku, na sredini
ali na koncu besede.

Primer:

MA

MAkaroni, MAlina, MAškara …

Točkovanje:
Testator zapiše in prešteje število besed, ki jih je otrok naštel v eni minuti.
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3. Iskanje besed na dani motiv
Družabna igra:
Tik. Tak, buum – Junior

Navodilo:
Učitelj učencu pokaže sliko z danim motivom.
V eni minuti naštej čim več besed, ki ti pridejo na misel ob dani sliki.

Primer:

Slika: Na kuhinjski mizi. Steklenica, posoda, krožnik ...

Točkovanje:
Testator zapiše in prešteje število besed, ki jih je otrok naštel v eni minuti.
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4. Povezovanje sličic in tvorjenje povedi
Družabna igra:
Zasukan jezikovni živalski vrt

Navodilo:
Učitelj učencu pokaže dve sliki iz družabne igre Zasukan jezikovni živalski vrt.
Ob pomoči dveh sličic sestavi čim daljšo poved.

Primer:

Sliki: pingvin in sladoled. Velik pingvin s severnega tečaja liže slasten sladoled
s tremi kepicami.

Točkovanje:
Testator zapiše in prešteje število besed, ki jih je otrok povedal v eni povedi.
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5. Tvorjenje besedila
Družabna igra:
Povej mi zgodbo

Navodilo:
Učitelj učencu na mizo položi pet slik iz družabne igre Povej mi zgodbo.
Ob pomoči petih sličic sestavi čim daljšo zgodbo.
*Opomba: Učenec pri pripovedovanju zgodbe časovno ni omejen.

Primer:

Slike: deklica s konjem. Deklica Maša je osedlala belega konja …

Točkovanje:
Testator zapiše in prešteje število povedi in besed, ki jih je otrok povedal.

68

Zasukan jezikovni živalski vrt
Ravensburger igre št. 25 004 2
Avtor: Klaus Kreowski∙Ilustracije: Gabriela Silveira∙Oblikovanje: DE Ravensburger, Miki
Orange Design, Kinetic∙Fotografije: Becker Studios∙Uredništvo: Jutta Lehmberg, Helena
Görres
govori, pomni, ponovi
skozi igro k znanju
• visoka učna motivacija
• razvito s strani pedagogov
• spodbujanje individualnih sposobnosti
Ta poučna igra spodbuja razvoj:
• govora in spomina
• izrazoslovja
• kreativnosti
Učenje skozi igro z Ravensburgerjevimi poučnimi igrami
Učenje skozi igro – tako se glasi moto naše linije poučnih iger, s katero boste podprli razvoj
svojega otroka v učno najbolj intenzivnih letih. Naše igre na igriv način spodbujajo vedoželjnost
in samostojno učenje. Pri tem posredujejo pomembne osebnostne in stvarne lastnosti, ki
pripomorejo k celostnemu razvoju vašega otroka – individualno ter z vključevanjem vseh čutov.
Naše igre razvijamo skupaj s strokovnjaki v skladu z najnovejšimi pedagoškimi in znanstvenimi
spoznanji in se orientiramo po aktualnih učnih načrtih, ter izobraževalnih standardih.
Si želite optimalno učno ponudbo za vašega otroka? Našli ste jo!
Najboljši primer:
Zasukan jezikovni živalski vrt
Igra, ki spodbuja govor in spomin za otroke od 4. do 7. leta starosti (2–4 igralci)
Zasukan jezikovni živalski vrt na igriv način podpira otroke pri njihovem govornem razvoju.
Pri ustvarjanju zabavnih zgodbic iz živalskega vrta lahko otroci pustijo svoji domišljiji prosto
pot. Bolj, kot so zgodbice odbite, lažje si jih bo soigralec zapomnil in jih v svoji naslednji potezi
ponovil. Skozi večkratno pripovedovanje in pozorno poslušanje bodo otroci postopoma širili
svoje besedišče in izboljšali svoje izrazoslovje.
 V teh kvadratkih boste našli dodatne ideje in namige za igro
Dragi otroci,
v živalskem vrtu se veliko dogaja. Ko se zvečer zaprejo vrata živalskega vrta, nagajiva opica
skoči s svojega drevesa in pazniku živalskega vrta ukrade ključe. V trenutku osvobodi vse živali
iz njihovih kletk in skupaj doživljajo nore dogodivščine. Kaj vse bi se lahko zgodilo živalim?
Zagotovo se boste spomnili veliko zabavnih zgodbic! Dobro si jih zapomnite in jih pozorno
pripovedujte, ker boste samo tako lahko pomagali opici odpraviti nered.
Vsebina:
1) 1 igralna plošča z vrtljivim palminim listom [slika 1]
2) 2 zobnika iz umetnega materiala [slika 2]
3) 30 kart (15 zelenih kart z živalmi in 15 modrih kart s predmeti [slika 3]
4) 1 igralna figura (opica) s podstavkom [slika 4]
5) 30 igralnih žetonov (15 zelenih igralnih žetonov z živalmi in 15 modrih igralnih žetonov s
predmeti) [slika 5]
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Preden začnete z igro
Vzemite igralni pribor iz škatle. Previdno izdolbite vse igralne žetone iz podlage. Pritrdite
vrtljiv palmin list na igralno ploščo, kot kaže slika spodaj. Zobnika pritrdite v skladu z dvema
puščicama znotraj škatle in jih prekrite z igralno ploščo. Figuro opice postavite v stojalo in jo
imejte skupaj s kartami in žetoni živali in predmetov poleg igralne plošče.
[slika 6]
1. predlog za igro
Zabavne zgodbice iz živalskega vrta
Igra, ki spodbuja govor in spomin za 2 do 4 igralce od 4. leta starosti
Cilj igre je pomagati opici priti nazaj na svoje drevo, preden živalski vrt ponovno odpre svoja
vrata. Zato si morate izmisliti zabavne dogodivščine, si jih pozorno zapomniti in jih razločno
ponoviti.
Priprava igre
Za to igro potrebujete 11 zelenih žetonov z živalmi in 11 modrih žetonov s predmeti.
Poiščite 11 igralnih kart z istimi živalmi, kot so na žetonih. Karte dobro premešajte, jih obrnite
in položite poleg igre. Žetone z živalmi in predmeti prav tako dobro premešajte, tako da bodo
podobe skrite in jih položite poleg igre. Odmaknite palmin list, da bosta vidni obe odprtini za
žetone, nato sučite gumb zelenega koleščka tako dolgo, dokler se pri odprtinah za žetone ne
pojavita moder in zelen predalček. Postavite opico na startno polje s puščico in igra se lahko
prične.
 za lažji začetek lahko opico postavite na tretje igralno polje
Naj se igra prične!
Igralec, ki je nazadnje obiskal živalski vrt, začne. Igralci si sledijo v smeri urinega kazalca. Ko
si na vrsti, lahko odkriješ en zelen žeton z živaljo in en moder žeton s predmetom. Glasno
povej, kaj vidiš na žetonih in ju nato položi v predalček iste barve.
* kača in balon [slika 7]
Sedaj si izmisli zgodbico, v kateri se bosta pojavila žival in motiv, ki si ju videl na žetonih. Kaj
bi se jima lahko zgodilo?
Primer:
Si odkril kačo in balon? Zgodba bi lahko zvenela sledeče: "Kača je na drevesu našla balon z
njim poletela v nebo." [slika 8]. Ali si odkril slona in gugalnico? Potem bi lahko zgodbica
zvenela sledeče: "Slon se je želel gugati, a ko se je usedel na gugalnico, se je ta zrušila pod
njegovo težo."
 Na začetku igre so otroci pogosto sramežljivi in imajo težave z izmišljanjem zgodbic.
Spodbujajte svojega otroka h govoru. Dajte mu predloge. Predlagajte mu stavke, vprašajte ga,
kaj vse bi se lahko zgodilo oz. kaj je sam doživel v živalskem vrtu.
Ko poveš svojo zgodbico do konca, zavrtiš zeleni gumb v smeri urinega kazalca, da se prikažejo
novi predalčki. Na vrsti je naslednji. Igralec, ki je zadnji na vrsti, na koncu svoje poteze ne
zavrti gumbka, ampak prekrije odprtino z modrim predalčkom, s palminim listom. Predmeti so
sedaj prekriti.
Spomin
Sedaj pa poglejmo, kaj smo si zapomnili. Ko si na vrsti, potegneš karto z vrha kupčka in poveš
na glas, katero žival imaš na karti. Sedaj vrti zeleni gumb toliko časa, dokler se v odprtinici na
igralni plošči ne pokaže ista žival. Se še spomniš zgodbice o tej živali in kateri motiv se je poleg
nje pojavil v zgodbi? Povej na glas še ostalim igralcem. Potisni palmin list na stran in preveri,
če si si zapomnil pravi motiv (predmet). Če si ugotovil pravi predmet, lahko opico prestaviš za
eno mesto naprej. Si nisi zapomnil predmeta ali se nisi spomnil pravega? Potem se opica na
žalost ne sme premakniti. Ob koncu te poteze ponovno premakneš palmin list in z njim prekriješ

70

odprtinico z modrim predalčkom. Nato je na vrsti igralec na tvoji levi, ki sedaj lahko povleče
svojo karto.
* "H kači sodi balon." [slika 9]
- Namig: Če se res ne moreš spomniti predmeta, ki je skrit pod palminim listom, lahko daš
svojemu soigralcu majhen namig. Soigralci lahko iskani predmet opišejo, ne smejo pa ga
dobesedno poimenovati. Primer: Iščemo balon. Lahko rečete: "Iskani predmet je rdeče barve,
okrogle oblike in poleti v nebo." Če soigralec poimenuje predmet direktno, torej reče "balon",
je poteza končana in ne smeš premakniti opice za eno mesto dalje.
Konec igre
Igra se konča, ko opica pride do svojega drevesa. Super, s skupnimi močmi ste zmagali in
odpravili nered v živalskem vrtu! Igra se lahko tudi konča, če zmanjka igralnih kart, preden
opica pride do svojega drevesa, potem vam na žalost ni uspelo pravočasno odpraviti nereda v
živalskem vrtu. Skupaj ste izgubili! Poskusite še enkrat! Majhen namig: bolj, kot so vaše zgodbe
smešne, lažje si jih boste zapomnili.
 Ponovitveni krog lahko odigrate tudi z modrimi kartami. V tem primeru prekrijete odprtinico
z zelenim predalčkom. Opazili boste, da se je težje spomniti zgodbe, če ostanejo živali prekrite.
Igralna različica za tiste, ki imate odličen spomin
Iščete izziv? Potem preprosto igrajte z vsemi 15 žetoni z živalmi in predmeti. Igra poteka enako
kot prej. Ko na igralni plošči ostanejo samo še štirje žetoni z živalmi in štirje žetoni s predmeti,
se prične ponovitveni krog. Ker se premeša vseh 15 kart ene barve, se lahko zgodi, da igralec
povleče karto z živaljo ali predmetom, ki ne sodi k nobeni izmed zgodbic, na primer zebro. V
tem primeru igralec, ki je na vrsti reče: "Danes se v živalskem vrtu veliko godi, vendar zebre
nikjer ni". Soigralci preverijo njegovo izjavo tako, da obrnejo žeton z živaljo. Če je na žetonu
zebra, lahko opico premaknejo za eno mesto dalje. Če zebre ni, se opica ne premakne. V obeh
primerih žetone ponovno obrnete tako, da gledajo s sličico navzdol. Na vrsti je naslednji igralec.
 dodaten izziv
Se spomnite celotne zgodbe, ne samo živali in predmeta, ki se pojavita v njej? Ostali soigralci
pozorno poslušajo in se nato odločijo, če je igralec, ki je na vrsti, zgodbo pravilno obnovil ali
ne.
2. igralna različica
Še več pripovedovanja
Igra, ki spodbuja govor za 2 do 4 igralce od 5. leta starosti
Cilj igre je pripeljati opico nazaj do njenega drevesa, preden se ena izmed povedanih zgodbic
iz živalskega vrta ponovi.
Priprava igre
Za to igro potrebujete 11 zelenih žetonov s slikami živali in 11 modrih žetonov s slikami
predmetov. Žetone položite na mizo, s hrbtno stranjo navzgor in jih dobro premešajte. Vzemite
vse igralne karte in jih prav tako dobro premešajte, nato pa jih položite s hrbtno stranjo navzgor
na igralno ploščo. Opico postavite na startno polje.
Pa začnimo!
Prva polovica igre poteka tako kot pri prvi igralni različici "zabavne zgodbe iz živalskega vrta".
Po vrsti obrnete en žeton s sliko živali in en žeton s sliko predmeta in jih položite v barvno
skladne predalčke. Ko so vsi predalčki zapolnjeni in so vsi žetoni skriti v koleščku pod igralno
ploščo, prekrijete modri predalček s palminim listom.
Pripovedovanje
Ko si na vrsti, zavrtiš gumb tako, da se prikaže naslednja žival (pri prvem igralcu je to žival, ki
ste jo nazadnje položili v zelen predalček). Se še spomniš zgodbice s to živaljo? Potem jo
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ponovi. Če si zgodbo pravilno obnovil, preveriš tako, da odmakneš palmin list in preveriš,
kateri predmet se skriva spodaj.
• Si zgodbo napačno obnovil? Potem je tvoje poteze konec.
• Si povedal zgodbo pravilno? Obrni karto na vrhu kupčka z igralnimi kartami.
• Kaj vidiš na svoji karti? Razširi zgodbo z živaljo ali predmetom, ki jo imaš na karti. Če
ti uspe, lahko premakneš opico za eno mesto dalje. Če se ne spomniš ničesar, opica
ostane na svojem mestu.
Preden je na vrsti naslednji igralec, modri predalček ponovno zakriješ s palminim listom. Tisti,
ki je sedaj na vrsti, obrne gumb tako, da se pokaže naslednja žival.
*"Slon bi se rad gugal, vendar je za to pretežak in gugalnica se zlomi pod njegovo težo. Mimo
privihra tiger in ga potolaži." [slika 10]
Konec igre
Skupaj ste zmagali, ko opica pride do svojega drevesa in se nobena izmed zgodbic ne ponovi.
Če se v predalčku pojavi žival, ki ste jo videli na začetku igre, preden opica pride do drevesa,
ste na žalost izgubili.
Tisti, ki imate zelo dober spomin, si lahko zapomnite zaporedje povedanih zgodbic. Preden se
obrne gumb, glasno poveš, katera žival in predmet se bosta pojavila v predalčku. Tisti, ki je
naslednji na vrsti, to preveri s tem, da obrne gumb.
© Ravensburger igralna založba
poštna številka 24 60, D-88194 Ravensburg
Carlit + Ravensburger AG
Grundstr. 9, CH-5436 Würenlos
www.ravensburger.com

Pripoveduj zgodbo
Domiselna mešanica iskanja parov in pripovedovanja zgodb za 1–5 igralcev, starih več kot 4
leta
Igra številka 01-220 54 0
Proizvajalec RAVENSBURGER, Nemčija
Uvoznik EUROM-DENIS-TOYS D.O.O., Ljubljana
Cesta v Gorice 8, 01/256-08-73
http://www.eurom-denis-toys.si
Naziv Družabna igra
Igrača ni primerna za otroke do 3. leta, ker vsebuje majhne dele, ki lahko privedejo do
zadušitve. Otrok jih lahko vdihne ali pogoltne.
V tej igri boste pripovedovali zgodbe. Zgodbo vsakega junaka sestavlja 5 pripovednih kart, ki
jih morate najprej poiskati. Pazljivo spremljajte in si zapomnite, kje ste karte nazadnje videli.
Ko enkrat zberete vse svoje karte, pripovedujte zgodbo svojega junaka!
Vsebina
10 kart junakov
50 pripovednih kart
Cilj
Pripoveduj zgodbo
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Poiščite pripovedne karte, ki ustrezajo vašemu junaku in uporabite domišljijo za
pripovedovanje zgodbe s temi petimi kartami.
Priprava
• Previdno izločite karte junakov in pripovedne karte iz šablon.
• Izberite toliko kart junakov, kot je sodelujočih igralcev in za vsakega junaka izberite
ustrezne pripovedne karte.
• Vse odvečne karte vrnite v škatlo.
• Karte junakov zakrijte in jih dobro premešajte! Vsak igralec nato izbere eno karto.
• Nato zakrijte pripovedne karte, jih premešajte in jih razporedite v vrste.
Potek igre
Del 1: Spomin
Igro začne najmlajši igralec!
• Odkrivajte pripovedne karte – le eno na krog!
• Če ste na potezi in ste odkrili pripovedno karto vašega junaka, lahko nadaljujete z
odkrivanjem!
• Če ste odkrili pripovedno karto, ki ne ustreza vašemu junaku, jo ponovno zakrijte. Na
vrsti je naslednji igralec.
• Če kateri od soigralcev odkrije pripovedno karto vašega junaka, si poskušajte zapomniti
njen položaj, da jo boste odkrili, ko boste naslednjič na potezi.
• Pazite, da ne boste zamenjali položaja pripovednih kart – ostati morajo na istih mestih.
Konec igre
Če ste prvi izbrali vseh pet pripovednih kart vašega junaka, ste zmagovalec! Ostali igralci lahko
nadaljujejo z igro, dokler ne najdejo vseh svojih kart.
Del 2: Pripoveduj zgodbo!
Na koncu igre vsi igralci razporedijo svoje pripovedne karte v poljubnem vrstnem redu in
pripovedujejo zgodbo svojega junaka. Pri pripovedih bodite kreativni!
Različice igre
• Za mlajše igralce: Bodite ekipa! Skupaj s starši sestavite vznemirljive in smešne
zgodbe.
• Za starejše igralce: Za bolj napeto igro spomina lahko izkušeni igralci primešajo tudi
neuporabljene pripovedne karte. Lahko poskušate igrati tudi z dvema kartama junakov
namesto z eno na igralca.
Koristne informacije
• Mlajši otroci potrebujejo pomoč pri razvrščanju kart v logično zaporedje in pri
pripovedovanju zgodbe. Lahko jim pomagate tako, da najprej vi razporedite karte in
pripovedujete zgodbo, nato pa prosite otroka, da ponovi za vami. Lahko tudi poveste
zgodbo s prvih treh kart, otrok pa naj zgodbo zaključi.
• Starejši otroci bodo uživali pri olepševanju zgodbe, a pri tem lahko izgubijo nit zgodbe.
Če se to zgodi, jim z vprašanjem ali dvema ponovno pomagajte najti nit zgodbe. Na
primer: Kaj je nato naredila balerina? Kaj se je zgodilo muci, ko se je igrala z vrvico?
• Otroci skušajo vedno izbrati svoje najljubše junake; poskušajte jih spodbuditi, da vsakič
izberejo drugega junaka in tako pripovedujejo novo zgodbo.
• Bolj izkušene igralce spodbujajte, da razvrstijo pripovedne karte naključno in ne v vrste.
To bo večji izziv za veščine pomnjenja.
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TikTak Buum Junior
VSEBINA
1. Kup 55 kart, ki vsebujejo motive iz vsakdanjega življenja.
2. Tik tak buum (bomba). Sprožite jo s pritiskom na rdeči gumb na
spodnji strani. Vgrajen je poseben časovnik, ki sproži eksplozijo v roku
od 10 do 60 sekund.
PRAVILA
Cilj igre je, da čim hitreje najdete predmet, ki je povezan z motivom na
karti in predate tik tak buum bombo, preden eksplodira.
Tik tak buum (bomba). Bomba ima spremenljiv elektronski časovnik. Ko
ga sprožite, nihče ne ve, kako dolgo bo tiktakal.
Pred začetkom igre najprej odstranite plastični trak (zaščita pred
oksidacijo baterije) na spodnji strani bombe.
Karte. Vsaka karta vsebuje motiv, ki je opisan na karti v slovenskem,
srbskem, hrvaškem in poljskem jeziku.
Pred igro z majhnimi otroki priporočamo, da skupaj pregledate in
predstavite motive na kartah.
POTEK IGRE
Karte premešajte in položite deset kart z motivi, obrnjenimi navzdol v kup
na sredino mize. Najmlajši igralec dobi tik tak buum bombo in jo sproži s
pritiskom na rdeč gumb na spodnji strani. Takoj zatem vzame vrhnjo karto
s kupa kart in jo odkrito položi na mizo. Medtem ko drži tiktakajočo
bombo, si ogleda motiv na karti in skuša povedati kakšen predmet, ki je
povezan z motivom. Na primer: Če karta prikazuje plažo, bi bil dober
primer grad iz peska, školjke, vedro in lopatke itd.
Če je predmet v povezavi z motivom in če tik tak buum bomba še vedno
tiktaka, jo igralec preda levemu sosedu, ki mora poiskati še kakšen nov
predmet v povezavi z motivom.
Če je predmet v povezavi z motivom, igralec ponovno preda tiktakajočo
bombo levemu sosedu, vse dokler bomba ne eksplodira. Igralec,
ki mu je bomba eksplodirala v roki, mora vzeti karto z odkritim motivom
in jo položiti pred sebe.
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Igro sedaj nadaljuje igralec, ki je držal bombo ob eksploziji. Ta igralec
ponovno sproži bombo in takoj odkrije novo karto z motivom.
Igralec ne sme predati tiktakajoče bombe svojemu levemu sosedu, če 1.)
poimenuje predmet, ki ni v povezavi z motivom na karti ali 2.) poimenuje
predmet, ki je že bil imenovan v tem krogu. V tem primeru mora igralec
najti nov predmet in ga poimenovati, šele nato lahko bombo preda
levemu sosedu.
Takoj, ko igralec poimenuje predmet, mora predati bombo. Če tik tak
buum bomba eksplodira “med” igralcema ob predaji, se šteje, da je
naslednji igralec držal bombo, ko je eksplodirala, ob predpostavki, da je
prejšnji igralec poimenoval veljaven predmet.
KONEC IGRE
Igra se konča takoj, ko porabite vseh 10 kart na mizi. Igralec, ki nima kart
oziroma je zbral najmanj kart, je zmagovalec igre. Če je izid neodločen,
igralci z enakim številom kart odigrajo še en krog, da določijo pravega
zmagovalca.

Tik Tak Buum
VSEBINA
1. Kup 55 kart, ki vsebujejo zloge, zapisane na obeh straneh karte.
2. Tik tak buum (bomba). Sprožite jo s pritiskom na rdeči gumb na
spodnji strani. Vgrajen je poseben časovnik, ki sproži eksplozijo v roku
od 10 do 60 sekund.
PRAVILA
Cilj igre je, da čim hitreje najdete besedo na določen zlog in predate tik tak buum bombo, preden
eksplodira. Tik tak buum (bomba). Bomba ima spremenljiv elektronski časovnik. Ko ga
sprožite, nihče ne ve, kako dolgo bo tiktakal. Pred začetkom igre najprej odstranite plastični
trak (zaščita pred oksidacijo baterije) na spodnji strani bombe. Pred igro z majhnimi otroki
priporočamo, da skupaj pregledate zloge in za začetek izločite iste, ki otroku predstavljajo
težavo.
POTEK IGRE
Karte premešajte in položite deset kart na sredino mize. Najmlajši igralec dobi tik tak buum
bombo in jo sproži s pritiskom na rdeč gumb na spodnji strani. Takoj zatem vzame vrhnjo karto
s kupa kart in jo odkrito položi na mizo. Medtem ko drži tiktakajočo bombo, skuša povedati
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besedo, povezano z zlogom (odvisno od predhodnih pravil). Primer zlog VE; veja, vesolje,
veverica itd. Če igralcu uspe povedati besedo in če tik tak buum bomba še vedno tiktaka, jo
igralec preda levemu sosedu, ki mora poiskati naslednjo novo besedo. Besede se ne smejo
ponavljati, kar pomeni, da morate poslušati predhodnike. Igralec, ki mu je bomba eksplodirala
v roki, mora vzeti novo karto, jo obrniti, da se pojavi nov zlog, na katerega iščete nove besede.
Igro sedaj nadaljuje igralec, ki je držal bombo ob eksploziji. Ta igralec ponovno sproži bombo
in takoj odkrije nov zlog. Igralec ne sme predati tiktakajoče bombe svojemu levemu sosedu, če
1.) se ne spomni nove besede
2.) poimenuje besedo, ki je že bila izrečena, imenovana v tem krogu
V tem primeru mora igralec najti novo besedo, šele nato lahko bombo preda levemu sosedu.
Takoj, ko igralec poimenuje besedo, mora predati bombo. Če tik tak buum bomba eksplodira
“med” igralcema ob predaji, se šteje, da je naslednji igralec držal bombo, ko je eksplodirala, ob
predpostavki, da je prejšnji igralec poimenoval veljaven predmet.
KONEC IGRE
Igra se konča takoj, ko porabite vseh 10 kart na mizi. Igralec, ki nima kart oziroma je zbral
najmanj kart, je zmagovalec igre. Če je izid neodločen, igralci z enakim številom kart odigrajo
še en krog, da določijo pravega zmagovalca.
Pravila s kocko:
V primeru, da se odločite igrati po pravilih s priloženo kocko, morate pred vsakim ponovnim
dvigom nove karte (novega zloga), metati kocko, ki vam pove, kje v besedi se mora zlog iz
karte nahajati.
- Zlog se mora nahajati na začetku besede (primer: MA- mama, makaroni, malinovec).
- Zlog se nahaja v sredini besede (primer: -MA- namakanje, zamašek, dramatizacija).
- Zlog se nahaja na koncu besede (primer: -MA pižama, reklama, salama).
- Zlog, se nahaja kjerkoli v besedi (poljubna beseda z zlogom s karte).
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