
  

  

UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA  

 
 
 
 
 
 
 
 

LANA KAŠTELAN  
 

 
 
 
 
 
 
 

UPORABA SLIKANICE PRI RAZVIJANJU 
OTROKOVEGA BESEDIŠČA 

 
 

 

DIPLOMSKO DELO  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                 

LJUBLJANA, 2017 
 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

UNIVERZA V LJUBLJANI  
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 ŠTUDIJSKI PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA  
 
 
 
 
 
 
 

LANA KAŠTELAN  

 
Mentorica:  doc. dr. Darija Skubic 

 

 

 

UPORABA SLIKANICE PRI RAZVIJANJU 

OTROKOVEGA BESEDIŠČA 
 
 

DIPLOMSKO DELO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
LJUBLJANA, 2017  

 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 I

 
 

»S spoštovanjem se oziramo na naše sijajne učitelje,  

s hvaležnostjo pa na tiste, ki so se dotaknili naših človeških čustev.  

Kurikulum je nujnost, 

 toda toplina je življenjsko potrebna rožam in otrokovi duši za njuno rast.« 

(Carl Gustav Jung) 
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POVZETEK  
 

V današnjem času, ko je edina stalnica vsakodnevna sprememba, je prilagoditev družbenim 

okvirom in uspešno soočanje z vsemi življenjskimi izzivi odločilnega pomena. Ker ima pri 

tem pomembno vlogo kakovostna (institucionalna) vzgoja otrok, sem se v svojem 

diplomskem delu osredinila predvsem na področje jezikovne vzgoje oziroma zanimalo me je, 

kako lahko slikanica vpliva na razvijanje otrokovega besedišča.  

 

V teoretičnem okviru sem najprej opredelila teoretične osnove govora in govornega razvoja 

ter predstavila razvoj otrokovega besedišča. V nadaljevanju sem predstavila Kurikulum za 

vrtce (1999), še posebej področje jezika. Hkrati sem preverila tudi, kako je področje jezika 

opredeljeno v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) in v Resoluciji o nacionalnem 

programu za jezikovno politiko (2014–2018). V zadnjem delu teoretičnega okvira sem se 

posvetila pomenu družinskega branja in branja v vrtcih ter podrobneje predstavila slikanico in 

njene značilnosti.  

 

Sledil je empirični del, kjer sem želela ugotoviti, na kakšne načine anketirani vzgojitelji 

uporabljajo slikanico v aktivnostih predšolske vzgoje, ali jo uporabljajo skladno s smernicami 

Kurikuluma za vrtce (1999) ter ali jo uporabljajo usmerjeno in načrtno. Na koncu me je 

zanimalo tudi, za katere cilje anketirani vzgojitelji v aktivnostih predšolske vzgoje vključujejo 

slikanice.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da anketirani vzgojitelji najpogosteje slikanico uporabljajo v 

kombinaciji branja, ogledovanja ilustracij in pogovora o vsebini slikanice. Slikanico pri tem 

uporabljajo usmerjeno in načrtno, torej predvsem z namenom obogatitve otrokovega 

besedišča kot tudi za lažje razumevanje tako pisnega kot ustnega jezika. V prvem starostnem 

obdobju uporabljajo predvsem slikanice brez besedila, medtem ko v drugem starostnem 

obdobju dajo prednost slikanicam z besedilom. Rezultati so med drugim potrdili, da 

anketirani vzgojitelji v aktivnostih predšolske vzgoje slikanico vključujejo za doseganje ciljev 

na področju jezika, kot jih narekuje Kurikulum za vrtce (1999).  

 

KLJUČNE BESEDE: razvoj govora, otrokovo besedišče, Kurikulum za vrtce, branje, 

slikanica.  
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ABSTRACT  

 
Nowadays, where change is the only constant in our lives, the adjustment to social frames and 

successful confrontation with life challenges has a decisive meaning. In my thesis I have 

focused on the language education simply due to the importance of quality institutional 

education. Especially I wanted to find out what kind of influence can a picture book have on 

the development of child's vocabulary.     

 

At the beginning of theoretical part I defined theoretical basis of speech, its development and 

introduced the development of child's vocabulary. Further on I analysed Kindergarten 

Curriculum (1999), especially the linguistic field. At the same time I also checked how is the 

linguistic field defined in The Education System in The Republic of Slovenia (2011) and in 

The Resolution on The National Programme for Language Policy (2014–2018). In the last 

segment of theoretical part I talked about the importance of family reading and kindergarten 

reading. I also defined picture book and its characteristics.  

 

Afterwards came an empirical part, where I wanted to reveal the ways interviewed childcare 

workers use picture book in the activities of preschool education and whether it is used in 

accordance with the guidelines of Kindergarten Curriculum (1999). I also wanted to learn 

about the goals childcare workers use picture book in the activities of preschool education for.  

 
Survey results showed that interviewed childcare workers mostly use picture book in the 

combination of reading, watching ilustrations and talking about the contents of picture book. 

They use picture book in accordance with curricular guidelines with purpose to improve 

child's vocabulary as well as to make written and verbal language easier. In the First Age 

Group of Kindergarten they mostly use wordless picture books and later, in the Second Age 

Group of Kindergarten, they mostly use picture books with text. The results also confirmed 

that interviewed childcare workers use picture book in the activities of preschool education to 

fulfill the goals in the field of language as they are written in Kindergarten Curriculum 

(1999).  

 

KEYWORDS: speech development, child's vocabulary, Kindergarten Curriculum, reading, 

picture book.     
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TEORETIČNI DEL 

 

1 UVOD  

 
Živimo v hitro spreminjajočem se svetu, informacijski dobi, ki že od malih otrok zahteva 

veliko mero znanja. Prav zato je izjemno pomembno, da skušamo otroke čim bolj usposobiti 

za uspešno sporazumevanje.  

 

Govorni razvoj otroka se začne s predjezikovno fazo, v kateri ima takoj po rojstvu 

najpomembnejšo vlogo mama. Novorojenček se najprej sporazumeva le z jokom in smehom 

(Kranjc, 1999). Predjezikovni fazi sledi jezikovna faza, ki se začne po prvem letu in omogoča 

otroku sprejem besed in slovničnih pravil za pregibanje in tvorjenje (Kranjc, 2001). Pri tem 

imajo seveda pomembno vlogo odrasli. Jezikovne dejavnosti potekajo tako v domačem okolju 

kot v vrtcu. Obseg in struktura jezikovnih dejavnosti v vrtcu sta podrobneje opredeljena v 

Kurikulumu za vrtce (1999), v katerem so jezikovne dejavnosti opredeljene na štirih ravneh: 

govorna, knjižna, književna vzgoja in predopismenjevanje.  

 

Zaradi kopice informacij, ki smo jih deležni vsak dan, je izredno pomembna tudi visoka 

stopnja bralne pismenosti. Spodbudno družinsko okolje in kakovosten vrtec imata pozitiven 

učinek ne le na govorno kompetentnost otrok, temveč tudi na zgodnjo in poznejšo pismenost 

otrok. Za predšolskega otroka so primerne predvsem slikanice, ki so lahko tako leposlovne 

kot tudi informativne, saj prikažejo zgodbo z likovnega in besednega vidika (Marjanovič  

Umek idr., 2012).  

 

V diplomskem delu bom uvodoma predstavila različne teoretične poglede na otrokov govorni 

in jezikovni razvoj, nadalje bom preučila osnove jezikovne vzgoje tako v domačem okolju kot 

v vrtcu in opredelila pomen bralne pismenosti. Zaradi lažjega razumevanja in interpretacije 

rezultatov empiričnega dela bom kritično analizirala tudi Kurikulum za vrtce (1999), in sicer 

področje jezika. Glavni cilj diplomskega dela bo ugotoviti možnosti razvijanja otrokovega 

besedišča s slikanico ter možnosti uporabe slikanice kot pripomočka v aktivnostih jezikovne 

vzgoje, kot jo doživljajo vzgojitelji v vrtcih.  

 

 

 



 Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Kaštelan Lana;diplomsko delo  

 -2-

2 OPREDELITEV IN RAZVOJ GOVORA  

 

Na podlagi raziskav psihologov in psiholingvistov je predstavo, da se otroci rodijo z 

nerazvitimi zaznavnimi mehanizmi, zamenjala novejša predstava, ki govori o tem, da so 

otroci izredno razviti na vseh področjih delovanja, tako na gibalnem kot tudi na zaznavnem 

področju. Danes je znano, da se otroci rodijo s skoraj popolnim funkcionalnim slušnim 

sistemom, pa tudi vizualni sistem je bolj razvit, kot se je najprej predvidevalo. Hkrati pa 

otroci pridejo na svet tudi z zmožnostjo interakcije s fizičnim in socialnim svetom, kar je 

dobra osnova za učenje jezika (Kranjc, 1999).  

 

Razvojno obdobje malčka, to je obdobje od prvega do tretjega leta, je najobčutljivejše za 

razvoj govora, ki vpliva na količinske in kakovostne spremembe na spoznavnem področju. 

Hiter razvoj govora v omenjenem obdobju je povezan z razvojem možganov, še posebej s 

skokovitim razvojem novih sinaptičnih povezav, obenem pa tudi s kakovostjo in količino 

spodbud, ki so jih malčki deležni v okolju (Nobre in Plunkett, 1997; Stevens, 2008).  

 

Razvoj govora razdelimo na dve fazi, in sicer na predjezikovno (do približno enega leta) in 

jezikovno (od enega leta dalje). V prvem obdobju otrok razvija percepcijska občutja za zvoke 

in si obenem pridobiva prakso v artikulaciji glasov. Razvoj jezika se nikakor ne začne ob prvi 

besedi, temveč že ob rojstvu  (Kranjc, 1999).  

 

2.1 Predjezikovna faza    
 

Ko govorimo o razvoju glasovnega sistema, je pomembno, da ga obravnavamo kot dva 

vzajemna procesa, in sicer kot proces zaznavanja glasov oziroma razvoj fonetičnega sluha in 

proces izgovorjave glasov (Marjanovič Umek, 1990).  

 

V prvih mesecih po rojstvu ima glavno vlogo mati, saj se med njo in otrokom vzpostavi 

določena »sinhronija«, ki ni vidna zgolj v govoru, temveč tudi v gledanju (Kranjc, 1999).   

 

V zgodnjem obdobju, nekje do tretjega leta, je razvoj govora izjemno hiter. Novorojenček se z 

okolico sporazumeva preko joka in smeha, pri dveh letih pa se je otrok sposoben pogovarjati z 

odraslimi in sovrstniki z besednim jezikom. Otrok sicer tvori preproste izreke, a so ti lahko 

popolnoma pravilni z vidika odraslega govorca in zna tudi že nekje pri treh letih starosti 
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oceniti besedilni svet govorca, torej zna presojati, katera informacija je v kontekstu potrebna 

in katera ne (prav tam). V predjezikovni fazi je tako za sporazumevanje otroka in odraslega 

ključna nebesedna komunikacija (Grginič, 2005).  

 

Zgodnje zaznavanje in razumevanje govora  
 

Tako novorojenček kot dojenček govor veliko prej razumeta, kot ga dejansko potrebujeta. Za 

razumevanje govora mora otrok nenehno valovanje zvoka v govoru razdeliti na zloge, besede 

in stavke. Zanimivo je, da se novorojenčki že nekaj minut po rojstvu orientirajo k človeškemu 

glasu, kar je razvidno na obraznih izrazih. Temu bi lahko preprosto rekli prirojena sposobnost 

čustvenega »dialoga« z drugo osebo (Marjanovič Umek idr., 2006).  

 

Izgovarjava prvih glasov  
 

Prve otrokove sposobnosti vokalizacije so omejene na jok in nekaj kratkih glasov, kot so 

gruljenje, cviljenje, cmokanje in vzdihi (Marjanovič Umek idr., 2006). Medicinske sestre v 

porodnišnici zelo dobro vedo, da je jok nalezljiv. Različne študije so namreč pokazale, da 

bolj, ko je jok podoben otrokovemu joku, prej se bo novorojenček z jokom odzval nanj 

(Marjanovič Umek, 1990).  

 

Dojenčki, od drugega do šestega meseca, veliko uporabljajo glasovno povezavo samoglasnik 

− soglasnik (pa, ga). Po petem oziroma šestem mesecu dojenček preide v fazo bebljanja in 

njegova vokalizacija je popolnejša (baba, mama, tata). Kasneje, okoli desetega in enajstega 

meseca, dojenček že beblja s kombiniranjem večih, sicer nerazumljivih »besed« (Marjanovič 

Umek idr., 2006). 

 
Nebesedne reakcije in geste  
 

Geste dojenčka, ki jih za komuniciranje uporablja po šestem mesecu, so pogosto povezane z 

neposrednim očesnim stikom z osebo, s katero komunicira, in šele kasneje dojenček dodaja 

različne oblike vokalizacije. Pomembno pa seveda je, da se oseba, ki so ji geste namenjene, 

nanje tudi odziva (Marjanovič Umek idr., 2006). 
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2.2 Jezikovna faza   
 

Jezikovna faza, ki se začne po prvem letu, omogoča otroku sprejem besed in slovničnih pravil 

za pregibanje in hkrati tvorjenje. Rečemo lahko, da je v zgodnjem otroštvu ena od otrokovih 

temeljnih nalog ta, da razvije zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih 

položajih in za različne potrebe. Pri tem igra pomembno vlogo odrasli: pomemben je namreč 

njihov izbor tem pogovorov, hkrati pa morajo biti premišljeno izbrane tudi pravljice, 

zgodbice, pesmi ipd. (Kranjc, 2001; v Grginič, 2005: 53).  

 

Vrtec naj bi spodbujal besedno in nebesedno sporazumevanje, prav zato so v sporazumevanju 

izjemno pomembni očesni stik in gibi ter obrazna mimika odraslega. Otrok mora biti aktiven 

udeleženec v komunikacijskem procesu, zato mu morajo odrasli dajo možnost, da tudi sam 

začenja pripoved ali pogovor, ki ga zanima. Glasno branje otrokom namreč močno vpliva na 

njihov razvoj govora, predvsem na besedišče in pomensko znanje. Pri tem pa velja omeniti, da 

je razvijanje jezikovne zmožnosti tesno prepleteno tudi s predopismenjevalnimi dejavnostmi 

(Grginič, 2005: 54).  

 

Pri razvoju govora predšolskih otrok je vloga odraslega zlasti v zagotavljanju njegove aktivne 

udeležbe v procesu sporazumevanja. Da pa lahko sledimo otrokovemu razvoju, moramo 

prepoznati tudi možne različne nesporazume v sporazumevanju. Odrasli namreč z lastno 

govorico telesa in različnimi nebesednimi sredstvi prihajamo otroku nasproti (Grginič, 2008: 

37).  

 

Raba prvih besed  
 

Otrokove prve besede so po navadi vezane na predmete iz njegovega neposrednega okolja: 

mama, ata, copata, žlica, kuža; med njimi pa lahko najdemo tudi nekatere bolj preproste 

izjave, kot so npr: gor, ven, daj, da ali ne (Karmiloff in Karmiloff - Smith, 2001; v 

Marjanovič Umek idr., 2006: 18).  

 

L. Marjanovič Umek (1990: 21) izpostavlja, da nas v razvoju otrokovega govornega izražanja 

preseneti hitra rast besednjaka, od tretjega leta dalje tudi po 500 novih besed letno. 
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Kljub več pomenom, ki jih lahko pripišemo novi besedi, lahko enoletni dojenčki navadno 

razumejo pomen besede že, ko jo slišijo približno desetkrat, v nadaljevanju pa lahko dve- in 

triletni malčki pomen besede razumejo že takoj, ko jo slišijo. Pogosto se dogaja, da otroci 

razširijo pomen ene besede in z njo poimenujejo celotno skupino predmetov oziroma pojavov, 

ki so si med seboj podobni. Ob tem velja poudariti, da ima na razširjanje pomena besed 

pomemben učinek tudi podobnost v delovanju stvari ali predmetov (npr. beseda avto označuje 

vse predmete, ki vozijo) (Marjanovič Umek idr., 2006: 21).  

 

Kot pravi L. Marjanovič Umek (1990: 27), pa že iz vsakdanjega življenja dobro vemo, da 

malčka veliko bolje razumejo otrokovi bližnji kot pa tujci. V govornem razvoju je veliko 

dinamike, posamezni glasovi in njihove kombinacije se menjajo, obstajajo pa tudi razlike med 

otroki.  

 

Razvoj otrokovega besednjaka ne poteka ločeno od razvoja slovnice jezika. V govoru odraslih 

otroci besede slišijo le kot dele večbesednih izjav, katerih namen pa je sporazumevanje med 

posamezniki. Odrasli namreč v pogovoru s svojim otrokom posameznih besed praviloma ne 

izgovarjajo ločeno od ostalih besed, da bi se jih otrok lažje zapomnil (Tomasello in Bates, 

2001; v Marjanovič Umek idr., 2006). Otrokova uspešnost usvajanja novih besed je tako 

povezana z njegovo sposobnostjo pomnjenja zaporedja posameznih glasov kot tudi s 

sposobnostjo prepoznavanja referenta, na katerega se glasovi v določenem socialnem 

kontekstu nanašajo (Hoff, 2001; v Marjanovič Umek idr., 2006).  

 

Pomen prvih besed  
 

Uporabo in pomen prvih besed otroka le stežka primerjamo z uporabo in s pomenom istih 

besed pri odraslih. Najpogosteje odmike od standardnega pomena najdemo v obdobju, ko 

otrok začne govoriti in vse do starosti dveh let in pol (Marjanovič Umek, 1990: 24). Otroci 

pogosto pomen ene besede razširijo in z njo poimenujejo celotno skupino predmetov oziroma 

pojavov, ki so si podobni med seboj. Otrok najpogosteje besede uporablja v preširokem 

pomenu, kar pa temelji predvsem na zaznavni podobnosti. Nasprotno pa zožen pomen besed 

pomeni, da otrok v zgodnjem razvoju govora rabi besede, ki poimenujejo ožjo skupino 

predmetov oziroma dejavnosti, kot jih posamezna beseda sicer poimenuje (Marjanovič Umek 

in Fekonja, 2004; v Marjanovič Umek idr., 2006: 21–22).  
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V nadaljevanju so pomembne tudi relacijske besede, in sicer gre za besede, ki izražajo odnose 

med dvema predmetoma ali več predmeti oziroma dogodki. Relacijske besede se po navadi 

razvijejo v parih besed, ki imajo nasproten si pomen (npr. velik/majhen, levo/desno, 

dolg/kratek) (Marjanovič Umek idr., 2006: 23). Razvoj rabe in razumevanja besed, ki 

označujejo odnose med predmeti, je postopen, poteka pa od splošnih k bolj specifičnim 

besedam (Nelson, 1974; v Marjanovič Umek idr., 2006). 

 

Od fraz in enostavnih stavkov do celovitih stavkov   
 
V obdobju med 18. in 20. mesecem se zgodi velik premik v razvoju otrokovega govora, saj 

takrat združi dve besedi, da lahko z njima izrazi določeno misel (Marjanovič Umek idr., 2006: 

24). Posamezno celovito situacijo z dvema besedama namreč otrok opisuje tako, da ju poveže 

v besedno zvezo, a takšne zveze besed še niso povezane v strukturno enoto (Siegler, 1998; v 

prav tam). 

 

V obdobju oblikovanja prvih dvobesednih izjav otrok rabi t. i. telegrafski govor, kjer je v 

izjavo vključenih le nekaj polnopomenskih besed, pri tem pa je besedni red najpogosteje 

podoben tistemu, ki ga otrok sliši v govoru odraslega. S temi enostavnimi izjavami otrok 

oblikuje prošnje (Bates in Goodman, 2001; Papalia in dr., 2001; v Marjanovič Umek idr., 

2006: 24).  

 

Otroci lahko kombinirajo in premikajo dve besedi na različne načine in tako tudi upoštevajo 

določena pravila. Eno prvih pravil, ki jih upošteva pri povezovanju dveh besed v izjavo, je 

gradnja izjave okoli posameznih besed, torej ključnih besed – tem pa doda serijo drugih 

besed, imenovanih odprte besede (Braine, 1963; 1976; v  prav tam).  

 

Malčki po navadi že oblikujejo izjave, ki so sestavljene iz treh ali štirih besed, in sicer med 

24. in 27. mesecem (Smith in Cowie, 1993; v prav tam).  

 

Besedni red v izjavah otrok je najprej sicer enak oziroma zelo podoben besednemu redu izjav 

pri odraslih, le da so funkcijske besede, kot so: je, in, na, v prvih izjavah malčkov zelo redke 

(Nelson, 1996; v prav tam). 
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V zgodnjem otroštvu, nekje od treh do šestih let, se govor na slovničnem in na 

sporazumevalnem področju hitro razvija, hkrati pa se povečuje tudi medsebojna povezanost. 

Oblikovanje celovitejših izjav je povezano z napredkom otroka v slovničnem razvoju, ko 

dodaja pridevniške besede, mesto nahajanja besede in povezuje skladenjska ter oblikoslovna 

pravila (Harris, 1993; Kamiloff in Kamiloff Smith, 2001; v Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006: 26).  

 

Razvoj nikalnih in vprašalnih izjav  
 

Prve nikalne izjave so takšne, da vsebujejo zanikanje v trdilnih fazah, torej otrok, star od 

enega leta do dveh let, zgolj doda nikalni členek na začetek izjave, npr. Ne kopati, mami., Ne 

joka medo ipd. (Gopnik in Meltzoff, 1985; v Marjanovič Umek idr., 2006: 28). Ko pa je otrok 

star tri oziroma štiri leta, preide na naslednjo razvojno fazo, kjer pa nikalne stavke oblikuje že 

tako, da nikalnice vstavlja v stavke (npr. Fantek ne joka.), prav tako pa uporablja tudi 

negativno obliko (npr. Ne morem.), a pretvorbe še niso popolne. Šele okoli petega oziroma 

šestega leta starosti, ko otrok razume tudi pomen pomožnih glagolov, začne postopoma 

uporabljati zanikane glagolske oblike (npr. Nočem več mleka.) (Bellugi, 1967; Bloom, 1998; 

Hopmann in Marazsos, 1978; v Marjanovič Umek idr., 2006: 28).  

 

Prav tako se vprašalne oblike razvijejo postopoma, in sicer v obdobju malčka in zgodnjega 

otroštva. Razvoj vprašalnih izjav pa ne poteka pri vseh otrocih enako, temveč obstaja neko 

najbolj tipično zaporedje v njihovem razvoju (Ervin Tripp, 1970; v Marjanovič Umek idr., 

2006: 28). Za otrokove prve poskuse oblikovanja vprašalnih izjav je tako značilno, da na 

koncu izjave preprosto dodajo intonacijo, ki je značilna za vprašalne izjave. Malčki tvori da – 

ne vprašanja med drugim in tretjim letom starosti. Po tretjem letu starosti pa otroci lahko 

oblikujejo tudi celovitejše vprašalne izjave (Goodluck, 1991; v Marjanovič Umek idr., 

Fekonja, 2006: 28–29).  
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3 OPREDELITEV JEZIKOVNE VZGOJE  

 

3.1 Jezikovne dejavnosti v družinskem okolju   
 

Eden od najpomembnejših dejavnikov otrokovega govora v različnih obdobjih je zagotovo 

družinsko okolje. Odrasli namreč otroku dajejo govorni zgled in tako neposredno vplivajo na 

razvoj njegove jezikovne zmožnosti.  

 

L. Marjanovič Umek idr. (2008) so mnenja, da je za otrokov govorni razvoj pomembnih pet 

vidikov družinskega okolja:  

– spodbujanje otrokovega izražanja in pojasnjevanje, 

– vključevanje v skupno branje, obiskovanje lutkovnih predstav in knjižnic,  

– pogovor med skupnimi dejavnostmi staršev in otrok,  

– interaktivno branje, 

– spodbujanje otrokovega govora v območju bližjega razvoja.  

 

Različne raziskave so pokazale, da se materialne značilnosti družinskega okolja in dejavnosti 

znotraj družine pomembno pozitivno povezujejo z govorno kompetentnostjo otrok v 

zgodnjem otroštvu. Tukaj igra izjemno vlogo govor odraslih. Hkrati pa ne moremo mimo 

dejstva, da je vpliv izobrazbe staršev na govor otroka pomemben tudi v poznejših razvojnih 

obdobjih. Govor otroka je namreč pomemben napovednik pismenosti, zato imata izobrazba 

staršev in kakovost družinskega okolja pomemben vpliv na bralno sposobnost otrok 

(Marjanovič Umek idr., 2012: 15–17). 

 

3.2 Jezikovne dejavnosti v vrtcu  
 

Pomembno vlogo v razvoju otrokovega govora v vrtcu imajo tako odrasli kot ostali otroci. 

Vzgojitelj potrebuje govor za sporazumevanje, informiranje, pojasnjevanje, opisovanje in 

dajanje navodil pri vseh dejavnostih z otroki, otroci pa razvijajo svoje govorne sposobnosti v 

interakciji z drugimi otroki (Marjanovič Umek idr., 2012: 26). 

 

 

 



 Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Kaštelan Lana;diplomsko delo  

 -9-

Kot je znano iz Kurikuluma za vrtce (1999), vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja pri izvajanju 

različnih dejavnosti otroke spodbujajo, opogumljajo, usmerjajo, preusmerjajo in popravljajo, 

jim svetujejo in pomagajo, jim kaj demonstrirajo ter z njimi sodelujejo, se igrajo in se tudi 

sami učijo. S pozornim spremljanjem komunikacije med otroki in z otroki naj bi odrasli 

poskušali teme, ki jih otrok uvede sam, razširiti in poglobiti (Grginič, 2008: 37). 

 

Jezikovno področje v vrtcu obsega (Kranjc, 2001: 63–81): 

– govorno vzgojo (združuje poslušanje in govorjenje, besedno in nebesedno 

sporazumevanje, razvijanje slovnične in pragmatične zmožnosti);  

– književno vzgojo kot komunikacijski model (združuje otrokovo literarno-estetsko  

doživljanje in komunikacijo z literarnim besedilom, med vrstniki ter otrokom in 

odraslimi);  

– predopismenjevanje v povezavi z govorno vzgojo (združuje predbranje in predpisanje kot 

spoznavanje simbolov pisnega jezika ter različnih vrst in funkcij tiska in knjig kot vira 

informacij;  

– književno vzgojo, kjer je knjiga vir informacij.  

 

3.3 Opredelitev jezika v Kurikulumu za vrtce  
 

Kurikulum za vrtce (1999) predstavlja nacionalni dokument, ki temelji na analizah, predlogih 

in rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih (Bela knjiga o vzgoji 

in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995; Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja I, 1996) ter 

hkrati na sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in 

izobraževanja (Izhodišča kurikularne prenove, Nacionalni kurikularni svet, 1996).  

 

Pojem kurikulum v vrtcu je širši in celovitejši od pojma program in predstavlja premik od 

tradicionalnega poudarka na vsebinah k poudarku na sam proces predšolske vzgoje. 

Oblikovan je predvsem za t. i. dnevne programe in predstavlja ustrezno podlago za izpeljave 

različnih drugih programov, seveda ob upoštevanju vseh posebnosti (Kurikulum za vrtce, 

1999).  
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Področje jezika lahko v Kurikulumu za vrtce (Grginič, 2005: 63) zaradi številnih ciljev in 

dejavnosti, razdelimo na štiri ravni: govorna in književna vzgoja, predopismenjevanje in 

knjižna vzgoja. Poleg omenjenega področja jezika, pa v Kurikulumu za vrtce (1999) najdemo 

tudi druga področja: gibanje, umetnost, družba, narava in matematika. Na področju jezika pa 

Kurikulum za vrtce narekuje, da je osnovni cilj zavedanje jezika kot temelja lastne identitete.  

 

Globalni cilji na področju jezika so:  

– jezik kot objekt igre, 

– zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

– poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,  

– doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke,  

– razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije, 

– spodbujanje ustvarjalnosti, 

– razvijanje nebesednih sporazumevalnih spretnosti,  

– spodbujanje jezikovne zmožnosti,  

– spoznavanje simbolov pisnega jezika,  

– doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Kurikulum za vrtce (1999: 18) poudarja izjemen pomen jezikovne dejavnosti v predšolskem 

obdobju, saj je to obdobje najpomembnejše za razvoj govora, ki pa vključuje sodelovanje in 

komunikacijo z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in obenem spoznavanje 

domače in tuje kulture. Pomembno vlogo pri jezikovnih dejavnostih imajo enostavna 

besedila, ki so vezana na dogodke iz vsakdana.  

 

Kot navaja M. Grginič (2005: 64), ima osrednjo vlogo v vrtcu govorna vzgoja, saj je razvoj 

jezikovne zmožnosti ena izmed osnovnih nalog otroka v zgodnjem otroštvu. V Kurikulumu za 

vrtce (1999) je opredeljena večplastno in obsega besedno in nebesedno sporazumevanje. 

Otrok razvija jezikovno zmožnost (slovnično in pragmatično) v različnih funkcijah in 

položajih ob vsakodnevnih dejavnostih kot tudi v različnih socialnih vlogah. V drugem 

starostnem obdobju pa začne otrok prehajati na intuitivno stopnjo razvoja, ko simbolna igra 

postane izjemno pomembna pri razvoju govora in ostalih socialnih spretnosti.  
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V vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999: 12) je potrebno nameniti dovolj časa pogovoru, 

pripovedovanju, razlagi, opisovanju, dramatizaciji in igri vlog. Nadalje izpostavi, da je za 

otroka in njegov čustveni, socialni, socialni in hkrati spoznavni razvoj izjemno pomembno, da 

razvije jezikovno zmožnost, torej zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih 

govornih položajih in obenem za različne potrebe. Bistvenega pomena pri izbiri socialne 

zvrsti jezika pa je predvsem ustvarjanje ugodne čustveno-socialne klime.  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) v točki 4.2, ki opredeljuje področje jezika, ni omenjena 

slikanica. V sklopu primerov dejavnosti v prvem starostnem obdobju so sicer omenjene 

leposlovne knjige in priročniki, ne pa uporaba leposlovnih ali informativnih slikanic kot 

pripomočka za razvoj otrokovega besedišča.  

 

Lahko pa rečemo, da je govorna vzgoja v Kurikulumu za vrtce (1999) natančno opredeljena in 

je po pomembnosti na prvem mestu. Sledi ji področje književne vzgoje, ki obsega otrokovo 

doživljanje literarnega besedila v različnih pravljicah, zgodbah, ugankah, pesmih ter 

pripovedih o dogodkih. Manj pozornosti je namenjeno predopismenjevanju. Ob tem M. 

Grginič (2005: 64) vzgojiteljicam svetuje izvajanje dodatnih dejavnosti skupnega branja in 

pisanja, kjer lahko otroci vzpostavljajo glasovno-črkovno zvezo, saj se tako lahko aktivneje 

vključijo v pisne dejavnosti.  

 

3.4 Opredelitev jezika v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju RS  
 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011: 33) se vprašanje poučevanja in rabe jezikov v 

slovenskem šolstvu navezuje na eni strani na načelo pravičnosti in na drugi strani na načeli 

učinkovitosti in kontinuitete. Slovenščina kot prvi jezik v svojih vidikih ostaja sistemsko 

nespremenjena. Obstaja pa možnost, da se otroci že v vrtcu začnejo učiti tuji jezik in z njim 

nadaljujejo v prvem razredu, vsi pa se ga obvezno začnejo učiti v drugem razredu. Učenje 

tujega jezika v predšolski dobi in kasneje v prvem triletju osnovne šole se uvaja in izvaja na 

temelju strokovnih dognanj, ki pričajo v prid učenju tujih jezikov v zgodnjem otroštvu in 

seveda v odprtem sodelovanju s starši.  
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Kot je navedeno v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011: 35), pa se razvijanje splošne 

sporazumevalne zmožnosti lahko nadgradi z razvijanjem strokovne pismenosti učencev na 

ostalih predmetnih področjih. Obenem pa jezik predstavlja tako sredstvo kot tudi cilj, saj gre 

pri jezikovnem pouku za učenje jezika, ki je usmerjeno v vsebino. Učenje jezika mora biti 

aktivno, sodelovalno, problemsko, projektno in metakognitivno. Pomembno je, da poteka z 

raziskovanjem in odkrivanjem ter ob tem omogoča individualizacijo.  

 

 3.5 Jezikovna politika RS  
 

Jezikovno izobraževanje predstavlja kompleksno področje jezikovne politike. V Resoluciji o 

nacionalnem programu za jezikovno politiko za obdobje od leta 2014 do 2018 je zapisano, da 

trenutna slovenska jezikovna situacija narekuje premišljeno in dejavno jezikovno politiko, ki 

upošteva tako zgodovinske danosti kot tradicijo. Dejstvo je, da je temeljni del uresničevanja 

temeljnih človekovih pravic tudi pravica posameznika oziroma posameznice do rabe svojega 

jezika. Znanje jezikov predstavlja simbolno in praktično vrednoto, ki mora biti dostopna 

popolnoma vsem. Izjemno pomemben pa je tudi podatek (RNPJP: 2014–2018), da se 

Slovenija skladno s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic in načel Evropske unije 

zavezuje k spodbujanju medsebojnega razumevanja, solidarnosti in družbene kohezije.  

 

Ob tem imajo seveda izjemno pomembno vlogo že vzgojitelji v vrtcih ter kasneje učitelji 

slovenščine ter drugih jezikov, ki s pomočjo dobre jezikovne infrastrukture lahko zagotavljajo 

kvalitetno učenje jezika. Žal pa so analize dosedanjega jezikovnega načrtovanja  pokazale, da 

je osrednja težava v pomanjkanju potreb jezikovne skupnosti govorcev slovenščine in s tem 

povezano nadzorovano načrtovanje jezikovne infrastrukture. Prepoznana sprememba na 

področju jezikovne infrastrukture se v zadnjih letih kaže v pospešeni digitalizaciji ter razvoju 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij (prav tam).  

 

Potrebo po vzpostavitvi infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije pa potrjuje tudi Načrt 

razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020, ki vidi ključ do uspeha v mednarodnem 

sodelovanju, saj bi tako lahko bili slovenski jezikovni viri in orodja bolj standarizirani in 

večkratno uporabljeni (prav tam).  
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4 POMEN BRANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU  

 

Pismenost s sodobnimi mediji dobiva vedno več razsežnosti in dnevno smo obkroženi z 

množico informacij. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na vsestranski pomen dobro razvite 

bralne pismenosti tako za posameznika kot za družbo v celoti. Bistven je poudarek v 

kritičnem razumevanju in vrednotenju besedil, kakovosti branja in kakovosti prebranega, 

vgrajevanju tega v svoje znanje, vplivu prebranega na bralca, na njegov intelekt, domišljijo, 

čustva in socialno vedenje, družbeno-politično delovanje ipd. (Jamnik, 2012). 

 

Družbene okoliščine se spreminjajo in zgolj dobra funkcionalna pismenost ni več dovolj. 

Posamezniki morajo namreč prevzemati vedno več jezikovnih vlog v osebnem, strokovnem, 

poklicnem in družbenem življenju. Potreba po razumevanju družbene razsežnosti jezika in 

kulture prihaja v ospredje in zato je pomembno, da izobraževalni sistem govorcem 

slovenščine kot prvega jezika omogoča, da lahko v tem jeziku kar najbolj udejanjijo svoje 

jezikovno-izrazne potenciale (RNPJP: 2014–2018). 

 

Raziskave so pokazale, da je bistvena razlika med tem, kadar starši ali drugi bližnji berejo 

oziroma pripovedujejo otroku, in med tem, kadar otrok isto vsebino gleda po televiziji ali pa 

jo posluša. Razvoj najbolj spodbuja živo branje. Očesni stik pa predstavlja enega ključnih 

dejavnikov sporazumevanja. Ko se pogovarjamo z otrokom, je zelo pomembno, da ga 

gledamo v obraz oziroma v oči ter se mu v primernem času tudi nasmehnemo. Branje otroku 

ponuja možnost dialoga. V odnosu do branja pa so babice in dedki lahko v veliki prednosti, 

saj imajo po navadi več časa in se lažje posvetijo vnučkom kot nemalokrat prezaposleni starši 

(Dolinšek Bubnič, 1999: 43).  

 

Branje ne aktivira le miselnih procesov, saj misli in čustva niso nikoli zares ločena, temveč 

neprestano vplivajo drug na drugega. Pozornost in koncentracija narasteta, razumevanje in 

spomin se izboljšata, vznemirjenje in užitek pa se krepita. Branje omogoča močno vpletenost 

v dogajanje, ki vzbuja splošno čustveno prisostvovanje bralca. Tako se lahko bralec celo 

zaljubi, poistoveti ali pa stopi v popoln empatični odnos, medtem ko spremlja njegovo usodo 

(Žabot, 2003: 77).  
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L. Marjanovič Umek (2011) meni, da naj bi bili otrokovo pripovedovanje zgodbe, besedišče 

in metajezikovne sposobnosti otroka (splošne zakonitosti branja in pisanja, glasovno 

zavedanje, prepoznavanje črk) najpomembnejši napovedniki zgodnje oziroma t. i. porajajoče 

se pismenosti otroka v predšolskem obdobju ter kasnejše akademske pismenosti v odraslosti. 

Največji otrokov razvoj, predvsem na področju govora, pa po mnenju različnih strokovnjakov 

poteka v predšolskem obdobju, zato je v tem starostnem obdobju potrebno nameniti prav 

posebno pozornost spodbujanju otrokove govorne komunikacije in besedišču.   

 

Poleg družinskega branja velja omeniti, da otrokovo pripovedovanje in besedišče krepijo tudi 

spodbujanje otrok k spontanemu pripovedovanju in opisovanju o raznih dogodkih (npr. kaj ste 

danes počeli v vrtcu, kaj si počel na počitnicah pri dedku in babici, kaj sta z mamico kupila v 

trgovini ipd.). Če je možno, lahko z otrokom obiščemo lutkovno predstavo ali se z njim 

igramo v t. i. simbolni igri, npr. kuhinjo, šolo ali trgovino, saj otrok pri teh dejavnostih veliko 

spontano pripoveduje in izhaja iz vsebin, ki jih pozna iz lastnih izkušenj ali iz slikanic, 

zgodbic in pravljic (Hrastar, 2013).  

 

4.1 Družinska pismenost in projekti družinskega branja  
 

Dejstvo je, da se razvoj pismenosti začenja pred vstopom v šolo. Otroci se od rojstva naprej 

srečujejo z raznimi bralnimi in pisnimi vzorci, ki jim pomagajo pri razumevanju sveta, ki jih 

obdaja, obenem pa jim omogočajo socialno interakcijo z odraslimi (Erženičnik Pačnik, 2008: 

8).  

 

Družina igra pomembno vlogo v razvoju predšolske pismenosti, saj otrokove izkušnje že od 

samega rojstva vplivajo na njegovo približevanje k pismenosti, razvijanju bralnih in pisalnih 

spretnosti. Raziskave v tej smeri so namreč pokazale, da imajo številne družinske aktivnosti v 

predšolskem obdobju (npr. glasno branje otrokom, pogovor ob knjigah ipd) pomemben vpliv 

na šolski uspeh, predvsem na učenje branja in razvijanje govorne zmožnosti (Grginič, 2008: 

18). Predšolskega otroka, ki sam še ne zna brati, lahko v svet knjig popeljejo le odrasli ali 

starejši sorojenci in prijatelji, ki že znajo brati. Skupno branje knjig oziroma branje v paru 

sodi po mnenju strokovnjakov med pomembnejše dejavnosti v predšolskem obdobju, ki 

spodbujajo otrokov interes in motivacijo za branje (Bucik, 2009: 17).  
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Zgodnje branje pa nima veliko skupnega z dejanskimi besedami, gre bolj za pogovarjanje, 

petje, smejanje, opazovanje, raziskovanje, skupno razvedrilo in zabavo (Kropp, 2000: 58–62). 

Pozitivna čustva med branjem ne služijo zgolj za ustvarjanje sproščenega okolja, temveč 

otroku predstavijo nekakšen model, kako se lahko navduši nad besedilom. Ko starši berejo 

skupaj z otrokom, mu obenem tudi pokažejo, da cenijo branje in da je branje prijetna 

dejavnost (Pečjak idr., 2006: 33).  

 

Med družinami so opazne velike razlike, prav tako so očitne razlike med otroki, zato je pri 

spodbujanju staršev za branje izjemno pomembna paleta različnih dejavnosti, kjer lahko 

najdejo takšne, ki najbolj ustrezajo njihovemu družinskemu okolju, njim samim in njihovemu 

otroku (prav tam).  

 

Za otroke, ki so se naučili brati in pisati pred vstopom v šolo, je po mnenju številnih 

raziskovalcev značilno sledeče (Grginič, 2008: 18–19):  

– vsi otroci so imeli veliko stikov s pisano oziroma tiskano besedo,  

– vsi so pogosto slišali kompleksno rabo jezika, tako brano kot govorjeno,  

– zgodaj so se naučili o povezavi med zapisanimi in izgovorjenimi besedami,  

– bolj pogosto so videli starejše pri branju različne literature,  

– vsem so odrasli brali veliko knjig,  

– starši so si izposojali knjige tako zase kot za svoje otroke, 

–  knjižnico oziroma knjigarno so starši pogosto obiskali skupaj z otrokom,  

– doma so imeli veliko zalogo knjig,  

–    branje in pisanje sta bila ovrednotena kot pomembni aktivnosti.  

 

Znano je tudi, da otroci med prvim in tretjim letom, ki jim starši pogosto glasno berejo in se 

kasneje pogovarjajo o vsebini, ob tem pa uporabljajo široko besedišče, kasneje, med drugim 

in petim letom, izražajo višjo govorno kompetentnost in tudi pri sedmih letih že pokažejo 

boljše razumevanje prebranega besedila v primerjavi z otroki, ki le redko berejo skupaj s 

svojimi starši (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 115). Dejavnosti, ki jih starši 

izvajajo z otrokom, nimajo le spoznavnega vidika. Vsako sodelovanje otroka in odraslega ima 

tako socialni kot kulturni vidik. Vključevanje otrok v dejavnosti, ki vsebujejo socialno in 

kulturno komponento, prispeva k razvoju otrokove kulturne identitete. Dogajanja pa se med 

različnimi družinami razlikujejo. Za vsakim pisanjem obstaja nek namen ali cilj, od njiju je 

odvisen tudi način, kako bo dejavnost izpeljana (Knaflič, 2009: 11).  
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Starši predstavljajo otroku prvi govorni model, zato je toliko bolj pomembno, da starši 

govorijo jasno in razločno ter se skušajo izogibati raznim pomanjševalnicam in popačenkam. 

Otrokom je bolje postavljati odprta vprašanja, ki nudijo več kot odgovor da ali ne, saj otroku 

tako dajemo možnost, da se izraža s svojimi besedami. Otrokovo besedišče in govorni razvoj 

lahko spodbujamo tudi ob branju in pogovoru ob napisih na koledarjih ali plakatih, simbolih 

na vratih trgovine ali v garderobi vrtca, pisanju nakupovalnih seznamov skupaj z otrokom, 

branju naslova prebrane knjige ipd. Ob tem otrok ne krepi samo besedišča, temveč se 

seznanja tudi z grafičnim zapisom besede in prepoznava njen pomen, prepoznava črke in 

skuša prebrati sporočila na različnih mestih ter razvija zanimanje za tisk (Hrastar, 2013).  

 

 4.2 Vpliv vrtca na pismenost otrok 
  

Strokovnjaki danes še posebej poudarjajo, da je za spodbujanje branja pri otrocih pomembno 

sodelovanje staršev in vzgojiteljev ter kasneje učiteljev, knjižničarjev in svetovalnih delavcev 

(Pečjak idr., 2006: 37).  

 

Kot pravi V. Medved Udovič (2011: 37), sta učenje in poučevanje slovenščine v otrokovi 

predbralni in predpisalni dobi v vrtcu in delno v 1. razredu osnovne šole zasnovana kot 

razvijanje otrokovega opazovanja, zaznavanja in miselnih procesov. Prav zato je razvijanje 

otrokove sporazumevalne zmožnosti, ki temelji na govoru, poslušanju in spodbujanju potrebe 

po branju in pisanju, temeljna vzgojiteljeva/učiteljeva naloga v vrtcu pred vstopom v šolo in 

kasneje na začetku šolanja. V tem obdobju je ključno celostno (pred)opismenjevanje, ki ga 

povezujemo s posebnostmi otrokovega razvoja in spodbujanjem njegove sporazumevalne 

zmožnosti, pa tudi z različnimi otrokovimi dejavnostmi, kot so tudi igranje vlog, domišljijska 

in didaktična igra. 

 

D. Haramija (2012: 1–5) vzgojitelja opiše kot profesionalnega posrednika v vrtcu, ki odloča o 

gradivu, ki ga bo otrokom bral, pri tem pa mora upoštevati tudi naslednje pomembne kriterije: 

kakovost dela, skladnost s kurikulom, razmerje med branjem domače in prevedene literature, 

razmerje med branjem kanonske (klasične) in sodobne literature, primerna vsebina glede na 

starost otroka, primerna oblika knjige, primerna dolžina besedila in upoštevanje drugih 

dejavnikov (npr. letni časi, interes otroka).  
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V vrtcu je pomembno ločiti dve vrsti branje:  

– posredovanje književnosti in branje oziroma poslušanje književnih del, ki so sestavni del 

Kurikuluma za vrtce, a obenem ne določa konkretnih besedil, kar se po mnenju D. 

Haramije (2012) kaže kot temeljni problem književne vzgoje v vrtcu;  

– posredovanje književnosti in branje oziroma poslušanje književnih del, ki niso sestavni 

del Kurikuluma za vrtce, pri vrtčevskih skupinah gre za branje vzgojitelja v času zbiranja 

otrok ter branja v domačem okolju (prav tam).  

 

Kakovosten vrtec in spodbudno družinsko okolje imata pozitiven učinek ne le na govorno 

kompetentnost otrok, temveč tudi na zgodnjo in poznejšo pismenost otrok.  

 

M. Caughy in sodelavci (Caughy, 1994; v Marjanovič Umek idr., 2012: 31) so pisali o 

rezultatih raziskave, v kateri je bilo ugotovljeno, da so otroci, stari od pet do šest let, ki so bili 

del manj spodbudnega družinskega okolja, izražali višje bralne spretnosti, če so bili vključeni 

v vrtec pred prvim letom starosti. Na bralne spretnosti otrok, ki pa so prihajali iz 

spodbudnejšega družinskega okolja, pa je imela vključitev v vrtec pred prvim letom starosti, 

negativen vpliv.  

 

Otrokovo glasovno zavedanje je izjemnega pomena v predbralnem in predpisalnem obdobju, 

saj vpliva na razvoj dobre začetne pismenosti. Razvijamo ga z raznovrstnimi dejavnostmi z 

igranjem z besedami: prepoznavanje in oblikovanje rim in aliteracije, prepoznavanje dolžine 

besede in torej ločevanje med dolgimi in kratkimi besedami, členjenje vezane govorice na 

besede, členjenje besed na zloge in glasove, spajanje zlogov in glasov v besede ter 

odvzemanje, dodajanje in nadomeščanje zlogov in glasov v besedah. Ob tem predstavlja 

slikanica odlično izhodišče za delo in postavljanje osnovnega standarda pri oblikovanju 

didaktičnega modela (Zorman, 2005: 30). 

 

Ne nazadnje imajo vzgojitelji pomembno vlogo pri razvijanju uspešne bralne kulture z 

»vzgajanjem« staršev in skrbnikov glede pomena branja. D. Haramija (2012) je namreč 

mnenja, da je staršem in skrbnikom potrebno pojasniti, da branje ni zgolj samo sebi namen, 

temveč gre za dejavnost, ki jo nenehno potrebujemo, a se je pogosto niti ne zavedamo, saj 

živimo v informacijski dobi. M. Grginič celo poudarja (2007), da naj bi otrokove zgodnje 

izkušnje s prepoznavanjem simbolov, črk in zapisov napovedovale tudi večjo uspešnost pri 

kasnejšem pravem branju. 
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5 SLIKANICA  

 

5.1 Začetki slikanice v svetu  
 

Pojav otroških slikanic sega v 17. stoletje, vendar je šele 20. stoletje postalo stoletje slikanice. 

Za začetnika najpogosteje omenjajo teologa in pedagoga Randolpha Caldecotta, posrednika 

»učenja preko igre«. Njegovo delo »Orbis Sensualium Pistus«, objavljeno leta 1658, je bila 

prva vzgojna knjiga v slikah (Dolinšek Bubnič, 1999: 10).   

 

Evropejci menijo, da je »oče« slikanice weimarski založnik J. Bertucha, ki je leta 1792 

uresničil izjemen založniški podvig in izdal »Slikanice za otroke« v 12 zvezkih s 6.000 

bakrorezi. Slikanice je prodajal samostojno, da so bile lahko dostopne popolnoma vsem. 

Bertuch je bil namreč prepričan, da je »… otroška slikanica obvezni del inventarja otroške 

sobe, tako kot posteljica, leseni konjiček in lutka in cunj. Najzgodnejše učenje otroka moramo 

začeti prek slik« (prav tam).  

 

Po mnenju T. Pregl Kobe (v Haramija in Batič, 2013: 15) je bil ilustrator Waren Chapel 

ključni za sodobno slikanico, saj je leta 1933 uvedel novo tipografijo dvostranske slikanice, 

prerez strani v barvah, ki dopušča samostojno vnašanje besedila. Kot tretjega pomembnega 

avtorja za razvoj slikanice se omenja Maurica Sendaka, ki je leta 1981 izdal slikanico, ki je 

pomenila začetek postmodernistične slikaniške produkcije (prav tam).  

 

5.2 Slovenska slikanica v času  
 

Na Slovenskem se razvoj književne ilustracije začne z ilustriranimi knjigami in ne s 

slikanicami. Posebno mesto v razvoju slovenske slikanice zavzema delo Frana Levstika 

»Martin Krpan« v dveh podobah. Delo je bilo prvič objavljeno leta 1858, z ilustracijami 

Hinka Smrekarja prvič izide leta 1917 ter kasneje, leta 1954 prvič izide z ilustracijami Toneta 

Kralja. Izjemno pomembno vlogo v založništvu, tudi slikaniškem, je odigral Lavoslav 

Schwentner, ki je svoje slikanice izdajal večinoma brez letnic izida (Haramija in Batič, 2013: 

16–17).  
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Nova založba je leta 1939 izdala slikanico »Trdoglav in Marjetica«, gre za pravljico po 

motivih istoimenske narodne pesmi, ki jo je ilustrirala Marija Grafenauer. Dve leti kasneje pa 

je izšla slikanica »Mojca Pokraculja«, ki jo je ilustrirala Marija Vogelnik (Haramija in Batič, 

2013: 17).  

 

Ključno vlogo pri razvoju slikanic je na Slovenskem je po drugi svetovni vojni odigrala 

Mladinska knjiga, ki je bila 29. 6. 1945 ustanovljena za izdajanje kakovostne mladinske 

literature. Leta 1948 je začela izhajati »Cicibanova knjižnica«, ki je močno sooblikovala 

slovenski slikaniški prostor (prav tam).  

 

T. Pregl (v Haramija in Batič, 2013: 18) je v monografiji z naslovom »Slovenska knjižna 

ilustracija« razdelila ilustratorje v tri generacijske skupine: v starejšo generacijo (npr. France 

Podrekar, Tone Kralj, Marija Vogelnik, Janez Vidic idr.), srednjo generacijo (npr. Milan 

Bizovičar, Aco Mavec, Jelka Reichman idr.) in v mlajšo generacijo (npr. Bine Rogelj, Kostja 

Gatnik, Marjan Manček idr.).  

 

Po letu 1991 je bilo v slikaniškem založništvu opaziti skokovite spremembe, namreč od takrat 

vsako leto narašča število izdanih naslovov izvirne in prevedene slikaniške produkcije, ki pa 

ni nujno v korist kakovosti (prav tam).  

 

5.3 Oblike knjig  
 

Ko govorimo o slikanicah, govorimo o posebni obliki knjige, ki ima tri pomembne sestavine: 

besedilo, ilustracije in vsebinsko oblikovni odnos med besedilom in ilustracijo (Haramija in 

Batič, 2013: 23).  

 

Glede na delež besedila in ilustracij poznamo različne tipe knjig:  

– slikanica brez besedila,  

– strip, 

– slikanica,  

– ilustrirana knjiga,  

– knjiga brez ilustracij (prav tam).  
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5.3.1 Slikanice brez besedila  

 

»Tihe knjige« so posebnost v slikaniškem gradivu, in sicer gre za slikanice brez besedila, ki le 

z ilustracijo predstavijo celotno zgodbo in so skrajna oblika slikanice. Od bralca tako 

zahtevajo aktivno sodelovanje v procesu ustvarjanja pomena, pri čemer se oblikujejo bralčeva 

pričakovanja in ugotovitve o pomenu slik, ob tem pa je pomembno, da bralec tvorno sodeluje 

pri odkrivanju temeljnih odnosov med slikami, upodobljenimi dogodki in pomenom, ki izhaja 

iz uporabljenih barv, perspektive, kadriranja in kompozicije (Haramija in Batič, 2013: 24).  

 

5.3.2 Ilustrirane knjige  

 

Ilustrirana knjiga vsebuje več kot polovico besedila, ki po dolžini ni omejeno, ilustrirani pa so 

posamezni prizori in ne zgodba (Haramija in Batič, 2013: 25). Ob tem velja omeniti, da 

ilustracija predstavlja oznako za posebno zvrst likovne umetnosti in že sama po sebi pogojuje 

vezanost na besedilni del (Santoro, 2009: 63).  

 

Tovrstne knjige so pogosto bogato ilustrirane, še posebej tiste, ki so namenjene otrokom ob 

koncu vrčevskega obdobja in v začetnih razredih osnovne šole. Po navadi imajo ilustrirane 

knjige drugačne formate kot slikanice, zelo pogost je približek formata A5 ali malce večji, 

vendar manjši od A4. Hkrati imajo minimalno 49 strani in so večinoma razdeljene na 

poglavja, kadar gre za daljšo zgodbo ali pa vsebujejo več samostojnih kratkih poglavij z istim 

glavnim literarnim likom. Možno pa je tudi, da so ilustrirane knjige razdeljene na več 

zaokroženih samostojnih poglavij z različnimi liki (Haramija in Batič, 2013: 25). 

 

5.3.3 Slikanice  

 

Slikanica predstavlja določen tip sodobne otroške književnosti, kjer je pripovedovalno 

besedilo skopo, medtem ko je zgodba ali katera druga vsebina predstavljena predvsem z 

ilustracijami. Skoraj vsak prizor, lik, objekt ali ideja prihaja pred otroka bolj likovno kot 

besedno. Gre torej za zgodbo v slikah, saj besedilo zavzema manj pomembno vlogo (Santoro, 

2009: 64).  
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Osnovne funkcije slikanice so (Čaček, 2000):  

– poučno-vzgojna funkcija (Otrok na številna vprašanja dobiva odgovore in spoznava, da je 

knjiga vir znanja. Obenem pa razvija funkcije mišljenja), 

– spoznavna funkcija (Otrok preverja spoznanja in znanje o stvareh, odnosih in pojavih, ter 

pridobiva gotovost, da so njegova stališča pravilna in ustrezna), 

– izkustvena funkcija (Otrok preko konkretnih zgodb spoznava recimo način življenja na 

podeželju ali v mestu, oziroma se lahko tudi uči o zgodovini preko zgodb iz slikanic), 

– estetska funkcija (Otrok lažje razvija občutek za lepoto, bogati svoj čustveni svet in 

razvija svoj literarno-likovni okus), 

– zabavna funkcija slikanice (Otrok poteši svojo potrebo po igri in zabavi ter tako sproščeno 

pridobiva znanje, ki se v njej skriva).  

 

Ločimo dve vrsti slikanic: leposlovne in informativne.  

 

Informativno slikanico praviloma ponudimo otroku, ko želimo doseči točno določen namen, 

obenem pa imajo tovrstne slikanice svoje lastne zakonitosti predvsem zaradi nujnega pogoja 

kakovostne predstavitve izbranega predmetnega področja (besedišče mora biti preprosto, 

hkrati pa morajo biti opisi in trditve še vedno veljavni za izbrano področje predstavitve; 

ilustracije morajo na realen način prikazovati izbrano znanstveno disciplino ali njen del) 

(Haramija in Batič, 2013: 26).  

 

Druga vrsta slikanic pa so leposlovne slikanice, ki imajo v primerjavi z informativnimi 

slikanicami več avtorske svobode, z vsaj delnimi omejitvami (prav tam).  

 

V slikanici je delež ilustracij zagotovo večji od petdeset odstotkov, a kljub temu besedilo in 

ilustracija tvorita literarno-likovni monolit. Temeljna razločevalna lastnost med slikanico in 

ilustrirano knjigo je količina besedila in ilustracij. Hkrati pa je pomembno dejstvo, da je 

besedilo v ilustrirani knjigi lahko samostojna celota in lahko funkcionira tudi brez ilustracij 

(prav tam).  
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5.4 Elementi slikanice  
 

Za lažje doživljanje slikanice kot posebne vrste umetnosti je izjemno pomembno poznavanje 

njenih elementov in form. Slikanica vsekakor ni le zbir besed in posledično književnih vrst ali 

posameznih ilustracij, kajti slikaniška forma nastane šele, ko se vzpostavi odnos med vsemi 

elementi (Haramija in Batič, 2013: 37).  

 

5.4.1 Določanje kakovosti v slikanici  

 

Kakovostna slikanica se lahko udejanji, ko sta besedilo in ilustracija povezani v enovito 

celoto. Za lažje razumevanje tako vsebinskih kot tudi likovnih kriterijev si v nadaljevanju 

poglejmo značilnosti posameznih kriterijev, ki so opisani v Tabeli 1.  

 

Tabela 1: Kriteriji določanja kakovostnih ilustracij (Zupančič, 2012: 14) 

 

DOBRA ILUSTRACIJA  
    

 

 

LIKOVNI KRITERIJI 

 

VSEBINSKI KRITERIJI  

SLABA ILUSTRACIJA 
jasno, likovno urejeno prenasičeno, likovno 

neurejeno 

poudarjeno likovno bistvo, 

odsotnost nepotrebnega 

likovni klišeji, šablone, 

stereotipi, prisotno nebistveno

anatomsko pravilna risba, 

upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor 

anatomsko zgrešena risba, 

neupoštevanje ali 

nekompatibilnost prostorskih 

ključev, nelogično upodobljen 

prostor 

prisotna individualna nota neosebna upodobitev  

namenu ustrezna upodobitev, 

brez vsebinskih nepotrebnosti 

kičasta, osladna upodobitev, 

banalni vsebinski dodatki  

ustrezna vsebina: didaktično 

premišljena, poučna in 

razumljiva 

sporna vsebina, žaljiva 

vsebina  
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5.4.2 Besedilo v slikanici  

 

Besedila so najprej predstavljena na osnovi tipičnih značilnosti književnih vrst, kjer je 

ponekod navedena tudi najpogostejša tematika izbrane vrste, sledijo pa temeljne morfološke 

značilnosti otroške književnosti v slikaniških besedilih. Dobra slikanica namreč ne pove vsega 

z besedilom, saj potem ne bi potrebovali ilustracij (Haramija in Batič, 2013: 42).  

 

Neustrezno besedilo v slikanici je najpogosteje prirejeno iz obsežnejših književnih vrst. 

Prirejevalci se odločajo za razne variante osnovnega besedila, ki pa je v nevarnosti, da izgubi 

kvantiteto na škodo kvalitete. Problem so predvsem adaptacije mladinskih romanov na raven 

slikanice, saj so taka besedila v izvirniku dolga sto in več strani, slikanica pa ima po navadi 

največ okrog deset strani besedila. Posledično lahko pride do združevanja več književnih oseb 

v eno, izpuščanja dogodkov, združevanja motivov ipd. Pereč problem predstavlja tudi 

sprememba književne zvrsti literarnega besedila, kar po navadi vodi v zelo slabo priredbo 

slikanice. Najpogosteje prirejevalci spreminjajo prozno besedilo, ki ima pripovedovalni 

značaj, v lirsko besedilo, kjer postane tretjeosebna pripoved naenkrat izpoved lirskega 

subjekta, kar pa po svojem notranjem ustroju tako besedilo ne more biti (Haramija, 1997: 25).  

 

5.4.3 Ilustracija v slikanici  

 

Ilustracija je oznaka za posebno zvrst likovne umetnosti, ki že sama po sebi pogojuje vezanost 

na samo besedilo. Za ilustracijo kot umetnostno kategorijo zato veljajo enaki umetnostni 

kriteriji kot za vsako drugo likovno umetnino (Santoro, 2009: 63).  

 

Pomen kakovostne ilustracije je v predbralnem obdobju toliko večji, saj je pomembno, da 

slikanica pritegne pozornost otroka, ki še ne zna brati. Otrok si ilustracije ogleduje, jih 

primerja med sabo in jih podrobneje proučuje ter odkriva komaj opazne podrobnosti.  

Ilustracija tako otroku pomaga pri odkrivanju sveta (Zupančič, 2012: 6). 

 

Hkrati pa je v Kurikulumu za vrtce (1999) poudarjeno, da se pri otrokovem estetskem 

doživljanju odražata tako otrokov prirojeni občutek za likovni red kot tudi privzgojeni 

občutek za lepo.   
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Kljub množici slikanic pa ostaja še vedno veliko dela ob oblikovanju razlike med pravo 

ilustracijo in kičem. Nemalokrat nam lahko delo olajša že ime založbe, ki je knjigo izdalo, pa 

vendar se še vedno dogaja, da ima komercialnost prednost pred dobro ilustracijo (Zupan, 

2009: 91).  

 

Kot pravi Zupan (2009: 92), slovenska ilustracija v luči najbolj vidnih ilustratorjev nikakor ni 

v podrejenem položaju z besedilom. Po njegovem mnenju je prav ta enakovreden odnos tisti, 

ki daje ilustraciji življenje – prav zato je vedno več razstav ilustracij posameznega avtorja, 

obenem pa veliko naših slikanic z našimi ilustracijami izšlo v drugih jezikih.    

 

 5.4.4 Oblikovanje slikanice  

 

Slikanice predstavljajo umetniško delo, s svojimi značilnostmi, ki se nanašajo na oblikovanje 

naslovnice, veznih listov, izbire formata, uporabljenih likovnih materialov, tehnik v 

ilustracijah ipd. (Haramija in Batič, 2013: 58).  

 

Pri oblikovanju slikanice so pomembni naslednji elementi:  

– likovne tehnike in materiali (npr. lesorez, kolaž, akvarel ipd.), 

– format in oblika (najpogostejši format je A4; tipične oblike premičnih knjig: »pop-up« 

knjige, knjige z vrtljivimi elementi, knjige v obliki kukala, knjige z zavihki, knjige z 

okenci »povleci in poglej«, elektronske slikanice), 

– tipografija, 

– naslovnica (ta je pogosto ilustrirana), 

– vezni listi, 

– postavitev slike in besedila (Haramija in Batič, 2013: 58–66).  

 

5.4.5 Posebne izrazne možnosti v slikanicah  

 

Slikanica zaradi svoje multimodalnosti nudi posebne izrazne možnosti, zato jih v nadaljevanju 

podrobneje predstavljam. 
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Upodabljanje prizorišča   

 

Gre za likovno podajanje prostora, v katerem se zgodba dogaja. Lahko je razvidno iz besedila 

ali pa ga ilustrator ustvari na podlagi svojega razumevanja zgodbe. Tako ločujemo podajanje 

besedišča z besedami ali likovno. Zorni kot, fokus in velikostna razmerja imajo lahko v 

slikanici večjo pripovedno moč kot besedilo, saj lahko mladega bralca ilustracije pritegnejo 

celo bolj kot samo besedilo (Haramija in Batič, 2013: 67–68).  

 

Upodabljanje dogajanja  

 

Prikaz dogajanja je vezan na upodobitve prostora in časa. Gre za zaporedje upodobitev 

človeške figure v časovno ločenih trenutkih; te gledalec dojema kot celoto, ki se odvija v 

točno določenem zaporedju (prav tam).  

 

Razbijanje pomena slik    

 

Simboli in znaki imajo pomembno pripovedno moč v slikanicah. Prednost simbolov je v tem, 

da bralca nagovorijo brez posrednika in so lahko vezani na določeno kulturo ali pa imajo 

mednarodni pomen. Podobe v slikanicah lahko razberemo tudi s pomočjo kodov ali znakov 

(prav tam).  

 

Intraikonično besedilo v sliki  

 
Ponekod vnašajo ilustratorji na slike tudi besedne zapise, npr. zapis vsebine na embalaži, 

napis na majici, zapis v oblačku ipd. Tudi v slovenskih slikanicah ima intraikonično besedilo 

svoje mesto, to pa je lahko humorno ali pa je zgolj označevalne narave (prav tam).   

 

5.5 Uporaba slikanice v vrtcu in domačem okolju  
 

Kurikulum za vrtce (1999) slikanice nikjer konkretno ne vključuje v dejavnosti na področju 

jezika, temveč jo omenja le na področju narave v sklopu primerov dejavnosti v drugem 

starostnem obdobju.  
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Tako starši kot vzgojitelji v vrtcih lahko izbirajo med slikanico brez besedila in slikanico z 

besedilom ter med leposlovno in informativno slikanico. V vseh primerih je pomembno, da je 

slikanica previdno izbrana. Z vidika kakovosti je posebej občutljiva slikanica kot posebna 

vrsta knjige, pri kateri sta besedilo in ilustracija enakovredna ne glede na to, kolikšen delež 

predstavlja posamezna sestavina, zato se je potrebno pri slikanicah izogibati kiča v besedilu in 

kiča v ilustracijah (Haramija, 2012).  

 

Najpomembnejši kriteriji za izbiro ustrezne slikanice in drugih knjig za predšolske otroke so:  

– kakovost dela: spoznavna, etična, estetska vrednost besedila (in ilustracije), 

– skladnost s kurikulom, razvijanje različnih metod ob spoznavanju literature,  

– razmerje med branjem domače in prevedene literature, 

– razmerje med branjem kanonske (klasične) in sodobne literature,  

– primerna vsebina glede na starost otroka, 

– primerna oblika knjige, 

– primerna dolžina besedila (prav tam). 

 

Kot navajata M. Cotič in V. Medved Udovič (2011: 12), se pripovedovanje umešča med 

govorne dejavnosti in ga je potrebno v celoti povezovati z razumevanjem in izražanjem ne 

glede na kontekst, v katerem besedilo nastaja. Ob tem pa otrokovo pripovedovanje ni odvisno 

zgolj od starosti in razvoja, temveč tudi od okoliščin, kjer mislimo predvsem na spodbudno 

družinsko ali vrtčevsko okolje in vrste slikovnega gradiva (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2003: 31).  

 
 
S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del.  
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EMPIRIČNI DEL   

 

6 OPREDELITEV PROBLEMA  

 

Slikanico v ožjem pomenu lahko opredelimo kot knjigo, pri kateri besedilo ne more obstajati 

neodvisno od slikovnega dela. V širšem pomenu pa slikanica označuje knjigo, ki jo določata 

dve plasti, likovna in besedilna, pri čemer lahko vsaka obstaja tudi sama zase (Saksida, 2000: 

96). Besedilo in ilustracija sta tako v slikanici enakovredna ne glede na delež, ki ju vsak od 

njiju zajema (Haramija, 1997: 25). 

 

Otrok se s pomočjo slikanice seznanja z zapletenim glasovno-znakovnim sistemom, ob tem 

pa na lastni ravni razmišlja o sebi in svojem mišljenju. Slikanica tako otroku pomaga pri 

razvoju njegovih intelektualnih in kognitivnih sposobnostih, saj branje slikanic razvija 

povezovanje, sklepanje in miselne možnosti. Bistveno branje slikanice seveda vpliva tudi na 

jezikovne zmožnosti; govorjenje, poslušanje, branje in neverbalno izražanje (Rot Gabrovec, 

2003). 

 

Vpliv slikanice namreč sega na različna področja otrokovega čustvenega, socialnega in 

kognitivnega razvoja, zlasti pri razvoju domišljije, empatije, medosebnih odnosov, refleksije, 

percepcije, razumevanja, konkretizaciji abstraktnih idej, občutljivosti za moralne dileme, 

oblikovanju stališč in vrednot ter na področju intelektualnega in govornega razvoja 

(Marjanovič Umek idr., 2002). 

 

V diplomskem delu sem želela raziskati možnosti uporabe slikanice v vrtcih, tako v prvem kot 

tudi v drugem starostnem obdobju. Osredinila sem se na možnosti razvijanja otrokovega 

besedišča s pomočjo slikanice. Pomembne v zvezi s tem so različne pred-, med- in pobralne 

aktivnosti, ki jih lahko vključujemo v načrtovanje predšolske vzgoje (Rot Gabrovec, 2003).  

V okviru branja slikanic je otrok aktivno udeležen, saj ob poslušanju in opazovanju slik išče 

pomene ter skuša s pomočjo obstoječega predznanja slišano razumeti ter osmisliti (Pečjak, 

2012). Osnovni cilj branja je tako otroke naučiti razločevalnega poslušanja ter razširiti njihov 

besednjak, ki predstavlja ključni dejavnik nadaljnjega bralnega razumevanja (Erženičnik 

Pačnik, 2008). 
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7 CILJI 

 

V diplomskem delu sem najprej želela predstaviti teoretična izhodišča, ki omogočajo razvoj 

otrokovega besedišča. Nadalje pa sem sestavila anketni vprašalnik, s pomočjo katerega sem 

želela ugotoviti, katero vrsto slikanice, na kakšen način in kako pogosto jo vzgojitelji 

uporabljajo kot pripomoček za razvijanje otrokovega besedišča. Obenem me je tudi zanimalo 

mnenje vzgojiteljev glede smernic uporabe slikanice v vrtcih, kot jih narekuje Kurikulum za 

vrtce (1999). Predvsem sem želela ugotoviti, ali se morda vzgojitelji počutijo omejene zaradi 

smernic Kurikuluma za vrtce glede uporabe slikanice v vrtcih oziroma ali se jim zdi področje 

jezikovne vzgoje v Kurikulumu za vrtce dovolj podrobno opredeljeno. In ne nazadnje sem 

želela ugotoviti, kateri so tisti elementi, ki po mnenju vzgojiteljev odlikujejo kakovostno 

slikanico.  

 

8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

RV 1: Na kakšne načine vzgojitelji uporabljajo slikanico v aktivnostih predšolske vzgoje?  

RV 2: Ali vzgojitelji slikanico kot pripomoček pri načrtovanju jezikovne vzgoje uporabljajo 

skladno s smernicami Kurikuluma za vrtce? 

RV 3: Ali vzgojitelji slikanico uporabljajo usmerjeno in načrtno? 

RV 4: Pri katerih ciljih vzgojitelji v aktivnosti predšolske vzgoje vključujejo slikanice? 

 

 



 Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Kaštelan Lana;diplomsko delo  

 -29-

9 RAZISKOVALNA METODA 

 

Da bi lahko odgovorila za štiri zastavljena raziskovalna vprašanja, sem uporabila strukturirani 

anketni vprašalnik za vzgojiteljice oziroma vzgojitelje. Anketni vprašalnik je zajemal 14 

vprašanj zaprtega tipa. Vprašanja anketnega vprašalnika so bila sestavljena na osnovi teorije 

jezikovne vzgoje v predšolskem obdobju, Kurikuluma za vrtce (1999) in teoretičnih 

ugotovitev o vrstah slikanice in njeni vlogi pri razvijanju otrokovega besedišča. Z 

vprašalnikom sem tako pridobila podatke za kvantitativno analizo. 

 

9.1 Raziskovalni vzorec  
 

V anketno raziskavo sem zajela 105 vzgojiteljev, pri čemer sem uporabila neslučajnostni, 

namenski vzorec.  

 

9.1.1 Spol  

 

Tabela 2: Spol 

 
  

  Frekvenca Odstotek 
Moški 6 5,7
Ženski 99 94,3
Skupaj 105 100,0
 

Iz Tabele 2 in v nadaljevanju Grafa 1 je razvidno, da sem za namene raziskave v svoj 

neslučajnostni in namenski vzorec vključila 99 žensk, kar predstavlja 94,3 %, in 6 moških, kar 

predstavlja preostalih 5,7 %.  

 

Graf 1: Spol  
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9.1.2 Starost 

         

        Tabela 3: Starost  
 

     Frekvenca Odstotek 
Manj kot 25 let 10 9,5
Od 25 do 35 let 33 31,4
Od 36 do 45 let 29 27,6
Od 46 do 60 let 33 31,4
Skupaj 105 100,0

 
 

Tabela 3 in Graf 2 prikazujeta starostno strukturo anketirancev. Izstopata dve starostni 

skupini, in sicer starostna skupina od 25 do 35 let, takšnih je bilo 33, kar predstavlja 31,4 %.

V enakem deležu je bila zastopana starostna skupina od 46 do 60 let. Sledijo anketiranci, ki

sodijo v starostno skupino od 36 do 45 let, takšnih anketirancev je bilo 29, kar predstavlja 

27,6 %. Najmanj anketirancev pa je sodilo v starostno skupino pod 25 let, takšnih je bilo le

10, kar pomeni 9,5 %.  

 
          Graf 2: Starost  
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         9.1.3 Izobrazba  

 
Tabela 4: Izobrazba  

 
  Frekvenca Odstotek

Srednja šola 44 41,9
Višja strokovna šola 10 9,5
Visoka strokovna šola 47 44,8
Univerzitetna izobrazba 4 3,8
Skupaj 105 100,0

 

 
 
Tabela 4 in v nadaljevanju Graf 3 prikazujeta izobrazbeno strukturo anketirancev. Na prvem 

mestu so anketiranci z visoko strokovno izobrazbo, takšnih je bilo 47, kar pomeni 44,8 %.

Sledijo anketiranci z zaključeno srednjo šolo, v raziskovalnem vzorcu je bilo takšnih 44, kar

predstavlja 41,9 %. Sledijo anketiranci z višjo strokovno izobrazbo, takšnih je bilo 10, kar 

pomeni 9,5 %. Najmanj anketirancev pa je pridobilo univerzitetno izobrazbo, takšni so bili le

4, kar predstavlja 3,8 %.  

 
         Graf 3: Izobrazba  
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9.2 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
 

Anketne vprašalnike sem razdelila med vzgojitelje oziroma vzgojiteljice, seveda so na 

anketna vprašanja odgovarjali anonimno. Anketiranje je potekalo pisno, pridobljene odgovore 

pa sem nato vnesla v elektronske tabele. Tabele so bile pretvorjene v obliko za obdelavo s 

programi MS Excel in IMB SPSS. S programi za statistično obdelavo podatkov sem opravila 

kvantitativne analize, iz podatkov pa pridobila opisne statistične rezultate.  

 

10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNIH 

VPRAŠALNIKOV  

 

Za razvoj otrokovega besedišča je izjemno pomembno predšolsko obdobje. Najpomembnejšo 

vlogo seveda igrajo starši in stari starši, ki se najprej z dojenčkom in kasneje z malčkom 

veliko pogovarjajo, glasno berejo in s tem otroku nudijo okolje, ki je spodbudno za razvoj in 

bogatenje otrokovega besedišča. Nato sledi vloga vrtcev in kvalitetni vrtci so ravno tisti, kjer 

se veliko bere in pogovarja. Lahko rečemo, da družinsko okolje in vrtec tvorita temelje 

razvijanju otrokovega besedišča, pri čemer sem se v diplomskem delu osredinila predvsem na 

uporabo slikanico pri razvijanju otrokovega besedišča.  

 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate, ki sem jih pridobila s pomočjo opravljene  

raziskave. Rezultate bom predstavila po posameznih spremenljivkah in jih komentirala z 

ustrezno strokovno literaturo.  

 

10.1 Uporaba slikanice v prvem starostnem obdobju  
 

Najprej me je zanimalo, katero vrsto slikanice anketirani vzgojitelji najpogosteje uporabljajo 

pri otrocih v prvem starostnem obdobju (od 1. do 3. leta starosti).  

 

Tabela 5: Uporaba slikanice v prvem starostnem obdobju  

 

  Frekvenca Odstotek
Slikanice brez besedila 67 63,8
Slikanice z besedilom 38 36,2
Skupaj 105 100,0
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Glede na odgovore anketirancev (glej Tabelo 5 in Graf 4) je možno razbrati, da v prvem 

starostnem obdobju anketirani vzgojitelji najpogosteje uporabljajo slikanico brez besedila. 

Kar 67 anketirancev je dalo prednost slikanici brez besedila, kar predstavlja 63,8 %, 

preostalih 38 anketirancev oziroma 36,2 % pa v prvem starostnem obdobju pogosteje 

uporablja slikanico z besedilom. Dobljeni rezultati anketne raziskave se torej skladajo z 

mnenji strokovnjakov na področju uporabe slikanice v različnih starostnih obdobjih.  

 

Graf 4: Uporaba slikanice v prvem starostnem obdobju 
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Kurikulum za vrtce (1999), Zakon o vrtcih (2009) in Pravilnik o normativih in kadrovskih 

pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2008) narekujejo, da so otroci v oddelke 

razporejeni glede na starost. V oddelkih prvega starostnega obdobja so torej otroci od 1. do 3. 

leta. V starostno homogen oddelek je v oddelke prvega starostnega obdobja lahko vključenih 

največ 12 otrok, kjer morata vsaj šest ur na dan biti hkrati prisotni vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice 

(http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_s

olstvo/predsolska_vzgoja/vrste_programov/).  

 

Kot sem omenila že v teoretičnem delu, je otrokov govorni razvoj do tretjega leta izjemno 

hiter (Kranjc, 1999: 12). D. Žnidarič (1993: 42) ob tem še poudarja, da otroci ob koncu 

prvega leta starosti premorejo na splošno tri do štiri besede. Res pa je tudi, da otrok razume 

veliko več kot zna povedati.  
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Za razvijanje otrokovega besedišča je pomembna prava izbira knjige in s tem tudi vsebine. Ob 

tem lahko rečemo, da je za predšolsko obdobje zagotovo najboljša izbira knjige slikanica.  

 

Poznamo tako slikanice z besedilom kot tudi slikanice brez besedila. Če gledamo s stališča 

besedila, potem lahko rečemo, da slikanica brez besedila vsebuje le naslov, ostali deli zgodbe 

pa so likovno-oblikovno prikazani (Haramija, Batič, 2013: 24). Ob tem pa V. Medved Udovič 

(2005: 15) v predšolskem obdobju predlaga predvsem slikanico brez ali z malo besedila, saj te 

lahko otrok samostojno »bere« in jih povezuje v zgodbo oziroma likovne situacije le opisuje 

ali poimenuje.   

 

Interpretacija zgodbe brez besedila je za bralca zagotovo veliko bolj zahtevna, saj je bralec ob 

tem tudi soavtor (prav tam). Prav zaradi omenjenega dejstva je toliko bolj pomemben pogovor 

o slikanici brez besedila med otroci in vzgojiteljem.  

 

Sipe (1998: 103) pa meni, da ob prilagajanju interpretacije slike glede na sliko in obratno 

prihaja do nekakšnega nepretrganega nihanja, saj se pomen znakov ves čas premika. In ravno 

zaradi večplastnosti slikanice je še kako pomembno, da slikanico ne beremo le na jezikovni 

ravni, temveč tudi na ravni ilustracij.  

 

Kot meni D. Haramija (1997), je pravilna izbira slikanice na zahtevnostno stopnjo izjemnega 

pomena in prav tukaj se pojavlja največ napak. Za otroka je namreč najprej pomembna 

vizualna podoba slikanice, torej govorimo o ilustraciji, šele kasneje postane pomembno tudi 

samo besedilo. 

 

10.2 Uporaba slikanice v drugem starostnem obdobju  
 

Nato me je zanimalo, katero vrsto slikanice anketirani vzgojitelji najpogosteje uporabljajo  pri 

otrocih v drugem starostnem obdobju (od 3. do 6. leta starosti). 

 

Tabela 6: Uporaba slikanice v drugem starostnem obdobju 

 
  Frekvenca Odstotek
Slikanice brez besedila 4 3,8
Slikanice z besedilom 101 96,2
Skupaj 105 100,0
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Tabela 6 in v nadaljevanju Graf 5 nam prikažeta, da anketiranci v drugem starostnem obdobju 

pogosteje uporabljajo slikanico z besedilom, takšnih anketirancev je bilo kar 101, kar 

predstavlja 96,2 %, in le majhen delež je bil takšnih anketirancev, le 4, torej 3,8 %, ki tudi v 

drugem starostnem obdobju raje uporabljajo slikanico brez besedila. Tudi tokratni odgovori se 

skladajo z mnenji strokovnjakov. 

 

Graf 5: Uporaba slikanice v drugem starostnem obdobju 
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V oddelkih drugega starostnega obdobja so otroci od 3. leta do vstopa v šolo. Na podlagi 

Zakona o vrtcih (2009) in Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje (2008) je v oddelkih drugega starostnega obdobja v starostno 

homogenem oddelku lahko največ 17 otrok starih od 3 do 4 let. V starostno homogenem 

oddelku otrok starih od 4 do 5 in 5 do 6 let pa jih je lahko največ 22. V starostno heterogeni 

skupini pa največ 19 otrok. Ob tem dodajmo še, da je v starostno kombinirani oddelek lahko 

vključenih največ 17 otrok, pri tem pa je lahko največ 7 otrok in prvega starostnega obdobja. 

V oddelku drugega starostnega obdobja morata biti vsaj štiri ure prisotni hkrati vzgojiteljica 

in pomočnica vzgojiteljice 

(http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_s

olstvo/predsolska_vzgoja/vrste_programov/). 
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Kot pravi D. Skubic (2004), ima besedni razvoj dva vidika, in sicer govorimo o širjenju 

besednjaka in razvoju pomenskih predstav. Širjenje besednjaka je najhitrejše od drugega do 

tretjega leta. Potem pa se upočasni in besedišče šestletnika obsega od dva tisoč petsto do tri 

tisoč besed.  

 

Za spodbujanje otrokovega govora je pomembno seveda tudi pripovedovanje kratkih zgodb, 

opisovanje slik, različnih opravil itn. (Železnik, 2000: 21). Glede na to, da je besedišče otrok 

v drugem starostnem razvitejše od tistega iz prvega starostnega obdobja, so zagotovo tudi bolj 

dojemljivi za uporabo slikanic z besedilom.  

 

Ob tem Sipe (1998: 103) izpostavi izrazito dvojnega naslovnika, na eni strani je namreč 

odrasli, ki besedilo bere in na drugi strani je otrok, ki besedilo posluša in opazuje ilustracije. 

Da bi otrok celostno doživel slikanico, je priporočljivo, da se bralec k slikanici večkrat vrne.  

  

10.3 Način uporabe slikanice  
 

Nadalje me je zanimalo, na kakšen način anketirani vzgojitelji slikanice približajo otrokom.  

 
Tabela 7: Način uporabe slikanice  

 
  Frekvenca Odstotek 
Z branjem 5 4,8
S skupnim gledanjem ilustracij 13 12,4

Z branjem, gledanjem ilustracij in s 
pogovorom o vsebini 

87 82,9

Skupaj 105 100,0
 

Rezultati moje raziskave kažejo, da je kar 87 anketirancev (82,9 %) odgovorilo, da slikanico 

skupaj preberejo, si ogledajo ilustracije in se potem pogovorijo o vsebini. Občutno manjše 

število anketirancev slikanico uporablja zgolj z namenom ogledovanja ilustracij, takšnih je 

bilo 13, oziroma 12,4 %. Najmanj, samo 5, oziroma 4,8 % anketirancev pa slikanico otrokom 

predstavi le z branjem.  
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Graf 6: Način uporabe slikanice  
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D. Haramija in J. Batič (2014: 17) sta mnenja, da v sodobnem času nastaja vse več slikanic, 

kjer ne prihaja do podvajanja ilustracij in besedila, temveč gre za celostno dopolnjevanje. 

Pomembno je, da bralec prebere tako besedilo kot tudi tekst, saj naj bi po mnenju D. Haramije 

in J. Batič (prav tam) problem nastal pri samem branju. Večinoma se namreč razume, da 

branje slikanice pomeni zgolj branje besedila in ob tem le ogled ilustracij. Pa vendar bi bilo za 

otrokovo celostno razumevanje zgodbe slikanice nujno potrebno sistematično razvijati branje 

in hkrati razumevanje ilustracij. Le model celostnega literarno-likovnega branja namreč 

razkriva bogastvo slikaniških poetik.  

 

Ob tem pa M. Erženičnik Pačnik (1999) dodaja, da otrokovo doživljanje, razumevanje in 

razmišljanje o vsebini slikanice ni odvisno zgolj od same vsebine. Izjemno pomemben je 

namreč tudi način vzgojiteljeve predstavitve in njegovo stališče do vsebine, pa tudi do otrok. 

Vsi ti problemi bi morali biti otrokom predstavljeni z vidika spremenljivosti, saj bi lahko 

otroci tako vsaj reševali probleme s svoje perspektive.  
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10. 4 Najpogosteje uporabljena slikanica  
 

Zanimalo me je tudi, katero vrsto slikanice anketirani vzgojitelji najpogosteje uporabljajo.  

 

Tabela 8: Najpogosteje uporabljena slikanica  
 
  Frekvenca Odstotek  
Leposlovne slikanice 69 60,0
Informativne slikanice 46 40,0
Skupaj  115 100,0

 

Rezultati moje anketne raziskave, kar je razvidno iz Tabele 8 in Grafa 7, so pokazali, da ni 

bistvenih odstopanj glede uporabe vrste slikanice med anketiranimi vzgojitelji. Nekoliko več 

anketiranih vzgojiteljev, 69 (60 %) sicer pogosteje uporablja leposlovne slikanice, medtem ko 

jih 46 (40%) pogosteje uporablja informativne. Morda lahko na podlagi dobljenih rezultatov 

rečemo, da se anketirani vzgojitelji prvenstveno trudijo okrepiti otrokov čut za estetiko in 

otrokom dopuščajo prosto pot domišljiji.  

 

Graf 7: Najpogosteje uporabljena slikanica  
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Poleg že prej omenjenih tipov slikanic glede na obliko (slikanice brez besedila in slikanice z 

besedilom) poznamo dva tipa slikanic glede na vsebine, in sicer: leposlovne in informativne 

slikanice. Zgodi pa se lahko, kot pravi D. Haramija (2013), da ne moremo točno določiti vrsto 

slikanice, zato je še kako pomembno, da znajo vzgojitelji in starši določiti vrsto slikanice, saj 

s tem lahko dosežejo namen uporabe. Tako se recimo za namene učenja oziroma spoznavanja 

stvarnosti najpogosteje uporablja informativna slikanica, medtem ko ima leposlovna slikanica 

večjo vlogo pri otrokovem razvoju estetike.  
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Kot pravita D. Haramija in J. Batič (2013), mora biti informativna oziroma poučna slikanica 

kakovostno zapisana z uporabo neumetnostnega besedila. Pomembno je, da besedilo vsebuje 

preproste trditve, ilustracije pa morajo biti realistične. Na drugi strani pa opredeljujeta 

leposlovne slikanice kot tiste slikanice, ki vsebujejo umetnostni jezik in hkrati dopuščajo več 

avtorske svobode.  

 

10.5 Všečnost slikanice otrokom  
 

Zanimalo me je še, katero vrsto slikanice imajo otroci po mnenju anketiranih vzgojiteljev raje.  

 
Tabela 9: Všečnost slikanice otrokom  

 
  Frekvenca Odstotek
Leposlovne slikanice 63 60,6
Informativne slikanice 41 39,4
Skupaj 104 100,0
 

Rezultati opravljene raziskave med anketiranimi vzgojitelji so pokazali (Tabela 9 in Graf 8), 

da imajo otroci nekoliko raje leposlovne slikanice, najbrž ravno zaradi avtorske svobode in 

možnosti doživljanja dogodkov v zgodbi na svoj način. Sicer ne moremo govoriti o bistvenih 

razlikah, kar se všečnosti vrste slikanice otrokom tiče, saj je 63 anketirancev, kar predstavlja 

nekje 61 %, mnenja, da imajo otroci raje leposlovne slikanice. Nekoliko manj anketirancev, 

natančneje 41 oziroma 39 %, pa pri svojem delu z otroki opaža, da imajo slednji raje 

informativne slikanice.  

 
Graf 8: Všečnost slikanice otrokom 
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10.6 Pogostost uporabe slikanice  
 

Nadalje sem želela ugotoviti, kako pogosto anketirani vzgojitelji uporabljajo slikanico kot 

pripomoček za razvijanje otrokovega besedišča.  

 
Tabela 10: Pogostost uporabe slikanice 

 

  Frekvenca Odstotek
Občasno, enkrat do dvakrat na mesec 4 3,8

Pogosto, enkrat do dvakrat na teden 43 41,0

Zelo pogosto, skoraj vsak dan 58 55,2

Skupaj 105 100,0
 

Rezultati anketne raziskave odlično okrepijo mnenja strokovnjakov, ki poudarjajo, da je 

potrebno čim večkrat prebrati določeno slikanico, saj se s tem krepi otrokovo besedišče, 

obenem pa lažje razume samega sebe, ljudi in stvari okoli sebe. Iz Tabele 10 in Grafa 9 je 

razvidno, da kar 58 anketiranih vzgojiteljev (55,2 %) slikanico uporablja skoraj vsak dan, 

nekoliko manj, 43 (41 %) je takšnih anketiranih vzgojiteljev, ki slikanico uporabljajo enkrat 

do dvakrat na teden. Najmanj, le 4 anketirani vzgojitelji oziroma 3,8 %, pa je bilo takšnih, ki 

slikanico uporabijo le enkrat do dvakrat na mesec.   

 

Graf 9: Pogostost uporabe slikanice  
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Vsaka slikanica ima svojo zgodbo in ker vemo, da nam vsaka zgodba govori o ljudeh, svetu 

ali pa pojavih v njih, je izjemno pomembno, da otroci takšne zgodbe slišijo čim večkrat. 

Literatura namreč otroku pomaga razumeti samega sebe, razumeti socialno okolje in se mu 

prilagoditi. Uporaba slikanice skozi branje in pogovor o vsebini prispeva k razvijanju 

sposobnosti za fantazijsko razumevanje, ki otroku olajša reševanja konfliktnih situacij. Ob 

poslušanju in branju je pomembno, da otroka usmerjamo na lastno notranjo in zunanjo 

podobo. Otrok v zgodbi spoznava sebe in druge, pri tem pa pridobiva pozitivno samopodobo 

in samozaupanje (Matko Lukan, 2009: 39).  

 

L. Knaflič (2009: 13) poudarja, da pripovedovanje in poslušanje zgodb ter branje različnih 

vrst besedil otroku v veliki meri pomaga spoznati tudi pisni jezik, ki je lahko drugačen od 

ustnega. Medtem ko otrok posluša, se tudi uči, da je pomembno, kaj se je zgodilo, kako se je 

zgodilo (v času in prostoru) in komu se je zgodilo. Po navadi sledi pogovor o prebranem, ki je 

bistveni del bralne dejavnosti, kjer je otrokova aktivnost ključna. Smiselno je, da odrasli, ki 

berejo otroku, tudi preverjajo, v kolikšni meri otrok besedilo razume in mu sledi, saj le tako 

otroka zgodaj navajamo na sodelovanje pri vsebini oziroma pomenu besedila.  

 

10.7 Slikanica in otrokovo besedišče  
 

Ugotoviti sem želela tudi, ali anketirani vzgojitelji menijo, da uporaba slikanice pri 

načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu pripomore k hitrejšemu razvoju otrokovega besedišča.  

 

Preden preidem na rezultate anketnega vprašalnika, se mi zdi pomembno izpostaviti izjemen 

pomen dialoškega branja, kjer so vloge odraslih in otrok zamenjane. Otroci so namreč tisti, ki 

se učijo postati pripovedovalci zgodb, ob tem pa se s pomočjo vprašanj odraslega bralca 

razvija otrokovo izražanje in njegova jezikovna zmožnost (Grginič 2006: 16).  

 

Tabela 11: Slikanica in otrokovo besedišče  

 
  Frekvenca Odstotek
Da 105 100,0

 

Kot je razvidno iz Tabele 11, so si anketirani vzgojitelji enotni v tem, da uporaba slikanice 

pripomore k hitrejšemu razvoju otrokovega besedišča in so tako v celoti potrdili mnenja 

strokovnjakov.   
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N. Bucik (2003: 46) pravi, da so knjige idealna priložnost za bogatenje besednjaka s treh 

vidikov:  

–  vsebujejo besede, ki niso del otrokovega vsakdana;  

–  otroci so med branjem izjemno pozorni v komunikaciji z odraslim, kar omogoča   

     spodbujanje jezikovnih zmožnosti otroka; 

–  s ponovnim branjem iste knjige lahko otrok obnavlja in utrjuje na novo naučene besede. 

 

Morda velja še dodati, da naj bi se od predšolskih otrok ne smelo pričakovati reproduciranja 

po prebrani zgodbi, saj je cilj predvsem v tem, da otroci usvojijo nekatera znanja le do 

taksonomske stopnje prepoznavanja (Kordigel, 1997: 151).  

 

10.8 Zgodbe iz slikanic  
 

Nadalje me je zanimalo, ali anketirani vzgojitelji menijo, da otroci radi poslušajo zgodbe iz 

slikanic.  

 
Tabela 12: Zgodbe iz slikanic 

 

  Frekvenca Odstotek
Da 104 99,0
Ne 1 1,0
Skupaj 105 100,0
 
 
Rezultati raziskave (Tabela 12 in Graf 10) kažejo, da je kar 104 anketiranih vzgojiteljev 

oziroma 99 % prepričanih, da otroci radi poslušajo zgodbe iz slikanic. Ob tem verjamem, da 

anketirani vzgojitelji zares skrbno izberejo vrsto slikanice, saj le tako lahko pritegnejo 

otrokovo pozornost in ga obenem sprostijo ter zabavajo.   
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Graf 10: Zgodbe iz slikanic 
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Branje oziroma pripovedovanje zgodb sta ključnega pomena v otroštvu. Slikanica tako 

predstavlja kombinacijo besedne in vizualne ravni sporazumevanja. Ob tem pa je ravno zaradi 

svoje edinstvenosti v prvi vrsti namenjena najmlajšim bralcem, ki skupaj z odraslo osebo 

različno zapolnjujejo besedno-vizualne vrzeli (Picco, 2012).   

 

Pozitiven odnos do določenega knjižnega junaka, ki je otroka prevzel ob prvem branju, pa 

lahko v njem vzbudi željo, da bi rad slišal še druge zgodbe istega junaka. Za otrokov 

pozitiven odnos do branja je tako poleg razumevanja, da je branje odličen vir znanja, ključno 

tudi razumevanje, da je branje lahko način sprostitve in zabave (Bucik, 2009: 21).  

 

Za predšolskega otroka je tako izkušnja, ko mu odrasli bere, izjemnega pomena. Četudi otrok 

ne razume pomena vsake besede, pa lahko razume zgodbo kot celoto. In prav zato je še kako 

pomembno, da zgodbo, ki je otroku všeč, preberemo večkrat. Le na takšen način jo bo lahko 

bolje razumel in obenem doživel. Pogosto se namreč zgodi, da želijo otroci zgodbo slišati 

tolikokrat, da jo znajo že na pamet (Matko Lukan, 2009: 28).  

 

Kot pravi Bettelheim (1999), mora zgodba, ki želi zares pritegniti otrokovo pozornost, 

vzbuditi njegovo radovednost in ne nazadnje ga mora tudi zabavati. Obenem mora zgodba 

vzpodbujati otrokovo domišljijo, mu pomagati razviti razum in razumeti čustva ter mu 

pomagati reševati strahove in težave, ki se mu porajajo v vsakdanu.  
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10.9 Pogovor o slikanici  
 

Zanimalo me je tudi, ali se anketirani vzgojitelji  z otroki pogovarjajo o vsebini slikanice.  
 
Tabela 13: Pogovor o slikanici 

 
  Frekvenca Odstotek
Da 105 100,0
 
 
Iz Tabele 13 je razvidno, da se vsi anketirani vzgojitelji zavedajo pomena pogovora o 

slikanici, kar jasno okrepi mnenja stroke o pomenu pogovora po prebrani slikanici.  

 
V predbralnem obdobju, ko otroci še niso sposobni samostojnega branja, je izjemno 

pomembna posredniška vloga vzgojiteljev v vrtcu in staršev doma pri izbiri slikanice in 

seveda njihovi percepciji (Medved Udovič, 2005: 16). Po branju je dobro narediti krajši 

premor, nato se lahko o zgodbi pogovorimo ali jo celo odigramo. Je pa seveda tudi  izjemno 

pomembno, da odrasli ob branju in kasneje v pogovoru o vsebini slikanice uživa, saj se to 

prenaša na otroka (Matko Lukan, 2009) 

 
10.10 Ilustracija ali vsebina 
 

Zanimalo me je še, ali anketirani vzgojitelji menijo, da otroci po navadi veliko sprašujejo in 

komentirajo glede vsebine slikanice ali so bolj osredinjeni na ilustracije.  

 

Tabela 14: Ilustracija ali vsebina  

 
  Frekvenca Odstotek 
Po navadi jih bolj zanima vsebina 56 53,8

Po navadi jih bolj zanima ilustracija 48 46,2

Skupaj 104 100,0
 
 
Iz Tabele 14 in Grafa 11 lahko razberemo, v kolikšni meri po mnenju anketiranih vzgojiteljev 

otroke ob branju slikanic zanima ilustracija in v kolikšni meri vsebina. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov anketne analize lahko rečem, da otroke nekoliko bolj zanima vsebina 

kot ilustracija. Namreč 56 anketirancev, kar predstavlja 53,8 %, meni, da otroke po navadi 

bolj zanima vsebina. Preostalih 48 anketirancev, torej 46,2 %, pa je bilo mnenja, da je 

ilustracija tista, ki otroke pri slikanici po navadi bolj zanima.  
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Graf 11: Ilustracija ali vsebina  
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Vsebina in ilustracija sta elementa, ki sta oba še kako pomembna v slikanici. Če se najprej 

posvetimo vlogi kakovostne ilustracije v otrokovem razvoju, lahko izpostavimo, da ima 

pomemben vpliv na izoblikovanje otrokovega čuta za likovno estetske vrednosti kot tudi na 

razvijanje sposobnosti za razlikovanje med estetsko nevrednim in kakovostnim likovno 

umetniškim dražljajem. Naslednja pomembna vloga ilustracije pa je motivacijska vrednost, ki 

je izjemno pomembna prav v predbralnem obdobju, ko otroku omogoča razvijanje stika s 

knjižno vsebino. In ne nazadnje se kaže vloga kakovostne ilustracije v prilagajanju 

otrokovemu dojemanju. Kakovostni elementi ilustracije se kažejo tudi v didaktičnem 

premišljenem, poučnem in vzgojnem vidiku (Zupančič, 2012).   

 
Vsebinsko pa slikanice predstavljajo različne probleme predšolskega otroka, pa naj si gre za 

strah, bojazen pred nesprejemanjem oziroma pomanjkanjem ljubezni, pretirano tekmovalnost 

ipd. V mnogih slikanicah je prikazano, kako je mogoče nesporazume rešiti besedno oziroma 

kako lahko spremenimo svoje obnašanje. Tovrstne slikanice so priložnost, ko lahko otroci 

skupaj z vzgojitelji ali starši spregovorijo o osebnih stiskah oziroma o težavah, pri čemer ima 

seveda poglavitno vlogo ravno odrasla oseba. Od odraslega je namreč odvisno, v kakšni meri 

bo otrok dojel sporočilo vsebine neke slikanice. Dobra slikanica predstavlja svet z otroškega 

vidika in ker slikanice ponujajo različne vsebine, je vloga odraslih, da otroka spodbuja pri 

razumevanju najmanjših podrobnosti. Ponudba slikanic mora biti raznovrstna in obenem del 

otrokovega vsakdana (Erženičnik Pačnik, 1999).  
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10.11 Kurikulum za vrtce in uporaba slikanice  
 

Izvedeti sem želela, ali anketirani vzgojitelji menijo, da jih smernice Kurikuluma za vrtce 

omejujejo pri uporabi slikanice kot pripomočka pri načrtovanju jezikovne vzgoje.  

 

Tabela 15: Kurikulum in uporaba slikanice 
  
  Frekvenca Odstotek
Da 1 1,0
Ne 79 75,2
Delno 25 23,8
Skupaj 105 100,0
 

Rezultati anketne raziskave (Tabela 15 in Graf 12) kažejo, da večina anketiranih vzgojiteljev 

(79 oziroma 75,2 %) Kurikulum za vrtce ne obravnava kot okvir, ki bi jih omejeval pri 

uporabi slikanice kot pripomočka pri načrtovanju jezikovne vzgoje. Veliko manjši je delež 

tistih anketiranih vzgojiteljev, zgolj 25 oziroma 23, 8 %, ki so bili mnenja, da jih Kurikulum 

za vrtce delno omejuje pri uporabi slikanice kot pripomočka pri načrtovanju jezikovne vzgoje. 

Na podlagi rezultatov se mi postavlja vprašanje, ali je morda ravno neopredeljenost slikanice 

na področju jezika v Kurikulumu za vrtce (1999) tisti dejavnik, ki vzgojiteljem po eni strani 

daje prosto pot, kar se načina, vrste in pogostosti uporabe slikanice tiče, zato po drugi strani 

ne čutijo nikakršnega omejevanja glede uporabe slikanice zaradi Kurikuluma za vrtce (prav 

tam).  

 

Graf 12: Kurikulum in uporaba slikanice 

Kurikulum in uporaba slikanice (%)

1.0

75.2

23.8

0 20 40 60 80 100

Da

Ne

Delno

 

 

 

 



 Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                             Kaštelan Lana;diplomsko delo  

 -47-

Kurikulum za vrtce (1999) v točki 4.2 opredeljuje jezikovno dejavnost v predšolskem 

obdobju, kjer sicer opredeli primere dejavnosti v prvem in drugem starostnem obdobju. V teh 

primerih pa ni nikjer omenjena uporaba slikanice kot pripomočka za otrokov govorni razvoj 

in razvoj njegovega besedišča. Za prvo starostno obdobje se sicer omenja seznanjanje z 

leposlovnimi knjigami in priročniki, a kot omenjeno, nikjer se ne omenja leposlovnih ali 

informativnih slikanic. Kurikulum za vrtce (1999) sicer v točki 4.2.5 poudari pomen oseb, ki 

delajo z otroki, z njimi berejo in jim pripovedujejo primerne pravljice, zgodbe, saj tako otroku 

omogočijo stik s knjižnim jezikom. Nadalje je pod točno 4.2.5 zapisana vloga odraslih pri 

vzpodbujanju otrok k razpravljanju in pripovedovanju o prebranem. 

 

10.12 Opredeljenost slikanice v Kurikulumu za vrtce  
 

Izvedeti sem želela tudi, ali anketirani vzgojitelji menijo, da bi morala biti slikanica kot 

pripomoček na področju jezikovne vzgoje v Kurikulumu za vrtce podrobneje opredeljena. 

 

Tabela 16: Opredeljenost slikanice v Kurikulumu za vrtce  
 
  Frekvenca Odstotek 
Da 23 22,3
Ne 80 77,7
Skupaj 103 100,0
 
 
Me pa ob tem nekoliko presenečajo rezultati raziskave (Tabela 16 in Graf 13), kjer anketirani 

vzgojitelji, takšnih je bilo kar 80 oziroma 77,7 %, menijo, da je uporaba slikanice na področju 

jezikovne vzgoje v Kurikulumu za vrtce (1999) zadostno opredeljena. Le 23 anketiranih 

vzgojiteljev, kar predstavlja 22,3 %, pa je bilo mnenja, da bi morala biti slikanica kot 

pripomoček na področju jezikovne vzgoje v Kurikulumu za vrtce podrobneje opredeljena.   

 

Graf 13: Opredeljenost slikanice v Kurikulumu za vrtce 
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Kot izhaja že iz predhodnega poglavja 9.3.11, Kurikulum za vrtce (1999) slikanice na 

področju jezikovne vzgoje podrobneje ne opredeljuje, njena uporaba je omenjena zgolj na 

področju narave. Iz tega sklepam, da se morajo vzgojitelji glede na svoje strokovno znanje in 

izkušnje kar najbolje znajti, predvsem pa glede na vso strokovno literaturo, ki govori v prid 

uporabi slikanice v predšolskem obdobju, to uporabljati čim bolj pogosto in čim bolj 

usmerjeno.  

 

10.13 Družinsko branje  
 

Najprej me je zanimalo, ali anketirani vzgojitelji  v skupini takoj prepoznajo otroka, kjer tudi 

doma veliko berejo. 

 
Tabela 17: Družinsko branje  
 
  Frekvenca Odstotek
Da 97 92,4
Ne 8 7,6
Skupaj 105 100,0
 

Tabela 17 in Graf 14 prikazujeta, v kolikšni meri anketirani vzgojitelji lahko takoj prepoznajo 

otroka, kjer doma veliko berejo. Takšnih anketiranih vzgojiteljev je bilo kar 97 oziroma 92,4 

%. Menim, da izkušnje anketiranih vzgojiteljev tudi bistveno pripomorejo k prepoznavi 

omenjenih otrok in ne nazadnje je zagotovo veliko odvisno tudi od vzgojiteljevega odnosa do 

branja.    

 

Graf 14: Družinsko branje  
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Branje ima na otroka izjemen vpliv, zato je še toliko bolj pomembno kakšno to branje 

dejansko je. Ne moremo mimo dejstva, da je predšolsko obdobje ključno za razvoj otrokovih 

bralnih sposobnosti. Pri branju je izjemno pomemben dialog, naj si gre za dialog otrok – starši 

ali pa otrok – vzgojitelj. Ob tem je pomemben tudi pogovor, kjer se prepletajo faze pogovora 

in branja, kar vpliva na otrokov govor, da lahko postaja bogatejši in samostojnejši (Dolinšek 

Bubnič, 1999).  

 
Kot pravi N. Bucik (2009: 24), se starši vse bolj zavedajo pomena branja otrokom in kot 

kažejo raziskave, starši uspešnih bralcev poudarjajo, da sta se radovednost in interes za branje 

pri otroku pojavila ravno ob skupnem branju doma. Ob tem pa strokovnjaki prav tako 

opozarjajo na prepoznavanje otrokovega interesa za branje, saj namreč otroci vplivajo na to, 

kako se starši vedejo do njih, medtem ko starši vplivajo na njihove izkušnje. Seveda pa tudi 

večja dostopnost do gradiva krepi otrokovo željo po branju.  

 

10.14 Kakovostna slikanica  
 

Nadalje me je zanimalo, kateri elementi so po mnenju anketiranih vzgojiteljev tisti, ki 

odlikujejo kakovostno slikanico.  

 

Tabela 18: Kakovostna slikanica  
 

  
N 

Povprečje Mediana Modus
Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči
Manj ilustracij in 
več besedila. 

102 3 3,90 4,00 5 1,27

Več besedila in 
manj ilustracij. 

103 2 3,87 4,00 4 1,16

Primerna oblika 
slikanice. 

103 2 3,35 3,00 3 1,40

Primerna dolžina 
besedila. 

103 2 2,76 2,00 2 1,34

Starostnemu 
obdobju primerna 
vsebina. 

103 2 2,25 1,00 1 1,83

Priporočilo 
prodajalca oziroma 
knjižničarja. 

103 2 4,42 5,00 6 1,86
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Rezultati anketne raziskave (Tabela 18 in Graf 15) so nazorno pokazali, da se anketirani 

vzgojitelji pri izboru kakovostne slikanice v največji meri zanašajo na priporočilo prodajalca 

oziroma knjižničarja. Naslednja dva elementa, ki sta pri izboru kakovostne slikanice po 

mnenju anketirancev pomembna, sta: manj besedila in več ilustracij ter več besedila in manj 

ilustracij. Sledita primerna oblika slikanice in primerna dolžina besedila. Anketiranci pa so na 

zadnje mesto zapisali starostnemu obdobju primerno vsebino. Nekoliko pa me je sicer 

presenetilo, da so bili anketirani vzgojitelji mnenja, da primernost vsebine starostnemu 

obdobju v večji meri ne odlikuje kakovostne slikanice.  

 

Graf 15: Kakovostna slikanica 
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Kot pravi Hlevnjak (2000), velja pravilo »manj je več« tudi pri ilustraciji. Kakovostna 

slikanica je tista, kjer šele združevanje vseh informacij ne glede na to, kako so podane, 

predstavlja posebno zgodbo. Seveda je zelo pomembna tudi tema, ki mora biti prilagojena 

otrokovi stopnji razumevanja. Lahko bi rekli, da so najpomembnejši elementi besedilo, 

ilustracija in vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in ilustracijo (Haramija, Batič, 2014: 

17). M. Erženičnik Pačnik (1999) pravi, da je izbira slikanice za otroke odvisna od odraslih, 

naj si gre za starše ali pa vzgojitelje. S pomočjo študentov je M. Erženičnik Pačnik (prav tam) 

anketirala 106 vzgojiteljev iz različnih delov Slovenije, da bi ugotovila, katere so tiste 

slikanice in ostale knjige, ki jih otrokom v vrtcu najpogosteje berejo in se o njih pogovarjajo. 

Naslovi, morali so jih napisati pet, se niso velikokrat ponavljali, skupaj so namreč našteli kar 

396 naslovov. Opaziti je bilo, da vzgojitelji predvsem izbirajo slikanice, katerih vsebina lahko 

otrokom pomaga v vsakdanjem življenju.  
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In poleg omenjenega, D. Haramija in J. Batič (2013: 37) predlagata, da izbor kvalitetne 

slikanice zajema uporabo različnih metod branja, poudarja pa tudi pomen izvirne slovenske 

slikanice in ustrezno razmerje med branjem klasične in sodobne literature. Nadalje izpostavita 

ustreznost vsebine glede na starost otroka in ob tem poudarita pomembno razlikovanje med 

leposlovnimi in informativnimi slikanicami. Ne pozabita pa omeniti tudi pomena raznolikosti 

žanrov in raznolikosti slikanic glede na ilustracije.  

 

10.15 Elementi kakovostne slikanice in prvo starostno obdobje  
 

Zanimalo me je tudi, ali po mnenju anketiranih vzgojiteljev obstaja povezanost med elementi 

kakovostne slikanice in uporabo določene vrste slikanice v prvem starostnem obdobju.  

 

Tabela 19: Opisna statistika elementov kakovostne slikanice in uporaba določene vrste

slikanice v prvem starostnem obdobju 

 
Uporaba slikanice v prvem starostnem 
obdobju N Povprečje

Standardni 
odklon Napaka povprečja 

Manj ilustracij in 
več besedila. 

Slikanice brez besedila 65 3,88 1,33 0,16

Slikanice z besedilom 37 3,95 1,18 0,19

Več besedila in 
manj ilustracij. 

Slikanice brez besedila 66 3,86 1,14 0,14

Slikanice z besedilom 37 3,89 1,22 0,20

Primerna oblika 
slikanice. 

Slikanice brez besedila 66 3,38 1,29 0,16

Slikanice z besedilom 37 3,30 1,60 0,26

Primerna dolžina 
besedila. 

Slikanice brez besedila 66 2,68 1,33 0,16

Slikanice z besedilom 37 2,89 1,37 0,23

Starostnemu 
obdobju primerna 
vsebina. 

Slikanice brez besedila 66 2,32 1,90 0,23

Slikanice z besedilom 37 2,14 1,73 0,29

Priporočilo 
prodajalca oziroma 
knjižničarja. 

Slikanice brez besedila 66 4,35 1,86 0,23

Slikanice z besedilom 37 4,54 1,88 0,31

 

V Tabeli 19 je prikazana opisna statistika glede povezanosti uporabe slikanice v prvem 

starostnem obdobju glede na kriterije kakovostne slikanice in vrsto slikanice (slikanica brez 

besedila in slikanica z besedilom). Povprečje v tabeli nam pove srednjo vrednost, medtem ko 

nam standardni odklon pove razpršenost vrednosti okoli povprečja.  

 

V nadaljevanju sem naredila tudi t-test za neodvisne vzorce.  
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Tabela 20: T-test za elemente kakovostne slikanice in prvega starostnega obdobja 

 

  

Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F p-vrednost t df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 
Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 
povprečji

h 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki
Manj ilustracij in več 
besedila. 

Predpostavlje
ne so enake 
variance. 

.827 .365 -.263 100 .793 -.069 .263 -.591 .452

Enake 
variance niso 
predpostavlje
ne. 

    -.272 82.691 .787 -.069 .254 -.575 .437

Več besedila in manj 
ilustracij. 

Predpostavlje
ne so enake 
variance. 

.138 .711 -.118 101 .906 -.028 .239 -.503 .447

Enake 
variance niso 
predpostavlje
ne. 

    -.116 70.272 .908 -.028 .244 -.516 .459

Primerna oblika 
slikanice. 

Predpostavlje
ne so enake 
variance. 

2.819 .096 .282 101 .778 .081 .288 -.491 .654

Enake 
variance niso 
predpostavlje
ne. 

    .266 62.397 .791 .081 .306 -.531 .694

Primerna dolžina 
besedila. 

Predpostavlje
ne so enake 
variance. 

.071 .790 -.762 101 .448 -.210 .276 -.757 .337

Enake 
variance niso 
predpostavlje
ne. 

    -.755 72.653 .453 -.210 .278 -.764 .344

Starostnemu obdobju 
primerna vsebina. 

Predpostavlje
ne so enake 
variance. 

.658 .419 .484 101 .630 .183 .378 -.567 .933

Enake 
variance niso 
predpostavlje
ne. 

    .496 80.488 .621 .183 .369 -.551 .917

Priporočilo 
prodajalca oziroma 
knjižničarja. 

Predpostavlje
ne so enake 
variance. 

.314 .576 -.501 101 .618 -.192 .383 -.953 .569

Enake 
variance niso 
predpostavlje
ne. 

    -.499 74.035 .619 -.192 .385 -.958 .574

 

Na podlagi rezultatov t-testa za neodvisne vzorce (Tabela 20), kjer so p-vrednosti večje od 

0,05, ne moremo trditi, da statistično pomembne razlike med elementi kakovostne slikanice 

glede na uporabo vrste slikanice v prvem starostnem obdobju obstajajo. Oziroma lahko 

rečemo le, da obstaja 5 % verjetnost ali manj, da obstaja nekakšen vpliv med omenjenimi 

spremenljivkami.  
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Statistična pomembnost oziroma p-vrednost nam namreč pove, kako zelo smo lahko 

prepričani, da razlike med skupinami, v populaciji iz katere je bil vzorec vzet, zares obstajajo.  

Če je p-vrednost manj od 0,05 to pomeni, da lahko s 5 % tveganjem trdimo, da statistično 

pomembne razlike obstajajo oziroma če povemo drugače, to pomeni, da obstaja 5 % 

verjetnost (ali manj), da smo prišli do razlik v našem vzorcu po naključju.  

 

10.16 Elementi kakovostne slikanice in drugo starostno obdobje 
 

Nazadnje me je zanimalo, ali po mnenju anketiranih vzgojiteljev obstaja povezanost med 

elementi kakovostne slikanice in uporabo določene vrste slikanice v drugem starostnem 

obdobju.  

 

Tabela 21: Opisna statistika elementov kakovostne slikanice in uporaba določene vrste 

slikanice v drugem starostnem obdobju  

 

Uporaba slikanice v drugem starostnem 
obdobju N Povprečje

Standardni 
odklon Napaka povprečja 

Manj ilustracij in več 
besedila. 

Slikanice brez 
besedila 

4 3,50 1,29 0,65

Slikanice z 
besedilom 

98 3,92 1,27 0,13

Več besedila in manj 
ilustracij. 

Slikanice brez 
besedila 

4 4,00 0,82 0,41

Slikanice z 
besedilom 

99 3,87 1,17 0,12

Primerna oblika 
slikanice. 

Slikanice brez 
besedila 

4 3,25 1,50 0,75

Slikanice z 
besedilom 

99 3,35 1,40 0,14

Primerna dolžina 
besedila. 

Slikanice brez 
besedila 

4 3,25 2,06 1,03

Slikanice z 
besedilom 

99 2,74 1,31 0,13

Starostnemu obdobju 
primerna vsebina. 

Slikanice brez 
besedila 

4 2,75 2,36 1,18

Slikanice z 
besedilom 

99 2,23 1,82 0,18

Priporočilo 
prodajalca oziroma 
knjižničarja. 

Slikanice brez 
besedila 

4 4,00 2,45 1,22

Slikanice z besedilom 99 4,43 1,85 0,19

 

Tabela 21 prikazuje opisno statistiko povezanosti uporabe slikanice v drugem starostnem 

obdobju glede na kriterije kakovostne slikanice in vrsto slikanice (slikanica brez besedila in 

slikanica z besedilom). Povprečje v tabeli nam pove srednjo vrednost, medtem ko nam 

standardni odklon pove razpršenost vrednosti okoli povprečja.  
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V nadaljevanju sem naredila tudi t- test za neodvisne vzorce. 

 
Tabela 22: T-test za elemente kakovostne slikanice in drugega starostnega obdobja 

 

  

Levenov test za enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F p-vrednost t df 

Asimp. 
p-

vrednost 
(2-

stranska)

Razlika v 
povprečji

h 

Napaka 
razlike v 

povprečjih 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 
Manj 
ilustracij in 
več besedila. 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

.003 .955 -.644 100 .521 -.418 .650 -1.708 .871

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -.636 3.243 .567 -.418 .658 -2.427 1.590

Več besedila 
in manj 
ilustracij. 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

1.044 .309 .221 101 .826 .131 .595 -1.048 1.311

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    .309 3.522 .775 .131 .425 -1.115 1.377

Primerna 
oblika 
slikanice. 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

.058 .810 -.144 101 .885 -.104 .717 -1.525 1.318

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -.136 3.215 .900 -.104 .763 -2.443 2.236

Primerna 
dolžina 
besedila. 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

3.259 .074 .749 101 .456 .513 .684 -.845 1.870

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    .493 3.099 .655 .513 1.039 -2.735 3.761

Starostnemu 
obdobju 
primerna 
vsebina. 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

.255 .614 .551 101 .583 .518 .939 -1.345 2.380

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    .433 3.146 .693 .518 1.196 -3.189 4.225

Priporočilo 
prodajalca 
oziroma 
knjižničarja. 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

.728 .396 -.456 101 .649 -.434 .953 -2.324 1.455

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -.351 3.139 .748 -.434 1.239 -4.279 3.411

 

 

Enake rezultate kot pri predhodnem t-testu za neodvisne vzorce sem dobila tudi tokrat (Tabela 

21), kjer prav tako ne moremo zaradi p-vrednosti večjih od 0,05 trditi, da statistično 

pomembne razlike med elementi kakovostne slikanice glede na uporabo vrste slikanice v 

drugem starostnem obdobju obstajajo. Oziroma lahko rečemo le, da obstaja 5 % verjetnost ali 

manj, da obstaja nekakšen vpliv med omenjenimi spremenljivkami. 
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11 SKLEP   

 

Slikanica je posebna oblika knjige, ki je namenjena najmlajšim, torej tistim, ki niso sposobni 

samostojnega branja. Prav zato je izjemno pomembna vloga staršev doma in vzgojiteljev v 

vrtcu, da izberejo kakovostno slikanico, torej slikanico, ki bo ustrezala kriterijem, na podlagi 

katerih strokovnjaki ocenjujejo kakovost slikanice. Te kriterije sem v podpoglavju 5.4.1 

diplomskega dela tudi podrobneje predstavila.  

 

Glavni namen diplomskega dela je bil preučiti teoretične osnove glede pomena uporabe 

slikanice pri razvijanju otrokovega besedišča in jih v empiričnem delu tudi smiselno povezati 

z rezultati analize opravljene anketne raziskave.  

 

Uvodoma sem se v diplomskem delu poglobila v teorijo razvoja otrokovega govora skozi 

mejnike razvoja besedišča. Sledila je preučitev področja jezika v Kurikulumu za vrtce (1999), 

Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) in Resoluciji o nacionalnem programu za 

jezikovno politiko (2014–2018). V zadnjem delu teoretičnega okvira pa sem podrobneje 

opredelila pomen branja tako doma kot v vrtcu in s pomočjo mnenj različnih strokovnjakov 

tudi predstavila ključne elemente kakovostne slikanice in njen vpliv na razvoj otrokovega 

besedišča.  

 
V diplomskem delu sem si postavila tudi štiri raziskovalna vprašanja, na katera sem glede na 

analizo rezultatov raziskave tudi odgovorila.  

 

1. Raziskovalno vprašanje: Na kakšne načine vzgojitelji uporabljajo slikanico v 

aktivnostih predšolske vzgoje? 

 

Rezultati opravljene raziskave so pokazali, da anketirani vzgojitelji v aktivnostih predšolske 

vzgoje slikanico najpogosteje (82,9 % anketirancev) uporabljajo s kombinacijo branja, 

gledanja ilustracij in pogovora o vsebini slikanice. Manj pogosto (12,4 % anketirancev) pa 

anketirani vzgojitelji uporabljajo slikanico le zaradi skupnega gledanja ilustracij oziroma (4,8 

% anketirancev) le zaradi branja zgodb otrokom. V različnih starostnih obdobjih anketirani 

vzgojitelji otrokom tudi predstavijo različne vrste slikanice. Prav tako pa so bili anketirani 

vzgojitelji mnenja, da otroci nekoliko raje prisluhnejo vsebini slikanice, kot pa opazujejo 

ilustracije.   
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2. Raziskovalno vprašanje: Ali vzgojitelji slikanico kot pripomoček pri načrtovanju 

jezikovne vzgoje uporabljajo skladno s smernicami Kurikuluma za vrtce? 

 

Glede na analizo Kurikuluma za vrtce (1999), kjer na področju jezika slikanica ni podrobneje 

opredeljena, bi težko komentirala, v kolikšni meri je uporaba slikanice pri jezikovni vzgoji v 

skladu s kurikularnimi smernicami. Če pa se navežem na rezultate opravljene anketne 

raziskave, lahko sklenem, da anketirani vzgojitelji, ki so v njej sodelovali, menijo, da je 

uporaba slikanice na področju jezikovne vzgoje v skladu s kurikularnimi smernicami in ne 

čutijo nobenih omejitev pri načinu in pogostosti uporabe slikanice v aktivnostih razvijanja 

otrokovega besedišča.  

 

3. Raziskovalno vprašanje: Ali vzgojitelji slikanico uporabljajo usmerjeno in načrtno? 

 

Na osnovi rezultatov opravljene anketne raziskave lahko sklenem, da anketirani vzgojitelji 

slikanico uporabljajo usmerjeno in načrtno, namreč zavedajo se, da pogosta uporaba slikanice 

pozitivno vpliva na razvoj otrokovega besedišča. Iz opravljene raziskave je obenem razvidno, 

da anketirani vzgojitelji (63,8 %) v prvem starostnem obdobju pogosteje uporabljajo slikanice 

brez besedila, medtem ko v drugem starostnem obdobju večkrat (96,2 % anketiranih 

vzgojiteljev) posežejo po slikanicah z besedilom. O vsebini slikanice se anketirani vzgojitelji 

(100 %) z otroki tudi vedno pogovarjajo, saj otroci izjemno radi poslušajo zgodbe in se potem 

tudi prepustijo lastnemu razmišljanju.  

 

Anketirani vzgojitelji so bili prav tako mnenja, da otroci dajejo prednost leposlovnim 

slikanicam. Nikakor pa seveda ne smemo mimo dejstva, da morajo vzgojitelji prisluhniti, kaj 

je otrokom všeč in slediti njihovim željam, kar je razvidno tudi iz rezultatov opravljene 

raziskave, kjer tudi anketirani vzgojitelji (60 %) pogosteje uporabljajo leposlovne kot 

informativne slikanice. Prav tako pa posamezni element kakovostne slikanice po mnenju 

anketiranih vzgojiteljev ne vpliva na njihovo odločitev glede vrste slikanice (slikanica brez 

besedila in slikanica z besedilom) glede na starostno obdobje.  
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4. Raziskovalno vprašanje: Pri katerih ciljih vzgojitelji v aktivnosti predšolske vzgoje 

vključujejo slikanice? 

 

Če izhajam iz globalnih ciljev na področju jezika, kot jih navaja Kurikulum za vrtce (1999), 

lahko na podlagi rezultatov anketne raziskave sklenem, da anketirani vzgojitelji z branjem in 

pogovorom o vsebini slikanice otroka učijo poslušati, razumevati in doživljati jezik, ob tem 

pa spoznavati tako pisni kot ustni jezik. Branje slikanic in pogovor z otroki o vsebini prav 

tako spodbujata otrokovo ustvarjalnost in njegove jezikovne možnosti, saj se otrok novega 

besedišča najhitreje uči nekje do tretjega leta starosti. Ugotovila sem tudi, da anketirani 

vzgojitelji z usmerjeno in načrtno uporabo slikanice za namene jezikovne vzgoje otrokom 

omogočajo razvoj nebesednih sporazumevalnih spretnosti in ne nazadnje omogočajo otroku 

doživljanje in zavedanje lastnega jezika tudi skozi igro, branje in pogovore o zgodbah iz 

slikanic. Ob vsem tem pa je seveda pomembna izbira kvalitetne slikanice.    

 

Vezano na teoretične razlage razvoja otrokovega besedišča in rezultate opravljene analize 

anketne raziskave lahko sklenem, da ima uporaba slikanice, pa naj si gre za slikanice brez 

besedila, slikanice z besedilom ali pa leposlovne oziroma informativne slikanice, v vseh 

primerih branje slikanice, ogledovanje ilustracij in kasnejši pogovor o zgodbi slikanice, 

pomemben vpliv na razvoj otrokovega besedišča. Prav zato bi bilo morda priporočljivo, da bi 

bila slikanica na področju jezika v okviru Kurikuluma za vrtce (1999) bolje opredeljena, saj bi 

tako lahko vzgojiteljem dala spodbudo pri širši uporabi slikanice v okviru jezikovne vzgoje. 

Pa vendar so rezultati raziskave spodbudno pokazali, da se anketirani vzgojitelji izjemno 

trudijo čim bolj pogosto, načrtno in usmerjeno uporabljati slikanico v aktivnostih jezikovne 

vzgoje ne glede na skopo opredeljenost slikanice na področju jezika znotraj kurikuluma.  
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13 PRILOGE  
 

13.1 Priloga 1: Anketni vprašalnik  

 

Spoštovani,   

 

moje ime je Lana Kaštelan in sem absolventka izrednega študija Predšolske vzgoje na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V diplomskem delu obravnavam temo Uporaba slikanice pri 

razvijanju otrokovega besedišča in zato Vas vljudno prosim za sodelovanje pri anketnem 

vprašalniku. Anketni vprašalnik je anonimen in rezultati bodo namenjeni izključno v namen 

raziskave diplomskega dela.  

 

Najlepše se zahvaljujem za Vaš čas in Vas pozdravljam. 

 

 Prosim obkrožite. 

 

1) Spol: a) Moški             b) Ženski 

 

 

2) Starost: 

 

a) Manj kot 25 let. 

b) Od 25 do 35 let. 

c) Od 36 do 45 let. 

č)   Od 46 do 60 let. 

 

 

3) Dosežena izobrazba: 

 

a)   Srednja šola. 

b) Višja strokovna šola. 

c) Visoka strokovna šola. 

č)   Univerzitetna izobrazba 
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Prosim, obrnite. 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1) Katero vrsto slikanice najpogosteje uporabljate pri otrocih v prvem starostnem 

obdobju (od 1. do 3. leta starosti)? 

 

a)   Slikanice brez besedila.   

b)   Slikanice z besedilom.   

 

2) Katero vrsto slikanice najpogosteje uporabljate pri otrocih v drugem starostnem 

obdobju (od 3. do 6. leta starosti)? 

  

a) Slikanice brez besedila. 

b) Slikanice z besedilom.  

 

3) Na kakšen način slikanice približate otrokom?  

 

a) Z branjem.  

b) S skupnim gledanjem ilustracij.  

c) Z branjem, gledanjem ilustracij in s pogovorom o vsebini.  

 

4) Katero vrsto slikanice najpogosteje uporabljate?  

 

a) Leposlovne slikanice.  

b) Informativne slikanice.  

 

5) Katero vrsto slikanice imajo otroci po vašem mnenju raje?  

 

a) Leposlovne slikanice.  

b) Informativne slikanice.  
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6) Kako pogosto uporabljate slikanico kot pripomoček za razvijanje otrokovega 

besedišča?  

 

a) Občasno, enkrat do dvakrat na mesec. 

b) Pogosto, enkrat do dvakrat na teden. 

c) Zelo pogosto, skoraj vsak dan.  

 

7) Ali menite, da uporaba slikanice pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu pripomore 

k hitrejšemu razvoju otrokovega besedišča?  

 

a) Da.  

b) Ne.  

 

8) Ali menite, da otroci radi poslušajo zgodbe iz slikanic?  

 

a) Da.  

b) Ne.  

 

9) Ali se z otroki pogovarjate o vsebini slikanice?  

 

a) Da.  

b) Ne.  

 

10) Ali menite, da otroci po navadi veliko sprašujejo in komentirajo glede vsebine 

slikanice ali so bolj osredinjeni na ilustracije?  

 

a) Po navadi jih bolj zanima vsebina.  

b) Po navadi jih bolj zanimajo ilustracije.   
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11) Ali menite, da vas smernice Kurikuluma za vrtce omejujejo pri uporabi slikanice kot 

pripomočka pri načrtovanju jezikovne vzgoje?  

 

a) Da.  

b) Ne.  

c) Delno.   

 

12) Ali menite, da bi morala biti slikanica kot pripomoček na področju jezikovne vzgoje 

v Kurikulumu za vrtce podrobneje opredeljena? 

 

a) Da.  

b) Ne.   

 

13) Ali v skupini takoj prepoznate otroka, kjer tudi doma veliko berejo?  

 

a) Da.  

b) Ne.    

 

14) Kateri elementi po vašem mnenju odlikujejo kakovostno slikanico? Prosim vas, da 

spodnje odgovore razvrstite po stopnji pomembnosti (začnite z najvišjo).  

 

a) Manj ilustracij in več besedila.  

b) Več besedila in manj ilustracij.  

c) Primerna oblika slikanice.  

č)   Primerna dolžina besedila.  

d) Starostnemu obdobju primerna vsebina.  

e) Priporočilo prodajalca oziroma knjižničarja.  

 

 

 

 

 

  


