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POVZETEK  

 

Zgodnja pismenost je proces, ki poteka celo predšolsko obdobje in v katerem se prepletajo 

štiri sporazumevalne zmožnosti: poslušanje, govorjenje, pisanje in branje. Branje pozitivno 

vpliva na otrokov celostni razvoj. Spodbuja razvoj domišljije, jezikovni in intelektualni 

razvoj, razvoj empatije ter bogati besednjak. Pomembno vlogo pri zgodnji pismenosti 

predstavljajo starši, ki s svojimi stališči, navadami in odnosom do branja že zgodaj vplivajo 

na otrokov prihodnji odnos do knjige.   

 

Diplomsko delo z naslovom Mnenja staršev o branju z otrokom v predšolskem obdobju je 

sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela.  

 

V teoretičnem delu sem se osredinila na pismenost in vrste pismenosti. Podrobneje sem 

predstavila branje, vlogo in vpliv branja na razvoj otroka, kako, koliko in kaj brati otrokom v 

predšolskem obdobju, vlogo staršev ter aktivnosti, ki konkurirajo branju. Na koncu sem 

predstavila še nekaj oblik in projektov spodbujanja branja pri nas. 

 

V empiričnem delu sem predstavila rezultate anketnega vprašalnika, ki sem ga razdelila 

staršem dveh vrtcev. Želela sem ugotoviti njihova menja o pomembnosti branja v 

predšolskem obdobju, pogostosti in kakovosti branja, poteku branja v domačem okolju, 

izboru literature ter ali so z branjem knjig pozitiven zgled otrokom. 

 

Raziskava je pokazala, da se starši zavedajo pozitivnega vpliva branja na otrokov intelektualni 

razvoj ter pomembnosti branja otrokom v predšolskem obdobju. Z branjem otroku starši 

najpogosteje začnejo po rojstvu oziroma pri enem letu. Večina staršev otrokom bere občasno, 

vsaj 10 minut, najpogosteje zvečer pred spanjem. Pri branju vsebine uporabljajo poudarke in 

intonacijo, med branjem pa se velika večina z otroki pogovarja ter jim občasno postavlja 

vprašanja. Izbor literature poteka skupaj z otrokom, otrokom pa branje v večini prestavlja 

prijetno aktivnost. Starši so glede na rezultate letno prebranih knjig pozitiven zgled svojim 

otrokom.  

 

 

Ključne besede: pismenost, branje, pomen branja,  predšolsko obdobje, vloga staršev  



 
 

ABSTRACT 

 

Early literacy is a process that takes place throughout the preschool period and in which four 

communicative abilities intertwine: listening, speaking, writing, and reading. Reading 

positively influences the child’s overall development. It encourages the development of 

imagination, linguistic and intellectual development, development of empathy, and a rich 

vocabulary. Parents play an important role in early literacy, as their opinions, habits, and 

attitude towards reading influence the child’s future attitude towards the book early on. 

 

The bachelor thesis entitled Parents’ opinions on reading with a child in the preschool period 

consists of a theoretical and empirical part.  

  

The theoretical part focused on literacy and types of literacy. It presented the details of 

reading, the role and influence of reading on the child’s development, how, how much, and 

what to read to preschool children, the role of parents, and activities that compete with 

reading. At the end, a few ways of encouraging reading and projects doing so in Slovenia 

were presented.  

 

The empirical part presented the results of a survey given to parents of two kindergartens. The 

goal was to discover their opinions on the importance of reading in the preschool period, the 

frequency and quality of reading, the process of reading in the home environment, the choice 

of literature, and whether they present a positive example with the books they read.  

 

The study showed that parents are aware of the positive influence of reading on the child’s 

intellectual development and the importance of reading to preschool children. Parents most 

often start reading to the child after birth or at the age of one. Most parents read to children 

occasionally, for at least 10 minutes, most frequently in the evening before sleep. When 

reading the content, they use emphases and intonation, and most of them talk to children 

during reading and occasionally ask them questions. Literature selection is done together with 

the child, and children mostly find reading to be a pleasurable activity. Regarding the results 

of the books they read throughout the year, parents present a positive example to their 

children.  

Key words: literacy, reading, importance of reading, preschool period, parental role 
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UVOD 
 

Znano je, da je bila nekoč pismena dejavnost privilegij le določenih družbenih slojev. 

Nanašala se je izključno na obvladovanje branja in pisanja. Iz tega lahko sklepamo, da je 

imelo branje že v preteklosti pomembno vlogo v družbi. Čeprav se je tehnologija skozi 

stoletja ves čas razvijala, si danes ne znamo predstavljati dneva, ne da bi se srečali z 

različnimi oblikami pismenosti (Knaflič, 2009). Branje je spretnost, ki jo uporabljamo 

praktično vse življenje. Omogoča nam, da se učimo novih stvari in smo seznanjeni z vsemi 

informacijami okrog nas. Ker pa branju dandanes ne moremo ubežati, je zelo pomembno, da 

je branje spretnost, ki jo dobro obvladamo. Branje, knjige in vedoželjnost so tiste stvari, ki 

nas bogatijo in obenem povezujejo s prijatelji. Zavedati se moramo, da je naše branje ali 

branje z otrokom neprecenljiva naložba za življenje (Kesič Dimic, 2010). 

Pomembno vlogo v otrokovem odnosu do branja pa imajo prav njihovi starši. Otroke uvajajo 

v svet pismenosti že veliko prej pred vstopom v šolo, ker jih k temu spodbuja zanimanje in 

radovednost otrok, lastne izkušnje in želje. Pomembno je, da starši prenašajo pozitiven odnos 

do branja in učenja na sploh, saj tako otrok že zelo zgodaj spozna, da se človek uči celo 

življenje in da branje omogoča dostop do najrazličnejšega znanja in informacij, ki jih 

potrebuje za opravljanje različnih dejavnosti (Knaflič v Grosman in Mohor, 2003: 34–39). 

V teoretičnem delu bom predstavila pismenost in vrste pismenosti, pomen branja za 

posameznika in širšo družbo, vlogo in pomen branja za otroka, prvi stik s knjigo, kako, kdaj, 

koliko in kaj brati otroku, kakšna je vloga staršev pri branju, aktivnosti, ki konkurirajo branju 

ter različne oblike in projekte spodbujanja branja pri nas. V empiričnem delu želim raziskati, 

kakšno mnenje imajo starši o pomembnosti branja v predšolskem obdobju, kako pogosto 

berejo z otrokom, kdaj začnejo z branjem, na kakšen način poteka branje in izbor literature ter 

ali so pozitiven zgled svojim otrokom z branjem knjig. 
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TEORETIČNI DEL  

 

1 PISMENOST 
 

Pismenost je kompleksen pojem, ki ga je težko opredeliti z eno samo definicijo in se 

uporablja v različnih pomenih (Pečjak, 2010: 11). Različni avtorji pojem pismenosti opišejo 

in definirajo na svoj način. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000: 884) je pismenost 

opredeljena kot znanje branja in pisanja, torej je pismen človek tisti, ki zna brati in pisati.  

M. Cenčič (v Grginič, 2005: 8) pismenost opredeljuje kot zapleteno, sestavljeno ter povezano 

dejanje in proces, ki ne obsega le branja in pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje.  

S. Pečjak (2010: 15) pojmuje pismenost kot: »kompleksno sposobnost, ki vključuje številne 

spretnosti in sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), pri čemer je poudarjen različen 

razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike (npr. socialni 

kontekst)«.  

Skupni sposobnosti, ki opredeljujeta pismenost, sta branje in pisanje.  

 

Pismena dejavnost je bila nekoč privilegij določenih družbenih slojev. Nanašala se je 

izključno na obvladovanje branja in pisanja, danes, v sodobno razvitem svetu, pa je postala 

ena temeljnih orodij za delovanje vsakega posameznika. Ker ima pismenost v vsakdanjem 

življenju pomembno težo, strokovnjaki in znanstveniki različnih strok preučujejo pomembne 

dejavnike, ki vplivajo na uspešnost pri opismenjevanju, izobraževanju in kasnejši rabi 

različnih oblik pismenosti. S preučevanjem omenjenih dejavnikov so ugotovili, da se 

opismenjevanje začne že v obdobju zgodnjega otroštva, v času pred vstopom v šolo in pred 

pričetkom formalnega opismenjevanja (Knaflič, 2009: 5).  

Z začetkom pismenosti v predšolski dobi se strinja tudi L. Marjanovič Umek (2010: 29), ki 

pravi, da je pismenost vedno pogosteje razumljena kot »nadaljevanje« porajajoče se 

pismenosti, ki ima svoje začetke v zgodnjih socialnih interakcijah med dojenčkom/malčkom 

ter prvo pomembno osebo in v malčkovem/otrokovem govornem razvoju in je hkrati v veliki 

meri povezana z okoljem, bogatim s simboli. 

 

Pismenost ima v vzgojno-izobraževalnem procesu pomembno vlogo pri razumevanju, 

usvajanju in predstavljanju novih znanj ter stališč od vrtca do univerze (Medved Udovič v 

Cotič, Medved Udovič in Starc, 2011: 37). 
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Na razvoj posameznikove pismenosti po mnenju strokovnjakov pomembno vpliva družinsko 

okolje, saj so raziskave pokazale, da so bili otroci, ki so v domačem okolju dobili več 

spodbud na področju pismenosti, pri opismenjevanju in učenju uspešnejši. V Sloveniji ima 

družinsko okolje glede na raziskave pomemben vpliv na raven pismenosti, ki jo bo 

posameznik dosegel. Prav tako so raziskave pokazale, da šola večinoma ne uspe nadoknaditi 

pomanjkanja spodbud v predšolskem obdobju in v obdobju začetnega opismenjevanja 

(Knaflič, 2009: 5). Ravno zato moramo opismenjevanju že v zgodnjem otroštvu posvetiti 

veliko pozornosti. Opismenjevanje se razvija vse življenje, zato pravimo, da je kontinuiran 

oziroma nepretrgan proces. Začne se že veliko prej pred spoznavanjem črk, učenjem branja in 

pisanja (prav tam: 12). 

Slovenski teoretiki, ki se pismenosti lotevajo predvsem z jezikoslovnega in psiho loškega 

vidika, so mnenja, da je poučevanje pismenosti usmerjeno predvsem na strukturo jezika. Če 

izhajamo iz komunikacijskega modela opismenjevanja, pa smo pozorni na enakovredno 

vključevanje vseh štirih komunikacijskih dejavnosti: govorjenja, poslušanja, pisanja in branja. 

Vse štiri omenjene dejavnosti pomembno vplivajo na socialni in osebnostni razvoj 

posameznika. Za pismenost posameznika je bistvenega pomena bralna zmožnost (Grginič, 

2005: 8).  

  

Poznamo več vrst pismenosti. M. Bešter Turk (2003: 61) loči pismenost glede na življenjsko 

obdobje nosilcev pismenosti, in sicer pojavljajočo se oziroma predšolsko pismenost, začetno 

pismenost, ki velja za začetek osnovnega šolanja, pismenost šolajoče se mladine, ki velja v 

drugi polovici osnovnega šolanja, in srednješolska pismenost ter pismenost odraslih, ki velja 

po 18. letu. L. Knaflič (2002: 38) loči družinsko pismenost in pismenost odraslih. M. Cotič in 

V. Medved Udovič (v Cotič, Medved Udovič in Starc, 2011: 11) pa menita, da 

opismenjevanje sestavljajo predmetna področja, zato pismenost delita na: bralno, 

matematično, glasbeno, naravoslovno, informacijsko/digitalno in okoljsko. V nadaljevanju 

bom več pozornosti namenila bralni pismenosti, zgodnji pismenosti, družinski pismenosti in 

pismenosti odraslih.  

 

»Kot zmožnost in družbena praksa se pismenosti pridobivajo in razvijajo vse življenje v 

različnih okoliščinah in na različnih področjih ter prežemajo vse človekove dejavnosti.« 

(Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006: 8) 
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1.1 BRALNA PISMENOST 
 

Bralna pismenost je temeljni element vseh pismenosti (Pečjak, 2010: 15). 

 

Kot zmožnost in družbena praksa se razvija vse življenje v različnih okoliščinah in na 

različnih področjih ter prežema vse človekove dejavnosti. »Je stalno razvijajoča se zmožnost 

posameznika in posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih 

informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, 

pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Ko taka je temelj vseh drugih 

pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih in posamezničinih potencialov ter 

nujno uspešno sodelovanje v družbi.« (Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti, 

2017: 3) Poleg tega omogoča in spodbuja osebnostni razvoj in socialno vključenost 

posameznikov in posameznic v skupnost. Pripomore k boljšemu obvladovanju maternega in 

drugih jezikov, k večji jezikovni samozavesti, pripravljenosti posameznika za sprejemanje 

jezikovne in kulturne različnosti, k hitrejšemu pridobivanju in izpopolnjevanju poklicnih 

kompetenc ter k pridobitvi različnih kvalifikacij na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. 

Pomemben del pismenosti je bralna kultura, opredeljena kot odnos (splet pojmovanj in 

vrednot) posameznika in posameznice ter družbe do knjige in branja. Bralna pismenost je tudi 

temelj nadaljnjega razvoja slovenske države in nacionalne identitete (prav tam: 4). 

 

Bralec je bralno pismen, ko ima razvito sposobnost hitrega branja z razumevanjem in 

sposobnost fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu. Omenjeni sposobnosti sta najvišji 

stopnji v razvoju bralnih sposobnosti (Pečjak, 1999: 57). 

S. Pečjak (2010: 28–31) opisuje kognitivne dejavnike bralne pismenosti, med katere sodijo 

fonološko zavedanje, dekodiranje (tehnika branja) in z njim povezana avtomatizirana 

prepoznava besed, besedišče ter strateško branje s poznavanjem in z uporabo bralnih strategij. 

Končni kriterij bralne pismenosti se kaže v bralnem razumevanju. Fonološko zavedanje 

oziroma procesiranje se nanaša na različne aktivnosti, ki povečujejo občutljivost posameznika 

za glasove in uporabo teh glasov v besedah. Gre za sposobnost odkrivanja in manipuliranja z 

glasovi, ki se pojavljajo v govoru. Primer tega je, da otrok poišče besedi rimo, dva zloga 

združi v besedo, prešteje število glasov v slišani besedi ipd. Znano je, da je sposobnost 

fonološke občutljivosti tesno povezana z zgodnjim branjem otrok v predšolskem obdobju. 

Prej in hitreje se opismenijo otroci, ki kažejo večjo fonološko občutljivost kot pa otroci z 

manj razvito fonološko občutljivostjo. 
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»Dekodiranje predstavlja najpogostejši način branja neznanih besed in označuje 

prepoznavanje posameznega vidnega simbola (črke) in pretvarjanje le-te v slušni kod (v 

glas/fonem) ter povezovanje fonemov v besedo.« (prav tam: 29)  

Lahko se povezuje tudi s strategijo ugibanja pomena besed in strategijo branja besed, ki so 

učencu znane in jih je že večkrat prebral. Bralno besedišče je pojmovano kot razumevanje 

besed, ki jih učenec prepozna in razume pri branju, metakognitivno znanje pa kot poznavanje 

pravil in bralnih zakonitosti, poznavanje strategij pri branju, načrtovanje in spremljanje 

procesa branja (prav tam). 

 

1.2 ZGODNJA PISMENOST 
 

Razvoj zgodnje pismenosti je proces, ki poteka vse predšolsko obdobje otroka in skozi 

precejšen del osnovnošolskega izobraževanja. V njem se med seboj prepletajo vse 

sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. Učni načrt še posebej v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju predvideva dve temeljni sestavini pismenosti: razvoj 

bralnih in pisnih zmožnosti učencev. Procesnost v razvoju pismenosti dobro poudarja sam 

izraz porajajoča se pismenost. Izraz porajajoča se pismenost vključuje prve, porajajoče se 

zametke sposobnosti, ki otroku pomagajo pri poznejšem učenju pisanja in branja. Učenje 

branja in pisanja se ne začne šele z vstopom otroka v šolo, ampak je to proces, ki ga v šoli 

bolj intenzivno in sistematično nadaljujemo na točki razvoja, ki jo je otrok že dosegel (Pečjak 

in Potočnik v Nolimal, 2011: 61).  

Pismenost pri otroku v predšolskem obdobju razvijamo tako, da na eni strani razvijamo 

ustrezne spretnosti in znanja porajajoče se pismenosti pri otroku, na drugi strani pa 

oblikujemo takšno okolje, ki bo delovalo spodbudno na razvoj teh spretnosti (Pečjak v 

Grosman in Mohar, 2003: 121).   

L. Marjanovič Umek (v Nolimal, 2011: 16) pravi, da se porajajoča se pismenost kaže v 

zgodnjih socialnih interakcijah med malčki in pomembnimi osebami, v govorni 

kompetentnosti otrok, drobno gibalnih spretnostih, skladnosti gibov rok ter oči. Prav zaradi 

vseh omenjenih stvari je dober napovednik kasnejše šolske pismenosti.  

D. Skubic (2013, po Barone, Malette in Xu 2005) navaja, da je prva stopnja v zgodnjem 

razvoju pismenosti porajajoča se pismenost, ki ji sledita stopnja začetne pismenosti in stopnja 

prehodne pismenosti. Model razvoja zgodnje pismenosti omenjenih avtoric temelji na 
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spoznanjih nekaterih avtorjev (Henderson in Templeton 1986; Bear in Barone 1998), ki 

pravijo, da je razvoj pismenosti tesno povezan z razvojem branja, pisanja in poznavanja 

besed.  

 

1.3 DRUŽINSKA PISMENOST 
 

Družinska pismenost (ang. family literacy) je razmeroma nov termin, ki se v strokovni 

literaturi v angleškem jeziku uporablja v različnih pomenih. Na znanstveno-raziskovalnem 

področju se termin najpogosteje rabi za opis različnih dejavnosti znotraj družine, ki so 

povezane s pismenostjo v najširšem pomenu besede (Knaflič, 2002: 38). Pri tem mislimo na 

dva rodova znotraj družine in na dejavnost, ki poteka medgeneracijsko med otroki in 

odraslimi. Z vidika predšolskega otroka zajema dejavnosti, ki so pred formalnim 

opismenjevanjem in predstavljajo pripravo na učenje branja in pisanja (Knaflič, 2009: 7). 

Družinska pismenost je najpogosteje definirana kot koncept, ki vključuje naravno nastajajoče 

izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine (Grginič, 2006: 12). 

H. P. Leichter (1984, v Grginič, 2006: 12) izpostavlja tri načine, kako družina vpliva na 

otrokov razvoj pismenosti:  

1) Medsebojno sodelovanje obsega izkušnje s pisanjem in branjem, ki jih otrok pridobiva 

v družinskem okolju skupaj s sorojenci, starši in z drugimi družinskimi člani. 

2) Fizično okolje obsega pripomočke za sporazumevanje in pisne vire, ki jih uporabljajo 

v družini in imajo velik vpliv na otrokov razvoj pismenosti. V domu, ki je bogat s 

pisnim materialom, se knjige nahajajo vsepovsod in so otroku na voljo na vsakem 

koraku. Otroci imajo neomejen in samostojen dostop do širokega spektra pisnega 

materiala (knjige, revije, magnetne črke, didaktične igre ipd.). Izjemnega pomena je 

tudi računalnik, ki močno spodbuja otrokov razvoj pismenosti. Raziskave potrjujejo, 

da morajo biti otroci izpostavljeni tisku, ki mora postati pomemben del njegovega 

odraščanja. Velik pomen ima tudi izposoja knjig iz knjižnic. Novi, alternativni pristopi 

k opismenjevanju pogosto posegajo po uporabi zvočnih gradiv, ki v kombinaciji s 

knjigami predstavljajo zelo močno opismenjevalno metodo.  

3) Čustvena in motivacijska klima se nanaša na odnose med družinskimi člani, še zlasti 

odseva odnos staršev do pismenosti in njihova pričakovanja glede dosežkov otrok na 
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področju pismenosti. Kot dejavnik se obravnavajo tudi pozitivne in negativne izkušnje 

staršev s pismenostjo ter ambicioznost družinskih članov. 

 

V domačem okolju se pismenost večinoma ocenjuje glede na pogostost branja otrokom in 

dejavnosti, ki neposredno pripravljajo otroka na učenje branja in pisanja. V razvitem svetu se 

danes pismenosti ne moremo izogniti, zato je vsaka družina in njeni člani v stiku s 

pismenostjo v najširšem pomenu besede. Večina otrok se seznani z različnimi oblikami tiska 

že pred vstopom v šolo in si ne glede na to, v kakšnem družinskem okolju živi, pridobi 

določene izkušnje in znanja, ki so povezana z opismenjevanjem. Poznamo veliko dejavnosti, 

povezanih s pismenostjo, ki so razširjene in prisotne v skoraj vseh družinah, omenila pa jih 

bom le nekaj: gledanje televizije, družinska praznovanja, gospodinjska dela, kot so nakupi … 

(Knaflič, 2009: 7–12).  

Velik pečat družinski pismenosti prispevajo kulturne značilnosti družine. Različna kulturna 

okolja dajejo različen poudarek dejavnostim, povezanim s pismenostjo, in zato je branje kot 

način preživljanja prostega časa različno prisotno v različnih okoljih. V nekaterih družinah je 

branje vrednota in gre za »pridobivanje znanja«, drugod pa zapravljanje časa ali »izogibanje 

delu«. Otroci poglede v pojmovanju pismenosti prevzemajo od staršev in drugih odraslih v 

svojem okolju (prav tam).  

»Družinsko branje je »zibelka branja«, ki odločilno vpliva na kasnejše otrokovo učenje branja 

in uspešno učenje, na razvoj njegove bralne pismenosti, literarne dojemljivosti in celo na 

njegovo bralno kulturo v odraslem obdobju.« (Jamnik, 2012: 1) 

Pomembni dejavniki družinske pismenosti so dejavnosti s knjigami in skupno branje staršev 

in otrok, saj imajo pozitiven učinek na govor otrok ter na njihovo zgodnjo in poznejšo 

pismenost.  

Tudi raziskave so potrdile, da so pogostost in kakovost skupnega branja ter starost, pri kateri 

so starši začeli brati svojemu otroku, pomembni napovedniki otrokove porajajoče se 

pismenosti in razvoja govora (Bus, Van IJzendoorn in Pellegrini, 1995; DeBaryshe, 1995 v 

Marjanovič Umek v Nolimal, 2011: 22).  
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1.4 PISMENOST ODRASLIH  
 

»Pismenost odraslega je seštevek različnih vplivov, ki se medsebojno dopolnjujejo in 

prepletajo od rojstva naprej.« (Knaflič, 2002: 47) 

Pismenost odraslih je bila tudi del raziskave spretnosti odraslih (PIAAC), ki je del programa 

OECD in se nanaša na tri ključne spretnosti za obdelavo informacij: besedilne (razumevanje 

in uporaba informacij iz različnih besedil), matematične (uporaba, interpretacija in 

posredovanje matematičnih informacij ter zamisli) in reševanje problemov v tehnološko 

bogatih okoljih. To so ključne spretnosti, ki so pomembne za odrasle na delovnem mestu in v 

vsakdanjem življenju, za njihovo vključevanje in sodelovanje na trgu dela, izobraževanju, 

usposabljanju in socialnem življenju (OECDa, 2016: 20). 

V Sloveniji je raziskava spretnosti odraslih potekala od 1. aprila 2014 do 31. decembra 2014. 

Rezultati so pokazali, da imajo v Sloveniji odrasli od 16 do 65 let na področju besedilnih in 

matematičnih spretnosti ter reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih v povprečju 

nižje dosežke od povprečja v OECD. Na podlagi rezultatov je mogoče v zadnjih dveh 

desetletjih opaziti izboljšanje besedilnih spretnosti pri odraslih. Dobro obvladovanje 

besedilnih in matematičnih spretnosti pozitivno vpliva na vključenost v delovno silo in na 

višino plačila (OECDb, 2016: 1–10).   

»Raven pismenosti odraslih posameznikov ima dvojni pomen, in sicer na ravni osebnih potreb 

in z vidika starševske vloge.« (Knaflič, 2002: 39) 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na pismenost odraslih oziroma na njeno ohranjanje in 

razvijanje, je redno izobraževanje v šoli, kamor spadata dolžina (višja stopnja izobrazbe 

pomeni tudi boljšo pismenost) in kakovost (kateri so cilji, vsebine, načini dela) pismenosti 

(Bešter Turk, 2003: 73). 

V prvem poglavju sem govorila o pismenosti, v drugem poglavju pa se bom posvetila branju. 

Predstavila bom, kaj je branje, kakšen je pomen branja za posameznika, družbo in otroke, 

kdaj začeti brati otrokom, koliko in kaj jim brati, kakšna je vloga staršev pri branju, katere so 

aktivnosti, ki konkurirajo branju, in na koncu še dva različna načina spodbujanja branja pri 

nas.  
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2 BRANJE 
 

Branje je spretnost, ki jo uporabljamo praktično vse življenje. Omogoča nam, da se učimo 

novih stvari in smo seznanjeni z vsemi informacijami okrog nas. Ker pa branju dandanes ne 

moremo ubežati, je zelo pomembno, da je branje spretnost, ki jo dobro obvladamo. Branje, 

knjige in vedoželjnost so tiste stvari, ki nas bogatijo in obenem povezujejo s prijatelji. 

Zavedati se moramo, da je naše branje ali branje z otrokom neprecenljiva naložba za življenje 

(Kesič Dimic, 2010: 7–8).  

S. Pečjak (2010: 29) opisuje branje kot dekodiranje, ki predstavlja najpogostejši način branja 

neznanih besed in označuje prepoznavanje posameznega vidnega simbola (črke) in 

pretvarjanje te v slušni kod (v glas/fonem) ter povezovanje fonemov v besedo. Izurjeni 

posameznik v branju ne dekodira več le posameznih črk, ampak skupine črk ali kar cele 

besede. Posameznik ima bralni besednjak oziroma bralno besedišče, ki se nanaša na 

razumevanje besed. Posameznik te besede prepozna in razume pri branju. Gre torej za 

besedišče oziroma besedni zaklad, ki je prav tako pri otrocih kot odraslih večje od tistega, ki 

ga uporabljamo v govoru ali pri pisanju.  

Branje je le ena od oblik jezika, poleg govorjenja, poslušanja in pisanja, ki se jih morajo 

otroci naučiti učinkovito uporabljati. Proces branja vključuje mišljenje in reševanje 

problemov, saj od nas zahteva vse znanje, ki ga imamo. Ob branju moramo ves čas dobro 

razumeti pomen besed in smisel prebranega. Učenje branja poteka ves čas, z veliko vaje in 

pomoči ostalih. Da bomo otroka lahko vzgojili v dobrega bralca, ga moramo vključevati v 

sodelovalen odnos z vrstniki in odraslimi, ga naučiti prepoznavati in povezovati glasove in 

črke, mu predstaviti različne bralne strategije in kar je najpomembneje, mu od malih nog 

nuditi čim več raznolike literature. Številna literatura pa ni dovolj, pomembno je, da ima otrok 

nekoga, s katerim skupaj bere in se z njim o prebranem lahko tudi pogovori (Kesič Dimic, 

2010: 9–10). 

 

M. Dolinšek - Bubnič (1999: 70–71) opisuje branje in pripovedovanje majhnim otrokom kot 

pravi ustvarjalni proces. Za otroka je vsako branje slikanice umetniška predstava. Poudarja, da 

vsakodnevno branje in pripovedovanje otrokom od rojstva do šole ni pomembno le za 

razvijanje govora in literarno estetskega čuta, pač pa je to preventivna dejavnost širšega 

družbenega pomena, ki tudi odloča o prihodnosti državljanov in države. »Naložba, ki jo 

moramo vložiti v zgodnjem otroštvu v branje in knjigo, je neprimerljivo manjša od tiste, ki bi 
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jo morali v dobi odraščanja vlagati v razvoj mladostnikov, če bi ti zabredli v različne težave, 

ker v zgodnjem otroštvu niso imeli možnosti, da bi se naučili osnovnih komunikacijskih 

veščin.« (prav tam: 71)  

 

2.1 POMEN BRANJA ZA POSAMEZNIKA IN ŠIRŠO DRUŽBO 
 

Številne informacije in pisna sporočila nas obkrožajo na vsakem koraku, zato ves čas beremo, 

da sploh lahko funkcioniramo. Toda čeprav zaradi vseh informacijskih medijev beremo več 

kot prej, mednarodne raziskave ugotavljajo, da bralna pismenost v svetu pada (Jamnik, 2012: 

1). Vzrok za to lahko prištevamo nepoznavanju ali pomanjkljivemu poznavanju pomena 

branja za posameznika in družbo (Grosman v Grosman in Mohor, 2003: 10).  

 »Jezik je osnovno orodje vsega človekovega in družbenega sodelovanje, zato je dobro razvita 

sporazumevalna zmožnost najbolj zanesljiva pot do osebnega in družbenega uspeha.« (prav 

tam: 11) 

Branje je zaradi dejavne bralčeve udeležbe nenadomestljiva vaja v rabi jezika. Prispeva k 

razvoju in izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti, k boljšemu pisanju, saj bralec skozi 

branje opazuje pisano rabo jezika v vseh njenih posebnostih, k boljšemu poslušanju, ker se 

bralec ves čas uči pozorno slediti besedilu, in k razvitejšemu govoru, ker bralec spoznava 

izrazne možnosti jezika in ob tem pridobiva nove besede. Višja kot je kakovost knjige, skrbno 

izbrana z razvojno stopnjo otroka, bolj omogoča raznoliko bogatenje jezikovnih zmožnosti. 

Strokovnjaki zaradi teh spoznanj dajejo branju izredno velik pomen za razvoj vsestranske 

pismenosti, še posebej za razvito sposobnost jezikovnega sporazumevanja. Omenjena dobro 

razvita sposobnost je pomembna za življenje na vseh področjih (družina, izobraževanje, 

služba, …). Mladi in odrasli, ki se uspešno sporazumevajo, imajo pozitivno samopodobo in 

višja pričakovanje glede svojega življenja, zato je zelo pomembno, da že pri najmlajših 

spodbujamo sporazumevalne zmožnosti. Dobro načrtovana vzgoja je za branje in pozitiven 

odnos do pisane besede na predšolski stopnji izjemno pomembna. Na žalost pa je tudi najbolj 

usodna za vse otroke, ki jih vzgoja ne bi uspela prepričati o pomenu branja (prav tam).  

»Spodbujanje družinskega branja tudi ni zgolj vzgoja otrok, bodočih bralcev in kupcev knjig, 

ampak je tudi – pogosto edini način – da z bralnimi spodbudami in ponudbo knjig – ne zgolj z 

otroškimi in vzgojnimi – dosežemo odrasle. Spodbujanje družinskega branja prispeva tako k 

bralni vzgoji otrok kot k bralni kulturi odraslih!« (Jamnik, 2012: 1) 
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2.2 VLOGA IN POMEN BRANJA ZA OTROKA  
 

»Otroku že v zgodnjih letih beremo, pripovedujemo in se z njim pogovarjamo. To je edina 

možnost in pot, kako naj otrok spozna, kaj vse se tako na čustveni kot socialni ter spoznavni 

ravni skriva v pripovedovanih ali zapisanih besedah, zgodbah, pripovedih ali pravljicah. Z 

odkrivanjem sveta iz knjig pa lažje spoznava pravi svet.« (Marjanovič Umek in Župančič v 

Grosman in Mohor, 2003: 22) 

L. Knaflič (v Grosman in Mohor, 2003: 34) meni, da je preučevanje uspešnosti pri 

opismenjevanju otrok v šoli pokazalo, da je pogostost branja, spodbud in zgledov za branje v 

družini, ki jo je bil otrok deležen v predšolskem obdobju, povezana z uspešnostjo pri branju in 

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

dosegli njihovi starši, in si pridobijo bralne navade, zelo podobne navadam svojih staršev.  

»Bogatenje besednega zaklada in pridobivanje najrazličnejšega znanja, ki ju omogoča branje, 

otroku pozneje olajša učenje branja in pisanja, saj se otrok, ki pozna in razume več besed, laže 

nauči brati in pisati.« (prav tam: 35) 

Otroci so si med sabo zelo različni. Eni lahko pozorno poslušajo in uživajo v našem 

pripovedovanju ali branju, drugi pa so ob tem nemirni in so pozorni na druge stvari. 

Pomembno  je, da pripovedujemo in beremo tako enim kot drugim. Skupno gledanje slikanic, 

pripovedovanje in branje zgodb pomembno vpliva na razvoj otrokovega govora in z njim 

nerazdružljivo prepletenim razvojem mišljenja. S skupnim branjem otroku s socialno 

interakcijo posredujemo tudi psihološka orodja, ki mu bodo pomagala pri obvladovanju 

svojega vedenja. Otroka lahko preko omenjenih dejavnosti naučimo tudi družbenih oblik, ki 

se jih bo najprej učil s pomočjo starejših, da jih bo kasneje lahko uporabil sam (prav tam).  

Ob poslušanju zgodb otroci razvijajo tudi empatijo (se vživljajo v glavne junake) in 

spoznavajo različne zorne kote neke situacije. V zgodbah se lahko naučijo različnih 

življenjskih lekcij, omogočajo pa jim tudi spoznavanje oseb, ki niso del njihovega ožjega 

okolja, npr. starejše osebe, osebe druge verske izpovedi, socialnega statusa … (Kesič Dimic, 

2010: 24).  

T. Jamnik (2012: 2) poudarja, da branje ugodno vpliva na otrokov vsestranski razvoj, saj 

spodbuja njegov jezikovni in intelektualni razvoj, razvoj domišljije in bogati čustveno 

življenje, bogati besedni zaklad, širi obzorje po različnih področjih znanja. Otroci ob branju 

pravljic in drugega leposlovja pridobivajo občutek za estetsko doživljanje književnosti. 
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Uporaba poučne literature pa jih navaja na knjigo kot vir informacij in znanja. Branje pa 

poleg vpliva na otrokov celostni razvoj poglablja tudi čustvene vezi med otroki in odraslimi.  

Literatura tudi pomaga otroku, da sam sebe bolje razume, da dojame socialno okolje in se mu 

lahko včasih le v domišljiji prilagodi – najde svoje mesto v družbi, dojame njeno delovanje in 

lastno odgovornost v njej (Matko Lukan v Knaflič, 2009: 31).  

Raziskovalci so si enotni, da je predšolsko obdobje odločilno za razvoj otrokovih bralnih 

sposobnosti, katerih posledica je uspešnost v poznejšem šolskem obdobju. M. Čudina -

Obradović (1996) pa je ugotovila, da enostavno branje, v katerem je eden od staršev le bralec, 

otrok pa le poslušalec, ni učinkovito. Učinkovito je tisto branje, ki spodbuja otrokov govorni 

razvoj in ima obliko pogovora, v katerem se faze branja izmenjujejo s fazami pogovora ob 

ilustracijah. Otrokov govor zaradi takega načina postaja vse bolj samostojen in bogat 

(Dolinšek - Bubnič, 1999: 16–17). 

 

2.3 PRVI STIK S KNJIGO – KDAJ ZAČETI BRATI 
 

T. Jamnik (2012: 2) pravi, da se starši pogosto sprašujejo, kdaj začeti z branjem oziroma so 

prepričani, da je otrok za branje še premajhen. Nikoli ni prezgodaj, da začnejo brati svojim 

otrokom. Dokazano je namreč, da že v prenatalnem obdobju na otrokov razvoj ugodno 

vplivajo petje, pogovor in branje. Starši se lahko pogovarjajo z otrokom že vse od rojstva, se 

igrajo bibanke, ko ga negujejo, mu pojejo uspavanke, ko ga umirjajo ipd. Dobro je, da mu čim 

več govorijo, povedo pesem ali kratko pravljico. Čeprav je otrok še ne razume, pa sliši in čuti 

melodijo in ritem, prepoznava glas staršev, čuti njihovo nežnost in ljubezen. Pomembno je, da 

se zavedamo, da nič, niti televizija niti zgoščenka z glasbo ne more nadomestiti živega stika 

ljubečega odraslega, ki poje, govori in se pogovarja z otrokom.  

Prvi stik s knjigo in literaturo otroku predstavljajo igralne knjige iz pralnega blaga, lesa ali 

kartona. Omenjeni materiali malčku omogočajo, da se nauči ravnanja s knjigo.  

Tudi K. Kesič Dimic (2010: 11) se strinja, da začnemo otroku brati že takoj po rojstvu, ker 

tako spodbujamo njegovo poslušanje, čustveni odnos in učenje osnovnih izrazov.  

L. Knaflič (v Knaflič, 2009: 15) poudarja, da za razvoj zgodnje pismenosti ni nikoli prezgodaj 

in nikoli prepozno. Že zelo majhnemu otroku lahko pokažemo knjige s slikami predmetov, 

živali in on se bo najprej odzval z gruljenjem, kasneje z imenovanjem, ponavljanjem besed, ki 
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jih bo slišal ob slikanici. Spontano zanimanje za tiskano besedo se pojavlja pri različnih 

starostih in z otrokovim razvojem bo naraščala tudi zahtevnost vsebin in dejavnosti.  

I. Matko Lukan (v Knaflič, 2009: 29) pravi, da je pripovedovanje in glasno branje primerno 

od otrokovega rojstva, pa vse dokler je pripravljen poslušati.  

M. Grginič (2006: 14) opisuje, da naj bi glasno branje otrokom potekalo v družinah že od 

rojstva in trajalo do osmega leta otrokove starosti, tudi ko otrok že nekaj let samostojno bere.  

Lahko povzamem, da so avtorji podobnega mnenja, da naj bi z branjem otrokom začeli že po 

rojstvu, saj to pozitivno vpliva na njihovo kasnejše učenje.  

 

2.4 KAKO BEREMO OTROKOM 
 

K. Kesič Dimic (2010: 13–20) napotke za branje otrokom razdeli glede na starost v pet 

skupin: dojenčki in malčki, otroci od 4 do 7 let, otroci od 7 do 9 let, otroci od 9 do 11 let in 

mladostniki od 11 do 15 let. Glede na to, da raziskujem branje otrokom v predšolskem 

obdobju, se bom osredinila le na prvi dve skupini.  

Pri dojenčkih in malčkih se lotimo branja tako, da otroka spodbujamo k listanju, gledanju slik 

in poslušanju naših besed. Četudi dojenček ne bo kazal interesa za branje, ne smemo obupati, 

ampak mu knjigo ponudimo kakšen drug dan. Ob listanju se moramo čim več pogovarjati, mu 

razlagati, kaj je na sliki, kaj se dogaja in ga spraševati o slikah. Dobro je, če besed ne 

pripovedujemo v pomanjševalnicah ter opisujemo tudi slike, za katere mislimo, da jih otrok še 

ne bo razumel. Primer je beseda gorila, ki se nam odraslim zdi pretežka in jo zato raje 

zamenjamo z besedo opica. Predstaviti jim moramo čim več vrst knjig, od kartonaste, penaste, 

iz blaga do tiste z zvoki. Z otrokom obiskujemo otroške knjižnične oddelke in urice pravljic, 

čeprav morda še ne hodi ali sedi v otroškem vozičku. Dobro je, če isto slikanico preberemo 

večkrat zaporedoma, saj ponavljanje besed in stavkov krepi otrokov jezikovni razvoj. Ob 

branju si sledimo s prstom, da bo otrok dobil občutek za pravo smer branja in ob skupnem 

listanju še občutek za potek branja. Bolj kot v branju se moramo trenirati v pripovedovanju ob 

slikah, kjer mu jih opisujemo, kažemo s prstom na njih in ga o njih sprašujemo. Pomembno 

pa je, da nikoli ne gledamo in beremo knjig ob prižganem televizorju.  

Otroke, stare od 4 do 7 let, že zanimajo tiskani mediji okoli sebe, začnejo prepoznavati besede 

in ob pomoči že lahko berejo lažje slikanice. Priporočljivo je, da jim glasno beremo vsak dan 
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vsaj 10 minut. Pravljico jim preberemo večkrat zaporedno, da bo lahko otrok sam dopolnjeval 

povedi. Spodbujamo ga tudi k ugibanju, kaj se bo zgodilo na naslednji strani, in se na koncu 

skupaj pogovorimo o zgodbi. Ob zgodbi se lahko igramo kratke igre, preberemo le prvi glas 

ali del besede in otrok naj ugane, za katero besedo gre (ob pomoči slik). Omogočimo mu 

veliko barvic, voščenk in flomastrov, da zgodbo lahko ilustrira ali izdeluje lastne slikanice. O 

zgodbi, ki jo je otrok narisal, ga moramo vedno povprašati in jo lahko tudi zapisati. Otroku 

moramo dovoliti, da se dela, da bere. Naj si izmišljuje svojo novo zgodbo ob slikanici. Ob 

listanju in branju ga naučimo nežnega in spoštljivega rokovanja s knjigami. Brati moramo, 

kar se da doživeto, živahno, lahko oponašamo tudi zanimive zvoke. Spodbujamo ga h kazanju 

s prstom ali celo sledenju našega branja. Dobro je, da obiskujemo knjižnico skupaj z otrokom 

in da ima otrok svojo lastno izkaznico. Doma naj ima otrok poseben kotiček, polico, njemu 

dosegljivo, kjer ima shranjene svoje knjige. Pomembno je, da otrok tudi nas vidi, ko beremo 

knjigo, saj mu tako predstavljamo zgled. Otroka lahko opogumljamo že k branju krajših 

besed. Ko pa začne glasno brati, ga ne opozarjamo na napake, ki ne spreminjajo pomena 

povedi (se podi – hodi), če pa se pomen spremeni, ga vprašamo po smiselnosti povedi (prav 

tam). 

Branje majhnim otrokom pomeni, da skupaj z otrokom opazujemo ilustracije, se 

pogovarjamo, beremo besedilo, razlagamo otroku neznane besede, povezujemo z otrokovimi 

doživetji in podobno. Otroka sčasoma aktivno vključimo v branje z vprašanji, z napotki, naj 

kaj poišče na ilustraciji, spodbujamo ga, da ponovi besedo, obrne list v knjigi in podobno. 

Majhen otrok sodeluje in posluša s celim telesom, posnema, kar sliši, nas objame, ker mu 

beremo (Jamnik, 2012: 3).  

Da bodo otroci lahko navdušeni za branje, se morajo med branjem dobro počutiti. Za dobro 

počutje poskrbijo starši. Pomembno je, da se z vsebino, načinom branja in s trajanjem 

prilagodijo posameznemu otroku, saj se otroci razlikujejo med seboj. Otroci imajo zelo radi, 

da jim zgodbo večkrat preberemo, nekatere starše pa ponavljanje lahko dolgočasi. Otrokom 

ponovno branje prestavlja poseben čar, saj je vsebina že znana in jo lahko sami pri sebi 

napovedujejo. Pomembno je, kako so starši razpoloženi za branje, saj otroci hitro začutijo 

nestrpnost ali naveličanost tistega, ki jim bere. Bere naj tisti izmed staršev, ki mu branje bolj 

leži, ima več potrpljenja ali časa. Nekateri starši se bojijo brati svojim otrokom, ker se imajo 

za slabe bralce, vendar pa je bolj kot izraznost in pravilnost pri branju pomembno to, da 

odrasli radi berejo otrokom in med branjem delijo navdušenje z njimi (Knaflič v Grosman in 

Mohor, 2003: 38).  
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Ko odrasli bere ali pripoveduje, se ne more izogniti svojim občutkom in razmišljanjem. 

Četudi tega ne pove na glas, izraža svoj odnos do dogajanja. Pomembno je da, ko otroku 

beremo ali pripovedujemo, to počnemo celostno, saj nas otrok posluša z vsemi čuti in nas 

zaznava kot celoto (Matko Lukan v Knaflič, 2009: 30).  

Tisti, ki otroku bere, se mora pri branju kar se da potruditi. To pomeni, da odrasla oseba v 

branje vključi smiselne poudarke in intonacije in da je v njenem branju opazna čustvena 

izraznost, ki jo otrok lahko med poslušanjem prepozna (kadar gre za nekaj veselega, 

občutljivega, strašnega) (Marjanovič Umek in Zupančič v Grosman in Mohor, 2003: 30). 

Najpomembnejše je doživetje, ki ga otrok pridobi ob branju. Ob vsaki pesmici, pravljici, 

zgodbi, ilustraciji se lahko z otrokom pogovarjamo, a včasih otrok potrebuje le sanjarjenje, 

tišino, objem, da prebrano lahko podoživi (Matko Lukan v Knaflič, 2009: 29).  

Po branju z otrokom pa je smiselno spodbujati tudi druge otrokove dejavnosti, kot so igra z 

lutko, igra vlog oziroma sociodramska igra, likovno izražanje, gibalne igre, v katere otroci 

prenesejo vsebino knjige in jih na različne načine pretvorijo ali nadgradijo (Marjanovič Umek 

in Zupančič v Grosman in Mohor, 2003: 30).  

 

2.5 KOLIKO BRATI IN KDAJ BRATI OTROKOM 
 

Starši se pogosto sprašujejo, koliko brati otrokom in koliko pri tem vztrajati. Razlike med 

otroki so zelo velike. Pri živahnih otrocih, ki težko sledijo branju daljši čas, je dragoceno že 

to, da staršem uspe brati z njimi vsak dan krajši čas. Število knjig zato samo po sebi ni toliko 

pomembno, kot je to, koliko otrok pridobi od branja. Ni dobro, da starši uporabljajo branje za 

pogojevanje nekaterih drugih dejavnosti, npr. če ne bo poslušal pravljice, ne bo dobil nečesa 

drugega in obratno, da se kakšno nesprejemljivo otrokovo vedenje »kaznuje« s tem, da ne bo 

branja. Čisto vsak otrok ima pravico, da mu starši berejo. Priporočljivo je brati otroku vsak 

dan. Lahko pa se zgodi, da to ne uspe vedno in to ni nič narobe. Najpomembneje je, da si 

starši za branje otroku vzamejo dovolj časa in uživajo v branju skupaj z njim (Knaflič v 

Grosman in Mohor, 2003: 38–39). 

Tudi I. Matko Lukan (v Knaflič, 2009: 35) se strinja, da je najbolje, če lahko otroku beremo 

vsak dan (vsaj deset minut), saj mu s tem pokažemo zanimanje za knjige. Če mu beremo vsak 

dan in če pri tem poskrbimo, da se prijetno počuti, mu privzgojimo potrebo po tovrstnem 
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doživljanju. Najbolje je, če vsakodnevno branje postane ritual. Čas za branje je lahko zvečer 

pred spanjem, po kosilu ali po večerji. 

Tudi L. M. Morrow (2001; v Grginič 2006: 15) opozarja, da naj bi branje postalo obred, in 

sicer vsak dan ob istem času in na istem mestu, najbolje zvečer. Meni, da je čas pred spanjem 

optimalen, saj se vsi, tako starši kot otroci, umirijo, z rednim branjem vzpostavijo navado, ki 

dolgoročno vpliva na branje otrok, saj ob večerih samoiniciativno posežejo po knjigi. 

Majhnega otroka naj bi starši med branjem držali v naročju oziroma na kolenih, saj otrok tako 

lahko občuti ugodje in varnost, ki ju prinaša branje.  

T. Jamnik (2012: 3) predlaga, da naj staršem ne bo škoda časa in naj otroku berejo vsak dan 

vsaj nekaj minut, 10 minut in več, odvisno od starosti in želja otroka. Pravi, da naj starši 

omejijo čas za gledanje TV, saj bodo tako lahko imeli miren čas za branje. Prav tako naj 

omejijo tudi igre na računalniku ali tablici in razporedijo tudi druge dejavnosti tako, da bodo 

imeli skupni čas za branje, užitek ob knjigah in skupni pogovor.  

Otroku beremo toliko časa, dokler mu je prijetno. Enoletnemu otroku običajno le nekaj minut, 

se pa z vsakim mesecem starosti podaljšujejo minute, ko je otroku ob knjigah in branju 

prijetno. To je odvisno tudi od tega, ali je otrok živahen ali mirnejši, od tega, ali je v družini s 

starejšimi otroki, pa jim starši berejo vsem hkrati, ali če je v vrtcu v skupini z več otroki 

(Jamnik, 2012: 2).  

 

2.6 KAJ BRATI OTROKOM 
 

Starši naj otrokom berejo tako leposlovno kot poučno literaturo, saj k razvoju bralnih navad 

prispeva branje različnega bralnega gradiva in tiskanih sporočil ob različnih priložnostih. 

Poleg slikanic naj berejo tudi revije, propagandno gradivo, zgibanke, pesmi in uganke, 

zgodbe. Dobro je, če berejo daljše zgodbe v nadaljevanjih, saj branje v nadaljevanjih oziroma 

branje posameznih pravljic iz zbirk lahko še dodatno motivira za poslušanje in branje, ker 

izhaja iz doživetja ugodja ob prejšnjih branjih. Berejo naj mu torej vse literarne vrste in zvrsti 

oziroma vse, kar otroka zanima, v čemer uživa in obenem tudi tisto, v čemer sami uživajo 

(Jamnik, 2012: 3).   

Za področja, ki zanimajo otroka, naj starši uporabljajo različne poučne knjige, enciklopedije, 

atlase … Starši naj otroke naučijo, da je knjiga vir informacij in znanja, kjer lahko poiščemo 
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odgovore na številna vprašanja, zato se lahko s pomočjo knjig odpravijo v naravo, delajo 

različne poskuse po navodilih, v knjigah poiščejo ideje za likovne dejavnosti, praznovanja, 

recepte, družabne igre. Nobena knjiga ni pretežka, če je ob otroku odrasli; priročnik 

uporabljajo odrasli, otrok pa lahko opazuje in pomaga pri iskanju. 

Odrasli naj skupaj z otrokom iščejo informacije v telefonskem imeniku, berejo navodila za 

uporabo z ovitka čistil, hrane, napise na stavbah in plakatih ter mu razložijo kaj pomenijo. 

Priložnosti za branje, kjer otrok spoznava, kako življenjsko nujna in potrebna zmožnost je 

branje, je mnogo. Vsak dan in ob različnih priložnostih smo obdani z različnimi besedili, ki 

jih beremo, da se lahko znajdemo in smo učinkoviti (prav tam).  

Za mnoge starše izbor ustrezne literature za otroka predstavlja velik izziv, saj ne vedo, kaj 

izbrati. V takem primeru je najbolje, da pomoč poiščejo v najbližji splošni knjižnici, kjer bodo 

knjižničarji ali knjižničarke otrokovi starosti primerno predstavili knjižnico, gradivo in 

dejavnosti. Dobro je tudi, da starši že predšolskega otroka včlanijo v knjižnico, saj bodo imeli 

tako na voljo dovolj bralnega gradiva. Za nasvet o izbiri knjig pa se lahko starši obrnejo tudi 

na vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih (Jamnik v Grosman in Mohor, 2003: 42). 

Saksida (2012: 1) meni, da je na vseh stopnjah skupnega branja temeljno vodilo različnost 

oziroma pestrost besedilnih »svetov«, kar pomeni, da beremo kar najbolj raznovrstna:  

− neumetnostna besedila (napise, vabila, reklame, novice, zanimive prispevke o živalih, 

dogodkih, osebah) – veliko tovrstnega gradiva bralce dobesedno »obdaja«: reklame 

najdemo v poštnem nabiralniku, zanimive prispevke v otroških časopisih, 

neleposlovnih knjigah, slikanicah; 

− umetnostna besedila (otroško poezijo in pripovedništvo, tudi dramatiko, npr. lutkovne 

igrice). 

 

V knjižnicah je leposlovno gradivo za otroke urejeno glede na starostno stopnjo otrok. 

Razdeljeno je na tri starostne stopnje: C – leposlovje do 9. leta starosti, P – leposlovje od 10. 

leta starosti in M – leposlovje od 13. leta starosti dalje. Izven starostnih stopenj pa je tudi 

skupina ljudsko slovstvo (L), ki je primerno tudi za predšolskega otroka. V nadaljevanju bom 

predstavila, katere knjige so primerne za otroke do tretjega leta in katere od tretjega leta 

naprej (Mlakar v Grosman in Mohor, 2003: 85).  

Otrokom do 3. leta starosti so namenjene knjige z malo preprostega besedila, ki jim poskušajo 

približati različne pojme in situacije iz njihovega vsakdanjega življenja. Njihova glavna 
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značilnost je, da poleg poučnega elementa vključujejo tudi element igre, kot so knjige igrače 

in igralne knjige (primer so: »cviliknjižice«, »knjižice razgrni se«, »skrivanke«, »gibljivke«, 

»taktilke«), preprostejše slikanice, kartonke, leporelle ali harmonikaste kartonke ter 

spodbujevalne slikanice.  

Otrokom od 3. leta naprej so v veliki meri namenjene slikanice in ilustrirane knjige, ki 

prinašajo sodobno umetno ali klasično umetno ter ljudsko pravljico, realistične zgodbe, ki 

obravnavajo že zahtevnejše probleme in načenjajo nekatere problemske teme, kot so smrt, 

ločitev in strah ter otroško poezijo in dramatiko. Poleg sodijo tudi daljša besedila, ki jih lahko 

beremo v nadaljevanjih, kot so zbirke pravljic za lahko noč, sodobne ali ljudske pravljice ali 

samostojna daljša zaključena besedila. Otroku lahko v tem obdobju ponudimo že vsebinsko in 

jezikovno zahtevnejšo in raznovrstnejšo literaturo, besedila pa so lahko daljša (prav tam).  

 

2.7 VLOGA STARŠEV PRI BRANJU 
 

Starši svoje otroke uvajajo v svet pismenosti že veliko prej pred vstopom v šolo, ker jih k 

temu spodbuja zanimanje in radovednost otrok, lastne izkušnje in želje. S svojim ravnanjem, 

stališči in z odnosom do branja že zelo zgodaj vplivajo na otrokov bodoči odnos do knjige. 

Otroci morajo videti svoje starše, kako sami berejo, saj je to zanje znamenje, da je branje 

pomembno, vredno pozornosti in si bodo kmalu želeli posnemati odrasle tudi pri branju. 

Pomembno je, da starši prenašajo pozitiven odnos do branja in učenja na sploh, saj tako otrok 

že zelo zgodaj spozna, da se človek uči celo življenje in da branje omogoča dostop do 

najrazličnejšega znanja in informacij, ki jih potrebuje za opravljanje različnih dejavnosti 

(Knaflič v Grosman in Mohor, 2003: 34–39). 

Strokovna literatura in številne raziskave jasno opredeljujejo, da imajo starši ključno vlogo v 

razvoju otrokovih bralnih navad. Med odraščanjem lahko otroku branje postane prijetno in 

zabavno početje ali pa veselje do branja izgubi in posledično nazaduje na intelektualnem 

področju. Tudi Kropp (2000: 2) poudarja, da je vloga staršev zelo pomembna in da vsi otroci 

potrebujejo starše, da: 

− jim berejo; 

− jih poslušajo, kako berejo, ko so še majhni; 

− se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši;   

− jim omogočajo mirne trenutke, primerne za branje;  

− kupujejo ali si izposojajo knjige in drugo gradivo;  
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− sodelujejo z njihovimi učitelji in  

− so jim zgled odraslega bralca in zanimanja za knjige.  

 

Lahko rečemo, da so odrasli ustvarjalci otrokove prihodnosti s tem, ko otroku vsak dan berejo 

in se o prebranem z njim tudi pogovarjajo. Tako ustvarjajo otrokove predstave, simbole, 

oblikujejo doživljanje, logiko in mišljenje ter ob tem tudi sami rastejo (Dolinšek - Bubnič, 

1999: 70). Pri tem pa ne smemo pozabiti, da ima skupno branje otroka in staršev pozitiven 

učinek na govorni razvoj in razvoj zgodnje pismenosti le, če je kakovostno (Skubic, 2013: 

49). 

Otrokom skupno branje s starši pomeni bližino, saj gre za skupno dejavnost, ki ustvarja 

občutek večje povezanosti. Stkejo se čustvene vezi, ki ostanejo in so pomembne za vse 

življenje (Matko Lukan v Knaflič, 2009: 28). 

Skupno branje, ki predstavlja optimalen kontekst za spodbujanje govora in razvoj pismenosti, 

je tisto, pri katerem starši spodbujajo pogovor o vsebini knjige, pripovedovanje, postavljanje 

odprtih vprašanj ter učenje novih besed (Bajc in Marjanovič Umek, 2005: 54). 

Družine se razlikujejo glede na to, kakšno vrednost pripisujejo pismenosti, za kakšen namen 

jo uporabljajo, na kakšen način ter kako pogosto. V nekaterih družinah je branje knjig lahko 

nekaj dobrega ali nekaj slabega, je »pridobivanje znanja« ali pa »izogibanje delu in izguba 

časa« (Knaflič v Knaflič, 2009: 12). 

Naloga staršev je tudi, da otrokom ponudijo branje takrat, ko so ga otroci pripravljeni sprejeti 

kot nekaj zanimivega in prijetnega. Imeti morajo tudi razumevanje za otrokove interese ter da 

se z vsebino, načinom branja in trajanjem prilagodijo posameznemu otroku (Knaflič, 2003: 

37). 

Starši ne smejo prenehati brati, ko otrok že začne samostojno brati. Brali naj bi vsaj do 

osmega leta otrokove starosti, ko večina branje avtomatizira in pokaže interes za samostojno 

branje. Berejo lahko tudi tako, da zamenjajo vloge in so starši poslušalci ali pa se pri branju 

izmenjujejo. Kasneje, ko otroci že sami berejo, je naloga staršev, da pokažejo zanimanje za 

knjige, ki jih otrok bere, in da se o njih pogovarjajo. Znano je, da starši prenehajo brati, ko 

otrok vstopi v šolo oziroma začne sam brati. Ravno takrat pa otroci potrebujejo največ 

spodbud in opore, zato je velik poudarek na komunikaciji med domom in šolo v obliki 

različnih srečanj in drugih oblik delavnic, ki bi starše spodbudila k družinskemu branju tudi v 

času, ko otrok že hodi v šolo (Grginič, 2006: 15; po L. M. Morrow, 2001). 
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2.8 AKTIVNOSTI, KI KONKURIRAJO BRANJU 
 

T. Jamnik (2012: 3) pravi, da so televizija, računalnik in drugi mediji koristni, obenem pa 

poudarja, da je glasno branje, pogovor z otrokom, ukvarjanje z njim nenadomestljivo. 

Prepuščanje otroka televiziji ima v otrokovem razvoju usodne posledice.  

Televiziji pogosto očitajo, da otroci s pogostim spremljanjem televizijskih vsebin zanemarjajo 

branje, ki od njih zahteva aktivno miselno udeležbo, medtem ko naj bi bilo gledanje televizije 

zgolj pasivno spremljanje ponujenih vsebin. Gre za različna medija, od katerih ima vsak svoje 

prednosti in pomanjkljivosti. Raziskave so pokazale, da je televizija lahko tudi pripomoček za 

širjenje bralne kulture, popularizacijo branja, knjig pesnikov, pisateljev in drugih literarnih 

ustvarjalcev le, če jo ustrezno uporabljamo. Tako je lahko zanimiva televizijska oddaja 

spodbuda za iskanje novih informacij in novih znanj s pomočjo poučne literature. Seveda pa 

je naloga staršev, da se z otroki pogovarjajo o televizijskih vsebinah in otroka naučijo 

pravilno in kritično sprejemati, izbirati in vrednotiti medijska sporočila (Peštaj v Knaflič, 

2009: 91).  

Poleg televizije moramo otroku omejiti tudi čas igranja/učenja z računalnikom. Za otroke med 

4. in 6. letom je priporočljivo, da spletna aktivnost ne preseže 25 minut dnevno. Paziti 

moramo, da zaradi tega ni prikrajšan pri drugih aktivnostih, ki so pomembne v tem starostnem 

obdobju (igra, skupno branje, ustvarjalne dejavnosti, poslušanje pravljic in pesmi, druženje z 

vrstniki) (prav tam). 

 

2.9  RAZLIČNE OBLIKE IN PROJEKTI SPODBUJANJA BRANJA PRI 

NAS 
 

Spodbujanja bralnih navad predšolskega otroka ne more biti brez spodbujanja bralnih navad 

odraslih. To pa ne zajema le staršev, vzgojiteljev, knjižničarjev, različnih mentorjev, ki 

izvajajo knjižno vzgojo predšolskih otrok, ampak je ključnega pomena ustvarjanje 

pozitivnega odnosa do branja v družbi nasploh (Mlakar v Grosman in Mohor, 2003: 84). 

Danes se v vrtcih in tudi kasneje v šolah uveljavljajo različni programi, ki spodbujajo 

družinsko branje. Starši se že zavedajo pomena družinskega branja za kasnejšo otrokovo  

uspešnost v šoli, vendar pa so premalo seznanjeni z načini, kako lahko otroku skupaj z 

vzgojiteljicami pri tem pomagajo (Saksida, 2012: 2).  
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B. Hanuš (v Grosman in Mohor, 2003: 143) v poglavju Različne oblike spodbujanja branja pri 

nas opisuje naslednje oblike spodbujanja: Predšolsko bralno značko, Knjigobube, Ciciklub, 

Babica in dedek pripovedujeta ter Zibelka branja. Ker so slednje oblike že poznane, bom v 

nadaljevanju opisala dva novejša projekta spodbujanja branja, ki sem ju zasledila med 

iskanjem literature na spletu.  

Prvi projekt BRANJE ZA ZNANJE IN BRANJE ZA ZABAVO je namenjen staršem 

(oziroma starim staršem, ki so motivirani za vključevanje) predšolskih otrok (od štiri do šest 

let), ki iz različnih razlogov (socialni, ekonomski, kulturni, izobrazben …) niso imeli dovolj 

dobrih možnosti za razvoj lastne pismenosti, in tistim, ki so motivirani za pomoč pri 

razvijanju porajajoče se pismenosti svojih otrok, vendar so premalo spretni, da bi bili pri tem 

uspešni. Čeprav je program namenjen odraslim, dejavno vključuje tudi otroke. Starši bodo v 

programu spoznali pomen družinske pismenosti, se seznanili s tem, kako beremo  z otrokom, 

spoznali bodo kakovostno otroško literaturo in druge medije, se poučili o pomenu pismenosti, 

spoznali bodo didaktične igre za spodbujanje bralnih spretnosti. Svetovalci jih bodo skupaj z 

otroki peljali na obisk v knjižnico, spoznali bodo različne dejavnosti, ki jih lahko počno starši 

za spodbujanje otrokove porajajoče se pismenosti ter razvijanje motivacije za branje. Program 

traja predvidoma 12 tednov, izvajajo pa ga vrtci po vsej Sloveniji v sodelovanju s splošno ali 

šolsko knjižnico (Program družinske pismenosti za starše predšolskih otrok, 2006). 

 

Drugi projekt z naslovom V OBJEMU BESED je prav tako namenjen dvigu družinske 

pismenosti. Družinsko pismenost v projektu predstavljajo kot temelj bralne pismenosti, ki pa 

je nujni pogoj za delovanje v informacijski družbi. Temeljna izhodišča projekta so:   

− otrokova obkroženost z bralnim gradivom (v vrtcu oziroma šoli in v domačem okolju),  

− vloga knjižnice (ne samo kot prostora izposoje gradiva, temveč tudi dejavnosti za 

mlade bralce), 

− glasno branje otrokom (ker je otrok še poslušalec in ne samostojni bralec) in  

− odrasli, ki je bralni zgled.  

V projektu sodelujejo Univerza v Mariboru – Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta, 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in 14 vrtcev iz dvanajstih statističnih regij 

Slovenije (V objemu besed: projekt za spodbujanje družinske pismenosti, 2017). 

 

S tem sklenem teoretični del. Sledi empirični del. 



22 
 

EMPIRIČNI DEL 
 

3 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Z izvedeno raziskavo sem želela ugotoviti mnenja staršev o pomembnosti branja v 

predšolskem obdobju, pogostosti in kakovosti branja, poteku branja v domačem okolju, 

izboru literature ter ali so starši z lastnim branjem knjig pozitiven zgled otrokom. 

Strokovna literatura in številne raziskave jasno opredeljujejo, da imajo starši ključno vlogo v 

razvoju otrokovih bralnih navad. Med odraščanjem lahko otroku branje postane prijetno in 

zabavno početje ali pa veselje do branja izgubi in posledično nazaduje na intelektualnem 

področju. V predšolskem obdobju in kasneje starši vplivajo na pozitiven odnos do branja 

tako, da otrokom berejo, jih spodbujajo k interpretaciji slikanic, se pogovarjajo o prebrani 

vsebini, jim omogočajo prijetne trenutke za branje, si izposojajo knjige, sodelujejo z 

vzgojitelji ter so zgled z rednim branjem in zanimanjem za knjige (Kropp, 2000).  

Skupno branje, ki predstavlja optimalen kontekst za spodbujanje govora in razvoj pismenosti, 

je tisto, pri katerem starši spodbujajo pogovor o vsebini knjige, pripovedovanje, postavljanje 

odprtih vprašanj ter učenje novih besed (Bajc in Marjanovič Umek, 2005). Družine pa se 

razlikujejo glede na to, kakšno vrednost pripisujejo pismenosti, za kakšen namen jo 

uporabljajo, na kakšen način ter kako pogosto.  

Hipoteza, ki jo bom skušala potrditi ali ovreči na podlagi analize podatkov, pridobljenih z 

anketnim vprašalnikom, je, da obstaja velika vrzel med priporočili strokovne literature o 

družinskem branju/pogostosti in kakovosti družinskega branja ter dejanskim stanjem 

pogostosti in kakovosti družinskega branja v predšolskem obdobju otroka. 

 

4 CILJI 
 

Glede na predmet in problem raziskovanja sem z raziskavo želela preučiti,  

− ali se starši zavedajo, kako pomembno je branje za intelektualni razvoj otroka, 

− ali načrtno vzgajajo otroke v aktivne bralce,  

− ali so dosledni pri bralnih navadah in morebitne dejavnike, ki preprečujejo bralne 

navade (npr. tehnologija, igra ali druge dejavnosti). 
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5 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glede na zastavljene cilje sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV 1: Kako pomembno se zdi staršem branje otrokom že v predšolskem obdobju? 

RV 2: Pri kateri starosti otrok najpogosteje začnejo starši z branjem? 

RV 3: Kako pogosto, kako dolgo in kdaj starši berejo otrokom? 

RV 4: Kako berejo starši otrokom (uporaba intonacije in poudarkov, interpretiranje ilustracije, 

pogovor, uporaba lutke)?  

RV 5: Kako starši izbirajo literaturo, sami ali skupaj z otroki? 

RV 6: Ali otroci dojemajo branje kot zabavno aktivnost ali kot obveznost? 

RV 7: Kako pogosto berejo starši (število prebranih knjig letno)? 

 

6 RAZISKOVALNA METODA 
 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 

 

6.1 VZOREC 
 

Vzorec je neslučajnostni, in sicer namenski. Vanj so zajeta mnenja staršev predšolskih otrok 

iz dveh različnih vrtcev, ki imajo otroke vključene v različne oddelke. Prvi vrtec je bil iz 

Domžal in drugi iz Ljubljane. V oba vrtca sem anketne vprašalnike razdelila 5 oddelkom (od 

1 leta do 2 let 14 anket, od 2 do 3 let 14 anket, od 3 do 4 let 19 anket, od 4 do 5 let 24 anket in 

od 5 do 6 let prav tako 24 anket), to je po 95 vprašalnikov na vrtec, za oba vrtca skupaj 190. 

Izpolnjenih sem skupaj iz obeh vrtcev nazaj dobila 86, iz prvega 31 in iz drugega 55. To 

predstavlja 45 % vseh razdeljenih vprašalnikov. Končni vzorec zajema 86 staršev, in sicer 17 

očetov in 66 mater, 3 starši pa na vprašanje o spolu niso odgovorili.  

Spol 

Na začetku me je zanimal spol anketirancev.  
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Graf 1: Spol anketirancev 

Graf 1 nam prikazuje spolno strukturo anketiranih oseb glede na vrtec. V prvem vrtcu je 

vzorec sestavljalo 31 anketiranih staršev, od tega 29 (94 %)  mam in 2 (7 %) očeta. Vzorec 

drugega vrtca je bil 55 anketiranih staršev, od tega 15 (27 %) očetov in 37 (67 %)  mam, 3 (5 

%) anketirani starši pa spola niso opredelili.  

 

Število otrok v družini 

Zanimalo me je tudi, koliko otrok je v družini anketiranih staršev. 

 

Graf 2: Število otrok v družini 
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Graf 2 prikazuje število otrok v družini glede na vrtec. V prvem vrtcu je 5 (16 %) družin z 

enim otrokom, 20 (65 %) družin z dvema, 5 (16 %) družin s tremi in 1 (3 %) družina s štirimi 

otroki. V drugem vrtcu pa je kar 13 (24 %) družin z enim otrokom, 35 (64 %) družin z dvema 

in 6 (11 %) družin s tremi otroki, 1 (1 %) izmed anketiranih staršev pa števila otrok v družini 

ni napisal.  

 

6.2 PRIPOMOČKI 
 

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki je bil anonimen. Na začetku vprašalnika me 

je zanimal spol izpolnjevalca anketnega vprašalnika in število otrok v družini. Nato sta sledili 

dve 5-stopenjski lestvici. Pri prvi me je zanimalo strinjanje ali nestrinjanje s trditvijo, pri 

drugi pa pomembnost branja v predšolskem obdobju. V nadaljevanju je sledilo še 13 zaprtih 

vprašanj, kjer so bili staršem vnaprej podani odgovori.  

 

6.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
 

Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašalnike sem razdelila v 

mesecu maju 2017. Pri razdeljevanju anketnih vprašalnikov so mi pomagale vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic, ki so staršem ob prihodu ali odhodu otroka razdelile ankete, ki so jih 

starši nato izpolnjene vrnili v škatle pred igralnico njihovih otrok. Starši so imeli za 

izpolnjevanje anketnih vprašalnikov časa 5 dni. Dobili so jih v ponedeljek in jih vrnili do 

petka.  

Podatke, ki sem jih pridobila, sem analizirala, grafično prikazala s pomočjo programa 

Microsoft Excel ter jih uporabila pri interpretaciji raziskovalnih vprašanj.  

 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem uporabila pri interpretaciji raziskovalnih 

vprašanj. Rezultate vprašanj sem prikazala grafično, v obliki grafov, nato pa še opisno. Na 

raziskovalna vprašanja sem odgovorila z rezultati anketnega vprašalnika v povezavi s  

strokovno literaturo.   
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1 

 

Zanimalo me je, kako pomembno se zdi staršem branje otrokom že v predšolskem obdobju. 

Odgovore na vprašanje sem pridobila s pomočjo dveh 5-stopenjskih lestvic odgovorov. Pri 

prvem so označili svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s trditvijo, pri drugem pa pomembnost 

branja.  

 

Vprašanje št. 1: Ali ima skupno branje otroka in staršev pozitiven vpliv na intelektualni 

razvoj otroka?  

 

 

Graf 3: Pozitiven vpliv branja na intelektualni razvoj otroka glede na vrtec 

 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da se anketirani starši v veliki meri v obeh vrtcih zavedajo 

pozitivnega vpliva branja na otrokov intelektualni razvoj, saj se vsi strinjajo z napisano 

trditvijo. V prvem je 17 (55 %) anketiranih staršev obkrožilo, da se s trditvijo zelo strinja, 13 

(42 %), da se strinjajo in eden od anketiranih staršev (3 %), da se ne more odločiti. V drugem 

pa je kar 37 (67 %) anketiranih staršev obkrožilo, da se s trditvijo zelo strinjajo in 18 (33 %) 

anketirancev, da se s trditvijo strinjajo.  

Branje ugodno vpliva na otrokov vsestranski razvoj, saj spodbuja njegov jezikovni in 

intelektualni razvoj, razvoj domišljije in bogati čustveno življenje, bogati besednjak, širi 

obzorje po različnih področjih znanja. Poleg vpliva na otrokov celostni razvoj poglablja tudi 

čustvene vezi med otroki in odraslimi (Jamnik, 2012: 2). 
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Vprašanje št. 2: Kako pomembno se vam zdi branje otrokom v predšolskem obdobju? 

 

 

Graf 4: Pomembnost branja otrokom v predšolskem obdobju 

 

Iz grafa 4 lahko vidimo, koliko se anketirani starši zavedajo pomembnosti branja otrokom v 

predšolskem obdobju. Rezultati kažejo, da se 20 (65 %) anketiranim staršem v prvem vrtcu 

zdi branje zelo pomembno in 11 (35%) anketiranim staršem pomembno. V drugem vrtcu je 

odgovor »zelo pomembno« obkrožilo 37 (67 %) anketiranih staršev in odgovor »pomembno« 

18 (33 %) anketirancev. Povzamem lahko, da se vsi starši zavedajo pomembnosti branja 

otrokom v predšolskem obdobju, vendar pa samo zavedanje ni dovolj. Veliko je odvisno od 

bralnih navad staršev in pogostosti ter kakovosti branja v družini.  

Raziskovalci so si enotni, da je predšolsko obdobje odločilno za razvoj otrokovih bralnih 

sposobnosti, katerih posledica je uspešnost v poznejšem šolskem obdobju (Dolinšek - Bubnič, 

1999: 16–17). Tudi preučevanje uspešnosti pri opismenjevanju otrok v šoli je pokazalo, da je 

pogostost branja, spodbud in zgledov za branje v družini, ki jo je bil otrok deležen v 

predšolskem obdobju, povezana z uspešnostjo pri branju in pisanju. Raziskave so pokazale, 

da otroci v povprečju dosežejo raven pismenosti, kot so jo dosegli njihovi starši, in si 

pridobijo bralne navade, zelo podobne navadam svojih staršev (L. Knaflič v Grosman in 

Mohor, 2003: 34).  
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, pri kateri starosti otrok najpogosteje 

začnejo starši z branjem. Odgovore sem pridobila s pomočjo tretjega vprašanja anketnega 

vprašalnika.  

 

Vprašanje št. 3: Koliko je bil star vaš otrok, ko ste mu začeli brati?  

 

 

Graf 5: Starost otrok ob prvem branju 

 

Rezultati prikazujejo, da je v prvem vrtcu 18 (58 %) anketiranih staršev začelo z branjem od 

rojstva do 1 leta, 11 (35 %) anketiranih staršev od 1 leta do 2 let, 1 (3 %) anketirani roditelj od 

2 do 3 let in 2 (6 %) anketirana roditelja od 3 let naprej. Ena anketirana mama iz prvega vrtca 

je pri tem vprašanju obkrožila dva odgovora, prvega (od 0 let do 1 leta) in zadnjega (od 3 let 

naprej). Predvidevam, da je obkrožila za vsakega otroka posebej, saj je navedla, da ima dva 

otroka. 

V drugem vrtcu pa je 24 (44 %) anketiranih staršev začelo brati od rojstva do 1 leta, 20 (36 

%) anketiranih staršev od 1 leta do 2 let, 7 (13 %) anketiranih staršev od 2 do 3 let in 4 (7 %) 

anketirani starši od 3 let naprej.  

Glede na rezultate lahko povzamem, da veliko staršev začne z branjem po rojstvu oziroma po 

1 letu. Številni avtorji so mnenja, da naj bi z branjem otrokom začeli že po rojstvu, saj to 

pozitivno vpliva na njihovo kasnejše učenje. Otrokove izkušnje že od rojstva naprej pozitivno 

vplivajo na njegovo približevanje pismenosti (Grginič, 2006: 13). Dialog z otrokom od rojstva 
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naprej je njegova osebna potreba in pravica. Pripovedovanje in glasno branje je primerno od 

otrokovega rojstva pa vse dokler je pripravljen poslušati (Matko Lukan v Knaflič, 2009: 29). 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3 

 

Pri tretjem raziskovalnem sem želela raziskati, kako pogosto, kako dolgo in kdaj starši berejo 

otrokom. Odgovore sem pridobila s pomočjo vprašanj na četrto, peto in šesto vprašanje 

anketnega vprašalnika.  

 

Vprašanje št. 4: Kako pogosto berete skupaj z otrokom? 

 

 

Graf 6: Pogostost skupnega branja 

 

Rezultati so pokazali, da v prvem vrtcu 14 (45 %) anketiranih staršev otrokom bere pogosto 

(skoraj vsak dan), prav tako 14 (45 %) anketiranih staršev občasno (dvakrat do trikrat na 

mesec) in 3 (10 %) anketirani starši redko (enkrat na mesec). V drugem vrtcu 21 (38 %) 

anketiranih staršev bere pogosto, 31 (56 %) anketiranih staršev občasno in 3 (5 %) anketirani 

starši redko.  

Literatura navaja, da je priporočljivo brati otroku vsak dan. Lahko pa se zgodi, da to ne uspe 

vedno in to ni nič narobe. Najpomembneje je, da si starši za branje otroku vzamejo dovolj 

časa in uživajo v branju skupaj z njim (Knaflič v Grosman in Mohor, 2003: 38–39). Če mu 

beremo vsak dan in če pri tem poskrbimo, da se prijetno počuti, mu privzgojimo potrebo po 
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tovrstnem doživljanju. Najbolje je, če vsakodnevno branje postane ritual (Matko Lukan v 

Knaflič, 2009: 35).   

Rezultati so pokazali, da večina staršev (45 ali 52 %) otrokom bere občasno, kar pomeni 

dvakrat do trikrat na teden, kar pa je glede na literaturo premalo, saj naj bi otroku brali vsak 

dan. Lahko rečemo, da bi morali starši otrokom brati pogosteje. 

 

Vprašanje št. 5: Kako dolgo poteka branje? 

 

 

Graf 7: Čas skupnega branja 

 

V prvem vrtcu 9 (29 %) anketiranih staršev otrokom bere do 10 minut, 22 (71 %) anketiranih 

staršev od 10 do 30 minut in le 1 (3 %) anketirani roditelj več kot 30 minut. Pri tem vprašanju 

sta v prvem vrtcu 2 anketirani mami obkrožili dva odgovora, in sicer prvega in drugega. Ena 

od anketiranih mam je zraven napisala, da je čas branja odvisen od starosti hčerk, druga 

anketirana mama pa je napisala, da do 10 minut traja otrokovo branje, medtem ko od 10 do 30 

minut njeno. V drugem vrtcu 17 (31 %) anketiranih staršev bere do 10 minut, 35 (64 %) 

anketirancev od 10 do 30 minut in 3 (5 %) anketiranci več kot 30 minut.  

Številni avtorji so mnenja, da naj bi otroku brali vsaj 10 minut oziroma odvisno od otrokove 

starosti in njegovega zanimanja. T. Jamnik (2012: 2) pravi, da naj bi otroku brali toliko časa, 

dokler mu je prijetno. Enoletnemu otroku običajno le nekaj minut, se pa z vsakim mesecem 

starosti podaljšujejo minute, ko je otroku ob knjigah in branju prijetno. 

Glede na literaturo in rezultate lahko povzamem, da anketirani starši upoštevajo priporočila 

literature in berejo vsaj 10 minut.  
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Vprašanje št. 6: Kdaj največkrat berete z otrokom? 

 

 

Graf 8: Čas za skupno branje 

 

V prvem vrtcu 25 (81 %) anketiranih staršev najraje bere z otroki zvečer, pred spanjem, 8 (26 

%) anketirancev pa popoldan. V drugem vrtcu 51 (93 %) anketiranih staršev bere zvečer pred 

spanjem, 6 (11 %) anketiranih staršev pa popoldne. Pri tem vprašanju so tri anketirane mame 

iz prvega vrtca in dve anketirani mami iz drugega vrtca obkrožile po dva odgovora (popoldan 

in zvečer, pred spanjem). Ena anketirana mama iz prvega vrtca pa na vprašanje ni odgovorila. 

Večina (76 ali 88 %) anketiranih staršev torej bere otrokom zvečer, preden gredo spat. 

Starši lahko berejo ali pripovedujejo kjer koli in kadar koli: na postelji, za mizo, v avtu, v 

fotelju z otrokom v naročju, zjutraj, po kosilu, zvečer pred spanjem. Nekateri starši radi berejo 

zvečer, nekateri po kosilu, nekateri po večerji (Matko Lukan v Knaflič, 2009: 28).  L. M. 

Morrow (2001; v Grginič 2006: 15) pravi, da naj bi branje postalo obred, in sicer vsak dan ob 

istem času in na istem mestu, najbolje zvečer. Meni, da je čas pred spanjem optimalen, saj se 

vsi, tako starši kot otroci, umirijo, z rednim branjem vzpostavijo navado, ki dolgoročno vpliva 

na branje otrok, saj tako ob večerih samoiniciativno posežejo po knjigi. Tudi B. Ivančić 

(2016) je v svojem diplomskem delu raziskovala družinsko branje glede na del dneva in 

ugotovila, da 88 % anketiranih staršev bere pravljice otrokom zvečer pred spanjem. 

Povprašala jih je tudi zakaj berejo ravno takrat, in starši so navedli naslednje ugotovitve: da se 

otrok takrat umiri, ker drugače ni časa, ker otrok sam zahteva pravljico za lahko noč, ker otrok 

potem lažje zaspi.  
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4 

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako starši berejo otrokom: ali 

uporabljajo intonacijo in poudarke, interpretirajo slikanice, se pogovarjajo z otroki, jim ob 

branju postavljajo vprašanja ali uporabijo lutko. Odgovore sem pridobila s pomočjo sedmega 

in osmega vprašanja anketnega vprašalnika.  

 

Vprašanje št. 7: Kako poteka branje otroku? 

 

 

Graf 9: Potek branja otroku  

 

Rezultati so pokazali, da v prvem vrtcu 3 (10 %) anketirani starši le preberejo vsebino knjige, 

4 (13 %) anketiranci se o vsebini še pogovarjajo in postavljajo vprašanja, 23 (74 %) 

anketiranih staršev se z otroki o vsebini pogovarja in interpretira slikanice, 4 (13 %) 

anketirani starši pred branjem preletijo besedilo in se nato pogovorijo, eden od anketiranih 

staršev (3 %) pa je obkrožil zadnji odgovor, da branje poteka drugače. Pri tem vprašanju so tri 

anketirane mame obkrožile več odgovorov. Dve anketirani mami sta obkrožili drug in tretji 

odgovor, ena anketirana mama pa je obkrožila prve štiri odgovore in zraven dopisala, da je 

odvisno, s katero od treh hčera bere. Ena od anketiranih mam na vprašanje ni odgovorila. 

V drugem vrtcu 10 (18 %) anketiranih staršev le prebere vsebino knjige, 20 (36 %) 

anketiranih staršev se o vsebini še pogovarja in postavlja vprašanja, 24 (44 %) anketiranih 
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staršev se med branjem pogovarja in interpretira ilustracije, 3 (5 %) anketirani starši pred 

branjem preletijo vsebino in en anketirani roditelj (2 %) bere na drugačen način. V tem vrtcu 

so prav tako tri anketirane mame obkrožile po dva odgovora, dve anketirani prvega in 

drugega, ena anketirana pa drugega in tretjega, anketirani oče, ki pa je obkrožil »drugo«, je 

dodal, da poteka branje tako, da on prebere vsebino in se po branju z otrokom pogovori, 

potem pa otrok postavlja vprašanja.  

 

Literatura navaja, da je pomembno, da se starši z vsebino, načinom branja in s trajanjem 

prilagodijo posameznemu otroku, saj se otroci razlikujejo med seboj (Knaflič v Grosman in 

Mohor, 2003: 38). Branje otrokom pomeni, da skupaj z njimi opazujemo ilustracije, se 

pogovarjamo, beremo besedilo, razlagamo otroku neznane besede, povezujemo z otrokovimi 

doživetji in podobno (Jamnik, 2012: 3). Otrokovo razumevanje besed ali vsebine je dobro 

med branjem »preverjati« s postavljanjem različnih vprašanj, ga spodbujati, da pokaže 

dogajanje na ilustraciji in podobno (Bucik v Knaflič, 2009: 21).  

 

Vprašanje št. 8: Na kakšen način berete otrokom? 

 

 

Graf 10: Način branja 

 

Rezultati prikazujejo, da v obeh vrtcih skoraj vsi anketirani starši (76 ali 88 %) preberejo 

vsebino knjige doživeto, z uporabo intonacije in poudarkov. V drugem vrtcu je 8 (15 %) 

anketiranih staršev obkrožilo odgovor, da vsebino preberejo normalno, brez uporabe 
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poudarkov in intonacije. Na vprašanje pa ena anketirana mama iz prvega vrtca (3 %) in en 

anketirani oče (1 %) iz drugega nista odgovorila.   

V literaturi piše, da je pomembno, da ko otroku beremo ali pripovedujemo, to počnemo 

celostno, saj nas otrok posluša z vsemi čuti in nas zaznava kot celoto (Matko Lukan v Knaflič, 

2009: 30). Prav tako se mora tisti, ki otroku bere, pri branju kar se da potruditi. To pomeni, da 

v branje vključi smiselne poudarke in intonacije in da je v njegovem branju opazna čustvena 

izraznost, ki jo otrok lahko med poslušanjem prepozna (Marjanovič Umek in Zupančič v 

Grosman in Mohor, 2003: 30). Ključen dejavnik za kakovostno branje je način, kako starši 

otroku posredujejo bralne izkušnje, kako prepoznajo otrokove interese, kako branje 

prilagodijo in povežejo z otrokovimi osebnimi izkušnjami, predstavami in spoznanji (Bucik v 

Knaflič, 2009: 23).  

Povzamem lahko, da se skoraj vsi anketirani (76 ali 88%) starši glede na rezultate držijo 

napotkov, ki sem jih zasledila v literaturi, in pri branju vsebine uporabljajo intonacijo in 

poudarke. 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5 

 

V petem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako poteka izbor literature: ali jo starši 

izberejo sami, skupaj z otroki ali to naredijo otroci sami ali se posvetujejo s knjižničarko.  

 

Vprašanje št. 9: Kako izbirate literaturo, ki jo berete otroku?  

 

 

Graf 11: Načini izbora literature 

10 %

20 %

42 %

31 %

61 %
55 %

3 %
9 %

0 % 2 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Prvi vrtec Drugi vrtec

Sam/-a. Izbere jo otrok sam.

Skupaj z otrokom. Posvetujem se s knjižničarko.

Poiščem jo na internetu.



35 
 

Rezultati prikazujejo, da v prvem vrtcu 3 (10 %) anketirani starši sami izberejo literaturo, 13 

(42 %) anketiranih staršev je odgovorilo, da literaturo izbere otrok sam, 19 (61 %) anketiranih 

staršev jo izbere skupaj z otrokom in eden (3 %) anketirani roditelj se o izboru posvetuje s 

knjižničarko. V tem vrtcu je 5 anketiranih mam obkrožilo več odgovorov. Dve anketirani 

mami sta obkrožili prve tri odgovore (Sam/-a; Izbere jo otrok sam; Skupaj z otrokom), tretja 

anketirana mama drugi, tretji in četrti odgovor (Izbere jo otrok sam; Skupaj z otrokom; 

Posvetujem se s knjižničarko), četrta anketirana mama drugi in tretji odgovor (Izbere jo otrok 

sam; Skupaj z otrokom), peta anketirana mama pa je obkrožila prvi in tretji odgovor (Sam/-a; 

Skupaj z otrokom). Ena anketirana mama iz prvega vrtca na vprašanje ni odgovorila.  

V drugem vrtcu 11 (20 %) anketiranih staršev izbere literaturo samostojno, pri 17 (31 %) 

anketiranih starših jo izbere otrok sam, 30 (55 %) anketiranih staršev jo izbere skupaj z 

otrokom, 5 (9 %) anketiranih staršev se prej posvetuje še s knjižničarko in eden (2 %) od 

anketiranih staršev literaturo poišče na internetu. Tudi v tem vrtcu je nekaj anketiranih staršev 

obkrožilo več odgovorov, in sicer pet anketiranih mam in en anketirani oče. Anketirani oče je 

obkrožil zadnje tri odgovore, dve anketirani mami sta obkrožili prva dva odgovora, drugi dve 

anketirani mami drugi in tretji odgovor ter peta anketiranih mam prve štiri odgovore.  

Literatura priporoča, da je dobro, če se otroci in starši dogovorijo, da si v knjižnici otrok nekaj 

knjig izbere sam, nekaj knjig pa starši. Za pomoč se lahko obrnejo tudi na knjižničarje. Ko 

knjige prinesejo domov naj otroka aktivno vključijo v izbor vrstnega reda, po katerem bodo 

prebrali izposojene knjige. Otrok tako dobi občutek samostojnosti, ob tem pa se uči tudi 

izbiranja in odločanja (Bucik v Knaflič, 2009: 20).  

Glede na rezultate večina (49 ali 57 %) anketiranih staršev literaturo izbira skupaj z otrokom, 

kar je zelo dobro, saj tako lahko starši ugotovijo, kaj otroka zanima in kakšne knjige ga 

pritegnejo. Ob tem pa morajo upoštevati tudi otrokovo starost in primernost literature. Starši 

naj torej otroku berejo vse literarne vrste in zvrsti oziroma vse, kar otroka zanima, v čemer 

uživa in obenem tudi tisto, v čemer sami uživajo (Jamnik, 2012: 3).   

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 6 

 

V šestem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako otroci dojemajo branje: ali ga 

dojemajo kot zabavno aktivnost, kot obveznost ali včasih kot prijetno aktivnost in včasih kot 

obveznost. Na to vprašanje sem si pomagala odgovoriti tudi z enajstim in trinajstim 
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vprašanjem anketnega vprašalnika, saj sta povezana z dojemanjem branja in pomenom branja 

za otroke. 

 

Vprašanje št. 10: Kako otroci po vašem mnenju dojemajo branje? 

 

 

Graf 12: Mnenje staršev o otrokovem dojemanju branja 

 

Rezultati odgovorov na vprašanja kažejo, da v obeh vrtcih večina (72 ali 84 %) anketiranih 

staršev meni, da otrok dojema branje kot prijetno aktivnost, na kar imajo zelo velik vpliv prav 

starši. V prvem vrtcu so 4 (13 %) anketirani starši obkrožili, da otroci dojemajo branje včasih 

kot prijetno aktivnost, včasih pa kot obveznost. V drugem vrtcu so 3 (5 %) anketirani starši 

odgovorili, da otroci branje dojemajo kot obveznost in 5 (9 %) anketiranih staršev, da ga 

včasih dojemajo kot prijetno aktivnost in včasih kot obveznost. Na vprašanje tako v prvem 

kot v drugem vrtcu ena anketirana mama ni odgovorila.  
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Vprašanje št. 11: Kdo po navadi da pobudo za branje? 

 

 

Graf 13: Oseba, ki da pobudo za branje 

 

Rezultati so pokazali, da v obeh vrtcih dajo pobud za branje tako anketirani starši kot otroci 

anketirancev. V prvem vrtcu je 11 (35 %) anketiranih staršev obkrožilo, da dajo sami pobudo 

za branje in 24 (77 %) anketiranih staršev, da dajo pobudo otroci sami. V drugem je 29 (53 

%) anketiranih staršev obkrožilo prvi odgovor in 31 (56 %) anketirancev drugi odgovor. V 

prvem vrtcu je oba odgovora obkrožilo 5 anketiranih mam, v drugem vrtcu pa 5 anketiranih 

mam in en anketirani roditelj, ki ni obkrožil spola. Ena anketirana mama iz prvega vrtca in en 

anketirani oče iz drugega vrtca na vprašanje nista odgovorila.  

 

Vprašanje št. 13: Katere aktivnosti po mnenju staršev konkurirajo branju otroku? 

 

 

Graf 14: Aktivnosti, ki po mnenju staršev konkurirajo branju 
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V prvem vrtcu je 8 (26 %) anketiranih staršev obkrožilo, da računalnik ali tablica konkurirata 

branju, 14 (45 %) anketiranih staršev, da je to televizija in 12 (39 %) anketiranih staršev, da je 

to igra. V prvem vrtcu so več odgovorov obkrožile 3 anketirane mame. Prva anketiranka je 

obkrožila prve tri odgovore, druga anketiranka prva dva odgovora in tretja anketiranka prvi in 

tretji odgovor. Ena anketirana mama pa ni odgovorila.  

V drugem vrtcu je 12 (22 %) anketiranih staršev izbralo odgovor računalnik, tablica, 24 (44 

%) anketiranih staršev televizijo, prav tako 24 (44 %) anketirancev igro in 2 (4 %) anketirana 

roditelja »drugo«. Več odgovorov obkrožili 3 anketirani očetje in 4 anketirane mame. Dva 

anketirana očeta sta obkrožila prva dva odgovora, dve anketirani mami in tretji anketirani oče 

so obkrožili drug in tretji odgovor, tretja anketirana mama je obkrožila prve tri odgovore in 

četrta anketirana mama prvega in tretjega. En anketirani oče pa na vprašanje ni odgovoril.  

Strokovna literatura in številne raziskave jasno opredeljujejo, da imajo starši ključno vlogo v 

razvoju otrokovih bralnih navad. Med odraščanjem lahko otroku branje postane prijetno in 

zabavno početje ali pa veselje do branja izgubi in posledično nazaduje na intelektualnem 

področju (Kropp, 2000). Da se razvije otrokov pozitiven odnos do branja je pomembno 

razumevanje, da branje prinaša nova znanja in da je branje tudi vir užitka, zabave in 

sprostitve. To pa lahko izkusi le v domačem okolju, če ima okrog sebe starše, sorojence ali 

druge, ki uživajo v branju, z navdušenjem pripovedujejo in branje knjig doživljajo tudi 

čustveno (Bucik v Knaflič, 2009: 22). 

Glede na rezultate anketnega vprašalnika lahko vidimo, da po mnenju večine (72 ali 84 %) 

anketiranih staršev otroci dojemajo branje kot prijetno izkušnjo. V veliki večini (55 ali 64 %) 

dajejo tudi pobudo za branje. Televizija, tablica, računalnik in igra pa v podobni meri 

predstavljajo konkurenco branju. Zavedati se moramo, da interes za branje vedno »tekmuje« z 

interesom za druge dejavnosti. Če so pri otroku v ospredju interesi za druge dejavnosti, se 

morajo prav starši potruditi, da te in interese povežejo s knjigami in mu tako pomagajo, da 

razvije še interes za branje (Bucik v Knaflič, 2009: 24). 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 7 

 

Pri zadnjem, sedmem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto berejo starši 

oziroma koliko knjig preberejo letno, saj tako tudi otrokom kažejo zgled in spodbujajo bralne 

navada pri otrocih.  
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Vprašanje št. 14: Koliko knjig na leto preberete sami? 

 

 

Graf 15: Število knjig, ki jih v enem letu preberejo starši 

 

Rezultati kažejo, da je v prvem vrtcu prvi odgovor obkrožilo 6 (19 %) anketiranih staršev, kar 

pomeni, da letno ne preberejo nobene knjige, do pet knjig prebere 8 (26 %) anketiranih 

staršev, od 5 do 10 knjig 9 (29 %) anketiranih staršev in več kot 10 knjig 7 (23 %) anketiranih 

staršev. V drugem vrtcu 8 (15 %) anketiranih staršev ne prebere nobene knjige, 25 (45 %) 

anketiranih staršev prebere do 5 knjig letno, 8 (15 %) anketiranih staršev od 5 do 10 knjig in 

13 (24 %) anketiranih staršev več kot 10 knjig. Na vprašanje nista odgovorila dva anketirana 

roditelja, v prvem vrtcu ena anketirana mama, v drugem vrtcu pa en anketirani oče.  

Starši, ki so sami bralci in imajo pozitiven odnos do branja, znajo bolje vključiti in spodbuditi 

otroke k branju, zbuditi njihov interes za knjige in branje ter ga tudi ohranjati. Na otroke naj 

prenesejo sporočilo, da je branje prijetno, zabavno, pomembno in koristno, kar pa še posebej 

velja za zgodnje otroštvo, ko otrok še ne zna brati in mu lahko knjige približajo le odrasli. Če 

branje za starše same ni vir užitka in zadovoljstva, morda sploh ne vedo, kako prikazati 

otrokom branje kot nekaj zanimivega in koristnega, zato je ključno, da starše s tem seznanimo 

in jim pomagamo, da bodo lahko otrokom lahko pomagali pri spoznavanju pozitivnih plati 

branja (Bucik v Knaflič, 2009: 23). 
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8 SKLEP  
 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti mnenja staršev o pomembnosti branja v predšolskem 

obdobju, pogostosti in kakovosti branja, poteku branja v domačem okolju, izboru literature ter 

ali so starši sami z branjem knjig pozitiven zgled otrokom. Glede na namen sem si zastavila 

sedem raziskovalnih vprašanj. Pri odgovarjanju na zastavljena raziskovalna vprašanja so mi 

pomagali rezultati, ki sem jih pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika za starše, ter domača 

in tuja strokovna literatura.  

Na začetku raziskave me je zanimalo, ali se anketirani starši zavedajo pozitivnega vpliva 

skupnega branja na intelektualni razvoj otroka in kako pomembno se jim zdi branje v 

predšolskem obdobju. Ugotovila sem, da se večina anketiranih staršev iz obeh vrtcev zaveda 

pozitivnega vpliva branja na razvoj in da se večini anketiranih staršev zdi branje zelo 

pomembno že v predšolskem obdobju. Vendar pa se mi zdi, da samo zavedanje ni dovolj, 

ampak je vse odvisno od bralnih navad družine, pogostosti in kakovosti branja.  

Zanimalo me je, pri kateri starosti starši začnejo z branjem otroku. V literaturi sem zasledila, 

da naj bi otrokom brali že v prenatalnem obdobju, saj branje poleg pogovora ugodno vpliva 

na otrokov razvoj. Tudi branje takoj po rojstvu ima pozitivne vplive na kasnejše učenje. 

Raziskava je pokazala, da večina (42 ali 49 %) anketiranih staršev iz obeh vrtcev začne z 

branjem po rojstvu oziroma pri enem letu.  

Ugotovila sem, da večina anketiranih staršev v obeh vrtcih pogosto (skoraj vsak dan) ali 

občasno (dvakrat do trikrat na teden) bere literaturo svojim otrokom. Čas, ki ga namenijo 

skupnemu branju, pri večini (57 ali 66 %) anketiranih staršev traja od 10 do 30 minut, kar je 

glede na priporočila v literaturi primerno. Bolj kot same minute branja pa je pomembno, da se 

otroci ob branju prijetno počutijo, da jih dana vsebina pritegne ter da je primerna njihovi 

starosti. Čas za skupno branje je pri večini (76 ali 88 %) družin zvečer, pred spanjem, kar je 

tudi pričakovano, saj si takrat glede na odgovore starši najlažje vzamejo čas.  

V zgodnjem obdobju večina otrok rada posluša zgodbe in uživa ob branju. Starši uporabljajo 

različne načine branja. Raziskava je pokazala, da se večina (46 ali 53 %) anketiranih staršev 

med branjem o vsebini tudi pogovarja in interpretira ilustracije. Veliko (23 ali 27 %) 

anketiranih staršev otrokom postavlja vprašanja in se tako prepriča o razumevanju vsebine. 

Nekaj (12 ali 14 %) anketiranih staršev pa vsebino knjige le prebere. Pri branju skoraj vsi (76 

ali 88 %) anketirani starši vsebino knjige preberejo doživeto, z uporabo intonacije in 
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poudarkov. To se mi zdi izjemno pomembno, saj otroke to zelo pritegne in na tak način lažje 

doživijo vsebino.  

Izbor literature pri večini (49 ali 57 %) anketiranih staršev poteka skupaj z otrokom. Otroci po 

mnenju anketiranih staršev večinoma (72 ali 84 %) dojemajo branje kot prijetno aktivnost, na 

kar imajo zelo velik vpliv prav starši. V nekaterih družinah anketirancev je branje nekaj 

prijetnega, v drugih družinah anketirancev pa je branje lahko zapravljanje časa. Dojemanje 

branja je torej v veliki meri odvisno od bralnih navad družine anketirancev. Pobudo za branje 

dajejo glede na raziskavo v obeh vrtcih tako anketirani starši kot njihovi otroci. Zanimale so 

me tudi aktivnosti, ki po mnenju anketiranih staršev konkurirajo branju. Pričakovano so vse 

naštete aktivnosti (računalnik, tablica; televizija; igra) v podobni meri konkurenca branju. 

Malce bolj pa vseeno izstopata odgovora »televizija« (37 ali 43 % anketiranih) in »igra« (43 

ali 50 % anketiranih).  

Na koncu raziskave me je zanimalo, kako pogosto berejo starši sami, saj to zelo vpliva na 

bralne navade družine. Presenečena sem nad rezultati, ki so pokazali, da 33 (38 %) 

anketiranih staršev prebere do 5 knjig letno. 20 (23 %) anketiranih staršev pa letno prebere 

več kot 10 knjig. Pričakovala sem, da anketirani starši zaradi pomanjkanja časa berejo manj, 

vendar pa glede na tako majhno število anketiranih rezultati ne prestavljajo dejanskega stanja.   

Starši so vsekakor ustvarjalci otrokove prihodnosti. S svojim zgledom, dejanji in navadami 

imajo zelo velik vpliv na otroke. Prav tako vplivajo na bralne navade otrok. Če bo otrok videl 

brati starše, mu bo to predstavljajo znamenje, da je branje v družini pomembno in bo kmalu 

želel tudi sam brati. Otrok ob pozitivnem odnosu do branja že zelo zgodaj spozna, da mu 

branje omogoča dostop do najrazličnejšega znanja in informacij, ki jih potrebuje pri različnih 

dejavnostih in ob tem tudi, da se celo življenje uči.  

Na podlagi analize podatkov pridobljenih z anketnim vprašalnikom sem ugotovila, da se 

priporočila strokovne literature o družinskem branju/pogostosti in kakovosti družinskega 

branja v veliki meri skladajo z dejanskim stanjem pogostosti in kakovosti družinskega branja 

v predšolskem obdobju otroka. Izpostavila bi le, da bi starši lahko pogosteje brali otrokom, 

kot pa berejo glede na rezultate raziskave. Pri tem lahko pomagamo tudi strokovni delavci v 

vrtcu in starše ozaveščamo o pomenu branja v predšolskem obdobju. Pripravimo jim lahko 

seznam primerne literature ali pa organiziramo dodatne dejavnosti, izobraževanja in srečanja, 

kjer jim predstavimo prednosti branja, kako doživeto prebrati literaturo, interpretirati 

ilustracije in ponuditi dejavnosti, ki jih lahko z otrokom izvedejo po branju.    
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Ob ponovni izvedbi raziskave bi naredila primerjavo med vrtcema v urbanem in ruralnem 

okolju. To je bil na začetku pisanja diplomskega dela tudi moj namen, vendar pa mi za 

sodelovanje v raziskavi ni uspelo navdušiti vrtca iz ruralnega okolja.  
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10 PRILOGA 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
 

Spoštovani starši! 

 

Sem Sara Ložar, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam 

diplomsko nalogo pod mentorstvom doc. dr. Darije Skubic z naslovom Mnenja staršev o 

branju z otrokom v predšolskem obdobju. Ker v diplomskem delu potrebujem tudi empirični 

del, Vas vljudno prosim, da izpolnite spodnji vprašalnik. Anketa je anonimna, rezultate pa 

bom uporabila izključno v študijske namene. Odgovarjajte tako, da ob odgovoru obkrožite 

ustrezno črko.  

 

Upam, da boste ugodili moji prošnji in boste vrnjeni vprašalnik vrnili v posebno škatlo, ki bo 

postavljena pred igralnico vašega otroka, DO PETKA, 12. MAJA 2017, DO 9. URE.  

 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

 

Spol:              M            Ž        (obkroži) 

 

Število otrok: ________________ 

 

1. Skupno branje otroka in starša ima pozitiven vpliv na intelektualni razvoj otroka. 

a) Se zelo strinjam. 

b) Se strinjam. 

c) Niti se strinjam, niti se ne strinjam.  

č)   Se ne strinjam. 

d) Se sploh ne strinjam.  

 

2. Kako pomembno se vam zdi branje otrokom v predšolskem obdobju? 

a) Zelo pomembno.  

b) Pomembno.  

c) Niti pomembno, niti nepomembno.  

č)   Nepomembno.  
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d) Zelo nepomembno.   

 

3. Koliko je bil star vaš otrok, ko ste mu začeli brati? 

a) Od 0 let do 1 leta. 

b) Od 1 leta do 2 let. 

c) Od 2 let do 3 let.  

č)   Od 3 let naprej. 

 

4. Kako pogosto berete skupaj z otrokom? 

a) Pogosto (skoraj vsak dan). 

b) Občasno (dvakrat do trikrat na teden). 

c) Redko (enkrat na mesec). 

č)   Nikoli. 

 

5. Kako dolgo poteka branje? 

a) Do 10 minut. 

b) Od 10 do 30 minut. 

c) Več kot 30 minut. 

 

6. Kdaj največkrat berete z otrokom? 

a) Dopoldan.  

b) Popoldan. 

c) Zvečer, pred spanjem. 

 

7. Kako poteka branje otroku? 

a) Preberem vsebino knjige.  

b) Preberem vsebino knjige in se po branju z otrokom o vsebini pogovorim, 

postavljam mu vprašanja.  

c) Med branjem se o vsebini z otrokom tudi pogovarjam in interpretiram 

ilustracije. 

č)  Pred branjem preletim besedilo, preberem vsebino in se o prebranem 

pogovorim z otrokom. 

d) Vsebino knjige preberem s pomočjo lutke.  

e) Drugo. 
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8. Na kakšen način berete otrokom? 

a) Vsebino preberem normalno, brez uporabe poudarkov in intonacije.  

b) Vsebino preberem doživeto z uporabo intonacije in poudarkov.  

c) Vsebino zaigram z lutkami ali jo zapojem.  

 

9. Kako izbirate literaturo, ki jo berete otroku? 

a) Sam/-a. 

b) Izbere jo otrok sam.   

c) Skupaj z otrokom.  

č)   Posvetujem se s knjižničarko. 

d)   Poiščem jo na internetu.   

 

10. Kako otroci po vašem mnenju dojemajo branje? 

a) Kot prijetno aktivnost. 

b) Kot obveznost. 

c) Včasih kot prijetno aktivnost, včasih kot obveznost.   

 

11. Kdo po navadi da pobudo za branje? 

a) Vi, starši. 

b) Otrok sam. 

 

12. Ali se o izboru literature posvetujete z vzgojitelji v vrtcu? 

a) Da. 

b) Ne.  

 

13. Katere aktivnosti konkurirajo branju otroku?  

a) Računalnik, tablica. 

b) Televizija. 

c) Igra. 

č)   Drugo. 

 

14. Koliko knjig na leto preberete sami?  

a) Nobene. 

b) Do 5. 
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c) Od 5 do 10.  

č)  Več kot 10.  
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