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POVZETEK 

V diplomski nalogi Vzgojiteljevo spodbujanje otrok k pripovedovanju ţelim predstaviti,  kako 

pomembno vlogo imamo strokovni delavci vrtcev pri spodbujanju otrokovega mišljenja in 

govora. Z ustreznim načrtovanjem in izvajanjem dejavnosti imamo velik vpliv na razvoj 

otrokove jezikovne in med drugim tudi pripovedovalne zmoţnosti.  

V teoretičnem delu diplome me bo torej zanimal razvoj govora in na kakšne načine lahko  

vzgojitelj spodbuja otroka k pripovedovanju. 

V empiričnem delu bom predstavila anketni vprašalnik za vzgojitelje, kjer se vprašanja 

nanašajo na to, kako vzgojitelji ravnajo v praksi. Z njim sem preverila njihova stališča in 

mnenja do teh vprašanj.  

Ugotovila sem, da se vzgojitelji zavedajo, da stopnja njihove jezikovne zmoţnosti vpliva na 

razvoj otrokovih zmoţnosti. Za spodbujanje k pripovedovanju uporabljajo različne metode in 

motivacijska sredstva, prav tako otroke  učijo aktivnega poslušanja in jih spodbujajo k njemu. 

Ugotovila sem tudi, da vzgojitelji navajajo otroke na govorno nastopanje in jih k temu 

spodbujajo. 

 

KLJUČNE BESEDE: pripovedovanje, govor, besedišče, poslušanje 

  



 
 

ABSTRACT 

In my graduate thesis titled »Prescolar teacher's encouragement of the children's storytelling« 

I want to highlight the importance of the professional workers in kindergartens when it comes 

to the development of the children's way of thinking and their speech. With the adequate 

planning and practicing of the activities we have a great influence over children's language 

capacities; among them the children's capacities of the storytelling. 

In the theoretical part of the thesis I will focus on the development of the speech and in what 

way can a kindergarten teacher encourage the children's storytelling. 

In the empirical part I will introduce a questionnaire for the kindergarten teachers where the 

questions have been based on teacher's practical work; I have tried to compile their attitude 

and opinion on this topic. 

I found out that the kindergarten teachers are thoroughly aware that their language capacity 

effects the develpoment of children's lingual capacities. In order to encourage children's 

storytelling they are using different methods and the means of motivation as well as they 

encourage them to listen actively. I found out that kindergarten teachers train and animate 

children in order to be able to speak up publicly. 

 

KEY TERMS: storytelling, speech, vocabulary, listening 
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I TEORETIČNI DEL 

 

0 UVOD 

»V nobenem drugem obdobju ni govorni razvoj tako hiter in silovit kot prav v predšolskem 

obdobju, zato je toliko pomembnejše, da temu področju posvetimo veliko pozornosti« 

(Ajdišek 2010:  20).  

 

Razvoj govora otroku omogoča aktivnejše sodelovanje v socialnem ţivljenju. To se dogaja ţe 

v predjezikovni fazi govornega razvoja, tj. v obdobju dojenčka, ko otrok skuša na svoj način 

komunicirati z okoljem (jok, bebljanje …) (prav tam). 

Številne študije dokazujejo, da otrok pri štirih letih ţe razvije shemo za konvencionalno 

pripovedovanje zgodbe (Marjanovič Umek idr. 2004). To pomeni, da zmore posredovati svoje 

predstave, sklepe, tako kot jih sam razume. Za mlajše otroke je pripovedovanje bolj 

opisovanje predmetov in oseb, ne gre še za »prave zgodbe«. Po četrtem letu so v 

pripovedovanje zgodbe ţe vključeni problem, cilj in rešitev.  

Na razvoj otrokovega govora močno vpliva tudi poslušanje kakovostnih zgodb. Redno branje 

otroške literature (pravljic, zgodb, pesmi in ugank) prav tako ugodno vpliva na razvoj 

otrokove jezikovne zmoţnosti. 

Zelo pomemben je vzgojiteljev zgled. Pripovedovanje ne sme biti le zapolnitev »praznega« 

časa med posameznimi dejavnostmi, temveč mora biti vzgojiteljevo pripovedovanje zgodbe 

dejavnost sama po sebi. Če ţelimo otroke spodbuditi k pripovedovanju,  je pomembno tudi, 

kaj jim ponudimo. Zelo spodbudne so ilustracije, fotografije, lahko si pomagamo tudi z lutko. 

S spodbujanjem k pripovedovanju pomagamo otroku, da širi svoje besedišče, se uči oblikovati 

govorna sporočila tako, da jih poslušalci razumejo, razvija svojo domišljijo, se poistoveti z 

junaki iz zgodb, doţivlja pozitivna čustva.  

Pripovedovanje je eden izmed slogovnih postopkov razvijanja teme besedila, ki je odvisna od 

različnih dejavnikov, tudi od stopnje otrokovega govornega in kognitivnega razvoja (Ajdišek 

2010). Vseeno pa menim, da imamo vzgojitelji pri tem pomembno vlogo in se moramo še 
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posebej potruditi, da otroka z lastnim zgledom in drugimi dejavnostmi spodbudimo k 

pripovedovanju, ki bo smiselno. 

Menim, da je vzgojiteljevo spodbujanje otrok k pripovedovanju zelo pomembno za nadaljnji 

razvoj bralne pismenosti, ta pa je eden pomembnejših dejavnikov za otrokovo učno uspešnost.  

Zato bom v diplomski nalogi najprej predstavila razvoj govora, kamor sodi tudi razvijanje 

teme, nato pa bom spregovorila o tem, kako lahko vzgojitelj spodbuja otroke k 

pripovedovanju in jih navaja na govorno nastopanje. 
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1 GOVOR 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (1995: 253) govor opredeljuje kot oblikovanje besed in 

stavkov z govornimi organi.  

F. de Saussure (1997:25; povz. po Skubic 2004:9) pravi, da je govor individualno dejanje 

volje in razuma, v katerem moramo razlikovati kombinacije, s katerimi govorec uporablja 

jezikovni kod (knjiţni in neknjiţni jezik), da bi izrazil svojo misel. Uporabo teh kombinacij 

pa mu omogoča psihofizični mehanizem (npr. usta in jezik). 

Govor je najbolj sestavljena funkcija centralnega ţivčnega sistema. Je osnovno sredstvo 

ljudske komunikacije, pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika in orodje za 

prenos znanja. Izmed vseh ţivih bitij samo človek govori in se zato tudi dobro zaveda, da je 

njegova moč v sposobnosti govora.  

Govor nas torej označuje, oblikuje, izpopolnjuje in dela človeške. Tega se moramo zavedati 

kot posamezniki in kot vzgojitelji v odnosu do otrok. Zato bom v nadaljevanju natančneje 

predstavila razvoj govora. 

 

1.1 RAZVOJ GOVORA 

a) PREDJEZIKOVNO OBDOBJE 

Prvo obdobje v govornem razvoju, ki poleg zgodnjega zaznavanja in razumevanja govora 

vključuje jok, vokalizacijo, bebljanje in naključna posnemanja glasov brez razumevanja 

njihovega pomena, je predjezikovno obdobje. Za to obdobje je značilna raba glasov, ki niso 

besede. S pomočjo joka, prvih glasov in bebljanja otrok preizkuša in razvija svoj govorni 

aparat ter tako sporoča svoje potrebe in čustva.  Dojenčki v prvem letu vedno natančneje 

posnemajo izgovarjavo glasov, ki jo slišijo med ljudmi okoli sebe. Za otrokov govorni razvoj 

je ţe v predjezikovnem obdobju pomembna komunikacija med odraslo osebo in otrokom 

(Marjanovič Umek idr. 2006).  
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b) JEZIKOVNO OBDOBJE 

- Raba prvih besed 

Malčki, stari pribliţno trinajst mesecev, razumejo, da imajo stvari imena. Prve besede, ki jih 

otrok govori, so najpogosteje vezane na predmete iz njegovega neposrednega okolja, npr. 

mama, ata, kuža; med njimi so tudi nekatere preproste izjave, s katerimi prosi odraslo osebo 

za pomoč, npr. gor, ven, daj, ja in ne. Več avtorjev poudarja velike individualne razlike med 

otroki, saj med prvimi besedami nekaterih otrok prevladujejo imena predmetov, drugi otroci 

pa se pri usvajanju prvih besed osredotočijo predvsem na tiste, ki jih rabijo v različnih 

socialnih interakcijah. 

Kljub več pomenom, ki bi jih lahko pripisali novi besedi, enoletni otroci navadno razumejo 

pomen besede ţe, ko jo slišijo pribliţno desetkrat, medtem ko dve- in triletni malčki njen 

pomen navadno razumejo, ko jo slišijo le enkrat. Otroci pogosto razširijo pomen ene besede 

ter tako z njo poimenujejo celotno skupino predmetov ali pojavov, ki so si med seboj podobni. 

Nasprotno pa zoţen pomen besed pomeni, da otrok v zgodnjem razvoju govora uporablja 

besede, ki poimenujejo oţjo skupino predmetov in dejavnosti, kot jih posamezna beseda 

poimenuje sicer. Zoţen pomen pomeni, da ima določena beseda za otroka oţji pomen kot za 

odraslega (Marjanovič Umek idr. 2006). 

- Faze in stavki 

Velik premik v razvoju otrokovega govora se zgodi v obdobju med 18. in 20. mesecem, ko 

otrok zdruţi dve besedi, da bi z njima izrazil določeno misel. Eno leto in pol star malček ţe 

začenja povezovati dve samostojni besedi v besedno zvezo, npr. mami … piškot, medtem pa 

še vedno v svojem govoru uporablja tudi enobesedne izjave. 

Otrokove prve izjave odraţajo dejavnosti, v katere se otrok vsakodnevno vključuje in so zanj 

pomembne. V obdobju malčka se skladnja, ki predstavlja slovnična pravila jezika, hitro 

razvija. Otrokove izjave postajajo vedno bolj strukturirane in podobne slovnično pravilnim 

izjavam odraslih. Otroci torej oblikujejo vse bolj celovite stavke, na različne načine 

povezujejo besede in se izpopolnjujejo v rabi različnih slovničnih oblik ter si tako ustvarjajo 

različne moţnosti za govorno izraţanje. 

Celovite izjave začnejo otroci oblikovati okoli drugega leta starosti in jih vedno pogosteje 

tvorijo do četrtega leta. Izjave niso le vse daljše, otroci v njih različno kombinirajo besede 
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(npr. spreminjajo zaporedje besed, da bi oblikovali vprašalne in nikalne stavke) in 

izpopolnjujejo slovnične oblike (rabijo besede, kot so in, če, toda, v, je, torej veznike, 

predloge, pomoţne glagole) (Marjanovič Umek idr. 2006). 

 

V spodnji preglednici bom prikazala, kako L. Marjanovič Umek (1990: 92–31) navaja 

mejnike v govornem razvoju: 

Preglednica 1 

Starost Vokalizacija in govor Razumevanje in odgovori 

1 mesec Otrok veliko joka, cvili, ustvarja nekaj 

samoglasnikov. 

Nasmeh, upadanje splošne aktivnosti; 

ob močnih zvokih se preplaši in 

zdrzne. 

3 meseci Različen jok za bolečino, lakoto, 

neugodje; upadanje časa, ki ga otrok 

prejoka; nekaj ponavljajočih glasov (ga, 

ga), gruljenje. 

Vokalno gruljenje kot odgovor na 

pomirjujoče glasove, nekaj 

imitacijskih odgovorov na govor. 

5 

mesecev 

Bebljanje, vokalne igre, mnogo 

ponavljajočih glasov, vsi samoglasniki,  

soglasniki m, k, g, b, p; glasen smeh. 

Imitacijski odgovori na govor 

upadajo; obračanje in gledanje za 

glasom, prepoznavanje domačega 

poznanega glasu; z vokali izraţeno 

nezadovoljstvo, jeza. 

7 

mesecev 

Različnost v bebljanju, glasu in ritmu; ţe 

naučenim glasovom doda d, t, n, v; 

govori – pogovarja se z igračam.i 

 Pogostejše so geste kot del 

vokalizacijskih odgovorov na 

draţljaje; na glasove v okolju 

pogosteje odgovarja. 

9 

mesecev 

Jok, s katerim ţeli zbuditi pozornost; 

mama, dada, baba so del vokalnih iger, 

ne gre za asociacijo na osebo ali objekt. 

Umikanje pred tujci, pogosto 

kombinirano z jokom; posnema 

ploskanje. 
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11 

mesecev 

V povprečju uporablja eno besedo 

pravilno; posnema glasove in pravilno 

število zlogov; malo joka. 

Razume ne, ne, odgovarja na pa, pa in 

podobno z ustreznimi kretnjami. 

od 1 leta 

do 2 let 

Več nerazumljivega govora 

(ţlobudranje), napredek v artikulaciji; 

pri dveh letih ţe poimenuje veliko 

predmetov, veliko eholalije 

(ponavljanja). 

Pri dveh letih prepozna od 150 do 300 

besed; pravilno odgovarja na številne 

ukaze, kot so sedi, pridi, daj mi to … 

od 2 do 3 

let 

Poskuša z novimi glasovi, vendar 

artikulacija zaostaja za besednjakom; od 

50–57 % besed je nerazumljivih, 

pogosto izpušča zadnji soglasnik; 

ţlobudranje počasi upada. 

Pri treh letih razume od 800 do 1000 

besed; odgovarja na različne ukaze, ki 

vsebujejo besede na, pod, gor … 

od 3 do 4 

let 

Razumljivost povedanega je blizu 100 

%, pogosto pomanjkljiva artikulacija l in 

r; uporablja od 3 do 4 besede v povedi; 

malo jih pri štirih letih uporablja 

mnoţino. 

Prepozna mnoţino, spol, pridevnike; 

razume sestavljene povedi. 

od 4 do 6 

let 

Skladnja je pri šestih letih ustrezna, 

sestavi od pet- do šestbesedne stavke; 

tekoč govor; lahko izraţa časovne 

odnose; glas dobro modulira v 

konverzaciji. 

Razume od 2500 do 3000 besed; sledi 

navodilom, ki vsebujejo od 3 do 4 

aktivnosti; razume če, zato in zakaj. 
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1.2 DEJAVNIKI GOVORNEGA RAZVOJA 

»Govorni razvoj je zapleten, dinamičen in zlasti v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega 

otroštva zelo intenziven proces, ki se začne z jokom, neverbalnim sporazumevanjem, 

oblikovanjem in povezovanjem prvih glasov, poteka preko prve spregovorjene besede, hitrega 

skoka v besednjaku, oblikovanja enostavnih in sestavljenih stavkov, poznavanja slovničnih 

pravil, razumevanja različnih besedil«  (Marjanovič Umek 2006: 7). Vse to se prepleta z 

otrokovim mišljenjem, pismenostjo, kasneje, v obdobju srednjega otroštva, mladostništva in 

odraslosti, pa govor postane način posameznikovega mišljenja in delovanja (prav tam). 

Otrok se rodi v »govoreče« okolje. Za razvoj govora so torej najbolj pomembna prva leta 

otrokovega ţivljenja. S spodbujanjem govora pri otroku ne razvijamo le njegovih govornih 

zmoţnosti, temveč se otrok uči tudi bolje razmišljati. Usvajanje jezika in njegov razvoj lahko 

razumemo le v dinamiki celotnega otrokovega razvoja. 

Na pravilen in normalen razvoj govora vplivajo dejavniki, ki jih bom v nadaljevanju 

podrobneje opisala. 

 

a) FIZIOLOŠKI DEJAVNIKI 

Fiziološki ali telesni dejavniki vplivajo na govorila (jezik, usta, sapnik …), na organe, s 

katerimi poslušamo, ter seveda na moţgane in ţivčni sistem. Brez zdravih in dovolj razvitih 

moţganov ne moremo normalno govoriti. Na govor vplivajo tudi pravilno razviti čuti, 

posebno sluh, ki je najvaţnejši za sprejemanje in razlikovanje različnih glasov, ter pravilno 

razvite psihične funkcije, kot so pozornost, zaznavanje, predstavljanje, mišljenje in 

pomnjenje. 

 

b) PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI 

Psihološki dejavniki so tisti, ki vplivajo na osebnostni razvoj. Številni avtorji najpogosteje 

izpostavljajo kakovost druţinskega okolja, sociodemografske značilnosti druţine, razlike med 

spoloma ter kakovost vrtca (Marjanovič Umek idr. 2006). 
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- Kakovost družinskega okolja 

Starši z oblikovanjem bolj ali manj kakovostnega druţinskega okolja pomembno vplivajo na 

razvoj otrokovih govornih kompetentnosti v vseh obdobjih njegovega govornega razvoja. 

Vsakdanje izkušnje in empirične ugotovitve kaţejo, da je harmonično, nekonfliktno druţinsko 

vzdušje eden od pogojev za otrokov nemoten govorni razvoj. Otroci ţivijo v druţinah, ki v 

različni meri spodbujajo in nudijo podporo njihove govorne kompetentnosti. Različne 

moţnosti, ki jih otroku ponuja druţinsko okolje, pa so najpogosteje posledica razlik v 

prepričanju staršev o pomembnosti spodbujanja govornega razvoja. Otroci, katerih mame 

govora niso razumele kot pomembno področje razvoja v obdobju zgodnjega otroštva, so imeli 

manj obseţen besednjak od otrok, katerih mame so bile bolj pozorne in tudi bolj odzivne na 

govor svojih otrok (Nelson 1973; povz. po Baumwell idr. 1997).  

Kot enega izmed pomembnih pokazateljev kakovosti druţinskega okolja številni avtorji 

izpostavljajo tudi otrokovo izpostavljenost otroški literaturi, in sicer v smislu skupnega ali 

samostojnega gledanja slikanic, branja knjig in revij ter socialnega modela, ki ga preko 

pogostega prebiranja literature otroku nudijo starši (Marjanovič Umek idr. 2006). 

Starši, ki menijo, da je otrokova izpostavljenost otroški literaturi v zgodnjih obdobjih ţivljenja 

pomembna, mu pogosteje glasno berejo, se o prebranim pogovarjajo, uporabljajo širok 

besednjak in se z njim tudi pogosteje vključujejo v govorne interakcije, se zavedejo da je to 

izrednega pomena za razvoj otrokove govorne kompetentnosti (Marjanovič Umek idr. 2006). 

- Socialno-ekonomski dejavniki družine 

Na različne vidike otrokovega govornega razvoja imajo prav tako pomemben učinek tudi 

sociodemografske značilnosti druţine (npr. ugodnejši ekonomski status, višja stopnja 

izobrazbe staršev, velikost druţine). 

Starši z višjo stopnjo izobrazbe in ugodnejšim ekonomskim statusom, ki otrokom pogosto v 

večji meri nudijo različno gradivo in materiale, lahko omogočajo priloţnosti za pridobivanje 

izkušenj o pisani in govorjeni besedi. Starši z niţjim osebnim dohodkom in stopnjo izobrazbe 

pa v pogovoru z otrokom uporabljajo manj raznolik govor, njihov besednjak je bolj omejen in 

uporabljajo omejen jezikovni kod (Marjanovič Umek idr. 2006). 
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- Otrokov spol 

Rezultati več raziskav kaţejo, da se govor deklic razvija hitreje od govora dečkov. Deklice 

hitreje spregovorijo, prej usvojijo slovnico jezika, dosegajo višje rezultate pri preizkusih 

izgovarjave besed, imajo širši besednjak. Raziskave so pokazale tudi, da naj bi imeli dečki 

pogostejše motnje branja in pisanja ter da deklice berejo več knjig. Pellergini in Jones (1994) 

navajata, da se deklice pogosteje vključujejo v simbolno igro in pri tem pogosteje rabijo govor 

v simbolni funkciji. 

Večina avtorjev kljub nekaterim ugotovljenim razlikam v govornem razvoju dečkov in deklic 

meni, da so razlike med spoloma veliko manjše, kot se pogosto splošno zaključuje 

(Marjanovič Umek idr. 2006). 

- Vrtec in vrstniška skupina 

Pomemben kontekst za razvoj otrokovega govornega razvoja je tudi vrtec. Različne 

dejavnosti, v katere se otroci vključujejo, npr. usmerjene, rutinske, prehodne dejavnosti, 

prosta igra, se med seboj razlikujejo glede na material, ki jim je na voljo, glede na prostor in 

pravila, ki veljajo v zvezi z govornim izraţanjem, ter glede na vključenost odrasle osebe ali 

vrstnikov v govorne interakcije. Vse to otroke spodbuja k sodelovanju v različnih govornih 

poloţajih in k rabi izjav, ki se razlikujejo tudi v slovnični strukturi. 

Zlasti v predšolskem obdobju so vrstniki zelo pomembni ne le za otrokov socialni, temveč 

tudi za njegov govorni razvoj. Otrok rad posnema vedenje in govor drugih otrok, z njim ţeli 

komunicirati, zato se trudi, da bi bil njegov govor razumljiv.  

Velik vpliv imajo tudi vzgojiteljeve spoznavne in govorne spodbude v vrtcu, njegova 

občutljivost in odzivnost ter interakcija med otroki in strokovnimi delavci. 

Rezultati prve slovenske vzdolţne raziskave o učinku vrtca na govorni razvoj (Marjanovič 

Umek idr. 2005) so pokazali, da je kakovost vrtca dejavnik, ki lahko zmanjša razlike v 

govorni kompetentnosti otrok različno izobraţenih staršev oz. otrok, katerih druţinsko okolje 

je pogosto manj spodbudno za govorni razvoj (Marjanovič Umek idr. 2006). 
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1.3 JEZIKOVNI KOD 

Govor je dejanje posameznikove volje in razuma. V govoru razlikujemo: 

- KOMBINACIJE, s katerimi govorec uporablja jezikovni kod oz. sredstvo 

sporazumevanja, tj. dogovorjeni sistem znamenj in pravil za sporazumevanje.  

- PSIHOFIZIČNI MEHANIZEM, ki posamezniku omogoča, da kombinacije pozunanji 

(Kriţaj idr. 1994). 

V vrtcu naj bi se vzgojitelj izraţal v knjiţnem jeziku (zbornem ali govorjenem), ker je vrtec 

ena izmed pomembnejših institucij, ki naj bi otroka usposobila za izraţanje v tej socialni 

zvrsti. Otrok se sicer z vrstniki pogovarja v pogovornem jeziku (lahko v narečju ali slengu), 

vendar ko otrok spozna soodvisnost med govornim poloţajem in socialno zvrstjo,  je zanj raba 

knjiţnega jezika v vrtcu naravnejša. 

 Otrok naj bi bil v vsakdanjem ţivljenju priča različnim govornim poloţajem in se tako naučil 

uporabljati za konkretni govorni poloţaj ustrezno socialno zvrst. 

 

1.4 BESEDIŠČE 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (1995: 42) besedni zaklad opredeljuje kot vse besede, 

rabljene v kakem jeziku, oz. vse besede, ki jih kdo pozna in jih lahko uporablja. 

Ko govorimo o besedišču, govorimo o skromnem, siromašnem ali bogatem besedišču. Več 

besed osvojiš, več jih aktivno uporabljaš, bogatejše je tvoje besedišče. 

Besedišče torej delimo na aktivno besedišče (besede, ki jih razumemo in uporabljamo) in na 

pasivno besedišče (besede, ki jih razumemo, a jih ne uporabljamo niti pri pisanju niti pri 

govoru). 

Za razvoj bogatega besedišča imajo pomembno vlogo starši, prav tako pa tudi vrtec oziroma 

vzgojitelj, saj le-ta na različne načine spodbuja razvoj otrokovih govornih zmoţnosti in vpliva 

na otrokovo besedišče. Zelo pomemben je govorni vzorec vzgojitelja, izbira tem pogovora, ki 

jih otrokom predlaga vzgojitelj, še posebej pa so pomembne otroške knjige, slikanice, revije, 

časopisi, ki bi morale biti otrokom ves čas na voljo. Otrok mora imeti dovolj moţnosti za 

igranje jezikovnih iger, poslušanje in seznanjanje s knjigami, in sicer tako z leposlovnimi kot 

tudi s priročniki (Pačnik b. l.). 
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Vzgojitelji uporabljajo različna didaktična sredstva in izvajajo različne dejavnosti, s pomočjo 

katerih otroci vadijo:  

- sopomenke ali sinonime, 

- protipomenke ali antonime, 

- enakozvočnice ali homonime, 

- podpomenke, 

- povečevalnice, 

- pomanjševalnice, 

- besednjak poklicev, ţivali, oblačil, obutve, rastlin, hrane, predmetov …, 

- nonsensno pripovedovanje, 

- naštevanke, 

- izmišljanje besed. 

Vse te vaje povezujejo z drugimi področji, ki so povezana z govorom. Prav tako lahko 

bogatijo besedišče pri glasbenih, likovnih, gibalnih dejavnostih, pomembno je le, da 

poimenujejo predmete, s katerimi delajo otroci ali oni sami. Vzgojiteljevo delo ni samo 

urjenje aktivnega besednega zaklada, temveč tudi spreminjanje pasivnega besedišča v aktivno 

besedišče.  

»Nagrada za pravilno ukrepanje pri oblikovanju bogatega jezikovnega okolja je zelo 

pomembna: otroci dobijo široko besedišče, razumejo druge, se znajo sami jezikovno izražati 

in verjamejo, da je to, kar govorijo, tudi pomembno. Takšni otroci bodo imeli zelo široko 

jezikovno osnovo za vstop v šolo« (»Spremljanje in spodbujanje najzgodnejšega jezikovnega 

razvoja«, 2001). 

 

V prvem poglavju sem govorila o razvoju govora in besedišča, v naslednjem pa bom 

predstavila razvijanje teme, kajti vsebina, ki jo človek pripoveduje, nastaja ob razvijanju 

teme. Glede na to, katere podatke o temi govorec sporoča oz. kako razvija temo, ločimo štiri 

slogovne postopke: opisovanje, pripovedovanje, razlaganje in utemeljevanje. Le-te bom v 

nadaljevanju podrobneje opisala. 
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2 RAZVIJANJE TEME 

Vsako sporočanje ima temo, ki jo nato sporočevalec razvija v vsebino. Tema je največja 

skrčitev besedila. Ko sporočevalec razvija temo, nekaj prikazuje, zagotavlja, vrednoti, izreka 

svoje doţivljanje česa, poizveduje po čem, naslovnika poziva k čemu.  

Tema in vsebina sta resnični (preverljivi v stvarnem svetu) ali pa neresnični; zato govorimo o 

dveh vrstah sporočanja. To sta: 

- STVARNO/RESNIČNO/NEUMETNOSTNO sporočanje 

- DOMIŠLJIJSKO/NERESNIČNO/UMETNOSTNO sporočanje 

Vsebina nastaja ob razvijanju teme, le-to pa lahko razvijamo na več načinov, in sicer z 

opisovanjem, pripovedovanjem, razlaganjem in utemeljevanjem (Bešter idr. 2003). 

 

2.1 OPISOVANJE 

Opisovanje je stvaren prikaz predmeta, oseb, ţivali, rastlin, prostora, pokrajine, postopka … 

Opisovanje je lahko statično (npr. opisujemo ţival) ali dinamično (opisujemo kak postopek, 

zato navedemo korake oz. faze v določenem vrstnem redu). 

Opisovanje nas pri delu z otroki spremlja na vsakem koraku. Pri dnevni rutini, igri, gibanju, 

pri vsakodnevnih opravilih … Opisujemo lahko: 

- Mačko, ki nam je na sprehodu prekriţala pot. Pogovarjamo se o njenem videzu, 

oglašanju, s čim se hrani, kje ţivi … 

- Dogajanje v naravi (opazujemo in opisujemo vse, kar opazimo v naravi skozi letne 

čase). 

- Predstavimo glavne junake zgodbe, ki smo jo prebrali (opisujemo izgled, oblačila, 

obnašanje …). 

- Svoja čustva, otroci pripovedujejo o svojih občutkih … (Kolar 1990: 85–86). 
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2.2 PRIPOVEDOVANJE 

Pripovedujemo o nečem, kar se nam je ţe zgodilo, zato je pomembno časovno zaporedje. 

Drţimo se reda in uporabljamo pretekli čas. Pripovedovanje je lahko: 

- LINEARNO/SINTETIČNO: dogodki, ki so se zgodili prej, nato dogodki, ki si časovno 

sledijo. 

- RETROSPEKTIVNO/HIERARHIČNO/ANALITIČNO: navaja se najprej končno dejanje in 

nato od začetka naprej (npr. novinarsko poročilo) (Bešter idr. 2003). 

Ko pripovedujemo o doţivetju, ţelimo naslovniku predstaviti dogodek, ki se je pripetil nam 

samim. Tako navadno v uvodu povemo, zakaj bomo o tem pripovedovali, v zaključku pa 

predstavimo svoja spoznanja ali mnenja o tem doţivetju (Vogel, Cestnik 2006). 

Tudi otroci radi pripovedujejo o svojih doţivetjih, zato bom pripovedovanje otrok ter načine 

spodbujanja k pripovedovanju podrobneje opisala v nadaljevanju diplomskega dela. 

 

2.3 RAZLAGANJE 

Razlagamo takrat, kadar naslovniku predstavljamo razloge za nastanek dogajanja in posledice 

teh dogodkov. Tako lahko razlagamo naravno stanje/pojav,  pa tudi opredeljujemo pojme, 

npr. v definiciji (Vogel, Cestnik 2006). 

Tudi otrokom v vrtcu velikokrat definiramo njim neznane pojme. Najprej navedemo pojem, ki 

ga bomo razlagali. Nato navedemo njegovo nadpomenko in ga tako uvrstimo v neko širšo 

druţino. Na koncu navedemo še značilnosti in posebnosti, po katerih je definirani pojem 

prepoznaven (Vogel, Cestnik 2006). 

 

2.4 UTEMELJEVANJE 

Utemeljujemo takrat, kadar predstavimo svoje mnenje, sodbe o dogodku, knjigi človeku … 

Utemeljevanje je torej sporočanje kake trditve in nato navajanje dokazov za to trditev. S 

trditvijo utemeljujemo, z dokazi pa podamo sklep (Bešter idr. 2003). 

Utemeljevanje je v sporazumevanju eden izmed osnovnih načinov razvijanja teme, kajti 

nenehno moramo utemeljevati svoje besede, misli, dejanja in ravnanja (Kriţaj idr. 1994). 



19 
 

 

V poglavju Razvijanje teme sem ţelela predstaviti, da ljudje vsakodnevno vstopamo v 

različne komunikacijske odnose. Naš namen je poslušati, sporočati, argumentirati, opisovati, 

razlagati, pripovedovati, utemeljevati ali zagovarjati svoja stališča … 

 Da bodo tudi otroci znali izraziti in zagovarjati svoje mnenje in se hkrati naučili poslušanja z 

razumevanjem, bom v naslednjem poglavju spregovorila o tem, kako pomembno je otoke v 

vrtcu spodbujati k pripovedovanju. 
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3 SPODBUJANJE PRIPOVEDOVANJA V VRTCU 

»Naučiti se pripovedovati je proces usvajanja in vztrajnosti. Vsi bi želeli biti dobri 

pripovedovalci, vendar je za to potrebno imeti določena znanja, tehnike in strategije. Če 

želimo biti dobri pripovedovalci, se je potrebno teh znanj, tehnik in strategij naučiti že v 

otroštvu.« 

V celotnem predšolskem obdobju poteka razvoj govora zelo intenzivno. To je torej čas za 

načrtno razvijanje otrokove pripovedovalne sheme« (Baloh 2010: 11). 

 

3.1 POSLUŠANJE 

Poslušanje sodi med psihofizične značilnosti govora. »Poslušanje nam omogoča 

zadovoljevanje potreb, vendar smo na to jezikovno-komunikacijsko spretnost najmanj 

pozorni. Zdi se nam, da se razvija kar sama po sebi, da jo spontano obvladamo« (Mravlje 

1999: 14). Toda na razvoj učinkovitega poslušanja vplivajo biološki, osebnostni, socialni in 

kulturni dejavniki (prav tam). 

Pomembno je, da razlikujemo med slišanjem in poslušanjem.  

Slišanje je funkcija ušesa. Je fiziološki proces prenosa ţivčnih impulzov v moţgane, kjer se 

jih zavemo. Poslušanje pa je sestavljena komunikacijska dejavnost. Vključuje kognitivno in 

emocionalno aktivnost. Je proces sprejemanja, selekcioniranja, interpretiranja in vrednotenja 

informacij iz okolja (prav tam: 15). 

Poslušanje ima tudi več funkcij: 

- PRILOŢNOSTNO POSLUŠANJE (ustvarja vezi med ljudmi, omogoča medsebojno 

spoznavanje, izmenjavanje izkušenj – to so vsakdanji pogovori in klepeti). 

- TERAPEVTSKO POSLUŠANJE (z njim razrešujemo stiske, teţave, probleme – to je 

poslušanje z razumevanjem in naklonjenostjo do govorečega). 

- AKTIVNO POSLUŠANJE (ta način poslušanja ima pomembno vlogo pri vzgoji 

otrok. V vrtcu je vaţno, da si vzamemo dovolj časa za poslušanje in da poslušamo 

brez vrednotenja. Vzgojitelj ne sme prekiniti otrokovega govorjenja. Mnogokrat 

mislimo, da moramo takoj, navadno še preden otrok pove do konca, povedati svoje 

mnenje, mu predlagati rešitev, povedati moralni nauk, pridigati ali kritizirati … Tako 



21 
 

otrok dobi dve sporočili, prvo, da ni potrebno poslušati do konca, in drugo, ta oseba 

me ne razume) (prav tam: 17). 

- INFORMACIJSKO POSLUŠANJE (z njim pridobivamo znanja in spretnosti. To je 

zbrano poslušanje z razumevanjem. Otrok se v predšolskem obdobju uči predvsem na 

ta način, saj še ne zna brati). 

- DOŢIVLJAJSKO POSLUŠANJE (to pomeni, da so nekateri slušni draţljaji 

namenjeni temu, da jih doţivimo, ne da bi jih morali nujno tudi razumeti. 

Razumevanje lahko včasih poglobi doţivljanje poslušanega, včasih pa zmanjša uţitek 

ob poslušanju) (prav tam: 18). 

»V našem življenju se vse vrste poslušanja prepletajo, lahko pa bi rekli, da je v predšolskem 

obdobju najbolj prisotno doživljajsko poslušanje. To je čas, ko otrok posluša materin glas ali 

nežne zvoke glasbenih igrač« (Mravlje 1999: 18).  

Zato menim, da imamo vzgojitelji odgovorno vlogo, da otrokom omogočimo čim več 

doţivljajskega poslušanja z različnimi dejavnostmi, med katere vsekakor sodi branje. 

Tudi rezultati slovenske raziskave (Marjanovič Umek idr. 2001, 2002) so potrdili, da je branje 

otroške literature eden izmed pomembnih načinov spodbujanja govornega razvoja in 

poslušanja v vrtcu. Avtorice ugotavljajo, da namensko, redno in več kot slučajno branje 

kakovostne otroške literature prispeva k otrokovi večji kompetentnosti pri pripovedovanju 

zgodbe. Z rednim branjem vzgojitelj razvija pri otrocih bralno kulturo, hkrati pa vpliva na 

razvoj otrokove zmoţnosti poslušanja besedil. To je pomembno zaradi tega, da bi otroci 

postali uspešnejši poslušalci, predvsem pa zato, da bi znanje, ki ga pridobijo pri poslušanju, 

uporabili pri tvorjenju svojih besedil, da bi postali tudi boljši govorci (Pačnik b. l.). 

Zelo pomembno je, da zna tudi vzgojitelj aktivno poslušati. Takšna komunikacija omogoča 

boljše počutje otrok, jih spodbuja h govorjenju, daje občutek vrednosti, zmanjšuje strah. 

Aktivno poslušanje ustvarja tesnejši in zrelejši odnos med vzgojiteljem in otrokom ter 

zagotavlja pravilno razumevanje sporočil. To,  ali je vzgojitelj pripravljen poslušati, lahko 

otroci zaznajo iz njegovega obnašanja: 
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- vzgojitelj povzame, kar mu je otrok povedal, 

- kar mu je nejasno, še enkrat vpraša; vedno sprašuje po tem, kar je otrok ţe povedal, 

- pohvali otroka, na koncu pove svoj čustveni odziv na to, kar je slišal.  

 

3.2 GOVORJENJE 

Odrasli imamo glavno vlogo pri pridobivanju veščin verbalnega izraţanja pri otrocih. Le-ti se 

učijo izraţanja ob opazovanju in medsebojnem delovanju odraslih, ki naj bi bili izurjeni 

govorci. Skozi to medsebojno delovanje se otroci naučijo socialnih aspektov komunikacije, 

vrstnega reda in upoštevanja pogovornega partnerja. Naučijo se tudi slovnice in besednjaka. 

Otroci so glavni govorci, poslušalci, spraševalci, odgovarjajoči in nosilci govornega razvoja 

ter napredka v igralnici (Geniši 1988). Vzgojitelj je tisti, ki mora med vzgojno-

izobraţevalnim delom uporabljati bogat jezik, ki vsebuje tako elemente besednjaka kot 

slovnice, da otroke spodbuja k pravilnejšemu verbalnemu izraţanju. 

Vzgojitelj mora otroke spodbujati k pogovoru, njihov pogovor naj vsebuje razlage, 

pripovedništvo in namišljeno igro ter igro vlog, kjer otroci govorno ustvarjajo. Na prvem 

mestu je seveda kvaliteta vzgojiteljevega govora, ki je ključ za pravilen razvoj verbalne 

komunikacije.  

Najugodnejši čas za učenje verbalnega pogovora med dnevom je čas branja, igra in obedi 

(Krejan 2010). 

 

- Interakcija med vzgojiteljem in otrokom med branjem 

Pomembno je, da vzgojitelj otroku bere, pripoveduje ali predvaja avdio in video vsebine z 

raznovrstnimi literarnimi besedili, primernimi njegovi starosti, in ga spodbuja k 

pripovedovanju zgodb, igranju likov, izraţanju (Kranjc, Saksida 2001).  

Da je branje eden od pomembnih načinov spodbujanja govornega razvoja otrok v vrtcu, 

potrjujejo različne raziskave. Ugotovljeno je bilo, da lahko vzgojitelj z namenskim, rednim in 

pogostejšim branjem pri otrocih spodbuja razvojno višje ravni govora kot z branjem, ki je 

naključno, redko ali morda vzeto le za zapolnitev vmesnega časa med dejavnostmi. 

Pomembno pa ni le to, da vzgojitelj otrokom bere kakovostno literaturo, temveč tudi to, kako 
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jim jo bere. Vaţno je, da jim omogoči, da tudi otroci gledajo ilustracije, pripovedujejo in 

berejo z njim. 

Vzgojitelji imajo različne metode posredovanja vsebin knjig. Nekateri imajo dinamičen 

pristop s spreminjanjem glasov, drugi preberejo knjigo in postavljajo vprašanja glede na 

vsebino ali ilustracije. Razprave in vprašanja se lahko pojavijo pred, med in po branju.  

Menim, da je pomembno, da si vzgojitelj vsak dan vzame čas za branje otrokom. Otroci 

poslušajo in gledajo vzgojitelja in zato jim je le-ta  zgled pri razvoju njihovega govora in pri 

pridobivanju potrebnih veščin, ki jih bodo potrebovali za  učni uspeh v šoli.  

Vloga vzgojitelja je, da otroku pomaga postati pripovedovalec, to pa lahko stori s 

spodbujanjem otroka, da govori o knjigi, z različnimi vprašanji, dodajanjem informacij in s 

preverjanjem razumevanja (Krejan 2010). 

 

- Interakcija med vzgojiteljem in otrokom med igro 

Raziskovalci ugotavljajo, da predšolski otroci v simbolni igri in igri vlog uporabljajo najbolj 

celovit pogovor: uporabljajo različne jezikovne registre, ustrezne otrokovi vlogi v igri, 

socialno pretvorbo, govor v različnih govornih poloţajih in metajezikovne izjave. Zato mora 

biti vzgojitelj med igro otrokom na voljo za pogovor. Ko verbalno komunicira z njim v času 

igre, so otroci v manjših skupinah in zato se razvijejo zanimivi pogovori in načini 

komunikacije. Vzgojitelj lahko prispeva k namišljeni igri in govoru kot vzor ali pa spodbudi 

pogovor z različnimi rekviziti. Ves čas se je potrebno odzivati na otrokove namige in jim 

podajati informacije, s čimer bogatimo njegovo besedišče (Krejan 2010). 

 

- Interakcija med vzgojiteljem in otrokom med obedom 

Pomemben čas za razvoj govorjenja je tudi med obedi. Med tem časom naj bi bil vzgojitelj 

stacioniran na enem mestu, kar je pomemben element med pogovorom vzgojitelj – otrok. 

Tako lahko vzgojitelj sliši in se pogovarja z otroki in ima moţnost povečevanja besednjaka, 

pripovednega govora in povezovanja z literaturo, kar pa predstavlja tipične oblike govora med 

obedi. Besednjak se lahko povečuje, če vzgojitelj uporablja redke besedne zveze in razvija 

jezikovni koncept (npr. vzgojitelj pripomni, da je jogurt mlečni izdelek, kjer je beseda mlečni 
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redka beseda). Med razlaganjem in spraševanjem se lahko pogovor razširi, npr. od kod 

prihajajo mlečni izdelki, proces nastajanja jogurta, kako so mlečni izdelki zdravi za telo … 

Obedi so tudi priloţnost, da se otroci pogovarjajo med seboj in tako nadgrajujejo svoje 

veščine govora (Krejan 2010). 

 

3.3 PRIPOVEDOVANJE 

Pripovedovanje je ena od govornih spretnosti, ki je v celoti vezana na razumevanje in 

izraţanje vsebine, ki jo otrok sporoča s samim govorom. V nadaljevanju bom podrobneje 

predstavila pripovedovanje otrok in vzgojiteljevo spodbujanje otrok k pripovedovanju. 

 

- Razvoj otrokovega pripovedovanja zgodbe 

Otroci začnejo pripovedovati prve zgodbe, ko so stari pribliţno eno leto in pol, to je takrat, ko 

v svojem govoru ţe uporabljajo prve dvobesedne izjave. Raba dvobesednih izjav malčku 

omogoča nov način organiziranja, povezovanja in osmišljanja lastnih izkušenj in socialnih 

odnosov. Pri pripovedovanju vsake zgodbe je pomembno, da otrok zmore dogodke, misli, 

čustva in socialne odnose ustrezno časovno in vzročno povezati v celoto. Otroci v zgodbah, v 

katerih nizajo in opisujejo lastne izkušnje in dogodke iz vsakdanjega ţivljenja, uporabljajo 

drugačen slog pripovedovanja kot v domišljijskih zgodbah, za katere sta značilni 

dekontekstualizacija in raba domišljije. Malčkove zgodbe postopno pridobivajo 

konvencionalno obliko (najpogosteje med tretjim in četrtim letom), za katero je značilno, da 

so opredeljeni problem, cilji in rešitve, kar pomeni več kot samo pripovedovanje dogodkov. 

Prve vsebine, ki jih otroci vključujejo v pripovedovanje zgodb, se nanašajo na njihovo 

neposredno okolje (ljudi, prostor, čas, predmete). Gre za enostavne opise dogodkov, v katere 

so bili vključeni sami, pri čemer otroci svoje pripovedovanje zgodbe veţejo predvsem na 

svoje neposredne izkušnje in zaznavanje. Otroci pripovedujejo osebne zgodbe, v katerih 

opisujejo dogodke iz svojega dnevnega ţivljenja (npr. kako je bilo v vrtcu). 

Po tretjem letu starosti otroci pripovedujejo vse bolj konvencionalne in strukturirane zgodbe, 

ki predstavljajo zaključeno celoto. Pri pripovedovanju zgodbe se opirajo na lastne miselne 

predstave ter pri tem ustvarjajo in povezujejo različne moţnosti za začetek, nadaljevanje in 

konec zgodbe. V otrokovih zgodbah, v katerih opisujejo resnične in izmišljene dogodke, 
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nastopajo resnične in domišljijske osebe. Otroci, ki ţe pripovedujejo konvencionalno in 

strukturirano zgodbo, to najpogosteje gradijo na začetnem dogodku; zavedajo se tudi cilja 

zgodbe, ki določa rdečo nit njihovega pripovedovanja, v zgodbi delajo smiselne časovne in 

vzročne povezave (npr. pogosto rabijo besede, kot so in, potem, ko, zato, ker). 

Na razvojno raven povedane zgodbe imajo poleg otrokove starosti pomemben učinek tudi 

nekateri drugi dejavniki, npr. vsebina in vrsta ilustracij. Otrokova zmoţnost pripovedovanja 

zgodbe se zlasti v obdobju malčka v veliki meri razvija ob podpori staršev, ki se z otrokom 

pogovarjajo in mu berejo. Otroci, ki jim starši pogosto berejo otroško literaturo, imajo več 

moţnosti, da zgodbe, ki jih pripovedujejo sami, izpeljejo iz prebranih zgodb ali si izmislijo 

svoje lastne (Marjanovič Umek idr. 2006). 

 

- Vloga vzgojitelja pri spodbujanju otrok k pripovedovanju 

Vzgojitelj pri vseh dejavnostih v oddelku otrokom daje govorni zgled in tako neposredno 

vpliva na razvoj njegove jezikovne zmoţnosti in posledično na pripovedovanje. Funkcije 

govora vzgojitelja so lahko pokazatelj njegovega govornega modela otroku, imajo pa tudi 

vlogo pokazatelja odnosa med vzgojiteljem in otrokom. 

Vzgojitelj mora pripovedovati sproščeno, jasno, natančno, nazorno in plastično. Zelo 

pomembna je priprava na pripovedovanje: osnutek, kaj bo pripovedoval, povezanost. Sodobna 

metodika opozarja, da naj vzgojiteljevo pripovedovanje ne zadene samo otrokovega intelekta, 

ampak naj vzbudi tudi njegovo emocionalno doţivljanje. To pa je mogoče le takrat, ko sam 

pristno doţivlja to, o čemer pripoveduje, če ima jasne predstave o vsebini pripovedovanja. Na 

emocionalno doţivljanje ima posebno močan vpliv umetniško oblikovano pripovedovanje. 

Obenem pa mora biti vzgojitelj pozoren na moč glasu, ki naj ustreza razseţnosti igralnice. 

Ko vzgojitelj pripoveduje otrokom, jim ustno posreduje različne vsebine, opisuje dogodke, 

pripoveduje o svojih doţivljanjih ali pripoveduje oz. bere literarne vsebine.  

V nadaljevanju bom opisala, kako naj bi bil vzgojitelj pripravljen na pripovedovanje otrokom: 

- V uvodni motivaciji naj vzgojitelj ustvari prijetno okolje in vzdušje, otroci naj sedijo 

sproščeno.  

- Potrebno je doseči bliţino s pripovedovalcem. 
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- Vsebina pripovedi mora biti prijetna. 

- Premor pred poslušanjem (kratka faza, v kateri se otrok pripravi na doţivetje in usmeri 

pozornost na besedilo). 

- Pripovedovanje ne sme biti izumetničeno. 

- Pripovedovanje mora biti dinamično in zanimivo. 

- V pripovedi se mora neprestano nekaj dogajati, a dogodki si ne smejo prehitro slediti. 

- Pripovedovalec prilagaja pripoved (branje) glede na lastnosti knjiţevnih oseb in glede 

na razpoloţenje, ki ga vzbuja besedilo. 

- Pripovedovanje (branje) naj bo zanimivo (barva in ton glasu) in podkrepljeno s 

pripomočki (slike, slikanice, lutka, lastno gibanje, pravljični klobuk, skrinjica …). 

- Samo dolgočasno branje je napačno branje. Dolgi presledki, opisi ali pojasnjevanje 

med samo pripovedjo otroke dolgočasijo. 

- Po končani pripovedi sledi premor (ne prekinjamo otrokovega doţivljanja z vprašanji 

ali moralnimi nauki), v katerem otrok uredi svoja doţivetja. Spontanega otroškega 

odziva ne smemo takoj prekiniti z analizo besedila. 

- Sledi pogovor o besedilu. Otroka spodbujamo, da razlaga neznane besede ali besedne 

zveze, da se pogovarja o knjiţevnih osebah, da opisuje fantazijske podobe in se 

pogovarja o razpoloţenju (kakšna je pesem, pravljica). 

- Pogovoru o besedilu praviloma sledi ponovno poslušanje. 

- Sklepna faza je poglabljanje doţivetij, v kateri zastavimo otroku ustvarjalne naloge. 

Vsebina pripovedovanja mora biti razumljiva vsem otrokom, vzgojitelj pa  mora omogočiti, 

da otroci čim več govorijo, jih spodbujati, da pripovedujejo o svojih doţivljanjih, dogajanju, 

da obnavljajo vsebine ali si jih izmišljajo. Slovnične spodrsljaje se popravlja le, če so močno 

očitni, drugače pa se popravljajo ob drugi priliki. Vzgojitelj mora tudi upoštevati individualne 

razlike – k pripovedovanju mora vključiti tudi manj pogumne otroke. 

Vzgojitelj mora izkoristiti vsako priloţnost, da bi otroke spodbudil k pripovedovanju  (Kranjc 

2006). 
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- Načini spodbujanja otrok k pripovedovanju 

 V različnih virih sem odkrila, kako lahko vzgojitelj spodbuja otroke k pripovedovanju in 

ugotovila, da imajo pri razvijanju jezikovnih zmoţnosti knjiga in z njo povezane dejavnosti 

veliko vlogo. 

a) BRANJE, PRIPOVEDOVANJE IN POGOVORI OB KNJIGAH 

Branje knjig je ena izmed pomembnejših aktivnosti, ki spodbuja jezikovni razvoj otrok. 

Omogoča jim prisluhniti neznanim besedam, hkrati pa so v prijetnih odnosih z bralcem 

knjige. Otroci ţelijo, da se jim bere vsak dan. Zelo radi imajo slikanice, saj jih na vsaki strani 

preseneti nova slika. Tudi prijeten vzgojiteljev glas deluje nanje pomirjajoče. Ni potrebno, da 

prelistamo in preberemo prav vsako stran v knjigi. Otroci lahko samo opazujejo slike.  

Kadar vzgojitelj bere počasi, otroci uţivajo v zvoku govora. Ko otrok zagleda sliko v knjigi, 

ne smemo brati dalje; upoštevati moramo njegovo ţeljo, da si sliko podrobno ogleda, jo 

opisuje, poimenuje predmete na njej. Ko zgodbo preberemo, knjige še ne odloţimo. Otroku 

omogočimo, da jo še naprej pregleduje, kasneje pa bomo morali isto zgodbo še enkrat 

prebrati. 

Tudi pogovor ob slikah, ki so v knjigi, otroke spodbuja k pripovedovanju. Slikovno gradivo 

naj bo nazorno, raznovrstno. To otrokom omogoča, da naštevajo predmete s slike, opisujejo 

pojave, postopke, razlagajo, pojasnjujejo. Tako si razvijajo sposobnost prostega in logičnega 

opisovanja, širijo aktivno besedišče, se pogovarjajo in drug drugega poslušajo. Vloga 

vzgojitelja je, da otroke usmerja k natančnosti pri opazovanju, jim svetuje, kako naj se lotijo 

opisa – od pomembnega k manj pomembnemu, od splošnega k posameznemu, od zunanjega k 

notranjemu. Pomaga otrokom pri iskanju pomensko natančnih izrazov. Otroci med 

opisovanjem spoznajo, da marsikaterega predmeta ne znajo poimenovati. V vsakdanjem 

ţivljenju namesto knjiţnih izrazov uporabljajo narečne besede ali večbesedne zveze. Pogosto 

pri opazovanju tudi begajo od enega konca k drugemu, namesto da bi si izbrali smer 

opazovanja in sistematično opisovali sliko. Nagnjeni so k celostnemu opazovanju in 

opisovanju, zato je vzgojiteljeva naloga, da jih vodi k temu, da opazujejo tudi podrobnosti. Z 

opazovanjem slik in opisovanjem se otroci urijo predvsem v natančnosti opazovanja in si 

hkrati širijo aktivno besedišče (Rangus 2010). 
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b) IGRA Z LUTKAMI 

Uporaba lutke v vzgojnem procesu lahko opazno prispeva k bolj humanemu in manj 

stresnemu vključevanju otroka v socializacijski proces. Lutke izzivajo domišljijo in 

ustvarjalnost, kar pa je izredno pomembno za nadaljnji razvoj, kajti otroci, ki so ustvarjalni ţe 

v otroštvu, so ustvarjalni tudi v ţivljenju. 

Lutka ima pri otroku izrazno moč. Z njo se poistoveti, preko lutke pogosto prebrede strah, 

teţave, s katerimi se srečuje. Ob njej se sprosti tako telesno kot govorno. S pomočjo lutke se 

nauči novih pesmi, pravilnega govorjenja, obnavljanja pravljic, zgodb. Lutki otroci zaupajo 

svoje teţave, zato sluţi kot govorna vzpodbuda zlasti manj pogumnim in boječim otrokom, da 

razvijajo sposobnost verbalnega izraţanja misli, čustev, saj jim predstavlja ščit, za katerega se 

lahko skrijejo.  

Otroci naj gledajo lutkovne predstave, vsekakor pa naj z lutkami rokujejo tudi sami, se z njimi 

igrajo, pogovarjajo, nam zaigrajo predstavo …  

Lutke ne smejo biti samo okras v igralnici, večkrat jih moramo vključiti v vzgojno-

izobraţevalni proces. Prav vsi, ki delamo z najmlajšimi, smo odgovorni, da otrokom v vrtcu 

razvijamo pozitivno osebnost, samospoštovanje, ustvarjalnost in domišljijo, predvsem pa 

spodbujamo jezikovni razvoj otrok (Rangus 2010). 

c) PREPEVANJE PESMI 

V vrtcu se veliko prepeva, pesmi pa se lahko navezujejo na dogajanje v slikanici, zgodbi, ki jo 

vzgojitelj prebere ali pripoveduje. S petjem si otroci še dodatno razširjajo besedišče in 

jezikovne zmoţnosti. Npr. pri pesmi Kuţa pazi začnejo najprej prepevati besede kuţa pazi, 

Jurčka tat (to so začetne in končne besede iz pesmi). Pozneje začnejo prepevati kar sami, ko 

pesem večkrat slišijo in ţe znajo besedilo (tudi pravilno izgovarjajo npr. črko r v pesmi) 

(Rangus 2010). 

Večina otrok ima rada glasbo in prepevanje in z njima se razvija tudi ljubezen do jezika. 
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č) UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH  SREDSTEV 

Uporaba IKT sredstev je eden izmed načinov, kako lahko spodbujamo k pripovedovanju. V 

današnjem času je svetovni splet in uporaba najrazličnejše tehnologije del vsakdanjika. Ni 

potrebno, da se ustvarja strah pred sodobno tehnologijo, lahko spodbujamo njeno varno 

uporabo. Za delo z otroki v vrtcu najpogosteje uporabljamo video kamero, fotoaparat in 

računalnik. 

Če nameravamo otroke snemati in fotografirati, je treba na začetku leta pridobiti pisno 

soglasje staršev. Preden začnemo snemati ali fotografirati, je treba otrokom kamero ali 

fotoaparat pokazati, se o tem pogovoriti. Ker so vse te naprave v današnjem času del 

vsakdanjika, bo vsak otrok znal nekaj povedati o tem.  

Otroke lahko snemamo pri njihovi igri, pogovoru, petju, morebitnem sporu, med spanjem, 

torej pri vsem, kar se dogaja v vrtcu. Otroci vedno ţelijo pogledati te posnetke. Tako lahko 

sami analizirajo, kaj je kdo delal in kako, kaj je rekel in kako se je obnašal. Brez zadrţkov 

ocenjujejo druge in sebe, osredotočeni so na podrobnosti. Otroci radi to počno in vedno so 

polni pričakovanja, kaj bodo še videli, saj uţivajo, ko vidijo na posnetku ali fotografiji sebe in 

svoje vrstnike.  

Fotoaparat ali kamero lahko uporabimo tudi pri vseh drugih dejavnostih; na primer na 

sprehodu lahko fotografiramo cvetlice, ki jih ne poznamo, nato pa na spletu poiščemo enake 

slike in ugotovimo, katere so. Vedno sledijo vprašanja in različni komentarji, s tem pa otroci 

bogatijo svoje aktivno besedišče. 

Uporaba tehnologije v vrtcu je smiselna, saj pripomore k temu, da se otroci ţe zgodaj naučijo 

njene uporabe in ugotovijo, da ni le vir zabave, ampak je tudi vir različnih informacij, ki 

otroke seznanjajo s širšim svetom in druţbo ter dogajanjem v njej. Otroke spodbuja pri 

učenju, razvoju mišljenja, razvoju jezikovnih zmoţnosti ter razvoju izraţanja (Kristan 2010). 

 

»Dolgo je veljalo mnenje, da je zmožnost govornega izražanja in poslušanja nekaj naravnega, 

da se tega ni treba učiti, temveč da to človek pridobi z razvojem kognitivnih zmožnosti in da 

njegov osebni trud ni potreben. Sodobne raziskave pa so pokazale, da se moramo govoriti in 

poslušati naučiti tako kot brati in pisati« (Skubic 2005).  
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S tem citatom ţelim predstaviti, kako pomembno je vzgojiteljevo spodbujanje k 

pripovedovanju, hkrati pa nakazati, da bom v naslednjem podpoglavju spregovorila o zame 

pomembni temi.  

Govorno nastopanje je za nekatere ljudi preprosta stvar, spet drugi pa lahko imajo velike 

teţave. Če se bomo vzgojitelji zavedali, da je pomembno, bomo tudi otrokom dali moţnost, 

da čim prej pridobijo pozitivne izkušnje govornega nastopanja, da bodo izgubili strah pred 

nastopanjem in postali samozavestnejši.  
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3.4 GOVORNO NASTOPANJE 

Govorjenje je del sporazumevalne dejavnosti in sem sodijo tudi govorni nastopi. Z njimi si 

otroci pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo pripravljenost za govorno 

nastopanje pred skupino. 

Vsi otroci niso enako dobri govorci. Govorno nastopanje je nekaterim v veselje in ponos, saj  

radi pokaţejo pred vzgojiteljico in otroki kaj vse ţe znajo (npr. sami deklamirajo pesem, 

obnovijo prebrano zgodbo, nastopajo z lutko, dramatizirajo …). Nekateri otroci pa so malo 

bolj plašni, nerodni in jim je govorno nastopanje v breme. Te je potrebno še posebej 

spodbujati, saj se je potrebno zavedati, da je velik del sporazumevanja v šoli in kasneje v 

ţivljenju govorno nastopanje. V šoli se ne dogaja le pri pouku slovenščine, ampak pri vseh 

predmetih, povsod je treba opisovati, pripovedovati, poročati, odgovarjati … 

Otroci se učijo govornega nastopanja s pogovorom v krogu, ko pripovedujejo o svojih 

doţivetjih, dogodkih in izkušnjah. Vzgojitelj vodi pogovor, otroka pa med govorjenjem ne 

prekinja, skladenjsko in glasovno ga popravlja šele, ko neha govoriti. Najlaţje in najbolj 

učinkovito pa se otroci učijo v igri. Če se vzgojitelj z otrokom igra govorno nastopanje, bo 

laţje opustil preveliko zahtevnost do otroka. V igri, ki poteka sproščeno, se otroci ne bodo 

naveličali vaditi govorno nastopati. 

Vzgojitelj je s svojo zborno, različno in neprisiljeno izreko zgled otrokom in jim pokaţe, da se 

lahko tudi on zmoti. Otroci, kasneje učenci, imajo pogosto tremo pred nastopom, ki izvira 

predvsem iz strahu, da bodo v predstavljanju teme naredili slovnično, pravorečno ali kako 

drugo napako in bodo tako deleţni učiteljeve kritike in poprav. Zato govorne nastope vadimo 

na šaljiv način, s tvorjenjem novih smešnih besed in šaljivih nesmiselnih besedil, z rimami,  

izmislimo si lahko igro, v kateri lahko popravljamo napačno izreko …  (Skubic 2005). 

Vzgojitelj je zgled pri govoru tudi z drţo telesa, s tem, kakšna je njegova mimika obraza, 

gestikulacija rok. Vse to otroci opazujejo in posnemajo.  

Menim, da se vzgojitelji premalo zavedajo, kako pomembno je spodbujanje h govornemu 

nastopanju ţe v predšolskem obdobju. Otrokom je treba dati moţnost za govorno nastopanje, 

da si pridobijo čim več izkušenj. Seveda je potrebno upoštevati individualne razlike in 

sposobnosti otrok.  
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Menim, da nas v današnjem času govorni nastopi spremljajo skozi celo ţivljenje, zato je 

pomembno, da otroci čim prej začnejo premagovati strah, tremo in preko igre pridobivajo 

pozitivne izkušnje. 

 

S tem poglavjem sem sklenila teoretični del diplomske naloge. Sledi empirični del.  



33 
 

II EMPIRIČNI DEL 

 

0 UVOD 

V empiričnem delu bom predstavila stališča in mnenja vzgojiteljev o spodbujanju otrok k 

pripovedovanju, branju, poslušanju in govornemu nastopanju.  

Odrasli imamo tu zelo pomembno vlogo, predvsem vzgojitelji, saj s svojim ravnanjem in 

organizacijo dela veliko prispevamo k razvoju otrokovih govornih zmoţnosti.  Menim, da je 

ena izmed pomembnih nalog vzgojitelja, da poskrbi, da vsi otroci dobijo vlogo govorca in 

poslušalca na najmanj boleč način. To pomeni, da mora vzgojitelj vse organizirati preko igre, 

dejavnosti v malih skupinah, da izkoristi vsako dano priloţnost (npr. pogovore med obroki, 

priprave na počitek, vsakodnevno rutino …).  

In ker sem ţelela preveriti, če se to res dogaja tudi v slovenskih vrtcih, sem se odločila za 

raziskavo z anketnim vprašalnikom. 

 

1 METODA 

Raziskovalna metoda, ki sem jo uporabila pri diplomski nalogi, je deskriptivna in kavzalna 

neeksperimentalna. Za raziskavo sem uporabila anketni vprašalnik, namenjen vzgojiteljem 

predšolskih otrok. 

 

1.1 VZOREC 

Anketni vprašalnik sem razdelila med 100 vzgojiteljev iz vrtcev v Savinjski dolini: Braslovče, 

Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Rečica ob Savinji, Šoštanj in Vransko.  

Vrnjenih sem dobila 57 vprašalnikov, ki sem jih statistično obdelala v programu Excel. 
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1. 2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

1. Priprava anketnih vprašalnikov.  

2. Razdelitev anketnih vprašalnikov. 

3. Zbiranje podatkov. 

4. Statistična obdelava podatkov s programom Excel (opisna oz. deskriptivna statistika, 

grafični prikaz rezultatov). 

 

2 CILJI 

1. Ugotoviti, kako stopnja razvitosti vzgojiteljeve jezikovne zmoţnosti vpliva na razvoj 

otrokove jezikovne zmoţnosti. 

2. Ugotoviti, katere metode uporabljajo vzgojitelji pri spodbujanju otrokovega 

pripovedovanja. 

3. Ugotoviti, kako vzgojitelji spodbujajo otroke k poslušanju (otroci drug drugega, vzgojitelja, 

starše …). 

4. Ugotoviti, kako vzgojitelji otroke pripravljajo ali spodbujajo h govornemu nastopanju.  

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

 

1. HIPOTEZA: Predpostavljam, da se vzgojitelji zavedajo, da stopnja razvitosti njihove 

jezikovne zmoţnosti vpliva na razvoj otrokove jezikovne zmoţnosti. 

2. HIPOTEZA: Predpostavljam, da uporabljajo vzgojitelji različne metode za spodbujanje 

otrok k pripovedovanju. 

3. HIPOTEZA: Predpostavljam, da otroci radi poslušajo pripovedovanje vzgojitelja. 

4. HIPOTEZA: Predpostavljam, da vzgojitelji otrokom ne pripovedujejo dovolj. 
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5. HIPOTEZA: Predpostavljam, da vzgojitelji premalo spodbujajo otroke h govornemu 

nastopanju. 

6. HIPOTEZA: Predpostavljam, da otroci radi pripovedujejo. 

7. HIPOTEZA: Predpostavljam, da otroci najraje pripovedujejo ob slikah ali fotografijah. 
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4 TABELE IN GRAFI Z INTERPRETACIJO 

TABELA 1: Spol anketirancev 

Spol 

  število odstotek 

moški 1 1,8 

ţenski 56 98,2 

skupaj 57 100 

 

GRAF 1: Grafični prikaz spola anketirancev 

 

INTERPRETACIJA 

Pri anketi je sodelovalo 57 anketirancev, od tega je bilo 56  ţensk, ki predstavljajo 98,2 %, in 

en moški, ki predstavlja 1,8 % vseh  anketirancev. 
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TABELA 2: Starostna skupina otrok v oddelku 

Starostna skupina otrok v oddelku 

  število odstotek 

od 1 do 2 leti 13 22,8 

od 2 do 3 leta 14 24,6 

od 3 do 4 leta 12 21,1 

od 4 do 6 let 15 26,3 

ni odgovora 3 5,3 

skupaj 57 100 

 

GRAF 2: Grafični prikaz starostne skupine otrok v oddelku 

 

 

 

INTERPERTACIJA 

 

Od 57 sodelujočih anketirancev jih 13, t. j. 22,8 %, dela v oddelku, kjer so otroci stari od 

enega do dveh leti. 14 anketirancev oz. 24,6 % ima otroke stare od dveh do treh let. 12 oz. 

21,1 % anketirancev dela z otroki starimi od tri do štiri leta. 18 oz. 26,3 % vseh sodelujočih 

dela v oddelku, ker so  otroci stari od štiri do šest let. 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

Starostna skupina otrok v oddelku 

22,8 

24,6 

21,1 

26,3 

5,3 

od 1 leta do 2 let 

od 2 let do 3 let 

od 3 let do 4 let 

od 4 let do 6 let 

ni odgovora 



38 
 

TABELA 3: Delovna doba 

 

Delovna doba 

  število odstotek 

od 1 leta do 10 let 23 40,4 

od 10 do 20 let 12 21,1 

od 20 do 30 let 8 14,0 

več kot 30 let 14 24,6 

skupaj 57 100 

 

GRAF 3: Grafični prikaz delovne dobe anketirancev 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

Od 57 anketirancev je 23 oz. 40,4 % anketirancev, ki imajo od 1 leta do 10 let delovne dobe, 

12 oz. 21,1 % anketirancev ima od 10 do 20 let delovne dobe, 8 oz. 14,0 % anketirancev ima 

od 20 do 30 let delovne dobe in 14 oz. 24,6 % je anketirancev, katerih delovna doba je več kot 

30 let. 

 

  

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

Delovna doba 

40,4 

21,1 

14,0 

24,6 od 1 leta do 10 let 

od 10 do 20 let 

od 20 do 30 let 

več kot 30 let 



39 
 

TABELA 4: Raba knjiţnega jezika 

 

Pri pogovoru z otrokom uporabljam knjiţni jezik 

  število odstotek 

vedno 12 21,1 

pogosto 30 52,6 

nikoli 1 1,8 

knjiţni jezik uporabljam samo pri vodenih in 

načrtovanih dejavnostih, ne pa tudi pri spontanem 

pogovoru z otrokom 

14 24,6 

skupaj 57 100 

 

GRAF 4: Grafični prikaz rabe knjiţnega jezika 

 

 

 

INTERPRETACIJA  

 

12 oz. 21,1 % sodelujočih je odgovorilo, da pri pogovoru z otrokom vedno uporabljajo knjiţni 

jezik. 30 anketirancev, ki predstavljajo 52,6 %, je odgovorilo, da ga uporabljajo pogosto. 

Eden od anketirancev, ki predstavlja 1,8 % vseh sodelujočih, nikoli ne uporablja knjiţnega 

jezika.  14 oz. 24,6 % anketirancev pa knjiţni jezik uporablja samo pri vodenih in načrtovanih 

dejavnostih ne pa tudi pri spontanem pogovoru z otrokom.  
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TABELA 5: Najbolj pogosti pogovori z otroki 

 

Kdaj se z otroki največ pogovarjate? (moţnih je več odgovorov) 

  število odstotek 

med otrokovo igro, v katero se aktivno vključim 40 42,1 

čas branja (npr. preden začnem brati zgodbo, ko zgodbo obnovimo …) 11 11,6 

med obroki (zajtrk, malica, kosilo) 12 12,6 

med vodenimi dejavnostmi 32 33,7 

kupaj 95 100 

 

GRAF 5: Grafični prikaz najbolj pogostih pogovorov z otroki 

 

 

 

INTERPRETACIJA  

 

Na vprašanje, kdaj se z otroki največ pogovarjajo,  je 40 anketirancev, ki predstavljajo 42,1 % 

sodelujočih, odgovorilo, da med otrokovo igro, v katero se aktivno vključijo. 11 oz. 11,6 % se 

jih z njimi največ pogovarja v času branja (preden začno brati, ko zgodbo obnavljajo …). Da 

se z otroki največ pogovarjajo med obroki, je odgovorilo 12,6 % oz. 12 vzgojiteljev. 32 oz. 

33,7 % anketirancev pa se največ pogovarja med vodenimi dejavnostmi. 
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TABELA 6: Mnenje vzgojiteljev, ali otroci radi poslušajo pripovedovanje 

 

Ali po Vašem mnenju otroci radi poslušajo Vaše pripovedovanje? 

  število odstotek 

da 57 100,0 

ne 0 0,0 

skupaj 57 100 

 

GRAF 6: Grafični prikaz mnenja vzgojiteljev, ali otroci radi poslušajo pripovedovanje 

 

 

 

INTERPRETACIJA  

 

Vseh 57 anketirancev je na vprašanje, ali otroci radi poslušajo njihovo pripovedovanje, 

odgovorilo pritrdilno. 
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TABELA 6a: 

 

Utemeljitve odgovorov 

  število odstotek 

otroci se aktivno vključijo 12 21,1 

otroci pozorno prisluhnejo 21 36,8 

otroci izrazijo ţeljo po pripovedovanju 6 10,5 

moje pripovedovanje je prepričljivo 18 31,6 

skupaj 57 100 

 

GRAF 6a: 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

Trditev, da otroci radi poslušajo pripovedovanje, je bila 12-krat oz. v 21,1 % utemeljena z 

odgovorom, da se aktivno vključijo vanj. 21-krat oz. v 36,8 % so vzgojitelji kot utemeljitev 

navedli, da otroci pozorno prisluhnejo. V 10,5 % oz. šestkrat so napisali, da otroci sami 

izrazijo ţeljo po pripovedovanju. 31,6 % oz. 18 vzgojiteljev pa meni, da je njihovo 

pripovedovanje prepričljivo. 
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TABELA 7: Mnenje vzgojiteljev o tem, ali otrokom dovolj pripovedujejo 

 

Ali menite, da otrokom dovolj pripovedujete (npr. zgodbe, opisujete 

dogajanje)? 

  število odstotek 

da 52 91,2 

ne 0 0,0 

pripovedovanja v vrtcu je premalo 5 8,8 

skupaj 57 100 

 

GRAF 7: Grafični prikaz mnenja vzgojiteljev o tem, ali dovolj pripovedujejo 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

52 vzgojiteljev, kar predstavlja 91,2 % vseh sodelujočih, meni, da otrokom pripovedujejo 

dovolj. 5 oz. 8,8 % vprašanih pa meni, da je pripovedovanja v vrtcu premalo. 
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TABELA 8: Vloga vzgojitelja pri spodbujanju otrok k pripovedovanju 

 

Kakšna je po Vašem mnenju vloga vzgojitelja pri spodbujanju otrok k pripovedovanju? 

  število odstotek 

zelo velika (govorni zgled, uporaba primernih sredstev, spodbuda …) 50 59,5 

zna postavljati vprašanja (odprti tip vprašanj) 10 11,9 

zna prisluhniti otroku 14 16,7 

omogoča stik s knjiţnim jezikom (zborni knjiţni in pogovorno knjiţni 

jezik) 
10 11,9 

skupaj 84 100 

 

GRAF 8: Grafični prikaz vloge vzgojitelja pri spodbujanju otrok k pripovedovanju 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

50 vprašanih, to je 59,5 %, meni, da je vloga vzgojitelja pri spodbujanju otrok k 

pripovedovanju zelo velika, saj so otroku govorni zgled, uporabljajo primerna sredstva … 

11,9 % oz. 10 vzgojiteljev meni, da je pomembno, da znajo postaviti odprti tip vprašanj. 14 

anketirancev, kar predstavlja 16,7 % sodelujočih, meni, da je pomembno, da znajo prisluhniti 

otroku. 11,9 % sodelujočih oz. 10 vprašanih pa meni, da je treba otroku omogočiti stik s 

knjiţnim jezikom, tako z zbornim kot s knjiţno pogovornim jezikom. 
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TABELA 9: Mnenje vzgojiteljev o tem, kako otroci najraje pripovedujejo 

 

Kako po Vašem mnenju otroci najraje pripovedujejo? 

  število odstotek 

ob slikah ali fotografijah 31 54,4 

s pomočjo lutke 8 14,0 

s pomočjo vprašanj vzgojitelja 13 22,8 

ob uporabi informacijsko-tehnoloških sredstev 1 1,8 

drugo 4 7,0 

skupaj 57 100 

 

GRAF 9: Grafični prikaz mnenja o tem, kako otroci najraje pripovedujejo 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

54,4 %  oz. 31 vzgojiteljev meni, da otroci najraje pripovedujejo ob slikah ali fotografijah. 

14,0 % oz. 8 vprašanih meni, da s pomočjo lutke, 22,8 % oz. 13 anketirancev meni, da s 

pomočjo vprašanj vzgojitelja, eden, ki predstavlja 1,8 % sodelujočih, pa meni, da ob uporabi 

informacijsko-tehnoloških sredstev. Moţnost drugo je izbralo 7,0 % anketirancev, to pomeni 

4 anketiranci, ki menijo, da otroci najraje pripovedujejo ob spontani igri oz. ob različnih 

doţivetjih. 
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TABELA 10: Mnenje o tem, ali otroci radi pripovedujejo 

 

Ali otroci radi pripovedujejo? 

  število odstotek 

da 56 98,2 

ne 1 1,8 

skupaj 57 100 

 

GRAF 10: Grafični prikaz mnenja o tem, ali otroci radi pripovedujejo 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

56 vzgojiteljev, kar znaša  98,2 %, meni, da otroci radi pripovedujejo. Eden anketiranec, kar 

znaša 1,8 %, pa meni, da ne pripovedujejo radi. 
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TABELA 11: O čem otroci najraje pripovedujejo 

 

O čem otroci najraje pripovedujejo? 

  število odstotek 

o svojih doţivetjih 48 84,2 

obnavljajo zgodbo, ki ste jo skupaj prebrali 9 15,8 

drugo 0 0,0 

skupaj 57 100 

 

GRAF 11: Grafični prikaz, o čem otroci najraje pripovedujejo 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

48 vzgojiteljev ali 84,2 % vprašanih meni, da otroci najraje pripovedujejo o svojih doţivetjih. 

15,8 % oz. 9 vzgojiteljev pa meni, da najraje obnavljajo zgodbe, ki so jih skupaj prebrali. 
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TABELA 12: Spodbujanje otrok k pripovedovanju 

 

Ali menite, da otroke dovolj spodbujate k pripovedovanju? 

  število odstotek 

da 53 93,0 

ne 4 7,0 

skupaj 57 100 

 

GRAF 12: Grafični prikaz mnenja o spodbujanju otrok k pripovedovanju 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

53 vprašanih meni, da otroke dovolj spodbujajo k pripovedovanju. To predstavlja 93,0 % 

sodelujočih anketirancev. 4 vprašani, to je 7.0 %, pa menijo, da jih ne spodbujajo dovolj. 
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TABELA 12a: 

 

Utemeljitve za odgovore a 

  število odstotek 

uporaba različnih motivacijskih sredstev 17 29,8 

izkoristim vsako priloţnost 18 31,6 

izberem teme, ki so jim blizu 9 15,8 

k pripovedovanju spodbujam vse (predvsem boječe in 

nesamozavestne otroke) 
7 12,3 

uporabljam odprti tip vprašanj 6 10,5 

skupaj 57 100 

 

GRAF 12a: 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

29,8 % vzgojiteljev oz. 17 vprašanih meni, da otroke dovolj spodbujajo k pripovedovanju, ker 

uporabljajo različna motivacijska sredstva. 31,6 % oz. 18 jih izkoristi vsako dano priloţnost. 

15,8 % oz. 9 jih izbira teme, ki so otrokom blizu. 12,3 % oz. 7 jih je napisalo, da se trudijo, da 

k pripovedovanju spodbujajo prav vse otroke (predvsem plašne, nesamozavestne otroke). 10,5 

% oz. 6 anketirancev pa je navedlo, da otroke k pripovedovanju spodbujajo predvsem z 

odprtimi tipi vprašanj. 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

Utemeljitve za odgovore a 

29,8 
31,6 

15,8 

12,3 
10,5 

uporaba različnih 

motivacijskih sredstev 

izkoristim vsako priloţnost 

izberem teme, ki so jim blizu 

k pripovedovanju vzpodbujam 

vse (predvsem boječe in 

nesamozavestne otroke) 

uporabljam odprti tip vprašanj 



50 
 

TABELA 12b: 

 

Utemeljitve za odgovore b 

  število odstotek 

spodbud ni nikoli dovolj 1 25,0 

pomanjkanje časa 1 25,0 

preveč povem namesto otrok 2 50,0 

skupaj 4 100 

 

GRAF 12b: 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

Za odgovor ne so se odločili 4 anketiranci, ki so odgovor utemeljili s tem, da spodbud ni 

nikoli dovolj in da zaradi pomanjkanja časa k pripovedovanju ne spodbujajo dovolj. Oba 

odgovora predstavljata 25,0 %. Dva pa sta svoj odgovor utemeljila s tem, da preveč povesta 

namesto otrok. Njun odgovor predstavlja 50,0%. 
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TABELA 13: Pomembnost spodbujanja k pripovedovanju za razvoj otrokovega govora 

 

Ali je spodbujanje k pripovedovanju ţe v predšolskem obdobju pomembno za 

razvoj otrokovega govora? 

  število odstotek 

da 57 100,0 

ne 0 0,0 

skupaj 57 100 

 

GRAF 13: Grafični prikaz mnenja o spodbujanju k pripovedovanju za razvoj otrokovega 

govora 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

Vsi anketiranci menijo, da je spodbujanje k pripovedovanju ţe v predšolskem obdobju 

pomembno za razvoj otrokovega govora. 
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TABELA 14: Metode za širjenje besedišča 

 

Katere metode uporabljate za širjenje besedišča? 

  število odstotek 

metoda pripovedovanja 41 29,1 

metoda poslušanja 22 15,6 

metoda pogovora 30 21,3 

metoda razgovora 12 8,5 

metoda razlage 19 13,5 

metoda opisovanja 17 12,1 

skupaj 141 100 

 

GRAF 14: Grafični prikaz metod za širjenje besedišča 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

V 29,1 % oz. 41-krat so anketiranci napisali, da uporabljajo metodo pripovedovanja. V 15,6 

% oz. 22-krat je izbrana metoda poslušanja. Metodo pogovora je izbralo 30 vzgojiteljev ali 

21,3 %. V 8,5 % oz. 12-krat je bila izbrana metoda razgovora. V 13,5 % oz. 19-krat je 

uporabljena metoda razlage. Metodo opisovanja pa uporablja 12,1 % oz. 17 sodelujočih 

anketirancev. 
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TABELA 15:  Spodbujanje k aktivnemu poslušanju 

 

Ali se strinjate, da je spodbujanje k aktivnemu poslušanju enako pomembno kot 

spodbujanje otrok h govoru? 

  število odstotek 

da 56 98,2 

ne, spodbujanje govora je pomembnejše 1 1,8 

skupaj 57 100 

 

GRAF 15: Spodbujanje k aktivnemu poslušanju 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

98,2 % sodelujočih, to je 56 vzgojiteljev, meni, da je spodbujanje k aktivnemu poslušanju 

enako pomembno kot spodbujanje otrok h govoru. Eden anketiranec, kar znaša 1,8 %, pa 

meni, da je spodbujanje govora pomembnejše. Utemeljitve ni podal. 
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TABELA 15a: 

 

Utemeljitve odgovorov 

  število odstotek 

učijo se poslušati drug drugega 20 33,9 

učenje dvosmerne komunikacije 10 16,9 

poslušanje drug drugega vodi v kvaliteten razvoj govornih 

sposobnosti 
29 49,2 

skupaj 59 100 

 

GRAF 15a: 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

33,9 % vprašanim oz. 20 anketirancem se zdi, da je spodbujanje k aktivnemu poslušajo 

pomembno zato, ker se otroci učijo poslušati drug drugega. 16,9 % oz. 10 vzgojiteljev je 

napisalo, da se z aktivnim poslušanjem otroci učijo dvosmerne komunikacije. 49,2 % 

vprašanih, to je 29 vzgojiteljev, meni, da poslušanje drug drugega vodi v kvaliteten razvoj 

govornih sposobnosti. 
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TABELA 16: Govorno nastopanje v predšolskem obdobju 

 

Ali menite, da je treba otroke navajati na govorno nastopanje ţe v predšolskem 

obdobju? 

  število odstotek 

da 53 93,0 

ne 4 7,0 

skupaj 57 100 

 

GRAF 16: Grafični prikaz mnenja o govornem nastopanju v predšolskem obdobju 

 

 

 

INTERPRETACIJA:  

 

53 anketirancev oz. 93 % jih meni, da je treba otroke navajati na govorno nastopanje ţe v 

predšolskem obdobju, 4 vprašani, to je 7,0 %, pa menijo, da govorno nastopanje v 

predšolskem obdobju ni primerno. 
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TABELA 16a: 

 

Utemeljitve za odgovore a 

  število odstotek 

preko igre in različne motivacije izgubijo strah pred 

govornim nastopom 
16 29,6 

otrok zgodaj pridobiva pozitivne izkušnje 20 37,0 

otroci si krepijo samopodobo, samozavest 18 33,3 

skupaj 54 100 

 

GRAF 16a: 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

29,6 % oz. 16 vprašanih je svoj odgovor utemeljilo s tem, da otroci preko igre in različne 

motivacije izgubijo strah pred govornim nastopanjem. 37,0 % oz. 20 vprašanih meni, da je 

pomembno, da otroci zgodaj pridobivajo pozitivne izkušnje. 33,3 % oz. 18 vprašanih pa meni, 

da si otroci z govornim nastopanjem krepijo samopodobo in samozavest. 
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TABELA 16b: 

 

Utemeljitve za odgovore b 

  število odstotek 

govorno nastopanje je bolj primerno za šolo 2 66,7 

otroka lahko preveč izpostaviš 1 33,3 

Skupaj 3 100 

 

GRAF 16b: 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

Dvema, kar predstavlja 66,7 %, se govorno nastopanje v predšolskem obdobju ne zdi 

primerno. Utemeljila sta, da je to bolj primerno za šolo. Eden, ki predstavlja 33,3 % pa meni, 

da lahko s tem otroka preveč izpostaviš. 
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TABELA 17: Cilji, ki jih ţelijo doseči z branjem otroške literature 

 

Kateri cilj ţelite doseči z branjem otroške literature? (moţnih je več odgovorov) 

  število odstotek 

spodbujanje otrokovega govornega razvoja 50 41,7 

razvijanje bralne kulture 23 19,2 

razvijanje pozitivnega odnosa do različnih zvrsti besedil 23 19,2 

poslušanje besedila in zmoţnost obnavljanja zgodbe 24 20,0 

drugo 0 0,0 

skupaj 120 100 

 

GRAF 17: Grafični prikaz ciljev, ki jih ţelijo doseči z branjem otroške literature 

 

 

 

INTERPRETACIJA 

 

Na vprašanje, kateri cilj ţelijo doseči z branjem otroške literature, je 41,7 % oz. 50  vprašanih 

odgovorilo, da branje spodbuja otrokov govorni razvoj. Za cilj razvijanje bralne kulture in 

razvijanje pozitivnega odnosa do različnih zvrsti besedil se je odločilo 23 vprašanih, kar znaša 

19,2 %. V 20,0 % oz. 24-krat pa so za cilj izbrali poslušanje besedila in zmoţnost obnavljanja 

zgodb. 
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5 REZULTATI PO HIPOTEZAH 

 

1. HIPOTEZA: Predpostavljam, da se vzgojitelji zavedajo, da stopnja razvitosti 

njihove jezikovne zmožnosti vpliva na razvoj otrokove jezikovne zmožnosti. 

Hipotezo lahko potrdim, saj 52,6 % vzgojiteljev knjiţni jezik uporablja pogosto, 21,1 % pa ga 

uporablja vedno. 24,6 % vzgojiteljev knjiţni jezik uporablja pri načrtovanih in vodenih 

dejavnostih, ne pa tudi pri spontanem pogovoru z otroki. Le eden je odgovoril, da ga ne 

uporablja. 

Po tem lahko sklepam, da se vzgojitelji zavedajo, da so otrokom govorni zgled in da imajo 

velik vpliv na razvoj jezikovnih zmoţnosti.  Pri petem vprašanju je 11,9 % sodelujočih 

navedlo, da je treba otrokom omogočiti stik s knjiţnim jezikom, tako z zbornim kot s knjiţno 

pogovornim jezikom. 

 

2. HIPOTEZA: Predpostavljam, da uporabljajo vzgojitelji različne metode za 

spodbujanje otrok k pripovedovanju. 

Hipotezo lahko potrdim. Rezultati ankete so pokazali, da 93 % sodelujočih meni, da otroke 

dovolj spodbujajo k pripovedovanju, saj uporabljajo različna motivacijska sredstva in metode. 

Izkoristijo vsako dano priloţnost, izbirajo teme, ki so otrokom blizu, jim postavljajo odprta 

vprašanja, znajo prisluhniti otroku, predvsem pa k pripovedovanju spodbujajo otroke, ki so 

govorno manj kompetentni, da si pridobijo samozavest, in jim tako dajo moţnost, da govorno 

napredujejo. Navedli so tudi veliko različnih metod za širjenje besedišča (metodo 

pripovedovanja, poslušanja, pogovora, razgovora, razlage, metodo opisovanja). Z otroki se 

veliko pogovarjajo, jim pripovedujejo o svojih lastnih doţivetjih. 

Za odgovor ne so se odločili 4 anketiranci. Dva sta odgovor utemeljila s tem, da spodbud ni 

nikoli dovolj in da zaradi pomanjkanja časa k pripovedovanju ne spodbujata dovolj. Dva pa 

sta svoj odgovor utemeljila s tem, da preveč povesta namesto otrok.  

Prav tako vsi anketiranci menijo, torej 100 %, da je spodbujanje k pripovedovanju ţe v 

predšolskem obdobju pomembno za razvoj otrokovega govora. 
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3. HIPOTEZA: Predpostavljam, da otroci radi poslušajo pripovedovanje 

vzgojitelja. 

To hipotezo lahko potrdim, saj je vseh 57 anketirancev na vprašanje, ali otroci radi poslušajo 

njihovo pripovedovanje, odgovorilo pritrdilno. 100 % rezultat so anketiranci utemeljili s tem, 

da se otroci aktivno vključijo v vzgojiteljevo pripovedovanje, pozorno prisluhnejo, sami 

izrazijo ţeljo po pripovedovanju. Vzgojitelji so navedli, da je njihovo pripovedovanje 

prepričljivo, saj pripovedujejo o tem, kar jim je blizu in v kar tudi sami verjamejo. Otroke 

vedno zelo zanima, kaj se je npr. zgodilo oz. kaj je vzgojitelj nekje doţivel, zato resnično radi 

prisluhnejo takšnemu pripovedovanju. Velik vpliv ima tudi to, na kakšen način se vzgojitelj 

loti pripovedovanja. Če govori zavzeto, spreminja ton, jakost glasu, uporablja različno 

mimiko obraza, gestikulacijo rok, otroke pritegne in pripovedovanje postane uţitek. 

Pri dvanajstem vprašanju se 98,2 % sodelujočih, to je 56 vzgojiteljev, strinja z mojo trditvijo, 

da je spodbujanje k aktivnemu poslušanju enako pomembno kot spodbujanje otrok h govoru. 

1,8 % oz. eden anketiranec pa meni, da je spodbujanje govora pomembnejše. Utemeljitve ni 

podal. Da je spodbujanje k aktivnemu poslušajo enako pomembno kot spodbujanje h govoru, 

so utemeljili s tem, da se otroci učijo poslušati drug drugega, s tem se učijo dvosmerne 

komunikacije, ter da poslušanje drug drugega vodi v kvaliteten razvoj govornih sposobnosti. 

 

4. HIPOTEZA: Predpostavljam, da vzgojitelji otrokom ne pripovedujejo dovolj. 

Hipotezo lahko ovrţem, saj je 52 vzgojiteljev, kar predstavlja 91,2 % vseh sodelujočih, 

odgovorilo, da otrokom dovolj pripovedujejo. Samo 5 oz. 8,8 % vprašanih meni, da je 

pripovedovanja v vrtcu premalo. 

Na vprašanje, kdaj se z otroki največ pogovarjajo oz. jim pripovedujejo,  je 40 anketirancev, 

ki predstavljajo 42,1 % sodelujočih, odgovorilo, da med otrokovo igro, v katero se aktivno 

vključijo. 11 vzgojiteljev  oz. 11,6 % se jih z otroki največ pogovarja v času branja (preden 

začno brati, ko zgodbo obnavljajo …). Da se z otroki največ pogovarjajo med obroki, je 

odgovorilo 12,6 % vzgojiteljev, to je 12 vprašanih. 32 anketirancev oz. 33,7 % vseh vprašanih 

pa se največ pogovarja med vodenimi dejavnostmi. 

 

5. HIPOTEZA: Predpostavljam, da otroci radi pripovedujejo. 

Hipotezo lahko potrdim, saj 56 vzgojiteljev, kar predstavlja  98,2 % vprašanih, meni, da otroci 

radi pripovedujejo. Eden anketiranec, ki predstavlja 1,8 %, pa meni, da ne pripovedujejo radi.  
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6. HIPOTEZA: Predpostavljam, da otroci najraje pripovedujejo ob slikah ali  

fotografijah. 

Hipotezo lahko potrdim. 54,4 % oz. 31 vzgojiteljev, kar je več kot polovica, meni, da otroci 

najraje pripovedujejo ob slikah ali fotografijah. 8 vprašanih oz. 14,0 % jih meni, da s pomočjo 

lutke; 22,8 % oz. 13 anketirancev meni, da s pomočjo vprašanj vzgojitelja; eden, kar 

predstavlja 1,8 % sodelujočih, pa meni, da ob uporabi informacijsko-tehnoloških sredstev. 

Moţnost drugo so izbrali 4 anketiranci, to je 7,0 %, ki menijo, da otroci najraje pripovedujejo 

ob spontani igri oz. ob različnih doţivetjih. 

Pri osmem vprašanju, o čem otroci najraje pripovedujejo, je 48 vzgojiteljev ali 84,2 % 

vprašanih  odgovorilo, da o svojih doţivetjih. 15,8 % oz. 9 vzgojiteljev pa meni, da najraje 

obnavljajo zgodbe, ki so jih skupaj prebrali. 

 

 

7. HIPOTEZA: Predpostavljam, da vzgojitelji premalo spodbujajo otroke h 

govornemu nastopanju. 

Hipotezo lahko ovrţem. 53 vzgojiteljev, kar predstavlja 93 %, meni, da je treba otroke 

navajati na govorno nastopanje ţe v predšolskem obdobju.  Svoje mnenje so utemeljili s tem, 

da otroci preko igre in z različnimi načini motivacije izgubijo strah pred govornim 

nastopanjem. Zdi se jim pomembno, da otroci zgodaj pridobivajo pozitivne izkušnje ter si 

tako krepijo samopodobo in samozavest. Le 4 anketiranci so odgovorili, da govorno 

nastopanje v predšolskem obdobju ni primerno. Po njihovem mnenju so s tem otroci preveč 

izpostavljeni. Prepričani so, da to sodi v šolo.  

Ker na govorno nastopanje vplivajo otrokove govorne sposobnosti, sem s 14. vprašanjem v 

anketi ţelela preveriti, kateri cilj ţelijo vzgojitelji doseči z branjem otroške literature. Kar 

41,7 % oz. 50 odgovorov se je navezovalo na spodbujanje otrokovega govornega razvoja. Za 

cilj razvijanje bralne kulture in razvijanje pozitivnega odnosa do različnih zvrsti besedil se je 

odločilo 19,2 % vprašanih. 20,0 % oz. 24 vzgojiteljev pa je za cilj izbralo poslušanje besedila 

in zmoţnost obnavljanja zgodbe.  
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6  SKLEP 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem najprej predstavila razvoj govora, besedišča in kaj 

vse vpliva na razvoj otrokovih jezikovnih sposobnosti. Nato sem se v empiričnem delu 

posvetila temu, kako lahko vzgojitelj s svojim delom in zgledom vpliva na razvoj otrokove 

pripovedovalne sheme.  

 

Ugotovila sem, da se vzgojitelji dobro zavedajo, da stopnja njihove jezikovne zmoţnosti 

vpliva na razvoj otrokovih jezikovnih zmoţnosti. Zavedajo se, da so otrokom govorni zgled, 

da so kot strokovni delavci vzgojno-izobraţevalne ustanove odgovorni za to, da otrokom 

nudijo dovolj spodbud za razvoj bogatega besedišča in da imajo veliko vlogo pri pridobivanju 

veščin verbalnega izraţanja pri otrocih. Uporabljajo različne in kvalitete spodbude, 

motivacijska sredstva, otrokom nudijo moţnost za pripovedovanje in ustvarjalno govorno 

izraţanje. Sami jim veliko pripovedujejo, berejo, se izraţajo tako v zbornem kot v knjiţno 

pogovornem jeziku, otroci se srečujejo tudi z narečjem, slengom, starinskimi izrazi … Vse to 

širi njihovo jezikovno kompetentnost. Vzgojitelji so potrdili moje mnenje o tem, da otroci 

izredno radi pripovedujejo. Kot je razvidno iz raziskave, najraje pripovedujejo ob slikah, npr. 

iz knjig, slikanic, ali ob fotografijah. Iz lastnih izkušenj lahko potrdim, da otroci znajo veliko 

povedati o vsem, kar jim je blizu in kar doţivljajo. 

 

Zadovoljna sem tudi z ugotovitvijo, da se vzgojiteljem zdi pomembno, da se otroci ţe v 

predšolskem obdobju učijo aktivnega poslušanja. Iz njihovih odgovorov sem lahko razbrala, 

da menijo, da je poslušanje prav tako pomembno kot sam govor. Obvladanje dvosmerne 

komunikacije je osnova, da se bodo otroci znali naučiti pogovarjati in slišati drug drugega in 

tudi, da bodo razumeli, kar slišijo. Menim, da to ni pomembno samo za učno uspešnost v šoli, 

kajti znati se pogovarjati z ljudmi je ena izmed pomembnih sposobnosti za ţivljenje.  

Presenečena sem, predvsem pa zadovoljna z ugotovitvijo, da vzgojitelji spodbujajo otroke k 

govornemu nastopanju. Moram priznati, da sem pričakovala, da bodo moji trditvi, da je 

potrebno otroke navajati na govorno nastopanje ţe v predšolskem obdobju, nasprotovali. 

Vendar sem iz odgovorov razbrala, da se tudi njim zdi dobro, da otroci dobijo pozitivne 

izkušnje in priloţnost, da preko igre in zabavnih dejavnosti spoznajo, da se govornega 

nastopanja ni treba bati. Seveda je potrebno upoštevati individualne razlike med otroki, 

nikakor jih v to ne smemo siliti. Ker ţe drugo leto delam v vrtcu, lahko iz lastnih izkušenj 
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povem, da otroci zelo radi nastopajo. Ne samo govorno, tudi pojejo, plešejo, dramatizirajo, 

pripovedujejo. In zelo sem vesela, da jih vzgojitelji k temu še dodatno spodbujajo in jim dajo 

moţnost za to. Menim, da nas nastopanje v javnosti spremlja skozi vse ţivljenje, zato je 

zgodnje navajanje na to lahko samo pozitivno. 

 

Z raziskavo sem dobila kvalitetne rezultate. Kot sem ţe omenila, imam z delom v vrtcu ţe 

nekaj izkušenj, zato sem lahko vse to, kar sem v diplomski nalogi opisala (tako v teoretičnem 

kot v empiričnem delu), opazovala v praksi in tudi sama preizkusila.  

Menim, da so otroci dobri  pripovedovalci, iskreni, neizumetničeni … Dajmo jim moţnost, 

poslušajmo jih. 
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IV PRILOGA 

ANKETA 

Spoštovana vzgojiteljica oz. vzgojitelj! 

Sem Veronika Kokovnik in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

predšolska vzgoja. V okviru diplomske naloge Vzgojiteljevo spodbujanje otrok k 

pripovedovanju ţelim z anketnim vprašalnikom pridobiti pomembne podatke za empirični 

del, zato Vas prosim, da mi odgovorite na vprašanja. Anketa je anonimna. Vsi podatki bodo 

uporabljeni izključno v namene moje diplomske naloge.  

V kolikor bi Vas zanimali rezultati moje raziskave, mi lahko pišete na elektronski naslov 

veronika.kokovnik@gmail.com.  

Hvala za sodelovanje. 

Spol:  

a) moški.  

b) ţenski. 

Starostna skupina otrok v oddelku (napišite): 

_______________________________ 

Delovna doba: 

a) od 1 leta do 10 let. 

b) od 10 do 20 let. 

c) od 20 do 30 let.  

č) več kot 30 let. 

 

1. Pri pogovoru z otrokom uporabljam knjižni jezik. 

a) Vedno.  

b) Pogosto. 

c) Nikoli. 

č) Knjiţni jezik uporabljam samo pri vodenih in načrtovanih dejavnostih, ne pa tudi pri 

spontanem pogovoru z otrokom. 
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2. Kdaj se z otroki največ pogovarjate? 

a) Med otrokovo igro, v katero se aktivno vključim. 

b) Čas branja (npr. preden začnem brati zgodbo, ko zgodbo obnovimo …). 

c) Med obroki (zajtrk, malica, kosilo). 

č) Med vodenimi dejavnostmi. 

 

3. Ali po Vašem mnenju otroci radi poslušajo Vaše pripovedovanje? 

a) Da. 

b) Ne. 

Odgovor tudi utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ali menite, da otrokom dovolj pripovedujete (npr. zgodbe, opisujete dogajanje …)? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Pripovedovanja v vrtcu je premalo. 

 

5. Kakšna je po Vašem mnenju vloga vzgojitelja pri spodbujanju otrok k 

pripovedovanju? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6.  Kako po Vašem mnenju otroci najraje pripovedujejo? 

 a)  Ob slikah ali fotografijah. 

 b)  S pomočjo lutke. 

 c)  S pomočjo vprašanj vzgojitelja. 

 č)  Ob uporabi informacijsko-tehnoloških sredstev. 

 d)  Drugo ___________________________ 

 

7. Ali otroci radi pripovedujejo? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

 8. O čem otroci najraje pripovedujejo? 

a) O svojih doţivetjih. 

b) Obnavljajo zgodbo, ki ste jo skupaj prebrali. 

c)  Drugo ________________________________________ 

 

9. Ali menite, da otroke dovolj spodbujate k pripovedovanju? 

a) Da. 

b) Ne. 

Odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 10. Ali je spodbujanje k pripovedovanju že v predšolskem obdobju pomembno za 

razvoj otrokovega govora? 

a) Da.  

b) Ne 
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11. Katere metode uporabljate za širjenje besedišča? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Ali se strinjate, da je spodbujanje k aktivnemu poslušanju  (npr. otrok posluša 

vzgojitelja, vzgojitelj posluša otroka, otroci se poslušajo med seboj) enako pomembno 

kot spodbujanje otrok h govoru? 

a) Da. 

b) Ne, spodbujanje govora je pomembnejše. 

Odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  13. Ali menite, da je treba otroke navajati na govorno nastopanje že v predšolskem 

obdobju? 

a) Da. 

b) Ne. 

Odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Kateri cilj želite doseči z branjem otroške literature? 

a) Spodbujanje otrokovega govornega razvoja. 

b) Razvijanje bralne kulture. 

c) Razvijanje pozitivnega odnosa do različnih zvrsti besedil. 

č) Poslušanje besedila in zmoţnost obnavljanja zgodbe. 

d) Drugo __________________________________________ 

 


