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POVZETEK 

Zaradi priseljevanja je v slovensko osnovno šolo vsako leto vključenih vse več otrok, katerih 

prvi/materni jezik ni slovenščina. Pri vključevanju in poučevanju le-teh pa je pomembno 

individualno in celostno obravnavanje z nujno potrebnimi prilagoditvami.  

Kljub temu da je pravni status učencev priseljencev ob vpisu v slovenski vzgojno-izobraževalni 

sistem izenačen z vsemi vključenimi otroki, v Sloveniji še vedno nimamo poenotenega sistema 

vključevanja in poučevanja otrok, katerih prvi jezik ni slovenščina. Uspešnost vključevanja 

učencev priseljencev je v veliki meri odvisna od delovanja posamezne šole ter zavzetosti in 

samoiniciativnosti posameznih učiteljev. 

Po učnem načrtu za slovenščino (2011) poteka v prvem triletju tudi proces začetnega 

opismenjevanja; v njem posameznik razvija različne spretnosti, sposobnosti, veščine in znanja, 

vezana na branje in pisanje. Vendar ne smemo zanemariti dejstva, da učenci v šolo vstopajo z 

različnim predznanjem, zato mora učitelj oblikovati individualni načrt opismenjevanja za 

vsakega učenca. 

Glavni cilj magistrskega dela je bil, pri učencu priseljencu, ki je obiskoval prvi razred, z 

načrtovanim individualnim didaktičnim pristopom doseči napredek v sporazumevalni 

zmožnosti v slovenskem knjižnem jeziku. Najprej sem preverila učenčevo znanje slovenskega 

jezika. Na podlagi rezultatov sem pripravila individualni načrt dela in ga nato preizkusila. 

Zaključne ugotovitve raziskave in smernice za učitelje sem napisala na podlagi končne analize 

izvedenih učnih ur in rezultatov končnega preverjanja znanja.  

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljeni dejavniki in značilnosti začetnega 

opismenjevanja, razvoj opismenjevalnih metod in njihova sedanja raba, sodobni pristopi k 

učenju branja in pisanja s poudarkom na individualizaciji ter načini vključevanja učencev 

priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.  

V empiričnem delu magistrskega dela sem opravila akcijsko raziskavo. Pri tem se uporabila 

kvalitativni raziskovalni pristop in deskriptivno opisno metodo pedagoškega raziskovanja. V 

akcijsko raziskovanje je bil vključen učenec priseljenec. Kljub nekaterim napakam je bil 

napredek v sporazumevalni zmožnosti viden. Izpostavila bi predvsem napredek v razvoju 

poimenovalne zmožnosti in razvoju glasovnega zavedanja.   

Dvajseturno individualno delo je na učenčevo učenje slovenskega jezika vplivalo pozitivno. 

Naučil se je samostojno brati večino zlogov in nekatere enostavne besede ter po nareku zapisati 

krajše in enostavnejše besede. Samostojno je prepoznal vse črke, jih tudi pravilno zapisal in jim 

določil ustrezne glasove. 

Na učenčev napredek so vplivali različni dejavniki, med njimi sistematično usvajanje jezika, 

uporaba primernih metod in različnih strategij poučevanja, zaupljiv in pozitiven odnos med 

njim in menoj ter uporaba različnih didaktičnih pripomočkov in didaktičnih iger.  

 

KLJUČNE BESEDE: vključevanje, poučevanje, prilagoditve, učenec priseljenec, 

individualizirani didaktični pristop, začetno opismenjevanje, sporazumevalna zmožnost 

  



 

 SUMMARY  

Due to immigration, more and more children, who’s mother tongue isn’t Slovenian, are 

attending the Slovenian primary schools. The integration and teaching of these children 

necessitates an individual and holistic approach with the necessary adjustments. Despite the 

legal status of immigrant pupils enrolled in the Slovenian education system being equated with 

all other attending pupils, Slovenia still hasn’t formed a unified integration and teaching system 

for children who’s mother tongue isn’t Slovenian. The success of the integration depends in 

large measure on the school and on the enthusiasm and self-initiative of teachers. 

The curriculum for Slovenian (2011) in the first triad encompasses initial literacy. The 

individual develops different skills, competences and knowledge regarding reading and writing. 

We shouldn’t neglect the fact that pupils begin schooling with different foreknowledge, 

therefore the teacher is required to form an individual literacy plan for each pupil. 

The main purpose of the master thesis was to promote the Slovenian communicative 

competence of the immigrant pupil, who attended first grade. Firstly, I evaluated the pupil’s 

knowledge of the Slovenian language. Based on the results I formed an individual work plan 

and tested it. The results of the study and the guidelines for teachers are thus based on the final 

analysis of the given lessons and the results of the final examination.   

In the theoretical part of the master thesis I will describe the factors and the characteristics of 

initial literacy, the development of literacy methods and their current use, the modern approach 

to reading and writing comprehension with the emphasis on the individualization and the 

integration of immigrant pupil into Slovenian school system. 

In the empirical part of the master thesis I have performed an action study. Here I used the 

qualitative approach and the descriptive method. The subject of the action study was the 

immigrant pupil. The progress in communicative competence was apparent in spite of some 

mistakes. Most apparent was the progress in the naming ability and the phonemic awareness. 

The 20-hour long individual work had a positive effect on pupil’s progress in learning 

Slovenian. As a result he was able to read most syllables, some simple words and write simple 

short dictated words. He was able to recognize all letters, write them down correctly and assign 

them the correct sound.  

The pupil’s progress was influenced by different factors, among them the systematical learning 

of the language, the usage of the appropriate method and different teaching strategies, a warm 

and positive relationship between the pupil and me and the usage of different didactic materials 

and didactic games.  

 

Key words: integration, teaching, adjustment, immigrant pupil, individual didactic approach, 

initial literacy, communicative competence   
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I UVOD   

Priseljevanje v Slovenijo se je zaradi ugodne lege začelo že v preteklosti in je še vedno aktualno. 

Ljudje s selitvijo v novo državo prinesejo spremembe tako za priseljence kot za avtohtone 

prebivalce določene države. 

Šola kot vzgojno-izobraževalna institucija ima pri uspešnem vključevanju otrok priseljencev 

pomembno vlogo. Zaenkrat v slovenskih osnovnih šolah še ni poenotenega sistema 

vključevanja otrok priseljencev in modela poučevanja slovenskega jezika kot drugega jezika. 

Učitelji so tako prepuščeni svoji iniciativi, pri poučevanju učencev priseljencev pa se jih večina 

ne počuti dovolj usposobljenih. Ministrstvo za šolstvo določi osnovnim šolam število ur, za 

dodatno poučevanje slovenskega jezika, ki je namenjeno učencem priseljencem. Pri 

načrtovanju in izvajanju aktivnosti so lahko učiteljem v pomoč Smernice za vključevanje otrok 

priseljencev v vrtce in šole (2012), Priročnik za izvajanje programa Uspešno vključevanje otrok 

priseljencev (2015) in rezultati do zdaj izvedenih raziskav na tem področju.  

Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in 

ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno in kritično sodelovanje v poklicnem in družbenem 

življenju« (Pečjak, 2009: 11). Pomembno je, da učitelji izberemo primerne metode in strategije 

poučevanja, ki vplivajo na razvoj vseh štirih sporazumevalnih spretnosti, tj. poslušanja, 

govorjenja, branja in pisanja. Pred začetkom opismenjevanja mora učitelj najprej poznati 

osebnostne značilnosti priseljenega učenca, njegovo stopnjo predznanja in dosedanje izkušnje. 

Na podlagi teh podatkov lahko oblikuje in načrtuje nujno potreben individualni načrt dela.  

V empiričnem delu magistrskega dela sem oblikovala in preizkusila individualizirani didaktični 

pristop za začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. S priloženimi učnimi 

pripravami, prilogami (učenčevi izdelki, učni pripomočki in didaktične igre), z ugotovitvami in 

s smernicami za učitelje sem želela vsem, ki poučujejo učence priseljence v prvem razredu, 

ponuditi možen način dela z njimi.  

Z individualizacijo in sprotnim dopolnjevanjem načrtovanega pristopa sem želela doseči 

napredek v razvoju učenčeve sporazumevalne zmožnosti. Zanimalo me je, s katerimi metodami 

in učnimi sredstvi bo učenec ta napredek dosegel.  
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II TEORETIČNI DEL  

1 PISMENOST  

Po mnenju avtorice M. Cencič (2000) lahko pojem pismenosti opredelimo kot zapleteno, 

sestavljeno ter povezano dejanje oz. proces, ki poleg branja in pisanja zajema tudi govorjenje 

in poslušanje, torej vse štiri temeljne sporazumevalne dejavnosti. Avtorji različnih raziskav so 

pojem pismenosti definirali različno. Za potrebe raziskave o bralni pismenosti v okviru 

Mednarodnega združenja za evalvacijo vzgojno-izobraževalnih dosežkov so pojem 

funkcionalne pismenosti opredelili kot »…sposobnost razumevanja in tvorjenja pisnih 

jezikovnih oblik, ki jih zahteva družba in/ali so pomembni za posameznika« (Elley, Gradišar in 

Lapajne: 3, v Pečjak, 2009: 11). Medtem ko je v Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti 

(2006: 7) pojem opredeljen nekoliko širše, in sicer kot »trajno razvijajoča se zmožnost 

posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov (jezik, op. avtorice) za 

tvorjenje, razumevanje in uporabo besedil za potrebe življenja v družini, šoli, na delovnem 

mestu in v družbi«. 

Pojem pismenosti je prvotno označeval le sposobnost branja in pisanja, kasneje pa se je razširil 

v pojem funkcionalna pismenost, ki označuje sposobnost pisnega in ustnega sporočanja v 

različnih sporazumevalnih situacijah (Zorman, 2013). S spremembo v poimenovanju 

pismenosti se pojavita tudi dve ločeni obdobji opismenjevanja. Prvo je obdobje učenja branja 

in pisanja oziroma obdobje razvijanja osnovne pismenosti, ki učenca spodbuja k razvijanju 

različnih spretnosti, sposobnosti, veščin in znanja, vezanih na branje in pisanje. Drugo pa je 

obdobje učenja z branjem, to je obdobje razvijanja funkcionalne pismenosti in pismenosti na 

višjih ravneh (prav tam, 2013). 

S. Pečjak (2009) meni, da se otrokov razvoj pismenosti nikakor ne začne šele ob vstopu v 

formalni proces opismenjevanja. Z različnimi tako bralnimi kot pisalnimi vzorci se namreč 

otroci srečujejo pred formalnim šolanjem v vsakdanjem življenju, doma in v okolici. Kadar ima 

otrok že delno razvite nekatere splošne in specifične sposobnosti, potrebne za uspešen začetek 

usvajanja spretnosti branja in pisanja, govorimo o porajajoči se pismenosti (prav tam). Različne 

raziskave so pokazale, da se učenci v obdobju razvoja osnovne pismenosti spopadajo z 

različnimi težavami. Značilne so specifične težave pri razumevanju narave abecednega sistema 

pisanja in sistema pisave kot sistema reprezentacije (Zrimšek, 2003). 

2 OPISMENJEVANJE    

Opismenjevanje je proces med obdobjem učenja branja in pisanja oz. razvijanja osnovne 

pismenosti in obdobjem učenja z branjem oz. razvijanjem funkcionalne pismenosti (Zorman, 

2013). Po mnenju S. Pečjak (2009) je v prvem triletju osnovne šole izobraževalni proces vezan 

v prvi vrsti na proces opismenjevanja. 

Pomembno vodilo pri poučevanju je, da naj bo opismenjevanje čim bolj naraven, spontan 

proces, na katerega vplivajo predšolske izkušnje in predznanje, ki je med otroki različno (Golli, 

1991). Otroci vstopajo v šolo z različnim tako predbralnimi kot predpisalnimi sposobnostmi, ki 
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se pojavljajo brez formalnega poučevanja v predšolski dobi in so odvisne od okolice ter 

predhodne vzgoje. N. Zrimšek opozarja, da so raziskave pokazale, »da se otrok že zelo zgodaj 

v predšolski dobi uči o pismenosti in se je zaveda, če živi v 'pismenem okolju'« (N. Zrimšek, 

2003, po L. Miller, 1995). Prav zato mora biti učitelj pozoren, da je izboljševanje pravorečja, 

pravopisa in oblike črk postopno in tako ne moti otrokovega procesa usvajanja sporazumevalne 

zmožnosti. Izkušnje in predznanje branja in pisanja je vsekakor potrebno upoštevati, nikakor 

pa jih ne moremo zahtevati (Golli, 1991). D. Golli (prav tam: 7, 8) je opozorila, »da 

opismenjevanje, ki spoštuje in upošteva otrokov miselni proces pri samostojnem prilagajanju 

govora pisanju, prispeva k pridobivanju razumske, kritične in ustvarjalne pismenosti za 

demokratično družbo«.  

Glavni cilj procesa opismenjevanja je usposobiti učence za branje in pisanje različnih besedil, 

ker bodo s tem razvili sporazumevalno zmožnost, ta pa jim bo v pomoč v vsakdanjem življenju. 

Neizogibna stopnja v tem procesu je začetno opismenjevanje, ki obsega pripravo na branje in 

pisanje, sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja in 

pisanja. Usvajanje predopismenjevalnih zmožnosti je pogoj za nadaljnje uspešno 

opismenjevanje in vstopanje v svet branja in pisanja (Zrimšek, 2003).  

2.1  Začetno opismenjevanje  

Začetno opismenjevanje je v sodobnem času opredeljeno kot uravnotežen razvoj vseh štirih 

sporazumevalnih zmožnosti, tj. poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Glavno vodilo je, da 

otrok na začetku procesa učenja branja in pisanja ni na prvi točki. A. Zorman (2013) začetno 

opismenjevanje definira kot proces, »ki se začne že veliko pred organiziranim učenjem branja 

in pisanja« (prav tam: 68), v osnovni šoli pa je opredeljeno kot faza procesa za pridobivanje 

funkcionalne pismenosti (Zrimšek, 2003). Stanje začetne pripravljenosti učenca na 

branje/pisanje je pravzaprav porajajoča se pismenost, ki zajema stopnjo razvitosti nekaterih 

splošnih in specifičnih sposobnosti.  

M. Ropič (2000) pravi, da začetno opismenjevanje ne sme biti le obdobje pridobivanja črk, 

temveč razvijanje vseh štirih spretnosti (poslušanja, govorjenja, branja in pisanja) ter 

zahtevnosti nalog (razumevanje, tvorjenje neumetnostnih besedil). Zelo je pomembno, da v 

procesu opismenjevanju učenec razvija vse štiri jezikovne dejavnosti, ki predstavljajo enoten, 

integriran jezikovni sistem. Lerner (1993 v Pečjak, 2009) opozori, da primanjkljaj pri kateri 

koli dejavnosti slabi enoten jezikovni sistem, to pa negativno vpliva tudi na druge dejavnosti. 

Razvoj delnih spretnosti, ki sestavljajo kompleksno celoto in potekajo v predbralnem in 

predpisalnem obdobju, je temelj procesa učenja branja in pisanja. Proces branja in pisanja je, 

kot pravi A. Zorman, »kompleksen strukturiran proces, pogojen s splošnimi in specifičnimi 

kognitivnimi sposobnostmi, ki jih otrok usvoji na različni razvojni stopnji« (Zorman, 2013: 70).  

Raziskave opozarjajo, da uspešno in učinkovito učenje branja in pisanja temelji na štirih 

dejavnikih, in sicer na »razvijanju fonemskega zavedanja (sposobnosti členjenja besed na 

glasove in spajanja glasov v besede), razvijanju fonografskega zavedanja (poznavanju črk in 

povezav med glasovi in črkami oziroma skupinami črk v funkciji pisnih ustreznic glasov), 

zgodnjem uvajanju v razvijanje delnih spretnosti branja in pisanja ter bogatem in raznovrstnem 
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urjenju delnih spretnosti« (prav tam). Učenje asociativnih zvez med glasovi in pisnimi 

ustreznicami je postopno in sistematično, dejavnosti zato temeljijo na stalni slušni in vidni 

zaznavi glasov in njihovih pisnih ustreznic. Programi, ki so osnovani na glasovnem procesiranju 

zagovarjajo razvijanje spretnosti poslušanja in glasovnega zavedanja pred učenjem pisnih 

simbolov, ki ponazarjajo glasove. Kot utemeljitev navajajo, da se otrok namreč najprej 

vključuje v govorno sporazumevanje. Torej je zanj pot od glasov do pisnih simbolov veliko 

razumljivejša in lažja kot pa učenje črk in njihovo povezovanje z glasovi. Glavna značilnost teh 

programov je, da izhajajo iz tega, kar otrok že pozna (glasovi), in na tem znanju gradijo. Učenju 

manipuliranja z glasovi (tj. fonemsko zavedanje) sledi preslikovanje teh glasov v simbole 

oziroma pisne ustreznice (tj. fonografsko zavedanje) (Zorman, 2013).  

Učenec naj bi pred začetkom opismenjevanja že razvil nekatere zaznavne zmožnosti, miselne 

procese in delno usvojil sporazumevalno zmožnost. Pomembno je, da ima otrok v 

predopismenjevalnih dejavnostih, kot so govorjenje, poslušanje, predpisanje in predbranje 

dovolj časa, ter različne priložnosti. Le tako mu lahko omogočimo pridobitev trdnih temeljev 

za formalno učenje branja in pisanja v prvem razredu (Grginič, 2009). 

3 DEJAVNIKI V PROCESU ZAČETNEGA   

 OPISMENJEVANJA  

3.1  Dejavniki v razvoju branja in pisanja  

Na razvoj učenja branja in pisanja vplivajo psihične funkcije, in sicer zaznavne, grafomotorične 

in spoznavne sposobnosti. Proces učenja branja in pisanja za otroka predstavlja velik napor. 

Učenec mora kot pogoj za razvoj teh sposobnosti najprej vzpostaviti povezavo med 

črkami/besedami na papirju in izgovorjenimi glasovi/besedami oz. med izgovorjenimi enotami 

govora in zapisanimi pri pisanju, povezati mora besede s predstavo o predmetu ter simbolno 

predstavo (zapisani glas, beseda) s pojmovnim pomenom. Za uresničitev teh pogojev mora biti 

vešč naslednjih nalog: 

– razlikovanje simbolov, črk, drobnih detajlov, v katerih se posamezne črke razlikujejo, 

– prepoznavanje črk in takojšnji asociativni priklic glasu/členitev besed na glasove in 

asociativni priklic črke, 

– ločevanje figur (črke) od ozadja (besedila), 

– usmeritev in trajanje pozornosti, 

– usmeritev in fiksiranje pogleda, gibanje oči, 

– zaporedno predelovanje informacij – prepoznane črke spremeniti v glasove v 

določenem zaporedju/glasove spremeniti v znane črke, 

– zaznavanje delov besede, 

– razlikovanje slušno podobnih glasov, 

– pravilna artikulacija glasov, 

– ločevanje glasov med seboj, analiza besed  na glasove, 

– dojemanje zaporedja glasov in zapomnitev zaporedja, predstave o glasovni sestavi 

besede, 

– poznavanje črk, 
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– motorična izvedba, pisanje črk, asociativni priklic simbola, črke, 

– dobro neposredno slušno pomnjenje, 

– avtomatizacija potez (Žerdin, 1989, nav. po N. Zrimšek, 2003: 68). 

3.2  Dejavniki v razvoju zaznavnih zmožnosti  

M. Grginič (2009) meni, da se zaznavna zmožnost najhitreje »razvija v predšolskem obdobju, 

in sicer v skladu z zorenjem živčnega sistema, učenjem in izkušnjami, ki jih otrok pridobiva v 

okolju« (prav tam: 16). Pomembno je, da otrok zavestno spozna in razume funkcije, oblike ter 

okoliščine pismenosti. Najprej učenec spozna abecedno naravo našega jezika, takrat besede 

zaznava kot celote, nato pa začne odkrivati odnose med glasovi in črkami (prav tam). Celostno 

zaznavanje z otrokovim razvojem upada, medtem ko  analitično zaznavanje narašča. Na 

sposobnost branja imajo dokazano poseben vpliv predvsem specifične zaznavne sposobnosti, 

medtem ko splošna zaznavna sposobnost na učinkovitost branja nima velikega vpliva. 

Specifično zaznavno zmožnost delimo na vidno zaznavanje, tj. prepoznavanje znakov, 

piktogramov, znanih besed iz napisov v okolju ter vzorcev in slušno zaznavanje, tj. slušno 

razločevanje in razčlenjevanje (Zrimšek, 2003; Grginič, 2009). 

3.2.1 Vidno zaznavanje  

V predšolskem obdobju otroci še niso sposobni zaznavati in razločevati podrobnosti, zanje je 

namreč značilno celostno oz. globalno zaznavanje. Najprej ločijo predmete iz svoje okolice, 

nato šele druge oblike, kot so geometrijski liki in črke. Na tej stopnji je otrok sposoben narisati 

bodisi lik bodisi črto šele takrat, ko jo prepozna in loči od drugih (Zrimšek, 2003). Zaznavanje 

podrobnosti in s tem tudi zaznavanje natančnosti se pojavi pozneje. Premik od zaznavanja k 

splošnemu miselnemu razvoju, ki vpliva na razvoj pozornosti, analizo zaznanega, sintetiziranje 

delov v celoto in povezovanje s preteklimi izkušnjami, se pri otrokovem razvoju pojavi po 

četrtem letu starosti. Za razvoj vidnega zaznavanja je pomembno, da otroci: 

– opazujejo podrobnosti v prostoru in na sliki, 

– vadijo opazovanje posameznega dela ali celote, 

– vadijo natančno opazovanje in zapomnitev (Grginič, 2009). 

S. Pečjak (1999) v procesu vidnega razločevanja, ko otrok že loči črke med seboj, loči tri stopnje 

razvoja. Na prvi stopnji, ki jo otrok usvoji pri treh letih, naj bi ločeval od tri do sedem črk med 

seboj. Na naslednji, ki jo otrok usvoji pri petih letih, naj bi razločeval že 95 odstotkov vseh črk. 

Zadnja in najzahtevnejša stopnja v razvoju vidnega zaznavanja je sposobnost identifikacije 

črke, ki vključuje sposobnost zaznavanja, razločevanja in pomnjenja (Zrimšek, 2003).  

3.2.2 Slušno zaznavanje  

Zmožnost upravljanja z glasovi jezika, ki je neodvisna od pomena imenujemo fonološko 

zavedanje. Za branje so najpomembnejše otrokove zmožnosti fonološkega zavedanja,  

upravljanje z začetki besed in rimami ter prepoznavanje glasov. M. Grginič (2009) opozarja, da 

je iz raziskav razvidno, »da razvoj poteka od fonološke zavesti o večjih delih ali enotah, kot so 

besede, zlogi, začetki in rime, h glasovni zavesti o manjših delih ali enotah, kot so glasovi« 

(Grginič, 2009: 17). Učenec usvoji temeljno spoznanje, ko ponotranji dejstvo, da v govoru 
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obstajajo glasovi. D. Golli idr. (1996) in M. Grginič (2009) opozarjajo, da so izolirani glasovi 

za otroka abstraktni, medtem ko v učenju skupaj s črkami pridobivajo konkretno obliko. V 

prvem razredu naj bi učenci razvili zmožnost: 

– pozornega in natančnega poslušanja, 

– sledenja navodilom, 

– slušnega razločevanja dolžine besed, zlogov in prvega/zadnjega glasu, slušnega 

razčlenjevanja besed na zloge in glasove.  

 

Naloge za usvajanje naštetih učnih ciljev, tako vidnega zaznavanja kot slušnega, naj bi se 

izvajale z didaktičnimi igrami, tj. z labirintom, ugankami o predmetih, osebah in živalih, 

abecednimi igrami, s skrivalnicami in sestavljankami, z igrami z glasovi, z rajalnimi igrami ter 

družabnimi/socialnimi igrami (prav tam). 

Na poti do vrha pa se najprej sreča in seznani z drugimi prvimi dejavnostmi, kot so otroške 

pesmi in izštevanke, abecedne igre, prebiranje knjig z odraslimi, igranje s črkami, oblikami črk, 

uganke, branje napisov v trgovinah, opazovanje odraslih pri pisanju nakupovalnih listkov, 

izpolnjevanju čekov, opazovanje odraslih pri branju knjig (Miller, 1995 v Zrimšek, 2003). 

Spodbujanje in usmerjanje učenca sta ključna za njegov razvoj branja in pisanja.  

3.3  Razvoj govora   

Razvoj govorno-poslušalskih spretnosti je v prvem razredu temeljnega pomena, je tudi pogoj 

za uspešen začetek branja in pisanja. Razvoj sporazumevalnih dejavnosti  poteka od slušnega 

sporazumevanja ob dejavnostih poslušanja in govorjenja,  k vidnemu sporazumevanju ob 

dejavnostih branja in pisanja. M. Grginič (2009) meni, da mora otrok najprej razširit svoj 

besedni zaklad, ker bo le tako lahko razumel besede, ki jih bo prebral. Analitično branje, tj. 

dekodiranje brez poznavanja pomena, nima smisla, ker učenec ne razume pomena prebranega. 

Če bo poznal pomen besed, jih bo lažje tudi napisal. Prav zato v prvem razredu nekoliko več 

časa namenimo dejavnostim poslušanja in govorjenja, dejavnostim predbranja in predpisanja 

pa nekoliko manj. Da bi dosegli želeni cilj, morajo učenci v prvem razredu načrtno razvijati 

poimenovalno in upovedovalno zmožnost, in sicer v opisovanju in pripovedovanju. Dejavnosti 

za razvijanje omenjenih zmožnosti so: 

– dejavnosti glasnega branja otrokom, poslušanje, pogovor pred poslušanjem in po njem, 

opisovanje in pripovedovanje ter dramske/lutkovne igre, 

– različne grafomotorične dejavnosti, 

– govorno-poslušalske dejavnosti v paru/trojici, v katerih se otroci izmenjujejo v vlogi 

»bralca«, pripovedovalca in poslušalca; in sicer ob slikah in besedilu v knjigah, 

slikopisu, ob predmetih-slikah predmetov, ob nizu slik, ob slikovnih kartah, 

– didaktične igre za razvijanje socialnih/sporazumevalnih veščin (npr. sedež na moji desni 

je prazen), didaktično igro si lahko izdelajo tudi sami (npr. igralne karte, človek ne jezi 

se, domine), 

– dejavnosti za razvijanje zaznavnih zmožnosti, kot so vaje vidnega in slušnega 

razčlenjevanja in razločevanja ter igranje iger s pravili (spomin, tombola), 
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– simbolne igre pri pouku, v katerih si lahko izdelajo tudi pripomočke za igranje (npr. 

koledar, denar, vstopnico), in prosto igranje. 

– pisanje, risanje striženje, lepljenje, prepletanje, nitkanje, gnetenje, oblikovanje z 

različnimi učnimi pripomoči in materialom, 

– samostojno izdelovanje učnih pripomočkov, npr. abecednik (zvezek sličic s prvimi 

glasovi abecede), glasovno drevo, plakat s hišo, zmajem, lastno slikovno-črkovno 

stavnico, lutke črk ipd. 

– obisk/ogled javnih ustanov (trgovine, knjižnice), opazovanje plakatov, napisov ob cesti, 

na vozilih …, 

– spontano »branje«/gledanje napisov, označb (KNJIŽNI/BRALNI KOTIČEK, PISALNI 

KOTIČEK, TRGOVINA …), 

– izdelovanje plakata z abecedo, seznamov (vremenska tabla, dežurstvo, jedilnik, urnik, 

bralna značka), 

– igranje z abecednimi igrami (ABC–igre: spomin s črkami/sličicami, igralne karte s 

sličicami/besedo, sestavljanke besed in druge) in postavljanje na črkovno-slikovno 

stavnico, igralna kocka (»besede na črko«), abecedno kolo, domine, slikovne mreže, 

»potujemo z glasovi«, tombola (s črkami, s sličicami, z znanimi napisi z embalaže: 

MLEKO) (Grginič, 2009). 

Poimenovalne dejavnosti so dejavnosti, s katerimi (se) učenec:  

– seznani z govorno-poslušalskimi pravili in z njihovim upoštevanjem vadi vljudno 

sporazumevanje – razvijajo sporazumevalne veščine (kar je pomembno za delo v 

manjših skupinah), 

– razvije strategije za razumevanje besedila (npr. predvidevanje, ugibanje dogajanja ob 

slikah, napovedovanje (drugačnega) zaključka pravljic, sami sprašujejo in odgovarjajo), 

– razvije govorne spretnosti za uspešno nastopanje, kasneje za izvedbo govornih 

nastopov, 

– razvije pragmatično zmožnost, npr. ve, kdaj, kje in kako izrekati/pisati pozdrave, 

opravičilo (Grginič, 2009). 

Ob razvijanju govora so za razvijanje miselnih procesov otrok primerne dejavnosti glasnega 

branja otrokom, kot so npr. poslušanje, pogovor, opisovanje in pripovedovanje, dramska igra 

ter druge poustvarjalne dejavnosti in tudi dejavnosti tvorjenja enogovornih in dvogovornih 

besedi (Grginič, 2009). 

3.4  Razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti  

Sposobnosti, ki jih pri otroku razvijemo pred obdobjem začetnega branja in pisanja 

poimenujemo predbralne in predpisalne sposobnosti. Dojemanje in razvijanje koncepta 

prostora in časa sta za razvoj branja in pisanja ključnega pomena. Odvisna sta od otrokove 

kognitivne zmožnosti, zato pospeševanje procesa ni možno. Pred učenjem pisanja mora otrok 

mdr. usvojiti sposobnosti zaznavanja prostora (levo, desno, spredaj, zadaj, v sredi). Najprej 

začne orientacijske spretnosti razvijati na lastnem telesu in pozneje v domačem okolju, ko 

prepozna obliko, velikost in položaj predmetov v prostoru. Pomen predlogov, s katerimi lahko 
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določa položaj predmetov v okolju in na sliki, usvoji pri razvoju govornih sposobnosti (Grginič, 

2009). 

Pri razvijanju predpisalnih spretnosti otroci uresničujejo naslednje učne cilje: 

1. razvijajo grafomotoriko (risanje ravnih, ukrivljenih črt, krožnic, pentelj, vzorcev; 

spoznajo smer pisanja in vrsto črt, vodoravne, navpične poševne, cikcakaste), 

2. prosto »pišejo« in rišejo,  

3. prerisujejo vzorce, 

4. opazujejo pisanje učiteljice, medtem ko ji učenci narekujejo (prav tam, 2009: 21, 22) 

Cilj grafomotoričnih vaj je razviti grafično zavedanje, tj. vidno razločevati znake, simbole/črke, 

piktograme in vzorce, vaditi njihovo zapomnitev ter razviti ročne spretnosti, koordinacijo oči – 

rok in orientacijo v zvezku/na papirju (prav tam, 2009). Dejstvo je, da se številne aktivnosti 

same po sebi povezujejo prav z grafomotoričnimi vajami, »saj otroci z izdelovanjem (npr. 

risanjem/slikanjem, striženjem, lepljenjem sličic s prvim glasom K) plakata z zmajem K vadijo 

tudi predbralne spretnosti« (prav tam, 2009: 23). 

Družinsko branje, tj. glasno branje otrokom, sproži pri učencih številne miselne procese, mdr. 

predrazumevanje, prepoznavanje ali dekodiranje, miselno predelovanje, bralno razumevanje in 

interpretacijo. Tako pri otrocih nedvomno spodbujamo bralne procese in s tem razvijamo 

splošno in jezikovno znanje za razumevanje besedila in shranjevanje pomena besedila v 

spominu. Ko je učenec prvič v stiku z novim besedilom, se najprej pojavi priklic predznanja in 

predhodnih izkušenj iz dolgotrajnega spomina. Predrazumevanje, ki je vključeno v sam bralni 

proces, spremlja in usmerja proces dekodiranja (prav tam). Avtorica L. Miller (1995, v Zrimšek, 

2003) na primeru ledene gore dobro opiše vpliv povezave med razvojem pismenosti ter 

usmerjenimi in neusmerjenimi dejavnostmi v družini, vrtcu in okolju. Izobraževanje in 

spoznavanje doma poteka neprestano ob različnih dogodkih tako spontano kot načrtovano. Med 

take dogodke prištevamo npr. kuhanje, nakupovanju, obisk pri zdravniku, vožnja z mestnim 

avtobusom, nedeljsko kosilo idr. Pomembno dejstvo je vsekakor to, da je lahko ravno doma 

zamujenih veliko priložnost, saj se vsakodnevni dogodki, ki so plod tako zgodnjega branja kot 

pisanja, od družine do družine razlikujejo. Učenec doseže »vrh ledene gore« oz. pokaže vidne 

znake razvoja pismenosti, ko postane vešč v navideznem branju, branju tiska v okolici, 

poimenovanju črk abecede, prepoznavanju enakozvočnic, branju besed v knjigah, spontanem 

pisanju, prepoznavanju in pisanju lastnega imena. 

Otroci razvijejo splošno in jezikovno znanje za razumevanje besedila med bralnimi procesi, ki 

jih lahko z glasnim branjem otrokom  spodbujamo in razvijamo že v predšolskem obdobju 

(Grginič, 2009). 

Pri razvijanju predbralne spretnosti otroci uresničujejo cilje, in sicer: 

1. vidno razločujejo vzorce (besede, zloge in črke), 

2. »berejo« preproste preglednice in slikopise, znake (piktograme), 

3. »prepoznajo« napise v okolju (Grginič, 2009: 22). 
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3.5  Razvoj predopismenjevalne sposobnosti  

Vzpostavljanje asociativne zveze glas – črka, kot ene od pomembnih predopismenjevalnih 

spretnosti, velja za predhodno aktivnost analitično-sintetičnega branja pisanja oz. branja/pisanja 

z dekodiranjem. V simbolni igri želijo učenci slišane besede zapisati in jih tako konkretizirati. 

Sprva pišejo črke, ki jih poznajo (jih imajo v spominu), tako jih po svoje prirejajo glasovom, ki 

so jih slišali/razločili. Ta proces imenujemo domiselno črkovanje, zanj je značilno, da otrok 

napiše le skelet, npr. HŠ/HIŠA. Višja stopnja v razvoju pisanja je formalno pisanje, ki je v 

skladu s pravopisnimi jezikovnimi pravili. Za usvajanje teh spretnosti je zelo primeren 

didaktični pripomoček slikovno-črkovna stavnica, ki učencem omogoča prirejanje črk 

glasovom in obratno, pri tem otroci aktivno razvijejo analitično-sintetične sposobnosti, ki so 

potrebne za analitično-sintetično branje in pisanje. Poleg stavnice so priporočljive tudi 

abecedne igre (ABC-igralnica). Pri igralnih kartah, spominu, tomboli, sestavljanki je otrokom 

v oporo sličica in prva črka sličice oz. beseda/zlog, npr. RA-CA (Grginič, 2004). Pri sestavi 

delovnega lista pa so primerne luknjičaste besede ob sličicah, slikopisi, sestavljeni iz 

kartončkov sličic in besed, slikovne mreže, sestavljanje povedi z besedami/sličicami s kartončki 

zlogov/črk.  

4 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST UČENCEV  

Sporazumevalna zmožnost dejansko predstavlja to, »kar človek zna (ima na razpolago) za 

sporazumevanje (za opravljanje govornih dejanj) v raznih sporazumevalnih okoliščinah«, 

medtem ko izvedbo le-te opredelimo kot dejansko uresničitev sporazumevalnih zmožnosti v 

konkretnih okoliščinah sporazumevanja (Bešter Turk, 2011: 115).   

Sporazumevalno zmožnost je M. Bešter (1992, v Bešter Turk, 2011: 118) opredelila kot 

»zmožnost govorca in poslušalca, da se ob upoštevanju okoliščinskih dejavnikov različnih vrst 

lahko sporazumevata«. Omenjena kompleksna zmožnost naj bi imela več gradnikov/sestavin, 

in sicer avtorica mednje uvršča: motiviranost za sprejemanje in sporočanje, 

stvarno/enciklopedično znanje prejemnika in sporočevalca, jezikovno zmožnost (tj. 

poimenovalno, upovedovalno, pravorečno, pravopisno), zmožnost nebesednega 

sporazumevanja, pragmatično in metajezikovno zmožnost […]« (prav tam: 124). 

Dejstvo je, da le motiviran človek lahko sprejema ali tvori besedila in s tem sproži namerno 

dejanje tj. sporazumevanje. Pomembno je tudi, da sporočevalec in prejemnik vesta, o čem 

besedilo govori, saj ga drugi tako lažje in učinkoviteje sprejema oz. tvori novo. Razvoj 

jezikovne zmožnosti, ki zajema štiri že omenjene zmožnosti, je pogoj za razumevanje in 

obvladovanje besednega jezika.  

Zmožnost poimenovanja ali razumevanja besed in besednih zvez omogoča poimenovalna 

zmožnost, ki jo  M. Bešter Turk poimenuje tudi besedna ali slovarska. Zmožnost tvorjenja ali 

sprejemanja besednih zvez, povedi, zvez povedi in zvez replik imenuje upovedovalna (tudi 

skladenjska) zmožnost. Pravorečna zmožnost zajema zmožnost pravilnega zbornega govora, 

medtem ko je pri pravopisni zmožnosti poudarek na obvladovanju pisanja, otrok se nauči 

obvladati črke, spozna vlogo črk v glasovni pisavi, pravopisna pravila itn. Razvoj pragmatične 

zmožnosti otroku omogoči, da se sporazume tudi v različnih okoliščinah in se nanje ustrezno 
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odzove. Pomemben in prav tako nezamenljiv gradnik je tudi metajezikovna zmožnost, saj 

predstavlja zmožnost »jezikoslovnega poimenovanja vrst sporazumevanj, besedil, besed in 

povedi, zmožnost navajanja lastnosti in sestave sporazumevanja, besedil, besed in povedi, 

zmožnost navajanja slovničnih, pravorečnih, pravopisnih in slogovnih pravil danega jezika« 

(prav tam: 124). 

V učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola, 2011) so med drugimi cilji predmeta 

opredeljene tudi štiri sporazumevalne dejavnosti. Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

(2011) je zapisano, da naj bi učenci razvili sposobnost tvorjenja in sprejemanja sporočil v 

slovenskem jeziku. Pomembno je, da se človek najprej nauči neposredno uporabljati jezik kot 

sredstvo sporazumevanja in šele nato lahko začne govoriti o jeziku kot sistemu ter ga opisovati.

   

Tak pristop nam omogoča komunikacijski model, ki je v učnem načrtu za slovenščino podlaga 

za izvedbo jezikovnega pouka. M. Bešter in M. Križaj Ortar sta že leta 1995 pisali o 

komunikacijskem modelu jezikovnega pouka. Menita, da komunikacijski model temelji na 

razvijanju temeljnih komunikacijskih spretnosti in sposobnosti, šele nato naj bi otrok pričel 

spoznavati strukturo jezika. (M. Bešter in M. Križaj Ortar, 1995 v J. Vogel, 2011). 

Pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti je za popolno učinkovitost potrebno upoštevati tudi 

učenčeve sporazumevalne izkušnje in potrebe ter njegove spoznavne, recepcijske in jezikovne 

zmožnosti (Križaj Ortar, 2000). Prav to je potrebno tudi za uresničitev končnega cilja pri učenju 

učenca priseljenca, ki se bo nato lahko v različnih situacijah brez težav sporazumel v 

slovenskem jeziku ter tvoril in tudi razumel potrebna besedila za vsakdanje življenje. Vsak 

učitelj bi se moral zavedati, da se učenci priseljenci »zmorejo in hočejo spopadati s 

sporazumevalnimi situacijami z vsemi jezikovnimi vsebinami, viri in strategijam, ki jih 

poznajo, da si upajo tvegati napake, da so pripravljeni sprejeti pomoč izkušenejših govorcev in 

da so se sposobni sistematično učiti iz izkušenj« (Ferbežar idr., 2004: 168). A. Rot Vrhovec 

(2016) meni, da komunikacijski pristop ne temelji le na cilju, velik poudarek je na učnem 

procesu. Učenca želimo predvsem naučiti se, kako se uspešno učiti jezika, tako si bo s 

pridobljenim znanjem lahko pomagal pri naslednjih situacijah in nadaljnjem učenju drugih 

stvari. Priporočljivo je, da se pripravi čim več priložnosti za razvijanje sporazumevalne 

zmožnosti, postavljeni cilji pa naj presegajo učenčevo znanje jezika (prav tam). 

Sporazumevalne dejavnosti s psihološkega vidika delimo na receptivne (poslušanje in branje) 

ter ekspresivne (govorjenje in pisanje). Funkcija človeka pri receptivnih dejavnostih je 

sprejemanje sporočila bodisi od nekega slušnega ali pisnega vira, ki oddaja sporočilo, cilj pa je  

sprejemanje in razumevanje prav teh sporočil. Ravno nasprotno je pri ekspresivnih dejavnostih 

primarna funkcija človeka posredovanje sporočil v govorni ali pisni obliki.  Želimo doseči, da 

je učenec sposoben oblikovati razumljiva in ustrezna sporočila. Branje in poslušanje sta dve 

močno povezani receptivni sporazumevalni dejavnosti, ki medsebojno vplivata druga na drugo. 

Značilno je, da se razvijejo predvsem tiste spretnosti in sposobnosti, ki so skupne tako branju 

kot pisanju (npr. diskriminativno/razločujoče poslušanje) (Pečjak, 2009).   

Pozornost moramo nameniti tudi obsegu posameznih sporazumevalnih dejavnosti pri pouku. 

Raziskavi Rankina (iz leta 1926) in Barkerja (iz leta 1980) (Plut Pregelj, 1990) sta pokazali, da 

je največ časa namenjeno poslušanju. Med raziskavama se pojavi sprememba pri deležu govora, 
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ki je bil sprva (v raziskavi Rankina) tridesetodstotni, medtem ko se je v času do Barkerjeve 

raziskave zmanjšal za polovico, tj. na šestnajst odstotkov. Tako lahko sklepamo, da 

tradicionalni pouk opismenjevanja ne nameni dovolj časa in pozornosti ustnemu 

sporazumevanju. Učenci jezikovne komunikacijske sposobnosti najučinkoviteje razvijejo pri 

pouku materinščine, pri katerem »se načrtno ukvarjajo z razvojem jezika kot temeljnega 

sredstva komunikacije« (Pečjak, 2009: 16). Poslušanje razvijamo neposredno in posredno le v 

okviru maternega jezika, medtem ko pri drugih predmetih po navadi le posredno (prav tam). 

Učni načrt določa uravnoteženo obravnavo vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti (Program 

osnovna šola, 2011). Pri vsakdanjem sporazumevanju največ odstotkov porabimo za 

poslušanje, tj. štirideset odstotkov, petintrideset odstotkov za govor, približno šestnajst 

odstotkov za branje in samo devet odstotkov za pisanje (Miller, 2003). Kljub dejanski rabi pa 

naj bi se po mnenju avtorice M. Bešter Turk (2003) vsaki sporazumevalni dejavnosti namenila 

četrtina ur pouka (prav tam). 

4.1  Sporazumevalne dejavnosti  

V nadaljevanju bomo opisali vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, 

branje in pisanje), ki nedvomno vplivajo druga na drugo. 

4.1.1 Poslušanje  

L. Plut Pregelj (1990) piše, da človek najprej posluša, »šele kasneje se nauči govoriti, brati in 

pisati« (prav tam: 10). Poslušanje se kot »najbolj razširjena in prva komunikacijska dejavnost« 

pojavi že pri razvoju otroka (Pečjak, 2009: 23). V prvih letih šolanja, ko učenci še ne znajo 

brati, večino znanja pridobijo prav s poslušanjem. Poslušanje je kot prva in najpogostejša 

jezikovna dejavnost temelj razvoja jezika, saj otrok najprej posluša in šele nato spregovori. V 

preteklosti je veljalo prepričanje, da vsak dan poslušamo več ur in zato ni potrebno posebej 

vaditi (Plut Pregelj, 2012). 

Poznamo več vrst poslušanja: razločujoče, priložnostno, poslušanje z razumevanjem in 

doživljajsko poslušanje. Izmed vseh naštetih je do zaključka prvega triletja razločujoče 

poslušanje najpomembnejše. Ta vrsta poslušanja predstavlja temelj vsem drugim vrstam in prav 

tako močno vpliva na učenje jezika, predvsem govora in branja. Kljub temu je neizogibno 

dejstvo, da je najpogostejša in hkrati temeljna oblika poslušanja v šoli poslušanje z 

razumevanjem (prav tam, 2012).   

Na poslušanje vplivajo različni dejavniki, mdr. slušni spomin učenca, povezanost informacij s 

poslušalčevim predznanjem, pozornost in koncentracija učenca itd. (Pečjak, 2009).  

Poslušanje je tesno povezano z govorjenjem. Omenjeni dejavnosti sta namreč del istega 

procesa, tj. govorno-poslušalske komunikacije, ki se razvijata istočasno. Pomembno je, da 

razvijanje tako sposobnosti poslušanja kot govorjenja povežemo z vsebinami iz učnega načrta 

(Pečjak, 2009). 

Sposobnost razlikovanja glasov v jeziku in njegovih sestavnih delov (besed v povedih) 

imenujemo sposobnost glasovnega zavedanja. V razvoj sposobnosti glasovnega zavedanja 

vključujemo sposobnost slušnega zavedanja dolžine besed in zavedanja števila besed v povedi, 
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slušnega razločevanja glasov, slušnega razčlenjevanja besed na zloge in glasove, iskanje in 

tvorjenje rim. 

4.1.2 Govorjenje  

Govor človeka nedvomno zaznamuje, saj mu predstavlja sredstvo za vzpostavljanje 

komunikacije s svetom ter pripomore k oblikovanju njegove osebnosti (Pečjak, 2009). L. 

Marjanovič Umek (1990, v Pečjak, 2009) opozarja na razliko med govorom in jezikom. Kot 

pravi je govor individualen in se nanaša na posameznika, medtem ko je jezik socializirani 

sistem simbolov, ki ga uporablja več posameznikov za medsebojno sporazumevanje, izražanje 

misli, stališč, občutij, hotenj in izkušenj (prav tam). 

Vsak učitelj naj bi dobro poznal osnovne značilnosti govornega razvoja otrok v predšolskem 

obdobju, prav to znanje pa mu je nedvomno v pomoč pri nadaljnjem pedagoškem delu. 

V začetnem govornem razvoju potekata dva procesa, in sicer proces zaznavanja (in 

razločevanja) in proces izgovarjave glasov. Prvi je pogoj za jasno in natančno izgovarjavo 

glasov. Otrok od rojstva najprej zaznava lokacijo zvokov, sledi zaznavanje in razločevanje 

človeških glasov od drugih glasov, nato ločevanje ženskih in moških glasov ter nazadnje, pri 

šestih mesecih, usmerjanje pozornosti na ton in ritem. Drugi proces, tj. proces izgovarjave 

glasov, se začne že v prvem letu, in sicer z jokom, bebljanjem, ob koncu prvega leta pa se 

nadaljuje z izgovarjavo prve besede. Pri drugem letu naj bi imel otrok že razvito pravo strukturo 

govora, značilno je postavljanje posameznih besed v ustrezna skladenjska razmerja (Pečjak, 

2009). 

Pri razvijanju govora je pomembna tudi vsebina govora oz. pomenska stran jezika, ki jo 

določajo pomeni izgovorjenih besed. Značilno je, da v predšolskem obdobju zahtevnejše 

skupine besede šele začnemo razvijati. Med njimi so spremenljivke (npr. zaimki – jaz, mene, 

moj, tukaj – tam, ta – tisti), besede, ki označuje razmerje in odnose (npr. velik – majhen, dolg 

– kratek, v, na, pod itd.), in besede, ki označujejo sorodstvene vezi (npr. mama, oče, sestrična) 

(Pečjak, 2009: 98). 

Učencem priseljencem najprej ponudimo naloge, katerih namen je razvijanje in spoznavanje 

določenih pojmov. Pozneje vključimo tudi različne govorne igre glede na način razvijanja teme 

(npr. pripovedovanje, opisovanje in razlaganje). 

4.1.3 Branje  

A. Zorman (2013: 58) opozarja, »da je uspeh pri učenju branja najtesneje povezan z otrokovo 

sposobnostjo metaglasovnega procesiranja jezika«. V predbralnem obdobju in v prvem letu 

organiziranega učenja branja in pisanja naj bi otrok razvil sposobnosti členjenja in spajanja, 

manipuliranja z glasovi in pretvarjanja glasov v pisne ustreznice. To obdobje je temeljno za 

nadaljnji razvoj osnovne in nato še bralne ter funkcionalne pismenosti, bralnega razumevanja, 

interesa za branje, besednega zaklada, spomina in splošnega znanja (Zorman, 2013). 

Bralne sposobnosti razvijamo v treh stopnjah, ki vodijo k bralni pismenosti. Stopnja 

avtomatizirane bralne tehnike je najnižja stopnja, sledi ji stopnja branja z razumevanjem, ter 

nazadnje stopnja fleksibilnega branja. Kljub temu pa vse tri sposobnosti pravzaprav razvijamo 
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sočasno. Učenec namreč usvaja bralno tehniko ob hkratnem razvijanju razumevanja prebranega 

in z različnim bralnim gradivom. V prvih letih šolanja smo predvsem osredotočeni le na tehniko 

branja, saj je končni cilj avtomatizacija (Pečjak, 2009). 

Učitelj mora poznati naravo razvoja bralnih sposobnosti, le tako bo znal usmerjati razvoj bralne 

zmožnosti učencev. Znan je model razvoja bralnih sposobnosti avtorice U. Frith (1986, 1996, 

v Pečjak, 2000), ki razvoj zgodnje pismenosti opisuje v treh stopnjah, in sicer logografsko, 

alfabetsko in ortografsko. Značilno je, da se na vsaki stopnji pojavi neka nova spretnost, 

posameznik torej na vsaki stopnji bere na drugačen način. Avtorica opozarja, da na razvoj teh 

stopenj vplivajo tako biološko-maturacijski dejavniki kot tudi kulturno-izobraževalno okolje 

ter narava jezika, ki ga otrok usvaja. 

1. stopnja: LOGOGRAFSKA ALI SLIKOVNA STOPNJA 

Značilno je, da otrok prepoznava besedo celostno, vendar je ni sposoben črkovati oz. pravilno 

zapisati. Besede prepoznava »na pamet«, zapomni si jih kot slike na osnovi izstopajočih 

grafičnih potez. Otrok »bere« predvsem znane napise iz okolja, svoje ime in imena družinskih 

članov. Če katero izmed črk v besedi spustimo ali pa zamenjamo vrstni red, bo otrok vseeno 

prebral brez sprememb, ker napis zaznava kot celoto. Ravno nasprotno se zgodi, ko besedo 

napišem z drugačnimi črkami (npr. malimi/velikimi tiskanimi), otrok besede ne bo znal 

prebrati, saj mu ta napis ni znan. Obseg besed, ki si jih posameznik lahko vizualno in celostno 

zapomni, je omejen, zato to strategijo označujemo kot neprimerno za nadaljnje napredovanje. 

2. stopnja: ALFABETSKA ALI ABECEDNA STOPNJA 

Otrok na tej stopnji razume in vzpostavi zvezo med črko in glasom, to mu omogoči branje z 

dekodiranjem. Vsakemu grafemu (črki) določi določen glas. Značilni so trije procesi: 

– analiziranje besed v njihove sestavne dele; 

– odkrivanje in oblikovanje pravil za ugotavljanje tega, kako se črke ujemajo z glasovi 

(asociativna zveza črka – glas); 

– spajanje glasov v besedo (slušna analiza). 

Otrok navadno bere besede tako, da prepoznava posamezno črko bodisi s pomočjo prve ali 

zadnje črke v besedi. Izpuščanje črk ali napačno prebrana beseda so posledica še ne usvojene 

strategije. Z urjenjem in natančno uporabo črkovnega načela se tem težavam lahko izognemo. 

Učenec tako z dekodiranjem posamezne črke svojo tehniko branja izboljša in preide na višjo in 

učinkovitejšo – pravopisno stopnjo branja. 

3. stopnja: ORTOGRAFSKA ALI PRAVOPISNA STOPNJA 

Z najvišjo stopnjo bralne sposobnosti otrok že razume povezavo črka – glas, ter strukturo in 

pomen besede. Značilno je, da otrok na tej stopnji bere že dele besed ali celo posamezne besede. 

Na bralni razvoj močno vpliva razvoj predbralnih spretnosti in sposobnosti, ki se nanašajo na 

zavedanje otroka o pisnem jeziku. Otroka pred opismenjevanjem seznanimo o funkciji pisnega 

jezika, o tehničnih značilnostih pisanega jezika in o procesih in tehniki branja. 
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Na opismenjevanje imajo vpliv različni dejavniki, med njimi so najpomembnejši prav 

kognitivni. Pri procesu učenja branja in pisanja moramo upoštevati inteligentnost oziroma 

miselno stopnjo otroka. Ugotovili so, da naj bi bili za začetek opismenjevanja dovolj zreli 

šestletni otroci. Na bralno učinkovitost vplivajo tudi čustveni in motivacijski dejavniki. Zelo je 

pomembno, da otroka motiviramo in v njem vzbudimo pozitivno naravnanost in zanimanje za 

branje. Eden od načinov je glasno branje slikanic, pri tem pa jim hkrati pokažemo sliko in jih 

spodbudimo za morebitno sprotno komentiranje. Pomembna je tudi izbira besedil; ta naj bodo 

čim bolj zanimiva in za otroke aktualna. S tem ustvarjamo spodbudno učno okolje, ki otroka 

nagovarja k bralni aktivnosti. Potemtakem lahko zaključimo, da ima v predšolskem obdobju 

družinsko okolje veliko vlogo pri razvoju predbralnih sposobnosti učenca; enako velja pozneje 

tudi za bralne sposobnosti (Pečjak, 2000).  

Razvoj branja povezujejo z razvojem pisanja. S pomočjo pisanja naj bi namreč že v 

predšolskem obdobju spoznavali tudi črkovanje. 

4.1.4 Pisanje  

Po komunikacijskem modelu naj bi otroci naprej usvojili sposobnost poslušanja, sledi 

govorjenje, branje in na koncu pisanje. 

Medtem ko pri branju otrok pretvori grafični znak v glasovni, je pri pisanju ravno obratno. 

Glasovni znak mora zapisati  grafični obliki (Pečjak, 2009). Pomembno je, da smo pri zapisu 

pozorni na globalno strukturo, ki je drugačna pri zapisanem kot pri govornem besedilu. Pri 

pisanju mora posameznik upoštevati slovnična pravila, možnost izbiranja ustreznih besed, 

črkovanje in ustvarjalnost (prav tam). 

Tako kot pri ostalih sposobnostih mora učitelj za uspešen začetek opismenjevanje poznati 

razvoj zmožnosti pisanja pri predšolskem otroku. Tako lahko preveri, na kateri razvojni stopnji 

je otrok ob vstopu v šolo in kje naj nadaljuje z razvojem njegovih pisnih zmožnosti. 

Priporočljivo je, da si pri tem pomaga z različnimi modeli, ki kažejo razvojne stopnje pri 

pisanju. V modelu španskih avtoric E. Ferreiro in A. Teberosky (1982, v Pečjak, 2009) je 

prikazan natančen razvoj otrokovih zgodnjih pisnih zmožnosti. Petstopenjski model sta 

oblikovali na podlagi otrokovih besed pri govoru in pisanju (Pečjak, 2009). 

Razvojne stopnje pisanja (Ferreiro in Teberosky, 1982 v Pečjak, 2009): 

1. stopnja: Značilno je počasno razločevanje med risbo in zapisom. Spoznajo, da oblika 

predmeta, ki ga zapisujejo, in črka nista medsebojno povezana. Dolžino besede 

povezujejo z velikostjo zapisanega predmeta. 

2. stopnja: Otroci vedo, da za različne predmete obstajajo različne pisane oblike. Usvojijo 

in uporabljajo konvencionalne znake pisnega jezika (pišejo verige črk, številk in jih 

»berejo« kot zgodbe). 

3. stopnja: Tako imenovana glasovna hipoteza, pri kateri vsak znak (črka) predstavljata 

besedo ali zlog; z njim poimenujejo tako predmete kot živali in osebe. Značilna je 

analiza celotne besede na njene sestavne dele in iskanje skladnosti med glasom in 

pisnim znakom. Postopno usvojijo spoznanje, da ima vsak glas svoj znak (črko) oziroma 

pridejo do abecednega principa. 
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4. stopnjo: Sledi usklajevanje glasovne in abecedne predpostavke. 

5. stopnja: Ob pomoči odraslega otroci zgradijo notranjo strukturo vedenja o odnosih črka 

– glas. Nato odkrivajo sistem pravilnega zapisovanja in razumevanja notranje narave 

abecednega sistema pisanja. 

S. Pečjak (2009) meni, da je hitrost napredovanja iz stopnje v stopnjo individualna, razlike med 

stopnjami pa so včasih nejasne. Predvsem pa je pomembno dejstvo, da stopnje otrok dosega z 

učenjem, ne le z zorenjem. Odrasli lahko otroku olajšamo pot do bralne uspešnosti tako, da mu 

omogočimo čim več srečanj s tiskanim gradivom, tako bo spoznaval določena pravila pisanja 

(od leve proti desni, od zgoraj navzdol) in se v pisanju tudi preizkusil.  

5 METODE OPISMENJEVANJA 

A. Zorman (2013) navaja, da raziskovalci v zadnjih tridesetih letih namenjajo vse več 

pozornosti preučevanju soodvisnosti med glasovnim zavedanjem in učenjem branja in pisanja 

ter bralno pismenostjo. Kot pravi, so ugotovili, »da je mogoče najpomembnejše ravni 

glasovnega zavedanja razvijati skozi skrbno načrtovano poučevanje in da ima to razvijanje 

pomemben vpliv na otrokove dosežke pri učenju branja in pisanja« (prav tam: 58). Prav ta 

spoznanja pa so prispevala k razvoju sodobnih pristopov k začetnemu opismenjevanju v 

materinščini, drugem ali tujem jeziku. Omenjeni sodobni pristopi naj bi za razliko od 

predhodnih (sintetičnih, analitičnih, globalnih) temeljili na »razvijanju metaglasovnega 

procesiranja jezika, stalni slušni in vidni zaznavi glasov in pisnih ustreznicah ter drugih delnih 

spretnosti branja in pisanja« (prav tam). Razlika med tradicionalnimi in sodobnimi pristopi 

začetnega opismenjevanja se pojavi predvsem s spremembo v časovni organizaciji 

opismenjevanja. Tradicionalni pristop, s končnim ciljem doseganja funkcionalne pismenosti 

temelji na zgodnejšem razvijanju pripravljenosti na branje v t. i. obdobju porajajoče se 

pismenosti oziroma predbralnem in predpisalnem obdobju (prav tam). 

Ljudje so želeli oblikovati najučinkovitejši pristop za učenja branja in pisanja že v preteklosti, 

zato so se pojavile različne metode s številnim različicami. Za najstarejšo metodo velja 

sintetična, nato se pojavi analitična in v začetku 20. stoletja še globalna. Tako v praksi kot v 

teoriji pa beležijo kombinacijo metod kot najpogostejšo rešitev (prav tam).  

5.1  Sintetična metoda 

Učenje branja in pisanja po sintetični ali abecedni metodi poteka po naslednjih korakih: 

1. učenje imen vseh črk abecede (a, be, ce, de …), 

2. učenje glasov (učence opozorimo, da ima lahko posamezna črka več glasov), 

3. učenje povezovanja črk v zloge in teh v besede. 

Značilno je, da otroci vse dejavnosti izvajajo glasno, tako učitelj sproti preverja, kaj govorijo 

in jih po potrebi popravi. Ko presodi, da je njihovo glasno branje dobro, nadaljujejo s poltihim 

branjem in nazadnje s tihim branjem (Zorman, 2013). D. Golli (1991) opozarja na težavo pri 

vezavi, ki se pojavi pri branju besed. Učenec je moral  »najprej prepoznati črko, izgovoriti njeno 

ime in nato še drugo, nato je moral za učiteljem ponoviti zlog (brez imen črk, le glasove), nato 

po istem postopku naslednji zlog in končno ponovno celo besedo« (prav tam: 15). Glavna 
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značilnost in pomanjkljivost te metode je, da vidni simbol (črko) pretvorimo v abstraktni simbol 

(glas), to pa zahteva veliko stopnjo abstrakcije. Kot pravi D. Golli z izoliranimi glasovi lahko 

otežujemo dostop do pomena besed, učenec se nauči prebrati besedo vendar ne razume njenega 

pomena (Golli, 1991). V procesu opismenjevanja je za otroka najtežja naloga prav spajanje 

glasov v večje enote (tj. vezava glasov v nepoznane zloge), ker je to zanje nenaravno. 

Motivacija pri spajanju teh delov v celoto pa je seveda izjemno nizka, ker učenec ne razume 

pomena besede, tj. celote. A. Zorman (2013) opozarja tudi na nesmiselnost poimenovanja črk, 

saj glasovi zvenijo drugače kot imena črk. Prav zato morajo biti pri današnjem poučevanju 

učitelji pozorni, da ob obravnavi posameznega glasu ne izgovorijo zraven še polglasnika, npr. 

msss, bsss. (s je znak za polglasnik), ker s tem ovirajo učenca pri vezavi oziroma pri branju 

(Golli, 1991). Za sintetično metodo torej velja, da je dolgotrajna, neustrezna za otrokov razvoj 

in sporazumevalne potrebe (Zorman, 2013).  

Kot nadgradnja se je razvila glaskovalna metoda, ki loči glas, črko in ime za črko, vendar so ga 

pozneje opustil. To je nedvomno olajšalo tako učenje povezav med črkami in glasovi kot učenje 

povezovanja črk v zloge in zlogov v besede. Pozneje so se razvile še nove različice glaskovalne 

in sintetične metode, s katerimi so želeli razvoj branja in pisanja še izboljšati. Izboljšane 

metode, ki so še danes zelo uporabne, so metoda prirodnih glasov, interakcijska metoda, 

fonomimična metoda in fonetična metoda. Z metodo naravnih glasov so skušali vzpostaviti 

povezavo med črko in glasom, ki ga slišimo v naravi, npr. šumenje vetra, sikanje kače ali izraz 

človekovega razpoloženja, kot so začudenje, odobravanje, bolečina ob udarcu ipd. (prav tam). 

Nasprotniki te metode kot glavni problem vidijo to, da so glasovi živali in šumi predmetov zelo 

različni od naših glasov v besedah (npr. naš u in pisk lokomotive). Zagovorniki te metode pa 

trdijo, da ta glas na otroka deluje motivacijsko in mu predstavlja doživetje. Pozitiven vpliv 

vidijo predvsem v povezavi metode naravnih glasov s fonografsko metodo, ki temelji na 

slikovni ponazoritvi črk. Slikovna ponazoritev in naravni glasovi pripomorejo k vzpostavljanju 

asociativne zveze med glasom v zgodbi/sliki in obliko črke (Golli, 1991).  Fonografična metoda 

išče povezave med obliko črke in pojavi te oblike v naravnem okolju, npr. C kot luna, D kot 

trebuh, O kot balon ipd. (Zorman, 2013). Pri fonetični metodi pa se močno poudarja pravilen 

izgovor posameznih glasov, ki je potreben za povezavo črk in glasov. Danes se je od te metode 

ohranila le velika skrb za glas, ki ga učenci morajo nazorno slišati. Učitelj naj bi zato pri 

obravnavi posameznega glasu glas pravilno in dovolj glasno izgovarjal, učenci pa naj bi pri tem 

opazovali tudi učiteljeva usta (prav tam).  

5.2  Analitična metoda 

Težave, ki so jih zaznali pri sintetični metodi, so skušali odpraviti prav z analitično metodo.  

Značilnost te metode je učenje na pamet, temu pa sledi kasnejša analiza besed na zloge in na 

črke. Učitelj je učencem prebral besedilo, ti pa so ga nato skušali ponoviti. Besedilo so 

ponavljali, dokler ga niso znali na pamet, šele nato je sledila analiza. Nove spoznane črke so se 

učenci učili pisati takoj, temu pa je sledilo tudi pisanje besed s sintetiziranjem črk v besedne 

celote. Značilnost in prednost te metode je zagotovo postopek učenja, ki učenca vodi od otroku 

znanih prvin (besed, povedi) proti manj znanim (glasovi, črke), pri čemer jih učitelj usmerja 

skozi skrbno glasovno in grafično analizo besed. 

Z uvedbo sočasnega učenja branja in pisanja, ki vpliva tudi na nadaljnji razvoj metod 

opismenjevanja, se pojavi tudi analitično-sintetične metoda. Nova metoda tako temelji na 
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kombinaciji sinteze in analize, potrebne za učenje branja in pisanja. Značilno je, da učenci 

najprej spoznajo polnopomenske jezikovne strukture (npr. besede), vsako najprej usvojijo kot 

celoto, kasneje pa analizirajo, tako da jo razstavijo na črke (pisne ustreznice glasov), nato 

identificirajo določeni glas v besedi in ga iščejo še v drugih besedah ter črke kot pisne ustreznice 

glasov združujejo v besede. Zagovorniki analitično-sintetične metode trdijo, da je v prvih fazah 

bralnega razvoja za otroka značilno logografsko branje, torej branje besed kot celote, kot slik. 

Menijo, da se učenci v zgodnjem obdobju učenja branja in pisanja lažje naučijo besedo na 

pamet, kot da bi členili in spajali glasove. Učenca učenje besed na pamet tudi bolj motivira, ker 

so zanj glasovi abstraktnost. Glasovne analize ta metoda ne izpušča, pozornost ji nameni, ko se 

učenec nekaj besed že nauči in svoj besedni zaklad najprej obogati. V primeru obravnave nove 

besede si lahko pomagamo tudi s slikovno-črkovno stavnico, prav ta otroku omogoča, da s 

pomočjo podobe in napisa sestavlja besede, še preden dobro pozna pravopisna in pravorečna 

pravila, razvije grafomotoriko ter druge spretnosti in veščine (Zorman, 2013). A. Zorman pravi, 

»da otroci nastavljajo besede in povedi glede na predznanje in trenutne sposobnosti, ob tem pa 

hitro napredujejo tako pri zavestnem učenju asociativnih zvez med glasovi in pisnimi 

ustreznicami kot pri razvoju sposobnosti spajanja glasov v besede« (Zorman, 2013: 63). M. 

Ropič (2000) opozori na pomanjkljivost stavnice, ki bi z nekaj spremembami lahko ustrezala 

različnim učnim stilom in ne le slušnemu. Z uvedbo slikovnih podob, ki nakazujejo obliko črk 

in so značilne za fonografično metodo, bi bila primerna tudi za vidni tip učencev. 

5.3  Globalna metoda 

Pri globalni metodi učenec usvaja proces branja in pisanja s tem, ko predmete ali dogodke v 

zavesti veže z besedo ali povedjo v celoti. Ločimo tri skupine, glede na celote, ki jih učenci 

berejo, tj. besede, povedi in daljša besedila (Zorman, 2013 in Pečjak, 2010). Ena od prednosti, 

a hkrati tudi pomanjkljivost te metode je zagotovo učenčevo aktivno in samostojno spoznavanje 

sestavnih delov besed in povedi. Učenec je namreč že na začetku opismenjevanja prepuščen 

sam sebi, pri analizi besed pa zagotovo potrebuje smernice in razlago učitelja (Golli, 1991 in 

Zorman, 2013). D. Golli navaja, da so številni avtorji različnega mnenja glede tega, s katerimi 

celotami naj bi učenca začeli opismenjevati (s povedmi ali besedami ali celo s krajšim 

besedilom).   

Neenotnost avtorjev se kaže tudi pri časovni opredelitvi analize, ki je za razvoj branja in pisanja 

nedvomno nujna in pomembna. Zagovorniki te teorije trdijo, da naj bi bilo okolje večine otrok 

danes polno globalnih bralnih možnosti, saj otroci gledajo napise na televiziji, v časopisih, na 

knjigah, v slikanicah, na trgovinah, na različni prometnih znakih in jih berejo kot celote. Temu 

dejstvu D. Golli (1991) nasprotuje in trdi, da večina otrok pozna tudi posamezne črke, npr. 

kratice mest na avtomobilskih oznakah, črke v svojem imenu, ki jih tudi napiše, zato je 

zadrževanje analize nepotrebno. Vendar globalisti menijo, da naj bi se otrok že v začetnem 

obdobju opismenjevanja orientiral na branje celote, kot je značilno za odrasle, izkušene bralce. 

Doseči želijo, da se optična slika besede tako kot pri odraslemu poveže s pomenom. Mnogi 

kritiki tem stališčem nasprotujejo, ker ne moremo enačiti celostnega branja odraslih, izkušenih 

bralcev z še pomanjkljivim branjem začetnikov. Začetniki so namreč zaradi pomanjkljivosti 

izkušenj po navadi še negotovi, sklepajo po vizualnih značilnostih in po pomenu konteksta. 

Značilne napake, ki se pojavljajo pri globalnem branju, so npr. koza – kosa, krava – trava, 
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konjiče – kozliček). Zagovorniki te metode so se opirali tudi na dejstvo, da je branje kratkih 

nesmiselnih besedil, ki je značilno za analitično-sintetično metodo, nesmiselno in otroke 

»poneumlja«. Tudi to dejstvo so kritiki zavrgli, češ da tudi besedila, ki jih učenci berejo po 

globalni metodi, vsebujejo podobne besede, ki jih je potrebno ponavljati (Golli, 1991). Globalna 

metoda je primerna v začetnem obdobju učenja branja in pisanja, nato pa je potrebno dodati še 

vidno in slušno analizo besed. Po nekem času se namreč pojavi zasičenost spominskih 

zmožnosti in s tem tudi vedno večje število vizualno podobnih besed in razvoj miselnih 

procesov (Zorman, 2013). 

Nekatere manj radikalne različice globalne metode se od prvotne razlikujejo po vključitvi 

obravnave glasovne strukture besede. Učenci najprej prepoznavajo preproste polnopomenske 

besede, ko usvojijo določeno število napisov te vidno in glasovno analizirajo, jih členijo in 

glasove spajajo v besede. Glavna pomanjkljivost te različice je nenačrtno in ne eksplicitno 

učenje asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami (prav tam).  

6 SODOBNI PRISTOPI K UČENJU BRANJA IN PISANJA 

Nedvomno je, da so se pristopi k učenju branja in pisanja z leti izboljšali in močno spremenili. 

Pojem pismenost, ki se je najprej uporabljal kot protipomenka nepismenosti, se je zdaj razvil v 

vseživljenjski proces učenja, ki posamezniku omogoča življenje in delovanje v sodobnem 

svetu. Razvoj osnovne pismenosti vključuje tako porajajoča se pismenost, ki vključuje razvoj 

delnih spretnosti branja in pisanja v predbralnem in pisalnem obdobju, kot zgodnje obdobje 

opismenjevanje z vzpostavljanjem asociativni zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami (prav 

tam). Za začetno opismenjevanje je trenutno aktualen komunikacijski model, ki temelji na 

sočasnem razvoju vseh štirih sporazumevalnih spretnosti.  

Glavni cilj sodobnega poučevanja je razvijanje sporazumevalne zmožnosti v danem jeziku. 

Jezik naj bi v komunikacijskem pristopu, na katerem temelji tudi didaktika slovenskega jezika, 

služil kot sredstvo za uresničevanje namenov in zadovoljevanje potreb (Ferbežar idr., 2004). 

Kot pravi A. Rot Vrhovec (2016) učenje jezika ni le širjenje besedišča in učenje jezikovnih 

pravil, posameznik poleg tega pri sporazumevanju izraža tudi svoje namene in prepoznava 

namene sogovorcev (prav tam). 

Oblikovanje ustreznega pouka opismenjevanja je po mnenju sodobnih avtorjev (Webster, 

Beveridge in Reed, 1996, v Pečjak, 2009) poleg metod in ustreznega učnega okolja odvisno 

predvsem od učitelja in učenca, ki sta oblikovalca pouka. Kognitivni pristop s poudarkom na 

aktivnem učenju temelji na razvijanju pomnjenja in mišljenja. Značilnost transakcijskega 

pristopa razvijanja sporazumevalne zmožnosti je učenje, pri katerem je učenec aktiven pri 

pridobivanju in konstruiranju svojega znanja. Učitelj deluje kot vodja, usmerjevalec, mentor in 

ne le posredovalec svojega znanja (kot pri transmisijskem pristopu). Učenec je dejavni 

udeleženec, ki sprejema in tvori besedila raznih vrst, si razvija gradnike sporazumevalne 

zmožnosti ter druge življenjsko pomembne ali prenosljive zmožnosti, mdr. pomnjenje, 

sodelovanje, samovrednotenje (Križaj Ortar, 2006; Bešter Turk, 2011; Rot Vrhovec, 2016). M. 

Bešter Turk (2011) poudarja, da pri transakcijskem pristopu od učitelja pričakujemo tudi 

spodbujanje k samostojnemu in aktivnemu razvijanju sporazumevalne zmožnosti, skrb za 
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prijazne odnose v razredu, načrtovanje vseh dejavnosti in izvajanje preverjanja in ocenjevanja 

sporazumevalne zmožnosti. Poleg posredovanja vsebine pa je naloga učitelja, da z oblikami 

sodelovalnega in problemskega učenja pokaže poti in načine odkrivanja novega znanja v 

prihodnje (Pečjak, 2000). Samostojno učenje zahteva od učenca odgovornost, medtem ko je pri 

kontroliranem učenju prav ta prepuščena učitelju. Priporočljivo je, da se temelji samostojnega 

učenja začnejo postavljati že v osnovni šoli (Ferbežar idr., 2004). 

Danes družba zahteva t. i. razmišljajočo pismenost, prav ta pa »predpostavlja, da znajo 

posamezniki s spretnostmi in zmožnostmi o pismenosti razmišljati in reševati vsakodnevne 

življenjske probleme« (Taele in Sulzby, 1998, v Pečjak, 2009: 11). Avtorici Taele in Sulzby 

(prav tam) poudarjata, da je za razvoj pismenosti v procesu nujno potrebna aktivna udeležba 

učenca. Opazovanje odraslih pri sporazumevalnih dejavnostih še zdaleč ni dovolj, pomembna 

je tudi aktivnost učenca in vzporednost ter sočasnost razvoja dejavnosti. 

6.1  Načela sodobnega pouka opismenjevanja 

Če želimo razviti pismenost učencev v prvem triletju osnovne šole do stopnje funkcionalne 

pismenosti, moramo oblikovati celostni pouk opismenjevanja. S. Pečjak (2009) izpostavlja 

nekatera osnovna načela, ki zagotavljajo celostnost oziroma globalnost pouka opismenjevanja. 

Sodobni komunikacijski pouk povezuje jezikovni pouk z življenjem (Križaj Ortar idr., 2000 v 

Pečjak, 2009). Učenci naj bi mdr. pri sodobnem jezikovnem pouku: 

– opazovali pogovore, se pogovarjali med seboj in vadili pogovarjanje z različnimi 

naslovniki; 

– prejemali ne le umetnostna, temveč tudi neumetnostna besedila (branje besedila iz 

pisem, ki jih dobi ali piše, branje navodil, ki jih vidi v svojem okolju, »branje« 

telefonskega imenika, TV-sporeda, branje kuharskega recepta, ipd).; 

– sami govorno nastopali in poskušali napisati preprosta besedila o sebi in svojem okolju. 

Če želimo izvajati sodobni komunikacijski pouk, moramo učencem zagotoviti tudi ustrezno 

učno okolje. Pomembno je, da učilnico uredimo tako, da bo omogočila več vrst interakcije, pri 

tem pa vseeno upoštevamo tudi nujnost individualnega dela.  

6.2  Komunikacijski model začetnega opismenjevanja 

S. Pečjak in A. Gradišar (2012) navajata, da je glavni cilj komunikacijskega modela usposobiti 

učenca za učinkovito jezikovno sporazumevanje z okoljem. Jezikovno zmožnost razvijajo 

neposredno z razvojem sporazumevalne zmožnosti, kot »zmožnosti kritičnega sprejemanja 

govorjenih in zapisanih besedil raznih vrst ter tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in 

učinkovitih govorjeni in zapisanih besedil raznih vrst« (Bešter Turk, 2003: 75). 

A. Zorman trdi, da je razumevanje prebranega pri začetnem bralcu omejeno s hitrostjo 

prepoznavanja besed. Ko je povezovanje pisnih ustreznic in glasov že avtomatizirano, pa je 

razumevanje odvisno od višjih ravni miselnih sposobnosti.  

Številni avtorji pri komunikacijskem modelu začetnega opismenjevanja zagovarjajo pomen 

didaktičnih iger. S. Pečjak (2009) trdi, da je igra za otroke »temeljna spoznavna izkušnja in 
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osnova za proces učenja« (prav tam: 21). L. Čok (1994) deli igre, ki razvijajo jezikovno 

zmožnost otrok in ozaveščajo jezikovni sistem, na več vrst: 

1. spoznavne igre, ki uvajajo govorna dejanja: pozdravljanja, predstavljanja, opisovanje 

lastnosti in značilnosti itd. Grafične aplikacije in gibalne dejavnosti, kot so plakati, 

kartončki, namišljeni dokumenti, stiski rok, hoja, mimika ipd., pogosto spremljajo ta 

govorna dejanja; 

2. igre dopolnjevanja, zbiranja, urejanja so igre, s katerimi otroci širijo besedni zaklad 

določenega pomenskega polja; 

3. žreb besed, razrezanka besedila, razrezanka podob in risb, povezovanje risbe in besede 

ali besedila, ki spodbujajo napovedovanje. Prav te spodbude pogosto tudi pomagajo 

učencu pri govoru. 

Značilno je, da se vse te igre učenci lahko povezujejo tudi s pisano besedo in tako poleg govora 

spodbujajo tudi branje. Didaktične igre so lahko kot del neke naloge, po navadi jih uporabijo 

predvsem pri ponavljanju snovi in utrjevanju snovi, pri vajah itd. Didaktična igra se pojavlja 

tudi kot učna metoda. Predvsem jo lahko vključimo v motivacijskem uvodnem delu učne ure. 

7 DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA 

7.1  Opredelitev učne diferenciacije in individualizacije 

Učitelj naj bi si prizadeval svoje delo in proces poučevanja prilagoditi raznovrstnim potrebam 

učencev. V današnjem času je vse več dejavnikov, ki vplivajo na število različnih potreb 

učencev, in sicer poleg zmožnosti in predznanja tudi vpliv družbeno-ekonomskih in družinskih 

dejavnikov, kulturno ozadje, učni slog, spol, učenčeva motiviranost, interesi in odnos do učenja 

(Heacox, 2009). Potrebno je pripraviti različne učne priložnosti, ker le tako lahko popolnoma 

izkoristimo in spodbujamo posameznikove potenciale in zmanjšujemo ovire za učenje (Pulec 

Lah, 2008). Prav to pa lahko dosežemo z uvedbo diferenciacije in individualizacije, ki sta na 

šolskem področju vse bolj aktualni. 

Kljub temu da pojma individualizacija in diferenciacija pogosto omenjamo združeno, Strmčnik 

(Bela Knjiga, 2011: 140) opozarja, da ju je potrebno med seboj ločiti. Učno diferenciacijo 

opredeli kot »organizacijski ukrep«, s katerim šola usmerja posameznika v občasne ali stalne, 

homogene ali heterogene učne skupine z namenom, da bi jim pouk in učenje čim bolj 

prilagodila.  

D. Heacox (2009) je učno diferenciacijo opredelila kot spreminjanje učnega tempa, ravni, 

zahtevnosti in načina poučevanja, in sicer tako da se prilagaja individualnim potrebam učencev, 

njihovim učnim slogom in interesom. Bistvo diferenciacije je po mnenju Strmčnika (2003) 

spreminjanje učnih dejavnikov, ločevanje učencev in učna prilagoditev skupini učencev. Pri 

individualizaciji pa prilagajamo to, kar je skupno in namenjeno vsem, saj kot »didaktično 

načelo« od učitelja zahteva, da med učenci odkriva razlike, jih spoštuje, razvija in ob tem 

prilagaja skupno poučevanje in učenje glede na posebnosti in potrebe vsakega posameznika. Za 

individualizacijo je potrebna najprej diferenciacija pouka, zato lahko diferenciacijo opredelimo 

kot širši pojem od individualizacije (prav tam). 
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Individualizacija z upoštevanjem učne in druge posebnosti vsakega učenca predstavlja 

najdoslednejšo obliko diferenciacije. Značilno je, da se pouk in delo v razredu posameznim 

učenem prilagodita individualno, ne več zgolj skupinsko (diferenciacija). Učenje je potrebno 

čim bolj prilagoditi individualnim učenčevim zmožnostim, posebnostim in potrebam, hkrati pa 

natančno odkrivati, spoštovati in razvijati razlike, ki jih zaznamo pri posameznih učencih 

(Strmčnik, 1993). 

Pomembno je, da smo pri izvajanju diferenciacije in individualizacije še posebej pozorni na 

specifične skupine in posameznike, in sicer na nadarjene učence, učence z učnimi težavami, 

učence s primanjkljaji na posameznih področjih in na učence priseljence oz. otroke tujce 

(Program osnovna šola, 2011: 107). 

7.2  Oblike diferenciacije in individualizacije 

V današnjem času je cilj učiteljev in celotne šolske politike, tako na sistemski kot na izvedbeni 

didaktični ravni v okviru pouka, poskrbeti za kakovosten proces izobraževanja raznolikih 

učencev ob hkratnem zagotavljanju ustrezne socialne klime ter odnosov med učenci v oddelku 

(Kalin in Valenčič Zuljan, 2013). Prav ta cilj pa kdo lahko dosežejo le z ustrezno izbiro in 

uporabo različnih oblik učne diferenciacije in individualizacije pouka. 

Glavno načelo učne individualizacije je, da zahteva od šole in učitelja odkrivanje, spoštovanje 

in razvijanje utemeljenih individualne razlik med učenci. Učitelj se mora prilagoditi 

individualnim vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega 

učence ter mu omogočiti čim bolj samostojno delo.  

a) Notranja diferenciacija in individualizacija 

Pri notranji učni diferenciacij in individualizaciji, ki se izvaja v vseh razredih osnovne šole, je 

grupiranje spontano in prostovoljno, kratkotrajno in povratno (Strmčnik, 1993). Temelji namreč 

na prepričanju, da so učenci izpostavljeni podobnim procesom, vendar v različnem učnem 

tempu, obsegu in stopnji samostojnosti (Kalin idr., 2011). Strmčnik (1993) opozarjajo, da se 

morajo kljub heterogenim učnim skupinam upoštevati individualne zmožnosti in potrebe 

učencev, ki se zadovoljujejo s pomočjo individualizirane učne pomoči, variiranjem učnih ciljev 

in vsebin, z uporabo različnih učnih oblik in metod dela  in drugih učnih ukrepov. 

b) Zunanja ali storilnostna učna diferenciacija in individualizacija 

Bistvo zunanje učne diferenciacije je, da so učenci razdeljeni glede na učne sposobnosti in 

tempo v relativno homogene in prostorsko trajno ločene skupine. Značilni so neenotni vzgojno-

izobraževalni cilji in vsebine (Strmčnik, 1993). Izvajalo se je v 8. in 9. razredu osnovne šole pri 

pouku slovenščine, matematike in tujega jezika. Glede na obliko delimo zunanjo učno 

diferenciacijo na medšolsko in znotrajšolsko. Strmčnik (1993) navaja več modelov znotraj 

šolske zunanje diferenciacije: 

– ločevanje učencev pri vseh predmetih oziroma popolna zunanja diferenciacije 

(»streaming«) in 

– ločevanje učencev le pri nekaterih učnih predmetih ali delna zunanja diferenciacija 

(»setting«). 
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Prav tako avtor opozori na pomembno dejstvo, da lahko popolna zunanja učna diferenciacija 

razdeli učence glede na njihov socialni položaj; to pa ni v skladu z eno izmed temeljnih nalog 

osnovne šole, da preprečuje socialno razslojevanje učencev. Raziskave so namreč pokazale, da 

je večini učencev iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom v učno zmožnejših 

skupinah, medtem ko je veliko učencev iz nižjih socialnih slojev v učno manj zahtevnih 

skupinah, čeprav bi lahko bili ob organizirani učni pomoči šole tudi v višjih skupinah (prav 

tam). Pomembno dejstvo, ki ga navaja Strmčnik (prav tam), je zagotovo, da se v homogenih 

skupinah pri učencih, ki so v zmožnejši skupini, lahko začne porajati zavest, da se usposabljajo 

za vodilne življenjske funkcije, oholost, vzvišenost do tistih, ki so »pod njimi«. Učno manj 

zmožni pa doživljajo občutek manjvrednosti, zapostavljenosti in izobčenosti, kar privede do 

tega, da si nobeden ne more oblikovati zdrave osebnosti. 

c) Fleksibilna diferenciacija in individualizacija 

Glavna značilnost fleksibilne diferenciacije in individualizacije je prepletanje heterogenih in 

homogenih skupin, temeljnega in nivojskega pouka ter delna organizacijska, prostorska in 

časovna ločenost učnih skupin in večji učnociljni in vsebinski razponi. Poteka lahko kot 

individualno načrtovani pouk, projektno delo, timski pouk, dopolnilni ali dodatni pouk.  

Ta oblika namreč združuje notranjo diferenciacijo in individualizacijo z nekaterimi sestavinami 

zunanje diferenciacije (prav tam). Navadno se izvaja v obliki kombiniranega temeljnega in 

nivojskega pouka, pri katerem so učenci običajno v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju ločeni pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku. V tri skupine so porazdeljeni glede 

na učno uspešnost. Kot glavni namen navaja avtor utrjevanje in razširjanje učne snovi (prav 

tam). 

8 IZHODIŠČA ŠOLSKE ZAKONODAJE O UČENCIH 

PRISELJENCIH 

8.1  Obvezujoči zakonodajni in strokovni dokumenti  

V Sloveniji so otroci priseljenci v osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem vključeni takoj 

po priselitvi in vpisu, ne glede na državljanstvo in pravni položaj staršev priseljencev ali njihovo 

znanje slovenščine kot jezika okolja (Vižintin, 2013). Na državni ravni so v letih 2007–2017 

zapisali naslednje spremembe, ki so vplivale na vključevanje otrok priseljencev v Sloveniji: 

– spremembe v Zakonu o osnovni šoli (mdr. 1996, 2007, 2011; v nadaljevanju Zakon o 

OŠ), predvsem v 8. in 10. členu, ki omogočata tečaj slovenščine kot drugega jezika ter 

pouk maternega jezika učencev priseljencev in njihove kulture; 

– sprejem Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) (v nadaljevanju Strategija 2007); 

– spremembe v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev 

v osnovni šoli (2008); 

– prve Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009) (v nadaljevanju 

Smernice 2009); 

– sprejem Kodeksa medkulturnega dialoga za izobraževalce odraslih (2010); 
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– sprejem nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) (v 

nadaljevanju Bela knjiga 2011); 

– prenovljene in izboljšane Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 

(2012) (v nadaljevanju Smernice 2012) 

– spremembe v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev 

v osnovni šoli (2013); 

– priprava dokumenta Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni 

(2017). 

Pomembno je, da pri vključevanju učencev priseljencev izhajamo iz splošnih človekovih in 

otrokovih pravic. Vse pravice v skladu z mednarodnimi pogodbami so priseljencem v Sloveniji 

zagotovljene v Ustavi Republike Slovenije. Izjema so pravice, ki jih imajo po ustavi ali po 

zakonu samo državljani Slovenije. Nedvomno imajo priseljenci pravico do izražanja 

pripadnosti svojemu narodu ali narodni skupnosti, do gojenja in izražanja svoje kulture ter 

uporabe svojega jezika in pisave (Novak idr., 2012). 

Šolska zakonodaja določa, da imajo otroci tujih državljanov, ki bivajo v Republiki Sloveniji, 

pravico do vključevanja v osnovno šolo pod enakimi pogoji kot otroci slovenskih državljanov 

(Barle Lakota idr., 2007).   

Zakonodaja jim omogoča takojšno vključitev v vzgojno-izobraževalni proces in s tem uspešno 

premagovanje težav pri učenju. Težave pa naj bi se ponavljale predvsem zaradi nezadostnega 

znanja slovenskega jezika ter zaradi razlik med kulturami in razlik med šolskimi sistemi ter 

programi izobraževanja med državo izvora učenca in Slovenijo (Smernice, 2012).  

Otrokom priseljencem je poleg dveletnega prilagojenega ocenjevanja (Pravilnik o preverjanju 

in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2008) zagotovljen tudi »pouk 

slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega 

maternega jezika in kulture« (Zakon o osnovni šoli, 1996). 

Členi v Zakonu o osnovni šoli, ki se nanašajo na pravice učencev priseljencev so naslednji.  

V Zakonu o osnovni šoli iz leta 1996 in 2006 je zapisan 8. člen, ki pravi »Za otroke slovenskih 

izseljencev in zdomcev se v državah, kjer prebivajo, v skladu z mednarodnimi pogodbami 

organizira pouk maternega jezika in kulture.«, in »Za otroke slovenskih državljanov, ki 

prebivajo v Republiki Slovenijo in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se v skladu z 

mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se 

dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika.«  

V 10. členu Zakona o osnovni šoli iz leta 1996 in 2006 je zapisano, da imajo otroci, ki so tuji 

državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, pravico do 

obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike 

Slovenije. Zanje se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z mednarodnimi 

pogodbami. Nato se je temu členu leta 2007 dodal še tretji odstavek, ki pravi: »Za otroke iz 

prvega odstavka tega člena, ki potrebujejo pomoč pri učenju slovenščine, se ob vključitvi v 

osnovno šolo organizira tečaj slovenščine.« V Zakonu o osnovni šoli iz leta 2011 so prečrtali 

drugi in tretji odstavek 10. člena ter nato v skladu s tem spremenili 8. člen: »Za otroke 

slovenskih izseljencev in zdomcev se v državah, kjer prebivajo, v skladu z mednarodnimi 
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pogodbami organizira pouk slovenskega jezika in kulture. Za otroke, ki prebivajo v Republiki 

Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira 

pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega 

maternega jezika in kulture.« 

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju  znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2013) je kot 15. člen zapisano, da si »za učenca priseljenca lahko v dogovoru s starši med 

šolskim letom prilagodimo način in roke za ocenjevanje znanja in število ocen. Znanje učenca 

lahko ocenjujemo glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, 

opredeljenih v učnih načrtih. O prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom določa učiteljski 

zbor, prilagoditve ocenjevanja pa se učencu priseljencu upoštevajo največ dve šolski leti po 

vključitvi v osnovno šolo v Sloveniji. Pomemben je tudi 28. člen, ki dopušča, da je lahko učenec 

priseljenec iz druge države ob koncu šolskega leta neocenjen iz posameznih predmetov in 

napreduje v naslednji razred. To velja le za prvo leto šolanja v Republiki Sloveniji (prav tam). 

8.2  Ukrepi in strategije osnovnošolskega vključevanja otrok priseljencev 

Otroci migrantov, ki jezika ne znajo, imajo po navadi dodatne ure slovenščine, in sicer do 

največ 35 ur na leto. Obseg ur za posameznega otroka mora vedno glede na okoliščine odobriti 

ministrstvo za šolstvo in medtem ko način in izvajalca izbere vsaka šola sama. Začetno 

vključevanja in poučevanje učencev priseljencev v slovenskih šolah ni nadzorovano, šole 

namreč brez nadzora uresničujejo formalna določila, pri tem pa se prilagajajo posebnostim 

šolske situacije. Po navadi se tako izvajanje (DSP) dodatne strokovne pomoči dodeli učiteljem 

z zmanjšanim obsegom pedagoških ur, ne glede na njegovo kompetentnost za poučevanje 

slovenščine kot drugega jezika.  

M. A. Vižintin (2013) piše, da slovenska osnovnošolska zakonodaja (Zakon o osnovni šoli 

1996–2012; Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev  v osnovni šoli 

2008), ki vpliva na vključevanje otrok priseljencev, omogoča takojšnjo vključitev otrok 

priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, tečaj slovenščine, pouk maternega 

jezika in kulture (v sodelovanju z izvornimi državami) ter dveletno prilagojeno preverjanje in 

ocenjevanje znanja, s čimer podpira večino kriterijev medkulturnosti kot pedagoško-

didaktičnega načela. Torej naj bi bila kakovostna splošna izobrazba zagotovljena v ciljih 

izobraževanja vsemu prebivalstvu, tudi otrokom priseljencem. Avtorica hkrati opozori tudi na 

dejstvo, da tečaj slovenščine in pouk maternega jezika žal nista podrobneje opredeljena, kar 

pomeni, da je njihova izvedba prepuščena posameznim šolam in učiteljem. 

Priporočljivo je, da se pri izobraževanju otrok priseljencev držimo naslednjih temeljnih ciljev: 

– zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo; 

– vzgajanje za medsebojno strpnost; 

– razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov; 

– razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov; 

– spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; 

– spoštovanje otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin;; 
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– razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v 

demokratični družbi (Smernice, 2012: 20). 

V Strategiji (2007) so opozorili na dejavnike, ki vplivajo na slabše vključevanje otrok 

priseljencev. V zaključnih ugotovitvah in analizah takratnega stanja so ugotovili, da se 

predpisani zakoni ne ujemajo z dejansko izvedbo in stanjem v šolah. Dejavniki, ki negativno 

vplivajo na vključevanje otrok priseljencev, so: 

– pomanjkljive zakonske podlage; 

– neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok migrantov v sistem vzgoje 

in izobraževanja; 

– pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za 

kakovostno trajno sodelovanje s starši migranti; 

– pomanjkljivo znanje slovenščine (neznanje jezika) otrok migrantov, ki je pogojeno z: 

ne točno določenim številom ur, namenjenih poučevanju slovenščine kot drugega 

jezika; z neustreznimi učnimi načrti in pomanjkljivim učnim gradivom za  poučevanje 

slovenščine kot drugega jezika; z nedoločenim profilom učitelja, ki v šoli izvaja pouk 

slovenščine kot drugega jezika (prav zato so mnogi učitelji večinoma brez ustreznih 

znanj in brez ustrezne izobrazbe); nesistematično urejenimi izobraževanji, na katerih bi 

učitelji pridobili metodično-didaktična znanja za poučevanje slovenščine kot drugega 

jezika; 

– neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov in neenako 

vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega okolja; 

– nezadostna vključenost otrok migrantov in njihovih staršev v šolsko in širše slovensko 

okolje (prav tam). 

V Strategiji (2007) so zapisani tudi cilji in splošna načela vključevanja, ki pa so oblikovana na 

osnovi dokumentov Evropske unije, ki določajo pravice in dolžnosti vsakega otroka, ne glede 

na njegov status v posamezni državi in ukrepe. Poleg opozoril, zakonskih podlag in ciljev 

omenjeni dokument vsebuje tudi načela za vključevanje učencev priseljencev.  

Izpostavili bomo nekaj načel, pomembnih za sistem vzgoje in izobraževanja, in sicer: 

– Načelo dostopnosti izobraževanja zagotavlja dostop in možnosti vključevanja otrok 

migrantov v vse ravni vzgojno-izobraževalnega sistema bodisi pod enakimi pogoji, kot 

jih imajo državljani Republike Slovenije, bodisi po načelu vzajemnosti. 

– Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vzgojno-

izobraževalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem opozarja, da je potrebno 

prvine različnih kultur raziskovati v vsakem okolju posebej in v skladu s tem izbrati 

ustrezne oblike, metode, sredstva in vsebine vzgojno izobraževalnega dela. Naloga 

učitelja kot avtonomnega in strokovnega delavca je, da drugačnost predstavi kot 

vrednoto ter znanje o medkulturnem poučevanju in učenju. Njihov profesionalni razvoj 

v tej smeri pa je mogoč le, če se vključujejo v razne oblike dodatnega izobraževanja in 

usposabljanja. Pomembno je, da šola v letnem programu načrtuje konkretne ukrepe, ki 

jih bo izvedla, da bi učenci priseljenci dosegli standarde znanja, hkrati pa jim 

zagotavljala pravico do ohranjanja lastne kulture. 
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– Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja veliko vlogo 

pripisuje šoli, ki naj bi razvila različne oblike dejavnosti, s katerimi bi omogočila 

učencem priseljencem uspešno vključevanje v šolo in doseganje predpisanih standardov 

znanja. Pri tem so predvsem pomembna prva leta šolanja. 

– Načelo sodelovanja s starši opozarja na zelo pomembno obliko dela, ki naj bi jo razvili 

vzgojno-izobraževalni zavodi in njihovi strokovni delavci. Naloga šole kot ustanove je, 

da starše vključuje v aktivnosti, ki jih tudi izvaja. 

Poleg že naštetih dejavnikov in načel, ki vplivajo na uspešno vključevanje učencev priseljencev, 

pa imajo pomembno vlogo tudi predlagani konkretni ukrepi, pri katerih je pomembno 

upoštevati posebnosti ciljne skupine. To so: prvi jezik otrok migrantov, starost oziroma stopnja 

izobraževanja in socialne okoliščine.  

Nekateri od možnih ukrepov, za uspešno vključevanje učencev priseljencev so: 

– Določitev obsega, oblik in načinov prilagajanja izvajanja kurikuluma za hitrejše 

in kakovostno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja: Pomembno je, da 

prilagodimo način dela, strategije poučevanja, pripravo programa in urnik, poleg tega 

pa obvezno pripravimo preverjanje znanja (diagnostično, sprotno in končno), pripravo 

portfolia in določitev obdobja prilagajanja slovenskemu vzgojno-izobraževalnemu 

sistem. 

– Umestitev slovenščine kot J2:  Zajema ureditev statusa in obsega slovenščine kot 

drugega jezika, določitev obsega jezikovnih tečajev pred vključitvijo v redni pouk, 

opredelitev kompetenc strokovnega delavca, ki takšno vzgojno-izobraževalno delo 

izvaja (izobrazba, usposobljenost itd.).  

– Skrb za kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev: Delavci, 

ki so v stiku z otroki migranti, naj bi se ustrezno in kontinuirano (jezikovno in 

medkulturno) izobraževali. Na voljo so različni seminarji, in svetovanja relevantnih 

inštitucij, npr. Zavoda RS za šolstvo, Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik …). 

(Strategija, 2012) 

Formalna pravna ureditev slovenskega šolskega sistema je na področju vključevanja in 

poučevanja učencev priseljencev še vedno pomanjkljiva. A. Rot Vrhovec (2016) opozarja, da 

bi bilo potrebno »normativne ukrepe natančneje opredeliti ter pri tem upoštevati tudi 

individualne razlike znotraj skupine otrok, katerih prvi jezik ni slovenščine« (prav tam: 119). 

Potrebno je določiti število ur dopolnilnega pouka slovenščine kot drugega jezika s poudarkom 

na možnosti pridobitve dodatnih ur in razmisliti o točno definiranem prilagojenem načinu 

ocenjevanja z upoštevanjem individualnih potreb učencev (prav tam). 
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9 VKLJUČEVANJE UČENCEV PRISELJENCEV V 

SLOVENSKI OSNOVNOŠOLSKI VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNI SISTEM IN NJIHOVO 

POUČEVANJE 

Kot pravi A. Rot Vrhovec (2016), »slovenska praksa še vedno preveč temelji na individualnem 

prizadevanju in reševanju problematike vključevanja otrok v osnovnošolski sistem in premalo 

na skupinskem« (prav tam: 120). Ob vključitvi učenca priseljenca v slovenski vzgojno-

izobraževalni program postane slovenščina zanj drugi jezik. Njegov materni, tj. prvi jezik, je 

tisti, ki se ga je začel učiti kot prvega. Drugi jezik pa je tisti, ki se ga nauči v okolju, v katerem 

se le-ta uporablja kot primarno sredstvo sporazumevanja, npr. v šolstvu, državni upravi in 

javnih institucijah (Pirih Svetina, 2005). 

Izobraževanje ima v procesu integracije veliko vlogo, ker kot eden od glavnih dejavnikov 

močno vpliva na možnosti posameznika za kvalitetno življenje. Ustrezna izobrazba in 

kvalifikacije so prvi pogoj za dostop do primerne zaposlitve, od katere je mnogokrat odvisen 

tudi položaj posameznika na drugih področjih (Bešter, 2009). R. Bešter opozori na socialni 

vidik, saj »izobraževalni sistem otrokom in mladostnikom ne posreduje zgolj potrebnega 

znanja, temveč jim omogoča tudi ustvarjanje socialnih mrež, kar je za imigrante, ki se 

praviloma priselijo v popolnoma novo okolje, še posebej pomembno« (Bešter, 2009: 173).  

Uspešno vključevanje priseljenega učenca v novo okolje ni pogojeno le enostransko, temveč je 

potrebno vzajemno prilagajanje obeh kultur ob podpori vseh strokovnih delavcev posamezne 

šole. Uspešne rezultate projekta vključevanja učenca in njegove socialno-kulturne drugačnosti 

je mogoče doseči le ob skrbnem načrtovanju, spremljanju in sprotnem vrednotenju (Magajna 

idr., 2008).  

Pri uspešnem vključevanju na področju izobraževanja imajo priseljenci »enakopraven dostop 

do izobraževalnih institucij, enako uspešno končujejo posamezne stopnje šolanja, imajo enake 

možnosti za nadaljnje izobraževanje in kot skupina dosegajo izobrazbeno strukturo, ki je 

primerljiva z izobrazbeno strukturo njihovih vrstnikov med večinskim prebivalstvom« (Bešter, 

2007: 110). 

V učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola, 2011) je zapisano, da učencem 

priseljencem pouk slovenščine prilagodimo. Pri tem pa moramo biti pozorni na vsakega 

posameznika in njegove značilnosti: od kod prihaja, kateri je njegov prvi jezik in kako 

transparentna je njegova pisava, do katere stopnje pismenosti je prišel v maternem jeziku, 

kakšno je njegovo znanje slovenščine (prav tam).  

9.1  Učenci priseljenci 

V Resoluciji o migracijski politiki RS (2002) so opredelili, da je priseljenec vsakdo po preteku 

enega leta od prijave prebivališča v Republiki Sloveniji. Pojem je širše razdelan v Strategiji 

vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v RS (2007), 

in sicer se tako v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem vključujejo tudi otroci, ki v Sloveniji 
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bivajo manj kot eno leto, in otroci, ki že imajo slovensko državljanstvo, vendar zaradi različnih 

vzrokov še niso povsem vključeni v slovensko okolje. 

Strategija (2007) opredeljuje naslednje skupine migrantov: 

1. nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo (druga in tretja generacija 

priseljencev); 

2. osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva (skupina se deli na migrante s pridobljenim 

dovoljenje za stalno in za začasno prebivanje v RS); 

3. prisilni migranti oziroma osebe z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci; 

4. migranti s posebnim statusom–gre za državljane držav članic Evropske unije; 

5. otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s slovenskim državljanstvom ali brez 

slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v domovino. 

Ko vemo, v katero skupino spadajo priseljenci, lahko lažje sklepamo, kakšno je njihovo znanje 

slovenščine, to pa nam v nadaljevanju tudi pomaga pri oblikovanju in načrtovanju učnih ur 

(Barle Lakota idr., 2007). Tako lahko pri prvi skupini predvidevamo, da otroci vsaj delno že 

obvladajo slovenščino, toliko bolj, če so bili pred šolo vključeni v vrtec. Zanj je značilen vmesni 

govor, ki je mešanica prvega in drugega jezika (prav tam).  

 

Za otroke druge, tretje in četrte skupine je značilno, da slovenskega jezika večinoma ne 

obvladajo oz. se z njim prvič srečajo v vrtcu ali šoli. Pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje 

je znak, da bodo otroci priseljencev najverjetneje v Sloveniji tudi ostali, medtem ko je 

pridobitev začasnega prebivališča bolj negotova, saj morajo ti otroci po navadi v nekem 

določenem roku državo zapustiti. Značilno je, da imajo otroci oseb z začasno zaščito, prosilcev 

za azil in beguncev zaradi razmer v svojih državah manj šolskih izkušenj, so slabše socializirani 

ali pa so bili pogosto priča grozljivim dogodkom, pri njih je skrbno načrtovanje pouka 

neizbežno in obvezno.  

Otrokom pete skupine je lahko slovenščina celo prvi jezik, a vendar smo pozorni, ali so se ti v 

izseljenstvu in zdomstvu slovenščino naučili oziroma jo obvladajo v tolikšni meri, da se lahko 

vključijo v slovensko šolsko okolje (prav tam). 

Statistični urad RS (2012) navaja tri skupine priseljencev: 

1. priseljenci, ki sodijo v prvo priseljensko generacijo, 

2. priseljenci, ki sodijo v drugo priseljensko generacijo, 

3. priseljenci, ki sodijo v tretjo priseljensko generacijo. 

V prvo skupino uvrščamo tiste priseljence, pri katerih je prvo prebivališče v tujini, navedeno 

je, da so to večinoma priseljenci iz držav bivše Jugoslavije. V drugo skupino uvrščamo tiste, 

pri katerih je imel vsaj eden od staršev prvo prebivališče v tujini, druga generacija ti. 

priseljencev. V tretjo pa tisti, pri katerih je imel vsaj eden od starih staršev imel prvo 

prebivališče v tujini (Statistični urad RS, 2012) 

Učence, ki nimajo slovenskega državljanstva in se vključujejo v slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem, poimenujemo z različnimi izrazi, kot so otroci tujcev, otroci tujci, otroci 

priseljenci, otroci z migrantskim ozadjem, otroci migranti, migrantski otroci, otroci s 
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priseljenskim ozadjem, otroci (etičnih) manjšin (prim. Komac, 2007, Knez, 2009, Bešter in 

Medvešek, 2010; Bela knjiga, 2011). 

9.2  Dejavniki, ki vplivajo na uspešno vključitev in poučevanje učenca 

priseljenca 

V strokovni literaturi zasledimo različne razvrstitve dejavnikov, ki vplivajo na učenje drugega 

jezika. N. Pirih Svetina (2005) deli dejavnike v tri skupine. 

1. biološko-fizični dejavniki: starost, spol in telesno stanje. 

2. psihološki dejavniki so spoznavne sposobnosti, jezikovna nadarjenost, motivacija za 

učenje, osebnostne čustvene lastnosti in stališča, povezana tako s splošnim učenjem kot 

tudi z učenjem drugega jezika.  

3. socialni dejavniki: geografski, izobrazbeni, socialno-ekonomski položaj družine, učno 

okolje in kulturno okolje, iz katerega učenec izhaja. 

V nadaljevanju je bolj podrobno predstavljena še ena od možnih razvrstitev omenjenih 

dejavnikov.              

a) Vpliv poznavanja prvega jezika na učenje drugega jezika 

V Sloveniji je velik odstotek priseljencev iz držav bivše Jugoslavije. J. Žitnik Serafin (2008) 

meni, da se pri velikem številu priseljencev pri uporabi drugega jezika hitro opazijo tipične 

prvine prvega jezika predvsem na ravni fonetike (tuji »naglas«).  

Po dosedanjih izkušnjah in raziskavah naj bi veljalo, da učenci iz Bosne in Hercegovine ne 

potrebujejo veliko prilagoditev in hitro napredujejo, ocenjeni pa naj bi bili že prvo leto. Prav 

tako se večina učiteljev z njimi brez težav sporazumeva, medtem ko je pri nekaterih priseljenih 

učencih največja težava prav začetno sporazumevanje. Takrat si učitelji pomagajo s tujim 

jezikom, ki ga oboji poznajo, npr. z angleščino, z nebesednim sporazumevanjem in z različnim 

slikovnim in konkretnim gradivom. Če učitelj z učencem ne najde skupnega jezika, lahko v 

proces vključevanja in začetnega poučevanja vključi tudi učenčeve starše ali prevajalca 

(Kristan, 2014). 

Na usvajanje drugega jezika imajo velik vpliv tako podobnosti kot razlike med materinščino in 

drugim jezikom. Dejstvo je, da podobnosti med jezikoma lahko razumevanje in učenje drugega 

jezika olajšajo, hkrati pa lahko predstavljajo tudi oviro, ker je večja možnost za zamenjave med 

jezikoma (Knaflič, 2010). Razvite jezikovne sposobnosti v prvem jeziku vplivajo na razvoj 

sposobnosti v drugem jeziku. Tako si pri napovedi uspešnosti bralnega razvoja v drugem jeziku 

lahko pomagamo z merjenjem bralnih sposobnosti, spretnosti, delnih spretnosti in znanj v 

prvem jeziku (prav tam). Učenec, ki ima dobro razvito sporazumevalno zmožnost v svojem 

prvem, tj. maternem jeziku, usvojeno znanje in spretnosti lažje prenese v drugi učeči se jezik. 

Na razvoj jezikovnih shem in miselnih sposobnosti vplivata tako prvi kot drugi jezik (Cummins, 

2001). Zelo pomemben se nam zdi podatek, na katerega je opozorila B. Hanuš (2010), ki pravi, 

da se v slovenske šole največkrat vpišejo mlajši učenci priseljenci, pri katerih opismenjevanje 

v drugem jeziku (slovenščini) poteka, še preden so otroci opismenjeni v maternem jeziku. V 

tem primeru jim pri opismenjevanju prvi jezik ni v oporo, na učno uspešnost pa vplivajo 

jezikovni primanjkljaji. 
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Dobro razvite bralne sposobnosti v prvem jeziku predstavljajo pri opismenjevanju v 

drugem/tujem jeziku pozitivni transfer. Pri tem ima najpomembnejšo vlogo glasovno 

zavedanje. Višja stopnja glasovnega zavedanja v enem jeziku pogojuje boljše glasovno 

zavedanje v ostalih jezikih, ki se jih otrok uči in obratno (Zorman, 2013). Negativni transfer 

predstavlja prevzemanja napačnega področja pri branju in pisanju v drugem/tujem jeziku. Med 

omenjena področja uvrščamo glasovno razločevanje in izgovarjavo, poznavanje asociativnih 

zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami ter pravopisne konvencije drugega jezika (prav tam).  

b) Vpliv transparentnosti pisave prvega in drugega jezika  

Tako pri načrtovanju kot pri izvedbi poučevanja branja in pisanja v drugem jeziku sta ključnega 

pomena dva dejavnika, in sicer ugotavljanje razlik v transparentnosti pisave (tj. ujemanje med 

glasovi in pisnimi ustreznicami) prvega in drugega jezika, ter poznavanje področij pozitivnega 

in negativnega transfera iz prvega drugi jezik. Transparentnost slovenske pisave je skoraj 

popolna, saj skoraj vse črke ponazarjajo samo en glas. Pri razvoju branja in pisanja vpliva 

transparentnost na hitrost in natančnost učenja (Zorman, 2013).  

c) Vpliv novega okolja 

Na uspešno vključitev učenca priseljenca vpliva pozitivno naravnano okolje, v katerem se bo 

počutil sprejeto in sproščeno. Pomemben vpliv pa ima nedvomno tudi čas izpostavljenosti 

novemu okolju, v katerem se govori drugi jezik, daljši kot je čas, večje so možnosti za 

uspešnejše usvajanje jezika (Pirih Svetina, 2005). 

č)   Vpliv informiranosti, organiziranosti in delovanja strokovnih delavcev šole 

V Smernicah (2012) so zapisani predlogi, kako lahko za učenca priseljenca zagotovimo 

optimalnejši sprejem. Zelo pomembna je tudi pravočasna seznanitev strokovnih delavcev o 

novem učencu in o temeljnih kulturnih in družbenih posebnostih države tega učenca. Tako 

lahko učitelj lažje in kakovostnejše pripravi načrt za vključevanje in poučevanje priseljenega 

učenca. Priporočljive so razne socialne igre vključevanja in spoznavanja, seznanjanje sošolcev 

z značilnostmi in posebnostmi države učenca priseljenca, kratke predstavitve vsakega 

posameznika (Novak idr., 2012). Prav tako pa je po mnenju Hopkinsa (2007) za večjo 

učinkovitost na področju vključevanja učencev priseljencev potrebna usklajenost učitelja, 

ravnatelja in drugih strokovnih delavcev. 

Veliko vlogo pri poučevanju otrok priseljencev ima  učitelj z razvito medkulturno zmožnostjo. 

Zanj je značilno, da je v odnosu do učenca toleranten, fleksibilen, izraža potrpežljivost, 

empatijo, ima sposobnost prilagajati se vrednotam drugih in smisel za humor (Knez, 2012). 

Učitelj z najučinkovitejšimi načini razlage in prepoznavanjem učenčevih močnih področij 

pozitivno vpliva na uspešnost učenca (Kač idr., 2010, v Rot Vrhovec, 2016). V vlogi 

oblikovalca in usmerjevalca pedagoškega procesa predstavlja most med učenci, med kulturo 

manjšine in kulturo večine. Razvoj učenčevih potencialov je nedvomno odvisen tudi od 

njegovega znanja, kompetenc in usposobljenosti (Resman, 2003).  
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d) Vpliv razreda kot enotne medkulturne skupnosti 

A. Rot Vrhovec (2016) kot enega izmed ključnih dejavnikov uspešnega vključevanja učencev 

priseljencev navaja empatičnost učitelja in sošolcev, ki učenca spodbujajo in razumejo.  

Za izboljšanje medosebnih odnosov v oddelku in za nudenje pomoči pri vključevanju imajo 

učitelji več možnosti. Med njimi so: 

– načrtovanje sodelovalnega učenja, 

– pogovori o medsebojnih odnosih in igra vlog, 

– učenje in sodelovanje učencev za konstruktivno reševanje sporov, 

– razpored učencev v razredu, tako da imajo okrog sebe tiste, ob katerih se dobro počutijo 

in s katerimi se dobro razumejo, 

– učenje socialnih spretnosti, 

– spodbujanje in organiziranje medvrstniške pomoči (Magajna idr., 2008). 

Socialna sprejetost od sošolcev in učiteljev na priseljenega učenca deluje »kot pomemben 

varovalni dejavnik« (prav tam: 84). Psihosocialni razvoj posameznika je namreč odvisen od 

sprejetosti in zadovoljevanja socialni potreb, kot so npr. potreba po varnosti in pripadnosti (prav 

tam). Pri izobraževanju so bili uspešnejši in vztrajnejši tisti učenci, ki so bili ustrezno vodeni in 

so poleg tega imeli pri učenju tudi podporo. Učitelj kot razrednik lahko vpliva na sprejetost 

novega/priseljenega učenca v razredu, npr. ostale učence lahko spodbudi, da mu pomagajo in 

se mu približajo (Magajna idr., 2008). Tudi M. Knez (2012) izpostavi, da »prijazno učno okolje, 

pozitivna vzpodbuda učitelja in sošolcev in opažanje lastnega napredka« učenca pri 

vključevanju in učenju drugega jezika le še dodatno motivira (prav tam: 57). 

10 KRITIKA OBSTOJEČEGA NAČINA VKLJUČEVANJA 

IN POUČEVANJA UČENCEV PRISELJENCEV   

Mnoge izvedene raziskave opozarjajo, da večina učencev priseljencev dosega nižje rezultate v 

izobraževanju kot njihovi vrstniki. (Tako študija PIRLS (2006, po Zelena knjiga 2008) kot tudi 

študija PISA (2006, prav tam) sta pokazali, da se pojavljajo razlike pri doseganju učnih 

rezultatov učencev priseljencev.) Raziskava PIRLS (2006) opozarja na razlike in dosežke 

učencev priseljencev pri branju, medtem ko raziskava PISA (2006) na slabše dosežke učencev 

priseljencev pri matematiki, naravoslovju in branju. Dejavniki, ki vplivajo na nižje učne 

dosežke učencev priseljencev, so različni, tj. vpliv nižjega socialno-ekonomskega statusa 

omenjenih učencev, nezadostno znanje slovenskega jezika tako učencev kot staršev in 

pričakovanja staršev ter podpora družine (prav tam). 

I. Budinoska (2013) opozarja, da učitelji vzroke za neuspeh učencev priseljencev pripisujejo 

predvsem staršem, neznanju jezika ter lastnostim učenca, nikakor pa ne strategijam poučevanja, 

ki jih uporabljajo, in lastnemu trudu pri delu s temi otroki. Izkazalo se je, da je med mnenji 

učiteljev in dejanskim stanjem velika razlika. Avtorica namreč v raziskavi med opazovanjem 

pouka ni opazila posebnih strategij za aktivno vključevanje priseljencev v pedagoški proces. 

Učitelji dela v razredu niso diferencirali oz. individualizirali, pri poučevanju niso uporabljali 

slikovnega gradiva in prilagojenih učnih listov, ob nerazumevanju snovi niso dodatno razložili, 

prav tako pa učencev pri jezikovnih nepravilnostih niso popravljali. Kot glavni razlog za zgoraj 
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naštete opazke so učitelji navedli nekompetentnost za delo z učenci priseljenci, hkrati pa večina 

od njih ni bila na nobenem izobraževanju, namenjenemu poučevanje priseljencev. Med 

potrebnimi spremembami je avtorica navedla večje število ur slovenskega jezika za učence 

priseljence, ker učitelji pri rednem pouku ne morejo nadomesti primanjkljaje učencev 

priseljencev v znanju slovenščine kot drugega jezika. 

M. A. Vižintin (2013) poudarja, da učitelji s svojimi stališči in pričakovanji odločilno vplivajo 

in so soodgovorni za uspešnost pri vključevanju učencev priseljencev. V okviru svoje doktorske 

disertacije je izvedla raziskavo, v katero je vključila tri slovenske osnovne šole. Zanimalo jo je, 

katere vrste pomoči so deležni otroci priseljenci v procesu vključevanja in kako poteka 

medkulturni dialog na ravni celotne šole ter pri književnem pouku v okviru učnega predmeta 

slovenščina. Avtorica opozarja na dejstvo, da se proces medkulturnosti v Sloveniji še razvija. 

Poleg drugih raziskovalcev tudi ona izpostavi nekompetentnost učiteljev za poučevanje 

slovenščine kot drugega jezika. Oblikovala je model medkulturne vzgoje in izobraževanja, 

katerega glavni cilj in namen je uspešno vključevanje otrok priseljencev in razvoj 

medkulturnega dialoga na šoli. Izpostavila je sedem temeljnih načela pri delu z učenci 

priseljenci, in sicer pedagoško-didaktično načelo, tj. razvoj medkulturnosti; načelo sistemske 

podpore za uspešno vključevanje omenjenih otrok; učitelji z razvijajočo se medkulturno 

zmožnostjo (mdr. stalno usposabljanje); razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih 

predmetih; razvoj medkulturnega dialoga na šoli; redno sodelovanje s starši priseljenci in 

sodelovanje z lokalno skupnostjo, z drugimi šolami, društvi itn. (prav tam). 

Stopnjo učiteljeve pripravljenosti za sprejetje različnih skupin učencev v svoj razred sta 

raziskovali M. Peček in  I. Lesar (2006). Ugotovitve so pokazale, da je med sodelujočimi učitelji 

razrednega pouka 11,1 % takšnih, ki se ne morejo odločiti ali pa v razred ne bi želeli sprejeti 

učenca iz Bosne in Hercegovine, 10 % jih enako razmišlja za učenca iz Srbije, 6,5 % za učenca 

iz Hrvaške in 12,6 %  za učenca iz Albanije. Prav tako so rezultati pokazali nizko stopnjo 

senzibilnosti učiteljev, saj naj bi od otrok, katerih J1 ni slovenščina, pričakovali čim popolnejšo 

in čim hitrejšo asimilacijo v obstoječi sistem šole. Izpostavili sta mnenje učiteljev, ki trdijo, da 

za omenjene otroke ni potrebno oblikovati pouka bistveno drugače kot za ostale učence. Prav 

te učitelji se pogosto ne prepoznajo kot pomemben dejavnik pri socialnem vključevanju 

drugačnih, zato ne iščejo rešitev, ki bi jim omogočile premostitev preprek pri učenju (npr. 

jezikovnih preprek).  

R. Bešter pravi, da »o uspešnem vključevanju na področju izobraževanja govorimo, kadar imajo 

priseljenci enakopraven dostop do izobraževalnih institucij, enako uspešno končujejo 

posamezne stopnje šolanja, imajo enake možnosti za nadaljnje izobraževanje in kot skupina 

dosegajo izobrazbeno strukturo svojih vrstnikov med večinskim prebivalstvo« (Bešter, 2007 v 

Knez, 2012: 49). Po mnenju avtorice je pri načrtovanju začetnega pouka slovenščine za učence 

priseljence smiselno v ospredje postaviti vsebine, ki bodo omogočile razvijanje vseh štirih 

sporazumevalnih dejavnostih. Potem je oblikovala smernice za pripravo gradiva, ki so učiteljem 

v pomoč pri načrtovanju dela in izbiri dejavnosti. Avtorica je izpostavila naslednje ugotovitve. 

– Na učenje jezika kot kompleksnega procesa vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki. Z 

raziskavo je dokazala, da se večina šolajočih se priseljencev jezika ne nauči mimogrede in 
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brez težav. Če učencem zagotovimo sistematičen in kontinuiran način učenja slovenščine, 

lahko pričakujemo uspešnejše usvajanje jezika. 

– Začetno učenje slovenščine je zaradi značilnosti slovenščine v primerjavi z nekaterimi 

drugimi jeziki na začetku nekoliko zahtevnejše. Učenec mora biti pozoren na poznavanje 

številnih jezikovnih pravil. Usvojiti jih mora postopoma in v neposredni rabi, ker jih v 

nasprotnem zaradi specifičnosti in težavnosti ne bo nikoli mogel obvladati. Da pa bi prav te 

avtomatiziral, potrebuje čas, veliko vaje in možnost tako ustnega kot pisnega 

sporazumevanja. 

– Pri poučevanju jezikov se posebej izpostavlja tudi motivacija za učenje novega jezika. 

Pomembno vlogo pri ohranjanju motivacije ima prijazno učno okolje, pozitiven in 

vzpodbudni odnos učiteljev in sošolcev ter opažanje lastnega napredka. 

– Če želimo omogočiti čim učinkovitejše učenje novega oz. drugega jezika, moramo pouk 

organizirati kot strnjen, intenziven in v celoti učencu prilagojen program. Zaradi dobrih 

rezultatov, pridobljenih pri poučevanju v okviru projekta Uspešno vključevanja otrok 

učencev in dijakov migrantov v VIZ, so raziskovalci predlagali prvi pouk v čim bolj strnjeni 

obliki, torej več ur na dan v zaporednih dneh ali vsaj večkrat tedensko. 

– Ključnega pomena pri poučevanju je tudi medkulturna kompetenca učitelja. V odnosu do 

učencev pa naj bi le-to izražal kot tolerantnost, fleksibilnost, zanimanje za kulturo drugega, 

etično vedenje, potrpežljivost, zavzetost, empatijo … (Knez, 2012). 

11 ZAČETNO OPISMENJEVANJE V SLOVENŠČINI KOT 

DRUGEM JEZIKU 

Ob začetku šolanja učenca priseljenca je potrebno upoštevati dejstvo, da mora najprej usvojiti 

osnovno sporazumevalno zmožnost, tj. zmožnost, ki so jo učenci, katerih slovenščina je materni 

jezik, pridobili v naravnem procesu usvajanja jezika. Prvi jezik priseljencem omogoča 

ohranjanje njihove identitete ter možnost delovanja v njihovi matični skupini in domovini, 

medtem ko jim usvajanje in znanje drugega jezika omogoči delovanje in razvoj v novi državi 

(Knez, 2012). 

Priseljeni učenci postopoma usvajajo drugi jezik. Cummins (1981) na področju dvojezičnega 

izobraževanja in učenja drugega jezika loči dve ravni sporazumevalne zmožnosti v drugem 

jeziku, in sicer osnovno in akademsko. Govorec ju pridobi v različnih časovnih obdobjih, 

najprej usvoji osnovno in nato akademsko sporazumevalno zmožnost. Prvo naj bi lahko dosegel 

v času od enega do treh let, medtem ko drugo raven lahko doseže šele po daljšem obdobju, tj. 

v času od pet do sedem let (prav tam). L. Knaflič (1991) opozarja na dejstvo, da površinsko 

obvladovanje jezika, ki naj bi ga učenec usvojil že po približno dveh letih, še zdaleč ni dovolj 

za spremljanje in sodelovanje pri pouku.  

Razvijanje in urjenje slušne zaznave sta v začetnem obdobju učenja drugega jezika ključnega 

pomena. A. Zorman (2013) izpostavi pomembnost vključevanja posnemanja glasov, melodije 

in intonacije drugega jezika, izgovarjave besed in besednih zvez ter »prepoznavanje besed v 

vezani govorici in odkrivanju njihovega pomena« (prav tam: 142). Avtorica je l. 2013 izvedla 

raziskavo in prišla do spoznanj o medsebojni soodvisnosti med sposobnostjo glasovnega 

procesiranja jezika, poznavanje pisnega koda J2, oceno slušnega razumevanja in 
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sporazumevalne zmožnosti v drugem jeziku. Meni, da ima »sistematično razvijanje slušnih 

spretnosti, glasovnega zavedanja in vzpostavljanje asociativnih zvez med glasovi in pisnimi 

ustreznicami« pozitiven učinek na osnovno pismenost v drugem jeziku ter vpliv na 

»učinkovitejši razvoj sporazumevalne zmožnosti v tem jeziku« (prav tam: 143). 

Pri vključevanju in poučevanju učenca priseljenca je predvsem pomembno, da na začetku 

oblikujemo individualni načrt, ga po potrebi spreminjamo in na koncu izvedeni proces 

evalviramo. Individualni program, ki ga pripravi oddelčni učiteljski zbor v sodelovanju s starši, 

naj bi bil vsem omenjenim tudi dostopen v elektronski obliki (Vižintin, 2013). Vsebuje osnovne 

podatke o učencu, podatke o dosedanjem šolanju, predznanju in dosežkih učenca. Vanj učitelji 

lahko naknadno zapišejo tudi prilagojene učne cilje, načrt dela, strategije in aktualne 

individualne posebnosti. Po koncu programa učitelj naredi evalvacijo izvedbe, v kateri 

predstavi uspešnost realizacije s prilagoditvami, ter zapiše nove predloge za izboljšanje 

nadaljnjega dela. (prav tam). 

M. Knez (2010) meni, da je pri začetnem poučevanju učencev priseljencev smiselno v ospredje 

postaviti vsebine, ki so potrebne za sporazumevanje v vsakdanjih okoliščinah in pri spremljanju 

drugih predmetov, pozneje pa dodati tudi metajezikovna in literarna znanja.  

11.1 Smernice za uspešnejše poučevanje slovenščine kot drugega jezika 

Če bi se oblikoval učni načrt za slovenščino kot drugi jezik, bi bilo ob tem potrebno razmisliti 

o možnostih tveganja. K. Skubic Ermenc (2010, v Rot Vrhovec, 2016) namreč piše, da je v tem 

primeru velika verjetnost ločevanja učencev, česar pa si vsekakor ne želimo, primarni cilj je 

namreč vključevanje priseljenih učencev. Ne glede na spremembe v učnem načrtu je potrebno 

učiteljem zagotoviti izdajo natančnejših smernic za poučevanje slovenščine kot drugega jezika 

ter redna izobraževanja in usposabljana na tem področju. 

Pri poučevanju slovenščine kot drugega jezika je pomembno, da: 

 učencu omogočimo in spodbujamo rabo tako knjižnega kot neknjižnega jezika; 

 učencu zagotovimo, da se bo v novem okolju (tj. šoli) počutil sprejetega, varnega in 

sproščenega; 

 načrtujemo individualni načrt dela z učencem priseljencem, ki posamezniku omogoči 

čim bolj optimalen razvoj sporazumevalne zmožnosti; 

 učitelj z načrtovanjem primernih dejavnosti vzdržuje in povečuje motivacijo za učenje 

slovenskega jezika; 

 šola, kot enotna institucija, pripravi spodbudno šolsko okolje za usvajanje in učenje 

slovenskega jezika; 

 učitelj s starši učenca vzpostavi čim boljše sodelovanje; 

 učitelj z ostalimi strokovnimi delavci šole za učenca razvije oblike pomoči za učenje 

slovenskega jezika tako v šolskem kot v domačem okolju (Rot Vrhovec, 2016). 
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a) Razvijanje slušnih spretnosti 

Priporočljivo je, da bi bilo na začetku učenja drugega jezika v ospredju predvsem razvijanje 

slušnih spretnosti. Učenci v tem obdobju razvijejo občutljivost za melodijo in intonacijo 

drugega jezika, urijo se v slušni zaznavi in izgovarjavi besed ter skušajo razbrati njihov pomen. 

Pomanjkljiv besedni zaklad ter razlike med glasovnim sistemom posameznika in glasovnim 

sistemom učečega se jezika sta ključna dejavnika pri oteženem razvoju slušne zaznave. Če se 

učenec uči drugega jezika v prisotnosti govorca/učitelja, je prilagajanje izgovarjave hitrejše in 

pravilnejše kot pri posrednem stiku, npr. preko medijev. Priseljenim učencem je potrebno 

zagotoviti čim več medsebojne komunikacije bodisi z učitelji bodisi s sošolci, tako se bodo v 

sistem izobraževanja hitreje in učinkoviteje vključil (Zorman, 2013). 

Pri učenju asociativnih zvez med glasovi in pisnimi ustreznicami v drugem jeziku smo najprej 

pozorni na tiste, ki jih otrok že pozna iz materinščine. Nadaljujemo z učenjem povezave glas – 

črka, ki se od maternega jezika razlikujejo (prav tam).Vodilo tako pri opismenjevanju v drugem 

kot prvem jeziku ostaja načelo postopnosti uvajanja besed  (prav tam).  

b) Izobraževanje učiteljev 

Temeljna oblika vključevanja učencev priseljencev v novo okolje je učenje slovenskega jezika. 

Do zdaj izvedene raziskave in analize opozarjajo na dejstvo, da se učitelji in ostali strokovni 

delavci šole ne čutijo dovolj kompetentne za poučevanje slovenščine kot drugega jezika. M. A. 

Vižintin (2017) pravi, da so diplomirani profesorji in profesorice slovenskega jezika, razredne 

učiteljice in učitelji ter drugi pedagoški delavci med svojim rednim dodiplomskim 

izobraževanjem dobili zelo malo znanja ali izkušenj za poučevanje slovenščine kot drugega 

jezika, »zato to od njih zahteva dodatno izobraževanj« (prav tam: 207). 

»Potrebno bi bilo izobraziti učitelje slovenščine kot drugega tujega jezika, tega kadra je premalo 

ali ga je zelo malo; tudi tisti, ki že poučujejo slovenščino kot drugi  jezik, sami povedo, da imajo 

premalo znanja s tega področja. Danes je ta potreba vedno večja v osnovnih in srednjih šolah, 

breme pada na učitelje, ki tega ne znajo« (Gombač idr., 2011: 81 v Vižintin, 2017).  

S pomočjo dosedanje prakse smo prišli do ugotovitve, da so na področju vključevanja in 

poučevanja učencev priseljencev še vedno potrebne spremembe in premiki. Učitelji, ki imajo 

pri tem ključno vlogo, bi nedvomno morali poznati pravilnike, zakone in predlagane strateške 

ukrepe. A. Rot Vrhovec (2016) pa opozarja, da bi učitelji poleg smernic potrebovali tudi 

konkretna navodila in pripravljene aktivnosti za delo z učenci priseljenci. 

Pomembno je, da je učitelj za poučevanje učencev priseljencev usposobljen ter da šola pri 

njihovem vključevanju deluje enotno in povezano. Učitelji naj bi bili natančneje seznanjeni z 

značilnostmi posameznih učencev (in sicer z ravnjo obvladovanja jezika, njihovimi težavami 

in značilnostmi učenja), če bi na šoli imeli koordinatorja za področje socialnega in 

izobraževalnega vključevanja omenjenih učencev. Vsak učitelj se mora zavedati, da je pri 

vključevanju priseljenih učencev zelo pomembno že prvo srečanje in prvi odzivi. Učitelj lahko 

s svojim spodbujanjem in multikulturnim pristopom pri učencih hitro odpravi strah, 

nesamozavest in občutke negotovosti. A. Rot Vrhovec (2016: 251) pravi, da se »optimalna 

podpora pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku pri učencu ne začne s 
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poučevanjem, temveč s prvim stikom učitelja s posameznikom«. Pri tem je predvsem 

pomembna empatičnost učitelja, brez predsodkov in stereotipov. 

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je ena od 

organizacij, ki usposabljajo učitelje za poučevanje in vključevanje učencev priseljencev. Center 

pogosto ponuja posebno obliko izobraževanja učiteljem slovenščine kot drugega jezika. 

Vsebino programa z metodami poučevanja in preverjanji znanja so poskusili čim bolj približati 

trenutnim potrebam. Omenjeni program pa ne vsebuje le usposabljanje za poučevanje 

slovenščine kot drugega jezika, temveč tudi področje razvijanja medkulturne zmožnosti pri 

učiteljih (Vižintin, 2017). 

Pri usposabljanju učiteljev za vključevanje otrok priseljencev imata vlogo tudi Zavod RS za 

šolstvo in MIZŠ, ki poudarjata pomembnost razvijanja medkulturne zmožnosti učiteljev ob 

vključevanju otroka priseljenca v razred ter razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja. MIZŠ 

financira predvsem projekte, v katerih se oblikuje mreža šol in omogoča prenos primerov dobrih 

praks na področje vključevanja otrok priseljencev in razvija medkulturna zmožnost učiteljev; 

trenutno sta aktualna projekta Izzivi medkulturnega sobivanja (2016–2021) in Le z drugimi 

smo (2016–2021) (prav tam). 

c) Sodelovanje šole in učitelja s starši učenca priseljenca 

Zavedati se moramo, da tako starši kot drugi člani družine učencu priseljencu težko pomagajo 

pri usvajanju učnega jezika, ker ga še ne obvladajo (Knaflič, 2010). S prihodom se družina 

najprej sreča z zagotavljanjem življenjskih razmer in prilagajanjem novemu okolju. Otroku 

bližnji po navadi prav zaradi nepoznavanja jezika ne morejo nuditi prave podpore in pomoči, 

ki bi jo potreboval pri učenju. Zato ima šola kot izobraževalna ustanova ključ v svojih rokah 

(Knez, 2012). Življenjske razmere v družini so po mnenju L. Knaflič (2010) lahko drugi 

ogrožajoči dejavnik.   

Avtorica meni, da »tudi drugi družinski člani pri vključevanju v novo delovno ali šolsko okolje 

doživljajo prilagoditvene in druge težave, zaradi katerih težje podpirajo preostale člane« (prav 

tam: 292). Kljub temu pa je ustrezno načrtovano vključevanje staršev učencev priseljencev 

povezano s kakovostjo učenja in učno uspešnostjo. Starši namreč lahko kljub nizki izobrazbi in 

nizkemu socialno-ekonomskemu statusu v otroku spodbujajo visoke aspiracije, saj na šolsko 

uspešnost pomembno vplivajo tudi struktura družine, stopnja družinske harmonije ter tudi 

podpora in zanimanje staršev za šolski uspeh otroka (Flere idr., 2009). M. Puklek Levpušček in 

M. Zupančič (2009) kot možnost vključevanja staršev navajata na primer udeležbo na 

govorilnih urah ter spodbujanje k branju in reševanju domačih nalog; le z medsebojnim 

sodelovanjem lahko poiščejo možne rešitve in naredijo najboljše za otroka. Če imajo starši pri 

stikih s šolo jezikovne ovire, jim mora šola zagotoviti objavo pisnih informacij o šolskem 

sistemu in obvestil v jeziku družine priseljencev. Nekaj pomembnih informacij o vstopu in 

bivanju, šolanju, socialnemu in zdravstvenem varstvu in nekaj drugih osnovnih informacij si 

lahko priseljenci preberejo v sedmih jezikih na spletni strani http://infotujci.si/ (Informacije za 

tujce, 2010). 

Tudi pred načrtovanjem individualnega didaktičnega pristopa, s katerim nato razvijamo 

sporazumevalno zmožnost učenca priseljenca v slovenščini, moramo pridobiti podatke o 

učenčevem jezikovnem ozadju, in sicer o tem, kateri je učenčev J1, s katerimi jeziki se 

http://infotujci.si/
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sporazumeva in kako pogosto, od kdaj oz. od katere starosti je v stiku s slovenskim jezikom. 

Prav tako je potrebno ugotoviti, koliko in katere možnosti ima posameznik za usvajanje in 

učenje slovenščine kot drugega jezika v domačem okolju (npr. koliko stika s slovenščino ima 

v domačem okolju, s katero zvrstjo slovenskega jezika ima stik; ali kdo v družini govori vmesni 

jezik). Učitelj se mora seznaniti tudi z delovanjem učenca priseljenca zunaj šole, in sicer kdo 

in koliko lahko učencu pomaga pri šolskih obveznostih doma. Zelo pomembno je, da kot učitelj 

načrtujemo razvijanje oddelčne socialne mreže z zavedanjem, da se s širitvijo socialnih stikov 

sorazmerno veča obseg posameznikovega sporazumevanja v slovenskem jeziku. Če želi učitelj 

dobro poznati učenčeve osebnostne značilnosti, ga mora natančno opazovati tako v formalnih 

kot neformalnih trenutkih, tj. med poukom in odmori, ter v OPB. Z ustnimi in/ali pisnimi 

preizkusi mora ugotoviti, kako ima razvite posamezne sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, 

pogovarjanje, govorjenje, branje in pisanje).  

Kot učitelji moramo ugotoviti tudi, katera pričakovanja imajo starši do šole in kako lahko 

sodelujemo z njimi (po potrebi mora učitelju pri sporazumevanju pomagati prevajalec). 

Vodstvo šole pa mora učiteljem omogočiti dovolj materialne podpore, kot so izobraževanja 

učiteljev, nakup potrebnih knjig, učnega gradiva in učnih sredstev, ki jih potrebujejo pri 

poučevanju priseljencev. Šola kot institucija se za boljše delovanje lahko poveže tudi z drugimi 

organizacijami, ki so na tem področju delujoče (Rot Vrhovec, 2016).  

č)   Primernost učnega gradiva in učiteljevega načina posredovanja učne snovi 

B. Hanuš (2010) opozarja, da je pomembno, da je učno gradivo bogato ilustrirano, ker le tako 

lahko razvijamo različne cilje, kot so iskanje sopomenk, protipomenk, zaznavanje zvena besed, 

rime, prvega in zadnjega glasu, dolžino besede, določanje zlogov v besedi …   

Pri poučevanju učenca priseljenca mora biti učitelj pozoren tudi na način govora; ta naj bo 

razločen, glasen in nekoliko počasnejši. 

Na podlagi raziskave o poteku pouka v slovenskih osnovnih šolah, v katerega so vključeni 

učenci priseljenci, je I. Budinoska (2013) oblikovala konkretne napotke za delo. Učitelj naj: 

 do učenca priseljenca, njegove kulture in jezika kaže pozitiven odnos; 

 v pouk aktivno vključuje učenca priseljenca; 

 učenca priseljenca spodbuja h govoru; 

 pri govoru učenca priseljenca popravlja tudi jezikovne napake; 

 učenca priseljenca sprašuje po razumevanju; 

 bo pripravljen na dodatno razlago; 

 svojo razlago poenostavi; 

 pri razlagi uporablja slikovno gradivo, ki bo učencu priseljencu omogočalo spremljanje 

vsebine pouka; 

 pripravi učencu priseljencu prilagojene učne liste, ki naj bodo opremljeni z ilustracijami 

in naj bodo predvsem informativni, prek katerih bo učenec lahko razvijal svojo 

jezikovno zmožnost v slovenščini; 

 bo govorni vzor; svoj govor naj prilagodi dejstvu, da je v razredu učenec priseljenec, ki 

jezika še ne razume; poenostavlja naj slovnico in leksiko, uporablja izrazitejše 

intonacijske poudarke, med svojim govorom vključuje premore, ponavlja svoje misli; 
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 uporablja tudi nebesedno sporazumevanje (tako da neko dejanje pokaže, npr. pri razlagi 

glagola odpreti ali zapreti lahko stopi do vrat in jih ob izgovorjavi besed odpreti, zapreti 

odpre in/ali zapre); 

 skrbi za medkulturno ozaveščenost vseh učencev (z vključevanjem jezika in kulture 

učenca priseljenca v pouk); 

 v vzgojni vlogo v svoje delo vključi tudi medkulturno komunikacijo, s katero razvija 

ozaveščenost in prepoznavanje kulturnih razlik ter usmerja učence k njihovemu 

spoštovanju in tolerantnemu odzivanju nanje; 

 učencu priseljencu omogoča doseganje učnih rezultatov glede na njegove sposobnosti 

(prav tam: 86)  

11.2 Poučevanje učencev priseljencev v praksi  

Glavno spoznanje, do katerega so prišle številne osnovne šole v Sloveniji, je, da je za uspešno 

vključevanje otrok priseljencev poleg dodeljenih ur za poučevanje slovenščine kot drugega 

jezika, ki jih plačuje MIZS, potrebno razviti nove številne podporne mehanizme. Osnovna šola 

Livada v Ljubljani in Osnovna šola Koper sta razvili različne inovativne rešitve. Omenjeni šoli 

»redno sodelujeta pri številnih projektih (ali pa jih sami izvajata), povezujeta se z drugim šolami 

in tesno sodelujeta z organizacijami v lokalnem okolju, z Zavodom RS za šolstvo in MIZŠ ter 

s starši in priseljenci. Pomembno je, da »svoje izkušnje in inovativne pristope posredujeta tudi 

drugim šolam, MIZŠ, raziskovalcem, študentkam in študentom, ki prihajajo na prakso, itd. S 

sodelovanjem in z odprtostjo omogočata širjenje in izmenjavo primerov dobrih praks« 

(Vižintin, 2017: 211). 

11.2.1 Intenzivni tečaj slovenščine pred vključitvijo v pouk  

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani izvaja 

projekt Uspešno vključevanje otrok učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje. 

Glavni namen projekta je bil omogočiti otrokom in staršem priseljencem doseganje boljše 

sporazumevalne zmožnosti v slovenščini, s katero bi bile tudi večje možnosti za uspešno 

izobraževanje in boljšo socialno vključenost v slovensko družbo. Med cilji projekta so bili: 

– priprava učnega gradiva za učenje slovenščine kot J2 za začetnike različnih starosti (tj. 

delovnih zvezkov, učbenikov, priročnikov in slikovnega gradiva); 

– priprava učnega načrta za poučevanje slovenščine kot J2; 

– razviti standarde znanja, da bodo v pomoč učiteljem pri vrednotenju in spremljanju 

znanja slovenščine pri ciljni skupini; 

– organizirati pilotne tečaje slovenščine tako za otroke kot starše priseljencev. 

Med dosežke tega projekta se uvršča izvedeni pilotni tečaj slovenščine, ki predstavlja model 

pouka slovenščine v osnovni šoli. V intenzivni šestdeseturni tečaj so se vključili učenci 

priseljenci in njihovi starši. Tečaji so vključevali spoznavanje osnovnega besedišča in 

sporazumevalnih vzorcev, urjenje v vseh štirih jezikovnih spretnostih ter seznanjanje s 

sociokulturnimi vsebinami. Kljub temu da so se tečaji bistveno pripomogli k uspešni vključitvi 

otrok v pouk in druge šolske dejavnosti, se zaradi finančnih omejitev ne izvajajo več. Izvajalci 

program so bili uspešni tudi pri izdaji slikovnega gradiva, ki je podrobneje opisano v poglavju 

didaktični pripomočki pri jezikovnem pouku slovenščine kot drugega jezika. Omenila bi tudi 
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pozitivne odzive anketiranih udeležencev tečaja. Tako starši kot učenci so bili zadovoljni s 

svojim pridobljenim znanjem, izpostavili pa so tudi pozitivno in spodbudno vzdušje, v katerem 

je potekalo učenje. Poleg vsebinskega načrta poučevanja jezika je nedvomno pomembno tudi 

ustvarjanje ustreznega okolja, ki vpliva na vzdušje in motiviranost učencev (Knez, 2010; Knez, 

2012).  

V trenutno aktualen in najobsežnejši projekt v Sloveniji »Izzivi medkulturnega sobivanja« je 

vključenih trinajst osnovnih šol iz Slovenije in ISA–institut. Glavni namen je izboljšanje 

usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov 

priseljencev v vzgojo in izobraževanje. Med udeleženci projekta so tako učitelji na OŠ, 

svetovalni delavci, strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov RS, otroci priseljenci in 

njihove družine, sošolci otrok priseljencev in njihovi starši, predstavniki lokalnih skupnosti ter 

strokovna javnost in odločevalci. Predvidena je priprava in izvedba programa profesionalnega 

usposabljanja strokovnih delavcev, seznanitev in senzibilizacija učiteljev za razvijanje 

podpornega okolja omenjenih otrok, usposabljanje učiteljev za poučevanje slovenščine kot J2, 

usposabljanje strokovnih delavcev in krepite kompetenc za hitro odzivanje na lokalne 

spremembe, krepitev sodelovanja šol z družinami otrok priseljencev, zagotovitev uspešnega 

vključevanja v okolje, prispevati k razvijanju medkulturnosti v družbi itn. Uresničitev 

zastavljenih ciljev projekta bi nedvomno pripomogla k uspešnemu ozaveščanju tako učiteljev 

kot celotne javnosti in k uspešnemu vključevanju otrok priseljencev v slovenske osnovne šole 

(Projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja«, 2016). 

11.2.2 Pripravljalnica: uvajalnica in nadaljevalnica 

Pri vključevanju učencev priseljencev sta zelo pomembna odnos in stališče šole do 

multikulturnosti in sprejemanja le-te. Na OŠ Livada se tega zelo dobro zavedajo, saj namreč že 

tretje leto izvajajo pouk treh maternih jezikov otrok priseljencev, in sicer bosanskega 

makedonskega in srbskega. Na omenjeni šoli predstavljajo učenci priseljenci in potomci 

priseljencev večino šolske populacije (97–98%), zato strokovni delavci neprestano iščejo, 

nadgrajujejo in razvijajo svoje rešitve. V sodelovanju z MIZŠ in Mestno občino Ljubljana šola 

pridobiva tudi dodatna finančna sredstva, ki jih potrebuje za pouk slovenščine kot drugega 

jezika, interesne dejavnosti in meddržavne izmenjave učencev (Vižintin, 2017). 

Izpostaviti želimo trenutno aktualen in najnovejši model poučevanja slovenščine kot drugega 

jezika, ki med drugimi poteka tudi na omenjeni osnovni šoli. Tj. tretji model, za katerega je 

značilno, da učencem priseljencem prvo, drugo in lahko tudi tretje leto od prihoda v Slovenijo 

omogočimo dodatne ure za učenje slovenščine. Pripravljalnica ali dodatne učne ure se izvajajo 

v celotnem šolskem letu, in sicer vsako jutro eno šolsko uro, pred začetkom pouka. Delovne 

skupine so majhne in po znanju homogene, tako učencem zagotovijo občutek varnosti in 

sprejetosti. Pouk vodita učiteljici, in sicer ena za začetno in druga za nadaljevalno skupino. Pred 

začetkom pouka, v zadnjem tednu avgusta, pa poteka tudi uvajalnica. Posebnost tega modela je 

tudi, da učencem omogoča dodaten pouk in dejavnosti tudi med enotedenskimi šolskimi 

počitnicami (Popović, 2014, v Vižintin, 2017). 

Tudi v dokumentu Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012) je 

predstavljeno zelo podobno načrtovanje izvajanja vključevanja otrok priseljencev. 
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Vključevanje otrok priseljencev je razdeljeno na uvajalnico (pred pričetkom šolskega leta) in 

nadaljevalnico (med šolskim letom). Uvajalnica vsebuje dvajseturni program učenja 

slovenščine in vključevanja v novo okolje, medtem ko nadaljevalnica vsebuje individualni 

program ali individualni načrt aktivnosti za učenca. Individualni program pa se lahko uresničuje 

v obliki intenzivnega tečaja slovenščine, delavnice za razvijanje medkulturnosti, učne pomoči, 

nadaljevalnega tečaja slovenščine, dopolnilnega pouka maternega jezika in kultur, vključevanja 

aktivnosti lokalnega okolja, dopolnilnega pouka, interesne in druge dejavnost v programu 

osnovne šole, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. 

Glavni problem pri vključevanju učencev priseljencev v slovenske osnovne šole je, da še vedno 

ne poznamo pripravljalne faze. V večini primerov so učenci namreč vključeni v posamezen 

razred, poleg tega jim pripada tudi podpora v obsegu 35 ur učenja slovenščine, ki pa žal ni 

sistematična in se med šolami razlikuje. Prav zato so na posameznih šolah, v katerih je delež 

priseljenskih učencev višji, uvedli »pripravljalnico«, ki jo sestavljata »uvajalnica« in » 

nadaljevalnica« (Čančar, 2014).  

M. Jelen Madruša (2015), nosilka in organizatorka vključevanja učencev priseljencev na 

Osnovni šoli Koper, je predstavila model »vključevanja otrok priseljencev«, ki je nadgradnja t. 

i. modela pripravljalnice. Prednost omenjenega modela je, da otroku v prvi fazi vključevanja v 

šolski sistem ponudi učenje slovenščine v obsegu večjega števila ur in da tovrstna oblika učenja 

jezika poteka v času pouka v manjših skupinah, ki jih oblikujemo glede na starost in otrokovo 

predznanje oz. poznavanje jezika. 

Na Osnovni šoli Koper uvajalnico izvedejo že pred začetkom šolskega leta (zadnji teden 

avgusta) in je namenjena sprejemu in uvajanju otroka priseljenca in staršev v novo okolje. 

Uvajalnica vsebuje 5-dnevni tečaj, ki obsega 20 ur. Vključuje tako predstavitev države, iz katere 

priseljeni otrok prihaja, kot tudi številne različne dejavnosti in igre, s katerimi se učenec počasi 

navadi na novo okolje in premaga prvi strah. Seveda se uvajalnica izvaja na šoli, ki jo bo kasneje 

učenec priseljenec tudi obiskoval. Učne skupine so majhne in glede na znanje jezika homogene. 

Dejstvo je, da je včasih zaradi večjih jezikovnih razlik sporazumevanje med priseljenim 

učencem, njegovimi starši in učiteljem otežena. Takrat je zaželeno tudi  sodelovanje bodisi 

otrok in staršev, ki jezik otrok priseljencev poznajo, bodisi prevajalcev. Navadno je pomožni 

jezik sporazumevanja angleščina. Kot spodbudo za nadaljnje učenje in sodelovanje dobijo 

učenci na koncu uvjalanice potrdilo o udeležbi (Jelen Madruša, 2015). Po končani uvajalnici 

oz. z začetkom šolskega leta se na že omenjeni OŠ Koper za učence priseljence začne 

nadaljevalnica. Značilno je, da za učenca priseljenca pripravijo individualni načrt dela, ki 

vsebuje kombinacijo individualnega dela in dela v skupini. Učitelji so pozorni, da natančno 

izberejo cilje in vsebine ter glede na stanje učenca prilagodijo tako metode kot oblike izvajanja 

učnega procesa. Seveda načrtujejo tudi prilagoditve pri ocenjevanju znanja. Pri tem  je poudarek 

na osebnem napredku in doseganju individualnih ciljev (prav tam). 

M. Jelen Madruša (2015) je urednica priročnika za izvajanje programa Uspešno vključevanje 

otrok priseljencev (UVOP), v katerem so prispevki različnih avtorjev, predstavljene različne 

metode dela s priseljenimi učenci, ideje za poučevanje učencev priseljencev, učno gradivo in 

prilagojene didaktične igra za poučevanje učencev priseljencev. Priporočljivo je, da v začetno 

učenje vključimo uporabo različnih didaktičnih iger, konkretnih pripomočkov in slikovnega 
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gradiva. Delo pa lahko načrtujemo tudi zunaj učilnice, tako otrok spozna tudi bližnjo okolico 

in značilnosti novega okolja. Prednost tega priročnika so zapisane konkretne aktivnosti, ki jih 

lahko učitelji izvajajo bodisi pri poučevanju učenca priseljenca bodisi pri sodelovanju s starši 

in ostalimi družinskimi člani. Poleg konkretnih priporočil in napotkov vsebuje tudi strokovna 

besedila, ki prav gotovo lahko pripomorejo k boljšemu socialnemu in jezikovnemu 

vključevanju otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-

izobraževalni sistem. Namenjen je vsem strokovnim delavcem, ki se srečujejo z otroki 

priseljenci in njihovimi družinami. Seveda je priročnik le ena izmed možnosti, s katero si lahko 

učitelji pri delu pomagajo, dejavnosti in aktivnosti pa je vseeno potrebno prilagoditi glede na 

znanje in sposobnosti posameznega učenca (prav tam). 

11.2.3 Didaktični pripomočki pri jezikovnem pouku slovenščine kot drugega 

jezika 

Dosedanje raziskave so pokazale, da imajo učitelji pri vključevanju in poučevanju učencev 

priseljencev težave, ker so bolj ko ne prepuščeni sami sebi in svoji iniciativnosti. Želijo 

konkretne napotke in usmeritve, s katerimi bi si olajšali delo in odgovorili na mnoga vprašanja. 

Dejstvo je, da se število učencev priseljencev v Sloveniji z leti povečuje, tako se z njimi vsako 

leto sreča vse več in več učiteljev (Statistični urad RS, 2012).  

Prav zato so na podlagi ugotovitve in zaključkov izvedenih raziskav nastali priročniki, učna 

gradiva in aktualni izobraževalni seminarji, ki so nedvomno velika pridobitev za učitelje, 

učence priseljence in njihove starše.  

V nadaljevanju predstavljamo učna gradiva, ki jih učitelji uporabljajo pri začetnem 

opismenjevanju učenca priseljenca: 

1. Slika jezika: slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika, je 

didaktičen pripomoček, ki obsega 1882 besednih in slikovnih kartic (z barvnimi 

ilustracijami) in je po mnenju avtorjev primeren za učence različne starosti. Pripomoček 

služi tako pri usvajanju besedišča kot jezikovnih vzorcev. Zelo podoben namen imajo tudi 

spletne didaktične igre, ki so dostopne na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi/tuji 

jezik (2015), v zavihku Slovenščina za otroke in mladostnike. Didaktične igra so razdeljene 

na deset različnih tematskih sklopov (barve, sadje, zelenjava, hrana, pijača, oblačila, poklici, 

šola, živali in glagoli). Velika prednost teh je, da so lažje dostopne, učenec pa jih lahko 

uporablja tako doma kot v šoli.  

 

2. Na poti učenju slovenščine (Jelen, Madruša, Klačnik, Kišasondi, 2013): učno gradivo za 

učence, ki jim slovenščina ni materni jezik. Učbenik je namenjeno že opismenjenim 

učencem v drugem in tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju. Pri uporabi tega gradiva si 

lahko pomagamo s priročnikom Priročnik k učnemu gradivu Na poti učenju slovenščine 

(Muženič, internetni vir), ki je dosegljiv na spletu. Priročnik je tako kot učno gradivo 

razdeljen na tematske sklope in zasnovan kot učna priprava za obravnavo posameznega 

sklopa. 

 

3. Poigrajmo se slovensko (Vučajnk, Upale, Kelner, 2014): učbenik za začetno poučevanje 

otrok, starih od 7 do 10 let, ki živijo v tujini in se učijo slovenščino kot tuji jezik. Raznolike 
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dejavnosti v učbeniku omogočajo poučevanje s komunikacijskim pristopom in razvoj vseh 

štirih sporazumevalnih zmožnosti. Gradivo sestavljajo učbenik, zvezek z nalepkami in 

izrezovankami ter zgoščenka z zvočnimi posnetki.  

 

4. Križ Kraž (Knez, Klemen, Alič, Kern, 2015): učbenik za začetno učenje slovenščine kot 

drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. Učbenik je namenjen predvsem 

predšolskim, neopismenjenim otrokom in začetnikom brez predznanja. Učenec se ob 

različnih nalogah in aktivnostih seznani z osnovnimi sporazumevalnimi vzorci ter usposobi 

za preprosto sporazumevanje. Učitelji imajo pri uporabi na voljo tudi priročnik in dodatno 

internetno gradivo. Prednost tega gradiva je, da je prosto dostopno na internetu. 

 

5. Nekatera uporabna literarna dela:   

Moj slovar (Hanuš, Šimenc Mihalič in Šubic, 2000),  

Kukujev slikovni slovar (Bucik, 2008),  

Zgodbe o Jakobu in muci Mici (Hanuš, 2009).  

     

6. Slikovno-črkovna stavnica (Jalovec, Golli, 2004).: kartončki s slikami in črkami ter 250 

slikovnih predlog za igrivo individualno opismenjevanje v prvem triletju osnovne šole. 

Slikovno-črkovna stavnica velja za že preizkušen in uveljavljen didaktični pripomoček, 

namenjen predvsem začetnemu branju in pisanju. Učencu pri začetnem opismenjevanju 

nudi popolnoma individualen pristop, poleg tega mu omogoča tudi ustvarjalnost in 

razvijanje motorike rok. 
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III EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri integraciji/vključevanju kot procesu »ekonomske mobilnosti in socialnega vključevanja 

priseljencev in njihovih otrok« ima šola kot vzgojno-izobraževalna institucija velik vpliv (Rot 

Vrhovec, 2016). Pomembo je, da učitelj za poučevanje učenca priseljenca premišljeno izbere 

in pripravi metode in postopke dela ter na splošno prilagodi pristop poučevanja. Pri pripravi 

postopkov vključevanja učencev priseljencev je potrebno izhajati iz splošnih človekovih in 

otrokovih pravic. Ustava Republike Slovenije (Novak idr., 2012) priseljencem v Sloveniji 

zagotavlja vse pravice, razen tistih, ki jih imajo (po ustavi ali po zakonu) samo državljani 

Slovenije. V Strategiji (2007) so opredeljeni dejavniki, ki vplivajo na trenutno stanje 

priseljencev. Med njimi so tudi neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok 

migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja. Vpliv prav tega sem med prakso in pri sodelovanju 

z osnovnimi šolami v času prostovoljne učne pomoči opazila tudi sama. Mnogo učiteljev 

namreč svojega dela zaradi različnih razlogov ne prilagaja potrebam priseljenega otroka. Šole 

in učitelji, ki delajo s temi učenci, so pri načrtovanju in organizaciji dela pogosto prepuščeni 

sami sebi in svoji iniciativnosti. Obstaja le nekaj smernic in zakonskih določil, kako v 

slovenščini opismenjevati učenca priseljenca, medtem ko konkretnega učnega načrta  učitelji 

nimajo (Novak idr., 2012). Prav zato sem se odločila, da v magistrskem delu predstavim 

individualni pristop, ki sem ga v sklopu raziskave samostojno načrtovala in preizkusila, in 

rezultate, ki so bili doseženi z njim pri začetnem opismenjevanju učenca priseljenca v prvem 

razredu. Med učno pomočjo sem poskrbela tudi za »razumevajoč odnos okolice ter občutek 

sprejetosti in varnosti« (Rot Vrhovec, 2016: 86), ki sta prav tako ključnega pomena za uspeh in 

spodbujanje občutka lastne vrednosti pri učencih priseljencih.  

2 CILJI RAZISKAVE  

V magistrskem delu sem si zastavila naslednje cilje: 

 pri učencu priseljencu (učenec, čigar materni jezik ni slovenščina) z načrtovanim delom 

doseči napredek v sporazumevalni zmožnosti v slovenskem knjižnem jeziku in to 

dokazati z analizo rezultatov začetnega in končnega preverjanja znanja; 

 načrtovati in preizkusiti individualni didaktični pristop za začetno opismenjevanje 

učenca priseljenca pri dodatnih urah slovenščine; 

 s pomočjo oblikovanega pristopa ugotoviti, s katerimi metodami in učnimi sredstvi 

učenec dosega napredek v znanju; 

 pripraviti smernice, ki bi bile lahko v pomoč učiteljem, ki poučujejo učence s podobnimi 

težavami, kot jih ima izbrani učenec. 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na teorijo in postavljene cilje sem si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je učenčeva sporazumevalna zmožnost v slovenskem knjižnem jeziku na 

začetku in na koncu raziskave? 
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2. Kako je učenec priseljenec motiviran za začetno opismenjevanje v slovenskem 

knjižnem jeziku pred začetkom in po koncu raziskave? 

3. Kako načrtovane individualizirane dejavnosti vplivajo na začetno opismenjevanje 

učenca priseljenca? 

4. Katere učne metode in učna sredstva učenca priseljenca motivirajo za opismenjevalne 

dejavnosti v slovenskem knjižnem jeziku? 

4 METODOLOGIJA 

4.1  Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

V raziskovalnem delu magistrske naloge sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, in 

sicer akcijsko raziskavo, ter deskriptivno/opisno metodo. Zaradi natančnejše analize in 

primerjave je bila obdelava podatkov tudi kvantitativna, vendar na ravni deskriptivne statistike. 

Načrtovala in preizkusila sem individualni didaktični pristop za začetno opismenjevanje učenca 

priseljenca pri dodatnih urah slovenščine (jezikovni pouk). Ocena sporazumevalne zmožnosti 

je zajela vse sporazumevalne dejavnosti, tj. poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. 

Preverjanje znanja, s katerim sem preverila učenčeve predopismenjevalne zmožnosti in 

sporazumevalno zmožnost, nisem ocenila in v nobenem pogledu ni vplival na šolsko oceno. 

Preverjanje znanja je učenec rešil najprej na začetku, na prvem srečanju, in na koncu, na 

zadnjem srečanju. Tako sem najprej preverila njegovo začetno stanje in na podlagi rezultatov 

pripravila dejavnosti za nadaljnja srečanja. Po končani izvedbi načrtovanega dvajseturnega 

individualnega programa je učenec zopet rešil preverjanje znanja. Rezultate končnega 

preverjanja sem nato primerjala z rezultati začetnega preverjanja in zapisala ugotovitve. 

4.2  Preučevana oseba 

V akcijski del raziskave sem vključila učenca priseljenca, ki obiskuje 1. razred devetletne 

osnovne šole v Ljubljani. Pridobila sem dovoljenje ravnateljice OŠ in staršev tega učenca 

(Priloga 22). Vzorec je neslučajnostni in izbran namensko za potrebe raziskave. Poleti leta 2016 

se je učenec preselil v Slovenijo iz Makedonije, natančneje iz albansko govoreče vasi. Njegov 

materni jezik je makedonski, prav tako pa razume in govori tudi albansko. V šoli ima učenec 

težave z razumevanjem slovenskega jezika, zaradi neznanja jezika se zelo slabo sporazumeva 

tako s sošolci kot z učiteljicama. Učiteljica zaznava pri učencu predvsem učne težave in s temi 

pogojene občasne vedenjske težave. Učno snov mu težje razloži in pogosto ne ve, ali je učenec 

razlago sploh razumel.  

4.3  Opis postopka zbiranja podatkov 

Za zbiranje podatkov sem uporabila tehniko analize dokumentov v kombinaciji s tehniko 

opazovanja z udeležbo, z anekdotskimi zapisi in intervjuji. Intervjuvala sem obravnavanega 

učenca, njegove starše, učiteljico in šolsko strokovno delavko. Z nestandardiziranim 

vprašalnikom sem intervjuvancem pustila odprte možnosti za predstavljanje dejstev in mnenj 

ter s tem zagotovila čim boljši vpogled in razumevanje preteklih dogodkov. Podatke o učencu 

in njegovi družini sem najprej zbrala in jih nato prikazala kot opis raziskovalnega problema. O 

učencu sem tako že pred najinimi srečanji izvedela nekaj potrebnih informacij za lažje 

načrtovanje nadaljnjega dela. Že pred prvim samostojnim srečanjem sem v njegovem razredu 
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dvakrat hospitirala. Tako med poukom kot med odmori sem učenca opazovala in si opažanja 

sproti zapisovala. Bila sam pozorna na njegove odzive, razumevanje snovi, način vključevanja 

v igro s sošolci in pri dejavnostih med poukom. Sledilo je preverjanje znanja (gl. Prilogo 1), s 

katerim sem na prvem srečanju preverila učenčeve predopismenjevalne zmožnosti in 

sporazumevalno zmožnost v slovenskem knjižnem jeziku. Preverjanje znanja je vsebovalo 

dvanajst pisnih nalog, ki sem jih sestavila s pomočjo literature. Poznavanje velikih tiskanih črk 

in sposobnost govora sem preverila ustno s pomočjo slikovno-črkovne stavnice. Nato sem za 

učenca pripravila individualiziran didaktični pristop začetnega opismenjevanja (dejavnosti so 

predstavljene v dvajsetih učnih pripravah, ki vključujejo raznolike metode poučevanja). 

Izvedbo vsake ure učne pomoči sem analizirala in si zapisala ugotovitve. Določene dejavnosti 

sem posnela s telefonom ali jih fotografirala. Med izvedbo sem si zapisovala tudi učenčeve 

komentarje, mnenja in njegova opažanja. Delo je potekalo dvakrat tedensko po eno učno uro 

(marca, aprila in maja). Na zadnjem srečanju sem, z enakim testom kot prvič, preverila 

učenčevo znanje (Priloga 20). Učenec je med procesom izdeloval učno gradivo, ki mu še vedno 

služi za pomoč pri učenju. Med raziskavo sem motiviranost učenca spremljala s pomočjo 

samoevalvacijskega lista (Priloga 21), ki ga je učenec izpolnil po vsaki učni uri. 

Preglednica 1: Akcija raziskava je bila sestavljena iz 6 korakov  

Akcijski koraki Izvedbeni čas Dejavnosti po fazah 

1. februar 2017 načrtovanje izvedbe 

individualnega pristopa, 

pridobitev dovoljenj, pregled 

literature 

2. februar 2017 priprava preverjanja znanja, 

samoevalvacijskih listov, 

vprašalnika za intervju 

3. marec 2017 hospitacija v razredu, 

izvedba intervjuja z 

učiteljico, s starši in z 

učencem 

4. marec 2017 reševanje preverjanja znanja, 

analiza napak, načrtovaje 

individualnega učnega 

pristopa, priprava gradiva in 

učnih pripomočkov 

5.  od marec 2017 do maja 2017 izvedba učnega pristopa, 

reševanje samoevalvacijskih 

listov učenca 

6. maj in junij 2017 reševanje končnega 

preverjanja znanja, analiza 

individualnega pristopa in 

rešenih samoevalvacijskih 

listov 
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4.4  Opis postopka obdelave podatkov  

Rezultate obeh preverjanj sem primerjala in uporabila pri analizi ustreznosti individualiziranega 

didaktičnega pristopa. Zvočne posnetke intervjujev, učenčevega branja in določene pogovore z 

njim sem prepisala in določila kodirne enote. Ugotovitve sem uporabila pri analizi in 

interpretaciji rezultatov raziskave ter sklepni sintezi. Dvajset izpolnjenih učenčevih 

samoevalvacijskih listov sem sproti analizirala, s pomočjo rezultatov pa sem zapisala končne 

ugotovitve in odgovor na drugo raziskovalno vprašanje.  

5 INDIVIDUALNI NAČRT AKTIVNOSTI 

ANALIZIRANEGA UČENCA 

5. 1 Kratka predstavitev učenca, kot ga vidita njegova razredničarka in 

mama 

O učencu mi je v intervjuju njegova učiteljica povedala naslednje podatke:  

Menila je, da je učenec ob koncu šolskega leta usvojil predopismenjevalne zmožnosti. 

Izpostavila je predvsem njegovo grafomotoriko, za katero je rekla, da je dobra. Težave je 

zaznala predvsem pri razumevanju slovenskega jeziku ter njegovem nezanimanju za učenje in 

spoznavanje učne snovi. Po njenem mnenju naj bi bil učenec na stopnji predšolskega otroka. 

Opazila je, da mu je veliko več kot spoznavanje, prepoznavanje in pisanje črk pomenila igra. 

Učenec je bil po njenih opažanjih med poukom pogosto miselno odsoten, izpostavila je nekaj 

situacij, npr. da je učenec za klopjo zaspal, da je počel stvari, ki niso bile povezane z učno uro 

(barval, risal, se igral s kartami ipd.). Učenec naj bi bil po njenih opažanjih zelo aktiven le pri 

igri s sošolci in pri urah športa, medtem ko je bil pri drugih učnih predmetih pasiven in odsoten. 

Rekla je, da pri dejavnostih ni niti dajal svojih predlogov niti se ni vključil v aktivnosti. Ko mu 

je zastavila vprašanja, so bili njegovi odgovori nerazumljivi in nepravilni (»izven konteksta«).  

Pri obravnavi nove snovi ali utrjevanju je potreboval dodatno razlago, spodbudo, neprestano 

motivacijo in nadzor. Slednjega je še posebej izpostavila: povedala je, da učenec brez nadzora 

»odtava« in pri pouku ni miselno prisoten. Pravi, da njena navodila zelo slabo razume, zato mu 

jih mora prilagajati. Navodila za dejavnosti mu je, medtem ko so ostali učenci že samostojno 

delali, po navadi druga učiteljica razložila individualno in prvi primer tudi demonstrirala. Rekla 

je: »Včasih primeš njegov svinčnik in narediš začetek, da on vidi, kako je treba nadaljevati.« 

Spraševala se je: »Koliko ima učenec koristi od takšnega načina reševanja različnih nalog, saj 

jezika ne pozna in ne ve, zakaj pravzaprav nalogo izvaja?« Po opažanjih učiteljice je učenec pri 

odgovarjanju na vprašanja, v primeru nerazumevanja jezika, pogosto ugibal in odgovarjal 

nepremišljeno. Pri matematiki je račune rešil samostojno in pravilno, medtem ko je imel pri 

besedilnih naloga zopet težave z razumevanjem jezika (npr. »Obkroži rumene in zelene krožce 

ter jih seštej.«) Zato mu je neznane besede prevedla v slovenščino ali razložila drugače, npr. 

besedo seštej je prevedla s pomočjo simbolnega znaka in besede plus. Pri vsaki besedilni nalogi 

in ustnih navodilih je potreboval še dodatno obrazložitev in prevod. Učenec pri obravnavi nove 

snovi ni kazal zanimanja, pri dejavnostih pa ni sodeloval, zato mu je bilo pri pouku dolgčas 

(učiteljica je zaznala, da je šel med urami pogosto na stranišče). Rekla je, da učenec ni znal 

postaviti vprašanja, npr. namesto »Ali grem lahko na stranišče?« je rekel: »WC?«. Po njenem 
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mnenju je učenec govoril slovensko zelo slabo in nerazumljivo (»luknjičasto«). Pri poučevanju 

učenca sta si učiteljici pomagali z individualnim pristopom, dodatno razlago, zmanjšanim 

obsegom reševanja nalog v delovnem zvezku (rešil je le lažje naloge). Rekla je, da tudi pri delu 

s konkretnim materialom učiteljici ne zaznavata napredka pri razumevanju jezika. Na likovnem 

področju ni zaznala motiviranosti in zanimanja za delo, pri izdelovanju je pogosto hitel, njegov 

cilj je bil le, da izdelek čim prej konča (estetsko izdelka mu ni pomembna). Učenec je bil 

motiviran le pri matematiki, in sicer pri seštevanju in odštevanju računov. Pri teh dejavnostih 

se je tudi vključeval in primer želel rešiti tudi samostojno na tabli. Po mnenju učiteljice 

učenčeva nezainteresiranost in nemotiviranost nista bili pogojeni le z nerazumevanjem jezika, 

temveč bolj z njegovim miselnimi razvojem, ki naj bi bil še na stopnji predšolskega otroka. 

Povedala je tudi, da je učenec v šolo sicer rad prišel in ni kazal odpora do pouka, vendar ta zanj 

ni imel globljega pomena (»V šolo se pride igrat.«). Ko se je želel vključiti v igro, sošolcev ni 

znal poklicati po imenu, temveč se je le postavil poleg njih in npr. začel zlagati kocke, vzel 

avtomobilček ipd. Tudi med igro s sošolci pri učencu ni zaznala besedne komunikacije, le 

nebesedno. Po njenem mnenju učenca pohvale niso dodatno motivirale.   

Pri opozarjanju, npr. »Motiš nas!«, »To prepiši!«, učiteljica ni zaznala posebnih odzivov. Pri 

prepisu črk s table je bil zelo počasen, potreboval je neprestano spodbudo in opozarjanje. 

Učiteljica je izpostavila predvsem težavo z nerazumevanjem jezika. Pri učencu je pogosto 

zaznala jezo in žalost. Po njenem mnenju naj bi bil učenec zaradi novega okolja in 

nerazumevanja jezika v stiski. Ko je npr. opazila njegov otožen obraz, je stopila k njemu in ga 

vprašala, ali je kaj narobe oz. zakaj je žalosten, vendar ji ni odgovoril. Učiteljica je opozorila, 

da učenec v šoli pogosto ni jedel, tudi to je navedla kot razlog za njegovo pasivnost. Med 

poukom posebnih vedenjskih težav učenec nima. Učiteljica je izpostavila občasne težave, ki so 

po njenem mnenju posledica slabše pozornosti in nerazumevanja jezika. Če učenec ni razumel 

razlage, se je začel obračati k sošolcu, ali je gledal po razredu, ali se je igral s šolskimi 

pripomočki. Učenec je bil deležen dodatne strokovne pomoči v obliki skupinskih učnih ur, ki 

jih za delo z učenci priseljenci odobri ministrstvo. Vodila jih je  šolska specialna pedagoginja. 

Učiteljica je izpostavila dejstvo, da je učenec zelo rad obiskoval individualne učne ure, ki so se 

po navadi izvajale kar med rednim poukom. Na izbrani šoli knjižničarka načrtuje in izvaja tudi 

tečaj za poučevanje slovenščine kot drugega jezika, ki je namenjen vsem učencem priseljencem. 

Izbrani učenec se tečaja zaradi neznanih razlogov ni udeležil. Učiteljica je učenca pogosto 

povabila tudi k dopolnilnem pouku, udeležil pa se ga je redko. Sošolci, ki so določene naloge 

hitreje in samostojno pravilno rešili, so mu pomagali in mu navodila dodatno razložili. 

Učiteljica je opazila, da so bili učenčevi starši v odnosu do nje spoštljivi, vendar učencu pri 

učenju žal niso pomagali dovolj. Starše je nekajkrat povabila tudi na individualni sestanek, na 

katerem so poskusili poiskati različne prilagoditve za učenca. Na sestanku je staršem 

predlagala, da naj učenca doma spodbudijo k ponavljanju slovenskih besede, gledanju 

slovenskih risank, naj mu poskusijo prebrati slovensko pravljico in z njim sproti pregledujejo 

šolske zvezke. Rekla je, da so se starši na sestanku z njo strinjali, vendar konkretnih sprememb 

ni opazila.  

Učenčeva mama je žal zelo slabo razumela in govorila slovensko, zato je najin intervju potekal 

v srbskem jeziku.  
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Učenčeva mama je povedala, da se je vsa družina pred enim letom preselila v Slovenijo in da 

nameravajo tukaj ostati. Izpostavila je, da je pri sinu predvsem problem razumevanje 

slovenskega jezika. Učenčev materni jezik je makedonski, vendar so v kraju, v katerem so 

živeli, govorili tudi albanski jezik. Družinski člani se med seboj sporazumevajo tudi srbsko. 

Prav zaradi poznavanja in uporabe štirih jezikov, tj. makedonskega, albanskega, srbskega in 

slovenskega jezika, ima učenec po njenem mnenju največ težav. Opazila je, da otrok doma 

jezike med seboj pogosto meša, govori mešani jezik. Odkar so se preselili v Slovenijo naj bi 

učenec precej slabše govoril albansko. Mama mi je zaupala, da je zanje pomembneje, da se 

učenec nauči slovenskega jezika.   

V Makedoniji je družina živeli v oddaljeni vasi in zaradi prevelike oddaljenosti in finančnih 

razlogov otrok ni bil vključen v vrtec. Z vstopom v prvi razred v Sloveniji je bil prvič vključen 

v vzgojno-izobraževalno ustanovo.   

Trenutno je v skupnem gospodinjstvu šest družinskih članov (mama, oče, obravnavani učenec, 

njegov brat z ženo in otrokom). Gospa je svojo družino uvrstila v nižji socialno-ekonomski 

razred, ker je trenutno zaposlen le učenčev oče.  

Ob prihodu so ji na upravni enoti ponudili obisk tečaja slovenskega jezika, vendar se ga ni 

udeležila; pravi, da ji je zelo žal in da bi si to v prihodnje želela.   

Prav tako je gospa kar nekajkrat povedala, kako zelo je hvaležna obema učiteljicama in vsem 

strokovnim delavcem na šoli, ki Vidu pomagajo pri poučevanju in vključevanju v novo okolje. 

Njeno mnenje je, da je učenec od prvega šolskega dneva zelo napredoval, predvsem glede na 

dejstvo, da pred tem ni bil deležen nobene oblike formalnega izobraževanja. Rekla je, da sta 

mu učiteljici zelo pomagali in ga že veliko naučili. Prav tako pa se zaveda, da bo moral še veliko 

vaditi in se bolje naučiti slovenskega jezika. Pri učenju mu starši zelo težko pomagajo, ker 

imajo pri razumevanju slovenskega jezika tudi sami težave. Povedala mi je še, da se učenec 

veliko nauči ob gledanju televizije, igranju slovenskih računalniških igric in branju/gledanju 

knjig. Spodbujajo ga, da naj doma govori slovensko in gleda slovenske televizijske programe. 

5. 2 Načrt individualnega pristopa in opis preverjanja znanja  

Individualni učni pristop je bil sestavljen iz dvajsetih učnih ur, z različnimi vsebinami in 

dejavnostmi, ki so temeljile na razvijanju učenčeve sporazumevalne zmožnosti. 

Preglednica 2: Načrt individualnega pristopa 

Zaporedna 

ura 

Datum 

srečanja 

Učna enota  

1. 7. 3. 2017 začetno preverjanje znanja 

2. 8. 3.2017 prepoznavanje in poimenovanje črk abecede, poimenovanje 

osnovnih predmetov in pojavov, slušno razločevanje dolžine 

besed, slušno razločevanje glasov 

3. 13. 3. 2017 slušno razločevanje glasov, obravnava velike tiskane črke M in T, 

glaskovanje, moja družina  

4. 14. 3. 2017 glaskovanje, prvi in zadnji glas, poimenovanje družinskih članov 

5. 20. 3. 2017 vidno in slušno razločevanje, zlogovanje, igrače 

6. 22. 3. 2017 zlogovanje, glagoli, kaj delam 
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7. 27. 3. 2017 opis slike, prvi in zadnji glas, zlogovanje, branje zlogov 

8. 29. 3. 2017 prvi in zadnji glas, poznavanje hrane, pravilna uporaba števila 

samostalnikov 

9. 4. 4. 2017 hrana in pijača, obravnava velike tiskane črke S in Š, vidna 

prepoznava, zapis besed 

10. 5. 4. 2017 utrjevanje poznavanja velikih tiskanih črk, zapis črk in besed, 

poznavanje oblačil 

11. 10. 4. 2017 oblačila in letni časi, branje zlogov, vidna prepoznava in zapis 

besed 

12. 13. 4. 2017 šolske potrebščine, določanje prvega in zadnjega glasu, branje, 

zapis črk 

13. 18. 4. 2017 opisovanje šolskih potrebščin, prvi in zadnji glas, zapis in branje 

enostavnih besed 

14. 20. 4. 2017 poimenovanje živali, prvi in zadnji glas, veliki tiskani črki P in R, 

branje s pomočjo stavnice 

15. 24. 4. 2017 slušna zaznava, branje zlogov in enostavnih besed, prvi in zadnji 

glas 

16. 27. 4. 2017 zapis in branje besed, pohištvo in bivalni prostori, prvi in zadnji 

glas, predlogi 

17. 4. 5. 2017 pisanje in branje besed, zlogovanje in glaskovanje, sadje in 

zelenjava 

18. 9. 5. 2017 zapis in branje besed, opisovanje, pogovor o hrani 

19. 11. 5. 2017 zapis in branje, spoznajmo človeško telo, prvi in zadnji glas 

20. 16. 5. 2017 končno preverjanje znanja 

 

Pri načrtovanju preverjanja znanja in individualnega pristopa sem si pomagala z izbrano 

literaturo, dosedanjimi izkušnjami in s predlogi somentorice.  

Pred načrtovanjem individualnega pristopa sem sestavila preizkus za začetno preverjanje 

učenčevih možnosti (Priloga 1), tj. orientacijo, slušno zaznavo, vidno zaznavo, grafomotoriko 

in pisanje, branje, poimenovalno zmožnost in govor.  

1. Orientacija 

Z ustno nalogo sem preverila ali ima učenec razvito orientacijo na telesu, v prostoru in 

na listu. 

a) Navodilo za preverjanje orientacije na telesu: »Svinčnik položi na svojo dlan. Glavo 

nasloni na rame. Vstani in poskusi 5 sekund stati na eni nogi.«  

b) Navodilo za preverjanje orientacije v prostoru: »Položi list na sredino mize. Obrni 

se proti oknu.« 

c) Navodilo za preverjanje orientacije na listu: »Podpiši se na prvo prazno črto. Pokaži 

mi začetek in konec prve povedi v navodilu prve naloge. Pokaži mi smer branja in 

prelistaj knjigo.« 
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2. Slušna zaznava 

S 1., 2., 3., 4., 5. in 6. nalogo sem preverjala slušno zaznavo, in sicer učenčevo 

sposobnost slušnega razločevanja (razločevanje dolžine besed) in razčlenjevanja 

(razčlenjevanje besed na zloge, določaje prvega in zadnjega glasu ter glaskovanje).   

Hkrati sem ustno previla poznavanje izrazov rima, zlog in glas.  

3. Vidna zaznava 

S 7. in 8.  nalogo sem preverila učenčevo zmožnost vidnega prepoznavanja.  

4. Grafomotorika in pisanje 

Zmožnost pisanja sem preverila z 11. in 12. nalogo. Učenec se je moral najprej 

podpisati. Pri 11. nalogi je moral napisati krajše besede, pri 12. nalogi pa krajše povedi. 

Med učenčevim pisanjem sem preverila njegovo držo pisala in telesa, postavitev pisalne 

površine ter opazovala hitrost pisanja.   

5. Branje 

Z 8., 9. in 10. nalogo sem preverila usvojenost tehnike branja, z ustnim spraševanjem 

bralno razumevanje.  

6. POIMENOVALNA ZMOŽNOST IN GOVOR: 

Učenčevo poimenovalno zmožnost  in govor sem preverila z 11. in 12. nalogo. Deček 

je moral poimenovati predmete/bitja na slikah. Na učenčev govor sem bila pozorna tudi 

med pogovorom in odgovarjanju na vprašanja.  

7. Poznavanje velikih tiskanih črk 

Učenec je na stavnici poimenoval velike tiskane črke.  

 

Rešeno začetno preverjanje znanja sem najprej natančno analizirala, nato pa na podlagi 

rezultatov pripravila dejavnosti za naslednjo individualno uro. Dejavnosti za vsa nadaljnja 

srečanja sem pripravljala sproti, glede na učenčeve učne rezultate predhodne ure.  
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6 UČNE PRIPRAVE IN ANALIZE IZVEDENIH UČNIH 

UR 

6.1  Prva učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 7. 3. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 1. 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: začetno preverjanje znanja 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

• – orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– piše besede z velikimi tiskanimi črkami, 

– glasno bere besede in kratka preprosta besedila, napisana z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave ter dejavno problemsko in procesno spoznava 

strokovne izraze zanje (zlog, glas). 

Učna sredstva: preverjanje znanja (Priloga 1), slovensko-makedonski slovar 

Literatura:  

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Grginič, M. (2008). ABC 1: poslušamo  – govorimo, pišemo – beremo. Delovni zvezek za 

pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole. Mengeš: Založba Izolit, d. o. o.  

Kokalj, T. (2010). Mlinček. Vadnica za slovenščino za 1. razred osnovne šole. Ljubljana: 

Modrijan založba, d. o. o.  

Kramarič, M., Kern, M., Pipan, M. (2013). Lili in Bine. Delovni zvezek za opismenjevanje 1. 

del. Ljubljana: Založba Rokus Klett, d. o. o.  

Majcenovič Kline, B. (2016). Slovensko-makedonski slikovni slovar. Ljubljana: Skrivnost 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.  

POTEK PRVE INDIVIDUALNE URE 

 

Učenca seznanim z načrtovanim delom, ki sledi v nadaljevanju ure. Predstavim se mu in 

povem, da mu bom v nadaljnjih srečanjih pomagala pri učenju branja in pisanja v slovenskem 

jeziku.  
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1. dejavnost 

Seznanim ga z dejavnostmi, ki sledijo v nadaljevanju ure. 

 

2. dejavnost 

Vodim pogovor o tem, kako je učenec preživel prejšnji dan in kaj bo delal popoldne. 

 

 

3. dejavnost 

 Z učencem pregledava preizkus znanja. Povem mu, da rezultatov in odgovorov ne bom 

ocenila. Povem mu, da želim s testom preveriti njegovo znanje, zato da bom lahko načrtovala 

dejavnosti. 

 

4. dejavnost (Priloga 1a, 1b, 1c, 1č) 

Učenec rešuje preizkus znanja. Pred reševanjem vsake naloge učencu preberem navodilo, po 

potrebi razložim nepoznane besede in pokažem zgled. 

 

 

5. dejavnost 

Pregledava slovensko-makedonski slikovni slovar. Učencu preberem nekaj makedonskih 

besed, ki jih poskusi prevesti v slovenščino.  

 

6. dejavnost 

Učenec reši evalvacijski list. 

 

ANALIZA PRVE INDIVIDUALNE URE 

Učenec je bil najprej zadržan, tiho se je predstavil z imenom in me nato poslušal. Pozneje se je 

sprostil in sodeloval v pogovoru. Pri tem ga je oviralo nerazumevanje in nepoznavanje 

slovenskih besed. Pri pripovedovanju o tem, kako je preživel prejšnji dan, sem ga spodbujala h 

govorjenju in mu po potrebi zastavila podvprašanje. Njegov govor je bil  nerazumljiv, zato sem 

ga opozorila, da naj odmakne roko izpred ust, da bo lažje in razumljiveje govoril. V besedah je 

izpuščal ali zamenjeval posamezne črke.  

u1: »Sem se učil. Sem se igral tm van.« 

U2: »Reci, zunaj sem se igral.« 

u: »Sm se igral na zunaj.« 

U: »Igral sem se zunaj.« 

u: »Sm se igral na zunaj.« 

U: »Kaj si še delal?« 

u: »Nič. Risanko sem gledal.« 

U: »Super, risanko si gledal. Kaj si še delal?  

                                                           
1 u: učenčev govor 
2 U: moj govor 
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u: »Igral sem s pijatelji.« 

U: »S katerimi prijatelji?« 

u: »Velike.« 

U: »Kaj?« 

u: »Z velike.« 

U: »Z velikimi prijatelji si se igral?« 

u: »Ja, tok so veliki. Oni tuki učijo.« 

Pri reševanju preverjanja znanja učenec večine navodil in besed ni razumel. Pri vsaki nalogi 

sem navodilo povedala dvakrat, prvi primer pa sva najprej rešila skupaj. Kljub temu učenec 

večine nalog ni rešil ali pa jih je rešil nepravilno. 

V nadaljevanju je analizirano začetno preverjanje znanja (Priloga 1).  

Učenec je samostojno napisal svoje ime, medtem ko je priimek prepisal z nalepke, ki jo je imel 

na platnici zvezka.  

– Rezultati 1. naloge: 

Učenec je z mojo pomočjo prepoznal dva para od štirih sličic z enako rimo. V prvem primeru 

(krava – trava) sem ga usmerjala, ker ni vedel, kaj mora narediti. Nato sem ga spodbudila, da 

naj poimenuje sličice in da naj poišče ustrezne pare. Vreče in copate ni znal poimenovati.  Ker 

je imel pri iskanju rim težave, sem mu pomagala s podvprašanji, npr. S čim se rima beseda 

kost? Nepravilno je povezal para copata – sveča in vreča – lopata.  

– Rezultati 2. naloge: 

Učenec navodil ni razumel, ker mu je bila beseda par neznana. Naloge ni znal rešiti, zato sem 

ga spodbudila, da naj najprej poimenuje predmete in bitja na fotografijah. Besede je poimenoval 

pravilno, medtem ko jih slušno po dolžini ni razločeval. Fotografije je obkrožil brez razmisleka.  

– Rezultati 3. naloge:  

Učenec ni razumel ustnega navodila, želel je le pobarvati kvadratke. Zopet sem ga spodbudila, 

da je sličice najprej poimenoval. Pravilno je poimenoval vse sličice, razen sličice z luno. Na 

vprašanje, koliko zlogov ima beseda avtobus, je odgovoril nepravilno. Njegov odgovor je bil, 

dva zloga. 

U: »Katera dva?« 

u: »Ena, dva.« 

U: »Ali veš, kaj so zlogi, Vid?« 

u: »Ja vem, da napišeš.« 

U: »Potem pa označi, koliko zlogov ima.« 

u: »Šest.« 

U: »Kaj pa riba?« 

u: »Riba ima dva.« 

U:»Potem pa pobarvaj, katera dva?« 

u: »To in to.« 

U: »Koliko zlogov pa ima beseda sir?« 
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u: »Štiri.« 

Učenec si je število zlogov izmišljeval. Besed ni znal zlogovati.  

– Rezultati 4. naloge:  

Učenec ustnega navodila ni razumel. Pravilno je poimenoval uho, ribo, rožo, žogo, medvedka, 

mačko, hiško, miško, banano, drevo in denar (11/25 primerov). Nepravilno je poimenoval uro, 

raco, okno, usta, dlan, nogavico, zvonec, zmaj, zebro, dežnik, darilo in zob, in sicer je določene 

glasove izpuščal ali pa zamenjeval, npr.: zvonek namesto zvonec, zmej namesto zmaj, pozor 

namesto okno, davivo namesto darilo, ljupčka namesto usta.  

Pri določanju prvega glasu je bil v vseh primerih neuspešen. Prvi primer sva rešila skupaj, toda 

neuspešno.   

U: »Kaj je na sličici?« (Pokazala sem na sličico ure.) 

u: »Sat.«  

U: » Dobro, vendar po slovensko je to? 

u: »Zvonik.« 

U: »U, uu?« 

u: »UUU zvonik!« 

U: »Uuura!« 

u: »Ura!« 

U: »Ura je to in prvi glas je?« 

u: »Zvonak.«(Učenec je pokazal s prstom na sliko zvonca.) 

Učenec pri dejavnosti ni bil zbran, preskakoval je iz ene vrstice v drugo. Pri sličici ušesa sem 

nazorno poudarila: »To je uuuuuho in tisto je uuuura, zato to sličico lahko obkrožiš!« Kljub 

temu je pri naslednjem primeru odgovoril napačno, rekel je, da se beseda riba začne z glasom 

a. Sličico z medvedkom je prepoznal, vendar ni znal določiti prvega glasu, rekel je, da se prične 

z glasom Z. 

U: »Še enkrat povej besedo, na glas in počasi!« 

u: »Me-dved.« 

U: »Kateri je prvi glas?« 

u: »S!« 

– Rezultati 5. naloge: 

Učenec ustnega navodila ni razumel. Slona, uro in oblak je poimenoval svon, obvak in jura, 

medtem ko bobna in veje ni znal poimenovati, klobuk je bil zanj šešir. Zadnjega glasu v besedah 

ni znal določiti, zato naloge ni rešil. 

– Rezultati 6. naloge: 

Učenec ustnega navodila ni razumel. Naloge ni znal rešiti. Ni razumel, kaj pomeni beseda glas. 

– Rezultati 7. naloge:  

Ker učenec ustnega navodila ni razumel, sem mu poskusila razložiti na konkretnem primeru. S 

prstom sem mu pokazala, da naj opazuje zapise besed v vrsti in naj poišče enak zapis. Nato je 
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učenec prepoznal enak zapis besed v vrstici. Pri tej nalogi je imel težave samo z razumevanjem 

navodil. Vidno zaznavo ima dobro razvito, saj je vse primere rešil pravilno (4/4). 

– Rezultati 8. naloge: 

Učenec je ustno navodilo razumel. Pravilno je poimenoval vse štiri sličice, medtem ko je pri 

treh od štirih primerov obkrožil nepravilne besede. Nepravilno je obkrožil besede na sličicah 

roka, voda in morje.  Pri sličici lonca je obkrožil pravilno besedo, vendar sklepam, da je šlo 

zgolj za ugibanje, saj je besede obkrožil kar na pamet brez branja.  

U: »Kaj je na sliki?« (Pokazala sem na sliko roke.) 

u: »Roka.« 

U: »Odlično, zdaj pa obkroži besedo roka.« 

u: »Roooka!« (Učenec, medtem ko obkroža besedo ROKA, izgovarja besedo roka, kot da bi 

bral.) 

– Rezultati 9. naloge: 

Učenec ustnega navodila ni razumel. Pri nalogi ni bil uspešen. Sličic namreč ni  povezal z 

ustreznimi besedami. Povezal je npr. besedi letalo in omara.  

– Rezultati 10. naloge: 

Pri tej nalogi mi je učenec sam takoj povedal, da ne zna brati. Nato sem ga vprašala, ali bi znal 

poimenovati vsaj nekatere črke. Pravilno je poimenoval naslednje črke: A, I in R.  

– Rezultati 11. naloge: 

Učenec je ustno navodilo razumel, pravilno je poimenoval štiri sličice od šestih, vendar nobene 

od teh besed ni znal napisati. Pravilno je poimenoval mačko, kolo in kitaro. Uro je zopet 

poimenoval jura. Darilo je poimenoval poklon, medtem ko raka ni znal poimenovati. 

U: »Kaj je to?« (S prstom pokažem na mačko.) 

u: »Muca.« 

U: »Napiši na črto muca.« 

u: »Kako, da napišem muca?« 

U: »Ali znaš napisati muca?« 

u: »Ne. 

– Rezultati 12. naloge:  

Ker sem že pri prejšnjih nalogah ugotovila, da učenec ne zna pisati, sem pri tej nalogi 

spremenila navodila. Prosila sem ga, da naj si dobro ogleda sliko in opiše, kaj vidi. Učenec je 

predmete na sliki opisoval nepovezano in občasno nerazumljivo.  

u: »Rojstni dan. Imamo balone. Imamo malica. Imamo kruh. Imamo torto. Imamo za pit. 

Imamo.. To ne vem, kaj je. Papir. In zdaj nič nimajo.« 

U: »Kaj še vidiš na sliki?« 

u: »Igrače.« 
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U: »Kaj pa je na tleh?« 

u: »Za, da gre z noge?« 

Učenec ni tvoril povedi, temveč je predmete naključno le poimenoval in jim dodajal glagol 

imeti.  

Za zaključek prvega srečanja sva skupaj pregledala še slovensko-makedonski slovar, v katerem 

so besede zapisane z velikimi tiskanimi črkami. Opazila sem, da učenec ne bere in ne prepozna 

tudi besed v makedonskem jeziku. Besede si je ob ilustracijah izmišljeval. Učenec je zelo 

užival, ko sem prebrala poved v makedonščini, on pa jo je nato poskusil prevesti v slovenščino. 

Prebrane besede je uspešno prevedel. 

6.2  Druga učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 8. 3. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 2. 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: prepoznavanje in poimenovanje črk abecede, poimenovanje osnovnih 

predmetov in pojavov, slušno razločevanje dolžine besed, slušno razločevanje glasov,  

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacijo na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

Učila: učni listi (Priloga 2) 

Učni pripomočki: črkovna stavnica, kartice s sličicami, kartončki s predlogi (Priloga 2) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Pečjak, S. (2009). Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo  

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus.  
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POTEK DRUGE INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost (Priloga 2a) 

Učencu predstavim slikovno-črkovno stavnico in povem navodila. 

S prstom pokažem na posamezno črko, on pa jo skuša poimenovati. Zaporedje črk je 

naključno, kljub temu sem pozorna na to, da vključim vse črke abecede, in tako preverim, 

katere črke učenec pozna in katerih ne. 

  

 

2. dejavnost (Priloga 2b) 

Na mizo postavim kartice z različnimi sličicami, nato učencu naročim, da naj jih poimenuje. 

  

3. dejavnost (Prilog 2c) 

Pripravim dva stolpca s kartončki. Učenec mora v prvem stolpcu izbrati daljšo besedo iz para, 

v drugem stolpcu pa izbere krajšo besedo iz para.  

 

4. dejavnost (Priloga 2č) 

Učenec reši naloge na delovnem listu. Z dolžino črtice prikaže, ali je beseda dolga ali kratka. 

 

5. dejavnost (Priloga 2d in 2e) 

Vaja za slušno razločevanje glasov. Učenec dobi list, na katerega po navodilih nariše krogce. 

Razločno berem po dva in dva glasova. Učenec na listu sproti označuje, v krogce nariše 

črtico, če prebrana glasova nista enaka. Pri enakih glasovih pa pusti krogca prazna. 

Primeri: a – a, a – u, u – n, n – n, m – m, b – e, f – t, š – z, c – c, l – j, h – k, t – k, z – s. 

Vaja za razločevanja glasov v nizu. Učenec na list nariše krogce tokrat po pet krogcev v eno 

vrstico. Z učencem se pri vsakem nizu črk dogovoriva, na kateri glas naj bo pozoren. Berem 

nize črk, ko zasliši dogovorjeni glas, označi pravilen krogec. 

 

6. dejavnost  

Vaja za razvijanje poslušanja z razumevanjem in preverjanje razumevanja rabe predlogov. 

Učencu preberem poved, nato učenec prilepi sličico na ustrezno mesto na učnem listu. 

Navodilo: »Nad hišo nalepi oblak. Na drevo nalepi jabolka. Pod drevo nalepi mizo. Med hišo 

in drevesom naj bodo gobe. Desno od drevesa stoji pes. Na drevesu sedi ptica. Levo od 

drevesa je ograja. Levo od oblaka je letalo. Ob hiši stoji kuža.«  

Po potrebi učencu pomagam s kartončki, na katerih so predlogi (nad, pod, med, na in ob), 

ponazorjeni s sliko. Prav tako mu razložim, katera je leva in katera desna stran. Povem mu, 

da naj se vedno spomni črke L in jo poskuša pokazati s prsti, le s prsti na levi roki lahko črko 

pravilno ponazori.  

 

 

7. dejavnost  

Reši delovni list, na katerem z rdečo obkroži predmete desno od jabolka, z zeleno pa 

predmete levo od ure. 



Sunarić, T. (2018). Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

58 
 

8. dejavnost  

Učenec reši evalvacijski list. 

 

ANALIZA DRUGE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 2a):  

Črke U, I, A, E, V,O, K, M in Z je učenec poimenoval pravilno, medtem ko je črke N, T, B, J, 

L, D, U, C, Č, S, H, R, G, Ž, Š. F in P poimenoval nepravilno. Če učenec določene črke ni 

poznal, si je ime zanjo izmislil. Pri tej dejavnosti je povedal, da je zapisovanje črk zanj zelo 

težko. (»Te črke je težko narediti.«) 

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 2b) :  

Pri drugi dejavnosti je prepoznal in poimenoval naslednje sličice: riba, baloni, lisica, oblak, 

oko, sliva, rožica, jagoda, klobuk, medved, računalnik, sir, žabica, pismo, slon, kolo, avto in 

postelja. Učenec je imel težave pri izgovorjavi določenih besed, zato sem nekatere besede težje 

razumela. Npr. oblak je poimenoval kot »obvaček«, slivo kot »sline«, rožico kot »rozico«, 

jagodo kot »agodka«, medveda kot »meded«, računalnik kot »ačunlnik«, sir kot »sire«, muho 

kot »muza«, lisico kot »limon« in sličico s slonom kot »svon«. Opazila sem vpliv njegovega 

maternega jezika, saj je nekatere predmete poimenoval kar makedonsko. In sicer šašir (klobuk), 

pozor (okno) in guska (račka). Sličic s piščalko, pismom, škatlo, kitaro, korenčkom, pomarančo, 

gradom, zebro in zvezdo ni znal poimenovati. 

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 2c):  

Sledila je dejavnost slušnega razločevanja besed, ki je učencu na začetku povzročala težave. 

Prvi primer sem mu zelo nazorno demonstrirala dvakrat, in sicer tako, da sem pri izgovarjanju 

besede levo dlan položila na mizo, desno pa med govorjenjem besede odmikala v desno. Najprej 

sva »merila« besede, v katerih je razlika v dolžini zelo nazorna, in nato nadaljevala s težjimi 

pari, v katerih je razlika v dolžini vedno manjša. Učenec je za »merjenje« dolžine besed pogosto 

uporabljal besedi majhna in velika namesto dolga in kratka, npr. »Sladoled je velik, oko majhna. 

Nos je majhen, »eliopter« je velika.« Deček je med šestimi pari pravilno izbral tri daljše besede. 

Pri drugi nalogi je med novimi šestimi pari pravilno izbral pet sličic s krajšo besedo. Nato je 

želel sam izbrati nove pare, jaz pa sem morala določiti najprej sličice z daljšo in nato s krajšo 

besedo. Učenec se je v vlogi učitelja počutil dobro, za delo je bil zelo motiviran in dobro 

razpoložen. Nato je nekaj primerov rešil samostojno in vse pravilno.  

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 2č):  

Učenec je rešil dva delovna lista, s katerima sem preverila njegovo zmožnost slušnega 

razločevanja dolžine besed. Najprej je predmete/bitja na sličicah poimenoval. Imel je težave pri 

poimenovanju zmaja, rokavice in ravnila, zato sem mu pri teh primerih pomagala. Od osmih 

primerov je pravilno rešil štiri. Sliki metulja in race je poimenoval s pomanjševalnico, in sicer 

metuljček in račka, zato ju je označil z dolgo črto. Pri tej nalogi je imel nekaj težav, zato sem 

mu svetovala, da naj si pri izgovorjavi vedno pomaga s premikom dlani. Moje navodilo je 



Sunarić, T. (2018). Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

59 
 

upošteval, zato je bil pri nadaljnjem reševanju uspešnejši. Pri poimenovanju predmetov je imel 

težave z izgovorjavo, in sicer pri naslednjih besedah: ura (jura), sovica (ovica), tovornjak 

(toonjak), traktor (taktor), krokodil (kookodil). Kobilice ni znal poimenovati, zato ji ni določil 

dolžine. Dolžino je pravilno določil 10 besedam. Med kratke besede je uvrstil besede črta, oko, 

rak, koza, nož in ura, med dolge pa besede krokodil, sova (poimenoval jo je sovica), tovornjak, 

drsalke in traktor. 

Analiza 5. dejavnosti (Priloga 2d in 2e):  

Pri načrtovani dejavnosti slušnega razločevanja je učenec z risanjem krogcev mdr. razvijal 

grafomotoriko. Pri  razločevanju glasov v parih je bil učenec uspešen, pravilno je rešil vse 

primere. Črtice je v krogce napisal pri devetih od devetih parov z različnimi glasovi. Nekajkrat 

sem mu morala povedati navodilo in demonstrirati prvi primer, da je nalogo lahko samostojno 

rešil. Rezultati drugega dela naloge so bili malo slabši. Pravilno je označil glasove t, d in b, 

nepravilno pa glasove g, m in f. Glas g je zamenjal z glasom h oz. k, glas m pa z glasom n oz. 

g.  

Analiza 6. dejavnosti:  

Učenec je navodilo razumel. Pri reševanju je bil uspešen, ker si je pomagal s kartončki, na 

katerih so bili predlogi ponazorjeni s sliko. Težave je imel pri postavljanju predmetov na levo 

in desno stran, zato sem mu nekaj primerov demonstrirala in ponovno razložila.  

6.3  Tretja učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 13. 3. 2017 

Šola: Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 3. 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: slušno razločevanje glasov, obravnava velike tiskane črke M in T, glaskovanje, 

moja družina  

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor, poslušanje, 

posnemanje, opazovanje 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami, 

– pravilno izgovarja glas T in M,  

– prepozna prvi glas T in M v besedi, 

– zapiše veliko tiskano črko T in M po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti, 

– pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke, ki 

piše in ki ne piše, pravilno držo pisala. 
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• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec spoznava strokovni izraz (glas). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž, črkovna stavnica, zdrob, sličice z 

različnimi predmeti, kartice s sličicami, listki za pomoč pri glaskovanju, vrečki s sličicami za 

glaskovanje in določanje začetnega glasu, diktafon (Priloga 3) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Alič, T., Kern, D. (2015a). Križ kraž: učbenik za začtno učenje 

slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. Ljubljana: Znanstvena 

založba Filozofske fakultete. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Rot Vrhovec, A. (2017). Zvočni posnetki glaskovanja (interni posnetek). 

POTEK TRETJE INDIVIDUALNE UČNE URE 

 

1. dejavnost 

Izvedba didaktične igre Katera črka je to? Kažem posamezne črke, učenec pa jih poimenuje. 

Vlogi nato še zamenjava. Pozorna sem na črke, ki mu povzročajo težave.  

 

2. dejavnost (Priloga 3a) 

Učenec rešuje delovni list z nalogami za razvijanje vidnega razločevanja. Učenec mora v 

določenih besedah prepoznati in obkrožiti zlog BO. Najprej poimenuje posamezno črko, nato 

še zlog. Vsako besedo mu preberem. Pri drugi nalogi v besedo vstavi črko A ali B. Ker še ne 

zna brati, ga spodbudim, da vsako sličico večkrat počasi poimenuje (vleče vsak glas v besedi) 

in pozorno posluša glasove. Po potrebi pomagam tako, da pri branju poudarim manjkajoči 

glas.  

 

 

3. dejavnost (Priloga 3b, 3c, 3č) 

Ponovitev črk s slikovno-črkovno stavnico. Nato sledi obravnava velikih tiskanih črk M in 

T. 

1. Najprej učenec spoznava glas m (mmmmmm, kako diši) in t (ttttttta avto). Učenca 

spodbudim, da naj pokaže, da mu je všeč okus določene hrane. Uvedem gib za glas 

m, učenec ponovi glas in gib. Pobožam se po trebuhu in rečem mmmm. Pokažem 

stavnična listka za črtki M in T. Nato pokažem še gib za črko T, in sicer s pestmi 
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večkrat potolčem skupaj in še enkrat izgovorim glas t. Izgovorjavo glasu m in t 

primerja z glasom a. 

2. Sledi pravilen zapis črk M in T na hrbet in v zdrob.  

3. Nato v zvezku sledi potezam črke M in T z dvema različnima barvama.  

4. Učenec zapiše po eno vrstico M-jev in T-jev. 

5. Učenec v črko M nalepi sličice muce, v črko T pa sličice torteČrki M in T zapolni s 

sličicami muce in torte. Pomembno je, da učenec sam ugotovi, katero sličico bo 

uporabili pri posamezni črki. 

 

4. dejavnost (Priloga 3d) 

Vaje za razčlenjevanje besed na glasove, tj. glaskovanje. 

Učenec najprej poimenuje vsako izbrano sličico (ura, roka, konj, medved, drevo, knjiga, avto, 

oko, sliva in kolo), nato besede razčleni na glasove. Prvi primer glaskujem jaz, potem 

glaskujeva skupaj po načinu odmeva. Pri štetju glasov so učencu v pomoč listki, za vsak 

izrečeni glas na mizo položi enega. Nato ponazarja glasove s črticami.  

 

5. dejavnost 

Učenec iz vrečke izvleče sličico in jo poimenuje. Izbira lahko iz dveh vrečk. V modri vrečki 

so lažje besede (brez soglasniških sklopov: miš, mama, meso, roža, koza, koš, nos, nit in noj), 

medtem ko so v rdeči vrečki težje besede (s soglasniškim sklopom: mesto, modra, knjiga, 

krof, krona, kamen, njiva in nakit). Za vsak glas na mizo položi eno perlico. 

 

6. dejavnost 

Nato na svojem imenu ponazorim, kako naj določi prvi glas. »Sem Tamara (poudarim prvi 

glas) in prvi glas mojega imena je T.« Učenec se predstavi na enak način. Nato določi prvi 

glas tudi pri izbranih sličicah iz prejšnje dejavnosti. Na tla postavim 4 obroče različnih barv. 

Vsak obroč je označen s črko, in sicer M, R, K in N. Učenec najprej poimenuje sličico, nato 

v besedi določi prvi glas in sličico položi v ustrezen obroč. Sledi določanje začetnega glasu 

pri vsaki sličici. Najprej sličice ponovno poimenuje, nato določi prvi glas in kartonček položi 

v ustrezen obroč. 

 

 

7. dejavnost 

Pogovor o družini in družinskih članih. Učenec izdela slikovni slovar. Za domačo nalogo 

izreže in nalepi sličice družinskih članov. 

 

8. dejavnost 

S pomočjo diktafona predvajam glaskovanje besed. Učencu naročim, da naj vsak dan vsaj 5-

krat posluša posnetek in hkrati vadi glaskovanje. Učenec reši evalvacijski list. 
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ANALIZA TRETJE INDIVIDUALNE UČNE URE 

Analiza 1. dejavnosti:  

Pri prvi dejavnosti je bil učenec uspešnejši kot na prejšnjem srečanju. Prepoznal je večino črk, 

razen J, L, G in H, S in Š, C in Č ter Z in Ž, je med seboj zamenjal. Učenec je bil motiviran za 

delo, želel je pokazati, da črke že bolje pozna.  

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 3a): 

Učenec ima dobro razvito vidno zaznavo, saj je zlog BO na delovne listu v vseh primerih 

obkrožil pravilno. Pri vstavljanju črk A in B je imel na začetku nekaj težav, črk ni znal 

samostojno vstaviti v besedo, zato sva nalogo najprej rešila ustno.  

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 3b, 3c in 3č): 

Pri obravnavi novih dveh črk je učenec dobro sodeloval. Samostojno je ponazoril gib  za 

obravnavani črki. Črki je tudi samostojno poimenoval. Pri zapisu črk na hrbet in v zdrob je bil 

uspešen, samostojno je zapisal črki M, T in nato tudi druge črke. Na začetku sem ga morala 

opozoriti na smer pisanja črke T. Zapis v zvezku je bil površen. Pri poimenovanju prvega glasu 

si je učenec najprej določeni glas kar izmislil; ko je bila na sliki torba, je rekel, da je prvi glas 

N. Ker ni vedel, kaj pomeni prvi glas, sva v nekaj besedah skupaj določila prvi glas. Učenec je 

sličice najprej poimenoval. Težave je imel pri poimenovanju televizije (teevizor, tevlizija), 

tovornjaka (toonjak), metle (metva) in table (talba). Izgovarjavo sem sproti popravljala, učenec 

pa je moral vsako besedo ponoviti za menoj. Kljub moji pomoči naloge ni rešil uspešno.  

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 3d): 

Učenec je imel težave tudi pri glaskovanju besed, saj ni znal določiti števila glasov, zato sva 

skupaj določila prvi in zadnji glas. Nadaljevala sva po metodi odmeva, vsako besedo sem počasi 

glaskovala, on pa jo je nato ponovil. Besedo oko in roko je glaskoval samostojno, število glasov 

pa je ponazoril z listki. 

Analiza 5. in 6. dejavnosti: 

Opazila sem, da je bil učenec pri igri z obroči in prvimi glasovi zelo motiviran. Pri 5. dejavnosti 

je imel težave pri izgovorjavi besed njiva, nakit in knjiga, ostale besede je izgovoril pravilno. 

Izbranim besedam sva skupaj določila prvi glas. Nato je učenec glede na prvi glas sličice 

pravilno in samostojno razvrstil v vse štiri obroče. 

Analiza 7. dejavnosti (Priloga 3e): 

Pri pogovoru o družini je učenec pripovedoval samostojno, vendar je bil njegov govor 

nerazločen, besedilo pa nepovezano. 

u: »Ja imam dojenčka doma. Ima ime Melek. Ona ne hodi. Ona ima sam enga. Sam enga je 

stara.« Popravila sem ga in mu rekla, da naj ponovi za mano: »Ona je stara eno leto. Ona ne 

hodi, ampak se plazi.« Pogovor sem vodila s podvprašanji, npr. »Koliko sester imaš?« »Dva«. 

Opazila sem, da ima učenec težave pri določanju spola in števila. Učenec mi ni znal povedati, 

koliko sta stari sestri. Povedal je, da ena sestra živi v Švici (»Ena živi na Švicariji.«), in da on 

živi skupaj s starši, z bratom, njegovo ženo in nečakinjo. Pri nalogi v delovnem zvezku je 
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pravilno poimenoval osebe (mama, oče, sestra, brat, babica in dedek). Naročila sem mu, da naj 

nove besede (hčerka, sin, nečakinja, teta, stric in noseča) doma večkrat ponovi. 

6.4  Četrta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 14. 3. 2017 

Šola: Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 4. 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: prvi in zadnji glas, glaskovanje, poimenovanje družinskih članov 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznava strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek (priloga 4), kartice s sličicami (priloga 4) 

Literatura: 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Knez, M., Klemen, M., Alič, T., Kern, D. (2015). Križ kraž: učbenik za začtno učenje 

slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. Ljubljana: Znanstvena 

založba Filozofske fakultete. 

Pečjak, S. (2009). Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo  

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 
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POTEK ČETRTE INDIVIDUALNE URE 

 

9. dejavnost (Priloga 4a) 

Pregledava domačo nalogo, učenec poimenuje sličice družinskih članov v svojem slovarju.  

 

10. dejavnost (Priloga 4b in 4c) 

Dejavnost prepoznavanje določenega glasu v parih besed. 

Berem pare besed, med tem je učenec pozoren na določen glas. Na svojem listu označi, ali 

se glas pojavi v prvi (pobarva prvi krogec) ali drugi besedi (pobarva drugi krogec). 

 

 

11. dejavnost (Priloga 4č) 

Učenec si ogledal sliko v delovnem zvezku in poimenuje osebe, ki jih vidi. Spodbudim ga, 

da naj poskusi uporabiti besede, ki jih je spoznal včeraj (dedek, babica, oče, mama, sin, 

hčerka, deček, deklica). 

 

12. dejavnost (Priloga 4d) 

Igra iskanje parov, in sicer s karticami iz zbirke Slika jezika. Na mizo položim kartice, učenec 

pa poišče ustrezne pare (npr. mama – oče, dedi – babi, brat – sestra, ipd.) in pri tem osebe 

poimenuje.  

 

13. dejavnost (Priloga 4e) 

Didaktična igra, pri kateri učenec spoznava nasprotja. S pomočjo primera učencu ponazorim, 

kaj pomeni nasprotje. S sličicami in karticami iz zbirke Slika jezika tvori pare, ki prikazujejo 

nasprotja. Pri igri sodelujem tudi jaz. Izmenično obračava po dve kartici. 

 

14. dejavnost 

Sledi dejavnost minuta za zdravje. Učenec ob navodilih izvaja različne krajše gibalne vaje. 

Navodilo: »Naredi 5 počepov, vstani, usedi se, zavrti se dvakrat v levo stran, počepni in hitro 

ustani, dvigni roke visoko v zrak, dvigni še levo nogo, desno nogo, z rokami se dotakni prstov 

na nogah.« 

 

15. dejavnost (Priloga 4f) 

Vaja za utrjevanje poznavanja črk M in T ter za določanje začetnega glasu. Učencu dam 

sličice, na katerih so narisani predmeti s prvim glasom m ali t. Pokažem, kako mora reševati 

nalogo. Učenec predmete najprej poimenuje, nato pa jih razvrsti glede na prvi glas.  

Besede s prvim glasom t: telefon, televizija, torba, torta, tovornjak, tabla. 

Besede s prvim glasom m: miš, medved, muca, miza, metla, motor 

Nato dodam še predmete z drugim prvim glasom. Njegova naloga je, da najprej pod črko T 

in M postavi le sličice z ustreznim prvim glasom in jih nato nalepi v zvezek. 
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16. dejavnost (Priloga 4g) 

Učenec reši delovni list, in sicer tako, da poimenuje prikazane sličice ter poveže tiste, ki 

imajo enak prvi glas. Nove besede (nečakinja, bratranec, stric, teta, noseča, hči) zapiše v svoj 

slovar. Naročim mu, da naj naslednjič prinese s seboj tri svoje najljubše igrače. 

17. dejavnost 

Učenec reši evalvacijski list. 

 

ANALIZA ČETRTE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 4a):  

Učenec je pravilno poimenoval družinske člane v slovenskem in makedonskem jeziku. Nato 

sem poskusila makedonske besede ponoviti tudi jaz. Učenec se je pri moji izgovorjavi 

makedonskih besed smejal in me popravljal. Pri tem se je vidno sprostil in zabaval.  

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 4b in 4c): 

Pri naslednji nalogi je učenec od desetih slušnih primerov šest primerov rešil pravilno. 

Nepravilno je rešil primer pas – boben, pri katerem je moral biti pozoren na glas b, napačno je 

označil besedo pas. Pri oznaki glasu h je napačno označil besede kost, mak in lok.  

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 4č): 

Učenec je na sliki ustrezno poimenoval vse osebe. Med opisovanjem slike je besede neustrezno 

sklanjal, njegovo besedišče je bilo skromno in raba glagolskega števila v nekaterih primerih 

napačna.: »Tukaj je dedka in dojenček, to je punčka rožice. Tukaj je mamica, očka in dojenčka.« 

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 4d): 

Z igro iskanje družinskih parov je bil učenec zelo motiviran in tekmovalen. Pri odkrivanju je 

vsakič znova pravilno poimenoval, katere osebe so na sličici. Pravilno je poiskal vseh devet 

parov. 

Analiza 5. dejavnosti (Priloga 4e in 4f): 

Igro spomin sva nadaljevala, in sicer z drugimi primeri oz. s sličicami, ki so prikazovala 

nasprotja. Učenec je ustno navodilo takoj razumel. Od 18 možnih parov je 14 parov poimenoval 

pravilno. Težave je imel pri določanju parov nad – pod, dolg – kratek, pred – v  in ozek – širok. 

Igra mu je bila zelo všeč, zato jo je želel ponovno igrati. Pri ponovnem igranju je bil pri 

poimenovanju nasprotij odločnejši. Napačno je poimenoval samo primer ozek–širok; rekel je 

majhen – velik. Motiviralo ga je tekmovanje z mano in zmaga.   

Analiza 6. dejavnosti: 

Med prejšnjimi srečanji je bil učenec zelo nemiren, težko je sedel za mizo in pri reševanju nalog 

ni bil zbran. Zaradi težav s pozornostjo sem vnaprej načrtovala in tudi izvedla minuto za 

zdravje. Tako se je učenec v kratkem času sprostil. Pri izvajanju vaj, ki sem jih pripravila, je bil 

učenec zelo samozavesten in uspešen. Težavo je imel pri vrtenju v levo stran, ker ni vedel, 

katera je leva in katera desna stran. Pri tej vaji sem mu pomagala. Nekaj vaj mi je želel tudi sam 
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pokazati, zato sva vlogi tudi zamenjala ter nato nadaljevala delo. Po končani dejavnosti je bil 

učenec sproščen in pripravljen za nadaljnje delo. 

Analiza 7. dejavnosti (Priloga 4g): 

Najprej je imel učenec težave pri razvrščanju sličic oz. slušnemu razločevanju. Prvega glasu v 

besedah ni znal določiti. Pri svojih odločitvah ni bil samozavesten, pogosto je le ugibal. Skupaj 

sva poimenovala vse besede. Pri vsaki besedi sem mu nazorno poudarila prvi glas. 

U: »Reci, to je glas M, M kot medved.« 

u: »M kot medved.« 

U: »Kaj je to?« 

u: »Miška.« 

U: »Kateri je prvi glas v besedi miška?« 

u: »M!« 

U: »Bravo, z glasom M. Pokaži mi črko M.« 

Učenec pokaže črko T. 

U: »Res? Kaj je na slikah?« Pokažem mu sliki tigra in medveda; pravilno ju poimenuje. 

Nekajkrat ponovim, tukaj je tttttiger in tukaj je mmmmedved. »V kateri stolpec boš dal sličico 

miške?«  

Pravilno postavi v stolpec z prvim glasom m.  

u: »Muca tukaj? A je v redu?« Sličico muce postavi v stolpec pod črko T. Opozorim ga, da naj 

besedo še enkrat izgovori in da naj se posluša. 

U: »Mmmmmuca, mmmmiška, mmmmedved. Kateri je skupni prvi glas pri vseh treh 

besedah?« 

u: »M.« 

U: »Bravo, pravilno! Kaj pa je to?« 

u: »To je torta.« 

U: »Kateri je prvi glas v besedi torta?« 

u: »M.« 

U: »Še enkrat izgovori, tttorta. Kateri je prvi glas? Kaj si najprej rekel? Tttttorta. 

u: »Tooorta!« 

U: »Katera je to črka?« Na stavnici pokažem na črko T. 

u: »T.« 

Učenec ni razlikoval med glasoma m in t, zato sem mu razliko ponovno ponazorila s pomočjo 

slik in razločne izgovorjave. Opozorila sem ga, da naj bo pozoren na prvi glas. Naslednje 

primere je učenec rešil pravilno, televizor in torbo je samostojno postavil pod črko T. Deček je 

imel težave pri izgovoru besed televizor, televizija, tovornjak in tabla. Učenčevo izgovorjavo 

sem popravila, nato pa ga prosila, da naj besedo ponovno izgovori. Besedo je izgovoril napačno.  

U: »Kaj pa je to?« 

u: »Taaaalba!« 

U: »Reci, tabla.« 

u: »A ta ni taprava talba.« Učenca zmoti, ker na sliki ni enaka tabla kot v razredu. 
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U: »Tudi to je tabla, vendar malo drugačna kot tista v razredu. Ponovi, taaabla. 

u: »Taaalbaa.« 

Pri naslednji nalogi je slike razporedil brez premisleka. Motor je postavil v stolpec z prvim 

glasom T, torbo in torto pa v stolpec z prvim glasom M. Opozorila sem ga, da naj besede zopet 

izgovori in popravi. Pri ponovnem določanju je bil uspešnejši, sličici metlo in motor je pravilno 

uvrstil. Samostojno in pravilno si je izbral tri sličice, ki so z glasom m, in tri s prvim glasom t. 

Analiza 8 dejavnosti (Priloga 4h):  

Pri reševanju delovnega lista, na katerem je sličicam določal prvi glas, si je pomagal s 

stavnico. Besedo je najprej izgovoril naglas. Če ni takoj prepoznal začetnega glasu, jo je 

nekajkrat glasno izgovoril, npr. »To je balon, b balon, b!« Za vsak primer je najprej posebej 

določil prvi glas, nato pa je skupaj povezal besede z enakim prvim glasom. Od šestih 

primerov je tri primere (z prvimi glasom A, B in U) rešil samostojno. Primer z prvim glasom 

P, K in Š je pravilno rešil z mojo pomočjo.  

Po končani uri sem učiteljici predlagala, da naj se s starši pogovori o učenčevem govoru in 

potrebnem strokovnem pregledu. Predlagala sem ji, da za učenca tudi med poukom pripravi 

čim več aktivnosti za razvijanje sposobnosti slušnega zaznavanja, ker ima učenec na tem 

področju opazen primanjkljaj. Posledica prav tega pa je lahko njegov nerazumljivi in nerazviti 

govor. 

6.5  Peta učna ura 

 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 20. 3. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 5. 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: vidno in slušno razločevanje, zlogovanje, igrače 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž, kartice s sličicami in kartice z zlogi 

(Priloga 5) 
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POTEK PETE INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost 

Učenec mi predstavi svoje tri najljubše igrače. Vprašam ga, ali se je v Makedoniji igral druge 

igre in z drugimi igračami, kot se igra zdaj v Sloveniji. Spodbudim ga, da naj mi predstavi, 

kako se igra otrok v Makedoniji razlikuje od igre otrok v Sloveniji.  

 

2. dejavnost (Priloga 5a) 

Učencu preberem navodila za reševanje delovnega lista za vidno razločevanje besed, nato 

učenec nadaljuje reševanje. 

 

3. dejavnost (Priloga 5b) 

Vaja za slušno razčlenjevanje besed na zloge.  

Najprej zlogujem svoje ime in pri tem plosknem za vsak zlog. Učenec ponovi za menoj in 

poskusi zlogovati še svoje ime. Nato na mizo položim nekaj sličic z različnimi predmeti; te 

poimenuje in jih nato s ploskanjem zloguje. Če besede ne zna zlogovati, mu pomagam s 

ploskanjem. 

 

4. dejavnost (Priloga 5c)  

Sledi branje zlogov in preprostih besed.  

Učencu povem, da bom najprej prebrala zloge in besede na kartončkih, potem pa jih bo on 

poskusil prebrati. 

Pri zlogovanju in branju si učenec lahko pomaga s slikovno-črkovno stavnico.  

 

5. dejavnost (Priloga 5č) 

Učenec reši delovni list tako, da poimenuje narisano in s križci označi število zlogov. 

 

6. dejavnost (Priloga 5d) 
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Učenec si najprej ogleda igrače v delovnem zvezku Križ kraž in jih poimenuje. Nato vsaki 

sličici določi prvi glas in poleg zapiše črko.  

 

7. dejavnost (Priloga 5e) 

Reši delovni list tako, da na sliki poišče, kaj ni igrača, in ustrezno označi. 

 

8. dejavnost  

Obravnava končnega glasu. Na mizo položim sličico mize, jo poimenujem in določim zadnji 

glas. Najprej zadnji glas v besedi poudarim jaz, nato ga poudariva tudi skupaj. Narediva še 

tri primere (noga, rak, komar). Na tla postavim tri obroče, vsak obroč ima svoj zadnji glas, 

in sicer I, A in S. Naloga učenca je, da iz vrečke izbere sličico, jo poimenuje, določi zadnji 

glas in položi v ustrezen obroč. 

 

Besede v vrečki so: hiša, muca, riba, raca, ena, žoga, roža goba, las, kos, pas, nos, sani, smuči, 

tri, kivi.  

 

9. dejavnost (Priloga 5f) 

Učenec samostojno reši delovni list v delovnem zvezku Križ kraž. Razvrsti sličice igrač glede 

na zadnji glas.  

 

 

10. dejavnost (Priloga 5g) 

Učenec posluša moja navodila in po pravilnem vrstnem redu nalepi izrezane sličice igrač v 

škatlo. Na sliki obkroži igrače, s katerimi se rad igra. Naročim mu, da naj do naslednjega 

srečanja iz revije ali časopisa izreže 5 slik, na katerih so igrače, s katerimi se rad igra. Za 

domačo nalogo reši še delovni list v delovnem zvezku Križ kraž tako, da poveže igračo in 

otroka.  

 

ANALIZA PETE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti: 

Učenec mi je z navdušenjem predstavil tri najljubše igrače, v pogovoru je bil zelo sproščen in 

zgovoren. Njegov govor je bil netekoč in slabše razumljiv. Povedal mi je, da ima v Sloveniji 

več igrač, kot jih je imel v Makedoniji in da otroci v Makedoniji nimajo takih igrač, kot jih 

imajo otroci v Sloveniji.  

u: »U Makedonija mi nismo igrali sa takim igračami, jaz tukaj mi kupili veliko avtov in 

toornjak. Tam pa sem imel en avto in igrali smo fudbal.« 

Analiza 2 dejavnosti (Priloga 5a): 

Pri reševanju delovnega lista za vidno razločevanje besed je bil uspešen: besedo oko je 

samostojno prepoznal in pravilno obkrožil v vseh besedah.  
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Analiza 3. dejavnosti (Priloga 5b): 

Pri dejavnosti slušnega razločevanja besede na zloge je imel najprej težave, zato sva nekaj 

primerov (žoga, riba in kuža) naredila skupaj. Potem ko je razlago usvojil, je naslednje 

primere (mačka, krava, sonce in miza) rešil samostojno in brez težav. Ker je bil pri 

zlogovanju uspešen, je bil motiviran, tako da je začel zlogovati tudi druge znane besede (roža, 

lisica, balon, mleko, mama, sir, bazen, teta, drevo, ura, raketa, semafor, zvezda in televizija, 

čokolada). Pri daljših besedah, kot sta televizija in čokolada, je imel nekaj težav, ker med 

ploskanjem ni uspel prešteti zlogov. Primer sva nato ponovila skupaj tako, da je on zlogoval 

in ploskal, jaz pa sem štela. Besedo semafor je vsakič izgovoril napačno, in sicer »samafor«, 

njegovo izgovarjavo sem popravila.   

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 5c):  

Sledilo je branje zlogov in krajših, preprostih besed. Ker učenec še ni znal brati, sva začela z 

metodo branja po odmevu. Učencu sem povedala, da bom zloge na lističih najprej prebrala 

jaz, potem pa jih bo prebral še on. Najprej ni razumel, zato je le ponavljal za menoj. Vse zloge 

sva najprej nekajkrat prebrala skupaj, nato je začel omenjeni način počasi usvajati. Od 

enajstih zlogov je samostojno in pravilno prebral 4 zloge, in sicer TA, NA, MA in MI. Ostale 

zloge je ponovil za menoj. Potem je poskusil prebrati tudi enostavne besede. Opozorila sem 

ga, da naj poskusi zloge med seboj povezati. Pri branju besed učenec najprej ni prepoznal črke 

M, zamenjal jo je s črkami B, L in P. Enostavnih besed ni znal samostojno prebrati. Besedo 

MAMA sva poskusila prebrati zlogovaje, nato jo je učenec znova prebral samostojno.   

Analiza 5. dejavnosti (Priloga 5č): 

Pri reševanju delovnega lista, na katerem je moral označiti število zlogov, je bil uspešen. 

Večino primerov je rešil samostojno. Primere televizija, rokavice in padalo je zlogoval z mojo 

pomočjo. Zlogoval je ob pomoči ploskanja, jaz pa sem s prsti kazala število zlogov. 

Analiza 6. dejavnosti (Priloga 5d): 

Opazila sem upad učenčeve motiviranosti za delo, zato sem mu predstavila novo temo, in 

sicer igrače. Večino igrač je ustrezno poimenoval. Povedal je s katerimi se on po navadi igra. 

Pri naslednji nalogi, pri kateri je moral določiti prvi glas, je pravilno rešil sedem primerov od 

dvanajstih. Pri besedah vlak, voziček, letalo, kanglica in sestavljanka  je določil prvi glas z 

mojo pomočjo. Učencu sem svetovala, da naj pri izgovorjavi besed poudari prvi glas, saj ga 

bo tako lažje prepoznal in določil. 

Analiza 7. dejavnosti (Priloga 5e): 

Pri označevanju predmetov, ki niso igrača, ni imel težav; hitro je prepoznal »vsiljivca«. 

Pravilno je rešil tri primere od štirih.  

Analiza 8. dejavnosti: 

Pri obravnavi končnega glasu je imel na začetku nekaj težav. Zadnji glas je zamenjal z prvim 

glasom, zato sem mu najprej nazorno poudarila zadnji glas, npr. »mizaaaaaa«. Ko sem na tla 

postavila obroče s črkami, me je takoj vprašal, kaj mora storiti. Pozorno je poslušal navodila. 
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Pri prvih primerih ni bil uspešen, zato sva jih rešila skupaj. Nazorno sem poudarila 

»nogaaaaa«, nekaj sekund sem počakala in nato je učenec sam prepoznal glas a ter sličico 

noge postavil v obroč s črko A. Besedo rak sem nekajkrat izgovorila, on pa je pozorno 

opazoval moja usta in najprej določil prvi glas (u: »Rak, r.«). Zopet sem ga opozorila, da naj 

bo pozoren na zadnji glas, nato sva glaskovala skupaj. Pravilno je ugotovil, da je to glas k. 

Naslednje primere je rešil samostojno, jaz pa sem ga le usmerjala. Ko sem opazila, da sličico 

ni položil v pravi obroč, sem mu naročila, da naj pri izgovoru poudari zadnji glas. Pri tej 

nalogi je zelo užival, vprašal me je, ali lahko vajo ponoviva.  

Analiza 9. dejavnosti (Priloga 5f): 

Pri reševanju delovnega lista je imel na začetku nekaj težav, ker ni vedel, kam naj prilepi 

sličice, pri katerih zadnji glas ni črka a ali o. Prav zato sem ga med reševanjem po potrebi 

opozorila na napako. Pri napačnih odgovorih sem ga opozorila, da naj primer ponovno reši in 

pri izgovarjavi nazorno poudari zadnji glas. Sličic »sestavljanka« in »vedro« ni znal 

poimenovati, zato sem mu pri poimenovanju pomagala. Pri določanju končnega glasu so mu 

pomagale tudi spodaj napisane besede, pri katerih je zadnja črka poudarjena z drugo barvo.  

Analiza 10. dejavnosti (Priloga 5g): 

Pri lepljenju igrač v škatlo je razumel ustna navodila. Slike igrač je po mojih navodilih 

pravilno poimenoval in prilepil.  

6.6  Šesta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 22. 3. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 6 

Učna tema: začetno opismenjevanje, razvijanje besedišča (kaj rad delam) 

Učna enota: zlogovanje 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni zvezek Križ kraž, kartice s sličicami, kocke (Priloga 6) 
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POTEK ŠESTE INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost 

Vodim pogovor o pravilih lepega vedenja oz. bontonu. Učenca vprašam, kako je preživel 

konec tedna. 

 

2. dejavnost (Priloga 6a)  

Pregledam rešeni delovni list in sličice igrač, ki jih je izrezal iz revij ali časopisa. Učencu 

naročim, da naj igrače poimenuje in nato besede zloguje. 

 

3. dejavnost (Priloga 6b) 

Učenec dobi kartončke s sličicami, poimenuje narisane predmete in zloguje besede. V vsaki 

besedi določi prvi glas, nato v par združi sličici z istim prvim zlogom. Po potrebi mu 

pomagam, tako da mu prvi primer demonstriram. 

 

 

4. dejavnost (Priloga 6c in 6č) 

Obravnava novega tematskega sklopa v delovnem zvezku Križ kraž, Kaj delam? Učenec si 

najprej ogleda sliko in jo nato opiše. Potem reši delovni list tako, da primerja dve sliki, 

obkroži razlike in nato še pove, v čem se razlikujeta.  

 

5. dejavnost (Priloga 6d) 

Učenec s karticami iz zbirke Slika jezika širi in utrjuje besedišče (glagole). Njegova naloga 

je, da dejanje na vsaki izbrani kartici poimenuje oz. opiše. 

 

6. dejavnost (Priloga 6e) 

Sledi didaktična igra spomin s karticam iz zbirke Slika jezika. Izberem kartice, na katerih so 

prikazani glagoli, in jih razporedim po mizi. Z učencem izmenično obračava po dve kartici. 
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Če sta enaki, ju položiva na stran. Učenec mora vsako dejanje oz. stanje, ki je prikazano na 

kartici, tudi poimenovati.  

 

7. dejavnost (Priloga 6f in 6g) 

Učenec si izbere trinajst kartic, na katerih so prikazana različna stanja ali dejanja. Učenec 

opazuje izbrane sličice, jaz pa mu preberem napise glagolov na drugih karticah. Ko na sliki 

prepozna prebrano dejanje, dvigne roko in zakrije sliko, ki prikazuje to dejanje. 

 

8. dejavnost 

Učenec izbere šest kock, jih premeša in vrže. Pogleda, kaj je prikazano, in opiše, kar vidi. 

Spodbujam ga, da tvori pravilne povedi in uporablja knjižne besede. Ob vsakem pravilnem 

odgovoru prejme manjšo kartico. Cilj je zbrati čim več kartic in si prislužiti nalepko.  

 

 

9. dejavnost (Priloga 6h) 

Učenec reši delovni list v delovnem zvezku Križ Kraž, in govori, kaj dela Ema. Spodbudim 

ga, da naj pri pripovedovanju poskuša uporabiti glagole, ki jih je spoznal pri učni uri. Za 

domačo nalogo reši še delovni list, na katerem s smeškom označi, kaj rad dela in česa ne 

mara delati. Poleg tega izreže tudi sličice, ki prikazujejo, kaj rad dela, in jih nalepi v svoj 

slovar oz. zvezek.  

 

ANALIZA ŠESTE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti: 

Učenec je sodeloval pri pogovoru o pravilih lepega vedenja. Naštel mi je pravila, ki jih mora 

upoštevati v razredu. Njegov govor je bil težko razumljiv, zato sem ga pri izgovarjavi nekaterih 

besed popravljala. Imel je težave pri sklanjanju ter pri uporabi ustreznega spola in števila. Npr.: 

»Gospod Kolona ne dovoli, da mi po razredu tečemo in da se poovarjamo se. Ko hočemo wc, 

da gremo moramo dvignemo roka« (Gospa Polona, nam ne dovoli teči po razredu. Če želimo 

na stranišče, moramo dvigniti roko.) 

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 6a): 

Navdušeno mi je pokazal, katere igrače je izrezal iz časopisa. Vse igrače je pravilno poimenoval 

in nato besede  pravilno zlogoval. Učni list iz sklopa Igrače je rešil pravilno. Poleg tega je 

samostojno in pravilno povedal, kdo ima kaj. 

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 6b): 

Učenec je samostojno prepoznal, poimenoval in zlogoval predmete na sličicah. Težave je imel 

pri določanju začetnega zloga, saj ga ni znal določiti. Pomagala sem mu tako, da sva nekaj 

primerov rešila skupaj. Besede sva zlogovala s pomočjo ploskanja, pri tem sva prvi zlog vedno 

poudarila. Nadaljeval je samostojno, prvi zlog je določil pravilno. Pare sličic z enakim prvim 

zlogom ni znal samostojno določiti, zato sva nalogo do konca rešila skupaj. 
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Analiza 4. dejavnosti (Priloga 6c):   

Učenec si je ogledal sliko v delovnem zvezku Križ kraž, sklop Kaj delam? Pravilno je 

poimenoval trinajst glagolov od šestnajstih. Glagol striči je zamenjal z glagolom rezati, glagol 

telefonirati z glagolom pogovarjati se in glagol risati z glagolom pisati. Spodbujala sem ga, da 

naj pri opisovanju dejanja oz. stanja poskusi tvoriti cele povedi in naj besede pravilno izgovarja. 

Pri naslednji nalogi, pri kateri je moral poiskati in obkrožiti razlike na sliki, najprej ni vedel, 

kaj naj stori. Spodbudila sem ga, da naj dobro pogleda ali opazi razlike pri dejanju ali stanju 

oseb na zgornji in spodnji sliki. Vsakič, ko je opazil razliko, mi je povedal, kaj dela oseba na 

obeh slikah. Npr. »Tukaj spi, tukaj gleda televizijo.« Učenec ni opazil razlike pri deklici, ki na 

zgornji sliki riše, na spodnji pa piše, zato sem mu primer dodatno razložila. Napačno je obkrožil 

dedka in mačko, saj se njuno dejanje na slikah ne razlikuje. Pri poimenovanju ostalih glagolov 

je bil učenec uspešen.  

Analiza 5. dejavnosti (Priloga 6č): 

Učenec je zelo dobro opisoval, kaj delajo osebe na sliki, vendar je nekatere glagole izgovoril 

napačno, npr. »peje« (poje), »kuva« (kuha), »on bra« (on bere). Če učenec prikazanega dejanja 

ni znal opisati, sem mu pomagala z dopolnilnim govorom. 

U: »Ja, in kako pravimo, če ne kdo dela kosilo? Da takrat… Ku…..  

u: »Kuvaaa!«  

U: » Kuha! Reci, ona kuha.«  

u: »Ona kuva.«  

u: »Knjige bra.«  

U: »Bere knjigo. Ponovi.«   

u: »Bere knjigo.«  

U:«Kaj pa dela ta fantek.«  

u: »Izreže krog.«  

U: »Dobro, kako rečemo, kaj dela nekdo, ko želi nekaj izrezati? Striže. Reci, on striže.«  

u: »On striže.«  

Težave je imel pri poimenovanju glagola striči, prav tega je menjal z glagolom rezati. Zato sem 

mu konkretno predstavila razliko, razrezala sem jabolko in s škarjami izrezala krog iz papirja. 

Vlogi sva tudi zamenjala, tako da je on opisoval svoje dejanje.  

u: »Zdaj strižem in zdaj režem.« Konkretno sem demonstrirala tudi glagole stojim, vstanem in 

sedim. Učenec je mojo razlago razumel, saj je nato obe dejanji pravilno in samostojno pokazal. 

Analiza 6. dejavnosti (Priloga 6d):  

Pri igri spomin sem bila pozorna, da je učenec razumel navodila igre. Vsak od naju je poskusil 

poiskati dve enaki sliki, ob vsakem dvigu kartice pa sva poimenovala glagol, ki je opisoval 

prikazano dogajanje. Učenec je navodila takoj razumel, pri igri je sodeloval brez težav. Ob 

vsakem pravilnem odgovoru je dobil kartico. Zelo ga je motiviralo, da je »tekmoval« z menoj, 

želel me je premagati. Sproti sem ga opozarjala, da naj pri opisovanju tvori cele povedi. 

Nekatere glagole učenec bodisi ni znal poimenovati bodisi jih je poimenoval v svojem 

maternem jeziku. Pri kartici sem ga spodbujala, da naj mi opiše kuhinjo. Učenčev govor je bil 

težko razumljiv, rekel je: »Juha se je izgoreva, zid je crn.« Za njegov govor so značilne 

nepopolne povedi z besedami, ki niso ne makedonske ne slovenske. Pri kartici, na kateri je 
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prikazana gospa, ki nakupuje, je rekel: »Ona šla mamica, da kupi za kosilo.« Potem ko sem ga 

popravila, je pravilno ponovil za mano, in sicer: »Ona nakupuje. Kupila je hrano.« V 

učenčevem govoru se sliši vpliv njegovega prvega jezik: »On se igra z loptom. On kuva.« 

u: »Igrajo se z žogo. Oni se igrajo pojejo. Ne oni plešejo.«   

U: »On teče. On telovadi.«  

u: »Oni knjige brajo.«   

U: »Ponovi še enkrat, on bere knjigo!«   

u: »On bere. Oni pišejo. Oni glasbo slišijo.«   

U: »Ne, pravilno rečemo, ona dva poslušata glasbo.«  

u: »Ona dva poslušata glasbo. Oni plasaja.   

U: »Pravilno je plavati. Reci, on plava.«   

u: »On plava. Oni tancuju.«  

U: »Kako pravimo po slovensko, oni plee..?«   

u: »Plešejo! Oni goorijo po telefonu. Oni spijejo.«  

U: »Bolj pravilno je, on se pogovarja in on spi.  

Učenec je pogosto izpuščal glasove, in sicer ni izgovarjal glasu r. Npr.: »Oni se pogoajajo. Oni 

goojijo.« To pomeni, oni se pogovarjajo in oni govorijo.  

Svoj stolpec kartic je ves čas primerjal z mojim. Na koncu, ko je bil njegov kupček višji od 

mojega, je rekel: »Tamara, to moraš vaditi, da boš znala. Zdaj sem jaz boljši od tebe.« Seveda 

učenec na začetku ni poznal vseh glagolov, zato sva jih nekajkrat skupaj poimenovala. Glagole 

si je hitro zapomnil, nekaj težav so mu povzročali naslednji: nakupovati, likati, razmišljati, 

smučati in pomivati.  

Analiza 7. dejavnosti (Priloga 6e): 

Tudi pri naslednji igri je učenec uspešno sodeloval. Pozorno je poslušal, katere glagole sem 

prebrala, nato pa jih je poskusil poiskati. Večino glagolov je hitro in samostojno prepoznal in 

slike ustrezno prekril. Težave je imel pri glagolih obešati in zalivati. Opazila sem, da zamenjuje 

glagola speči in kuhati. Glagol brati je izgovarjal napačno, in sicer »On bra.« Spodbudila sem 

ga, da je besede izgovarjal pravilno in tvoril cele povedi. Glagoli, ki jih je učenec spoznal pri 

didaktični igri, so: teči, telovaditi, gledati, plavati, govoriti, teči, loviti, kuhati itd.  

Analiza 8. dejavnosti:  

Uro sva nato nadaljevala z novo didaktično igro kocke s sličicami. Učencu so bile kocke zelo 

zanimive, zato je želel hitro delati. Pri opisu dejanj in stanj je bil uspešen, toda nekatere besede 

je izgovarjal napačno, npr. besedo škatla je izgovori sklatka in škakla. Neprestano je menjal 

glasova s in š; glasu š ni znal izgovoriti. Prav tako je pogosto zamenjal pravilen besedni vrstni 

red, npr. »Se zoga on. Zoga je zbeala.« (On se žoga. Žoga mu je zbežala.) Za vsak pravilen 

odgovor sem učenca sproti pohvalila.  

V nadaljevanju je napisan najin kratki dialog pri igri kocke s sličicami.  

u: »Oni zvoni. On je zlomil prst.«  

U: »Bravo!«  

u: »Oni se držijo po roke.«  

U: »Koliko oseb vidiš na sliki?«  

u: »Dve.«  
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U: »Bravo, zato je ona dva se držita za roke.«  

u: »On kliče prijatelja piatelja. On škarje.«  

U: »Prijatelja. Pravilno je on striže.« Razložim, da režemo z nožem in strižemo s škarjami.  

u: »On striže v škarje.«  

U: »Ne, ponovi. On striže s škarjami.«  

Učenec je imel pogosto težave pri določanju števila in spola ter z izgovorjavo besed. Glagole 

rokovati, striči, pogovarjati se ni mogel pravilno izgovoriti.  

Analiza 9. dejavnosti (Priloga 6f): 

Učenec je samostojno in pravilno opisoval, kaj dela Ema. Spodbujala sem ga, da naj med 

pripovedovanjem uporablja besede (glagole), ki jih je spoznal pri učni uri. Učenec je 

samostojno in pravilno uporabljal mdr. tudi glagole, ki jih je spoznal pri prejšnjih dejavnostih. 

6.7  Sedma učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 27. 3. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 7 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: opis slike, prvi in zadnji glas, zlogovanje, branje zlogov 

Učne oblike:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Učna sredstva: črkovna stavnica, kartončki z zlogi in besedami, delovni list 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učila: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž (Priloga 7) 

Učni pripomočki: igra Brainbox, kartice z zlogi (Priloga 7) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 
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Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 

Začetno opismenjevanje – mimi. http://priprave.mimi.si/wp-

content/uploads/2009/03/zacetni-glas.pdf (20. 3. 2017). 

POTEK SEDME INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost (Priloga 7a) 

Pregledava domačo nalogo. Učenec s pomočjo rešenega delovnega lista pove, kaj rad dela in 

česa ne mara. Opiše sličice, ki jih je nalepil v zvezek, jaz pa poleg njih napišem ustrezni 

glagol.  

 

2. dejavnost (Priloga 7b in 7c) 

Učenec reši delovni list tako, da sestavi sliko in pove, kaj delajo osebe. Sledi dejavnost, v 

katerem učenec najprej izreže sličice, ki prikazujejo potek Majinega dneva. Nato izrezane 

sličice po mojem opisovanju nalepi na časovni trak. 

 

 

3. dejavnost (Priloga 7č in 7d) 

Predstavim navodila za igro Brainbox, prvi primer tudi demonstriram. Učenec izbere eno od 

kartic, si jo dobro ogleda in vrže kocko. Število, ki je na vidni ploskvi, določi, na katero 

vprašanje mora odgovoriti. Preberem vprašanje, učenec pa nanj odgovori. Če odgovori 

pravilno, dobi kartico, tisti, ki ima na koncu več kartic, je zmagovalec. Ker učenec še ne zna 

brati, si svoja vprašanja preberem sama. 

 

4. dejavnost (Priloga 7e) 

Sledi reševanje delovnih listov, in sicer določanje začetnega in končnega glasu. Pri reševanju 

si učenec pomaga s stavnico. V okvirček zapiše ustrezno črko.  

Opozorim ga na pravilen zapis črk. 

 

5. dejavnost (Priloga 7f) 

Učenec zloguje besede, število zlogov označi s križci. Po potrebi mu pomagam zlogovati s 

ploskanjem.  

 

6. dejavnost: 

Sledi dejavnost minuta za zdravje. Z učencem se igrava igro pik pok. Postaviva se drug proti 

drugemu. Hodiva tako, da se vsakič premakneva drug proti drugemu za dolžino svojega 

stopala in ob tem izrekava besedo, eden reče pik, drugi pok. Tisti, ki prvi stopi drugemu na 

stopalo, zmaga. 

 

 

 

http://priprave.mimi.si/wp-content/uploads/2009/03/zacetni-glas.pdf
http://priprave.mimi.si/wp-content/uploads/2009/03/zacetni-glas.pdf
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7. dejavnost (Priloga 7g) 

Pregledava slikovno-črkovno stavnico. Učenec samostojno poimenuje narisane predmete in 

pove, katere črke prepozna in katerih ne prepozna. Na kartončkih so napisani zlogi, učenec 

najprej poimenuje posamezno črk, nato pa poskusi prebrati zlog. Pri tej dejavnosti mu 

pomagam. Po potrebi dejavnost izvedeva z odmevom, zlog najprej preberem jaz, nato on 

ponovi za mano. 

 

 

8. dejavnost (Priloga 7h) 

Učenec izžreba dva kartončka s sličicami. Za domačo nalogo na vsakem kartončku izreže 

sličice, ki imajo enak prvi glas, jih nalepi v preglednico in nato kartonček prilepi še v zvezek. 

Učenec poimenuje sličice in glaskuje besede. Povem mu, da bo vsako uro za domačo nalogo 

izžrebal novi dve črki in rešil dva nova kartončka, za določanje prvega/zadnjega glasu in 

utrjevanje razčlenjevanja besed na glasove.  

 

ANALIZA SEDME INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 7a): 

Učenec je delovni list rešil pravilno. Učenčev govor je bil težje razumljiv. Imel je težave s 

skladenjsko zmožnostjo. Nepravilno je rabil glagol imeti. 

 

u: »Jaz rad imam ležim. Rad imam risat. Rad imam poslušat.«   

u: »Jaz imam rad kuhat.«  

 

Povedala sem mu, da naj glagol imeti uporablja, ko želi povedati, da ima nekaj v lasti oz. da je 

nekaj njegovo. Povem mu, da je pravilno jaz ležim, rad jem ipd. Pri nekaterih primerih je učenec 

tvoril ustrezne povedi, npr.: »Rad igram igrice. Glagole, ki je učenec uporabil, sem napisala v 

njegov zvezek. 

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 7b in 7c): 

Učenec je pravilno sestavil sliko in poimenoval dejanja oseb na njej. Pri opisovanju sem 

opazila, da je deček nekatere besede izgovarjal nerazumljivo oz. nepravilno. Njegovo 

izgovarjavo sem sproti popravljala. Primer njegovega opisovanja: »Se igra igrice na aunalnik.« 

Popravim sem ga: »On igra računalniške igrice.«  

Nato je po mojih navodilih pravilno nalepil sličice na časovni trak. Pri opisovanju sličic je imel 

težave pri poimenovanju dejanj in izgovorjavi besed.   

u: »Ema peje. Glasbo sliši. Knjigo bra. Ne, ona riše knjigo. Ona je, se igra s kockami.« Po 

govorjenju sem ga najprej pohvalila, da je sličice dobro opisal, nato pa sem ga spodbudila, da 

naj nekatere besede poskusi še enkrat ponovit za menoj. Učenec je ponovil: »Ema poje. Posluša 

glasbo. Bere knjigo.«  
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Analiza 3. dejavnost (Priloga 7č in 7d):  

Pri igri Brainbox je bil učenec zelo motiviran. Brez težav je razumel navodilo in vprašanja, ki 

sem mu jih zastavila. Na večino vprašanj je odgovoril pravilno, težave je imel pri pravilni 

izgovarjavi, rabi ustreznih sklonov, spola in števila. Njegov govor je bil težko razumljiv, 

občasno je izpuščal nekatere glasove.  

 

u: »Ptičke pejejo. On je meseo jede. On je pivo pije. Videl sem modro nebo in obvak. Drevesaa 

so črni. On je toornjak. Metulčk ena. Vrgel sem sest.«  

  

Učenec nekaterih besed za poimenovanje predmetov ali oseb še ni poznal, npr. strašilo.  

Učenec se je ob napačni izgovarjavi večkrat sam popravil (u: »On se kupa. O, ne! On se kopa.«)  

in besedo znova izgovoril pravilno. Kartice, ki jih je učenec zbiral, so mu predstavljale dodatno 

motivacijo, želel jih je zbrati čim več.  

Težave mu je povzročalo izgovarjanje vseh šumevcev, izgovoril je sest in ne šest. Učenec je 

znal samostojno razložiti, kaj je mavrica. Rekel je: »To je, ko ima razne boje, gor na svetu jo 

vidim.« Naštel je barve, in sicer: »Rdeča, oranđa, rumena, zelena, modra, oijolčna, roza.« Med 

igro sem ga večkrat pohvalila in spodbudila k igranju. Pri sliki slona, ki je obrnjen v levo stran, 

sem ugotovila, da učenec ne ve, katera je leva stran in katera desna.  

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 7e):  

Pri določanju začetnega glasu je na delovnem listu samostojno in pravilno povezal šest parov 

od desetih. Učenec ni znal poimenovati lešnika, dimnika, zibelke, voza in vesla. Ker so te 

besede manj pogoste in se z njimi še ni srečal, sem mu pri poimenovanju pomagala. Opazila 

sem težavo pri izgovarjavi šumavcev, in sicer je rekel zirafa in ne žirafa, zaga in ne žaga. 

Nekatere besede je izgovarjal napačno, okno kot jokno in opica kot jopica, zato je pri omenjenih 

besedah za prvi glas določil glas j. Poudarila sem, da je to okno in opica ter prvi glas o. Pri 

zapisu črk ni imel težav, saj je vse črke pravilno napisal. Pri zapisu si je občasno pomagal s 

stavnico (pri zapisu črke T in L). Zadnji glas pri prvih primerih sva določila skupaj. Nato je 

nadaljeval samostojno. Končnega glasu ni znal določiti naslednjim besedam: telefon, noj, zmaj, 

klobuk in kaktus, zato sva te primere naredila skupaj.  

Analiza 5. dejavnosti (Priloga 7f): 

Pri zlogovanju besed je bil samozavesten in uspešen. Večino primerov je rešil samostojno in 

pravilno, le sličico, na kateri je bila narisana nevesta, ni znal poimenovati.  

Analiza 6. dejavnosti:  

Navodila pri igri pik pok je učenec razumel. Igra mu je bila tako všeč, da sva jo dvakrat 

ponovila. Pri naslednji dejavnosti je bil bolj zbran.  

Analiza 7. dejavnosti (Priloga 7g): 

Pri branju zlogov je imel sprva nekaj težav in ni želel brati. Nato sem ga spodbudila, da naj mi 

najprej pove, katere črke prepozna. Vse črke je uspešno prepoznal, zato sva nadaljevala  branje 

zlogov. Prvi primer sem prebrala jaz, tako da sem pri branju nazorno vlekla glasove. Naročila 
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sem mu, da naj ponovi za mano, in nato je tudi storil. Zloge no, ne, la in je je uspešno prebral. 

Besedi mir in las sva prebrala skupaj.  

6.8  Osma učna ura 

POTEK OSME INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost 

Z učencem najprej pregledava domačo nalogo, tj. kartončka za določanje prvega glasu in za 

utrjevanje glaskovanja.  

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 29. 3. 2017 

Šola: Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 8 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: prvi in zadnji glas, poznavanje hrane, pravilna uporaba števila samostalnikov 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž, kartončki za utrjevanje števila 

samostalnikov (Priloga 8) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Alič, T., Kern, D. (2015a). Križ kraž: učbenik za začtno učenje 

slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. Ljubljana: Znanstvena 

založba Filozofske fakultete. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 
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2. dejavnost  

Ponovim navodila za igro Brainbox. Začneva z igro. Zmagovalec je tisti, ki prvi zbere 5 

kartic. 

 

3. dejavnost 

Vodim pogovor o hrani in prehranjevalnih navadah. Učenca vprašam, kaj rad je in česa ne 

mara. Prosim ga, da naj mi našteje nekaj tradicionalnih makedonskih jedi in tiste, ki jih je 

prvič poskusil v Sloveniji. Pokažem mu fotografije tradicionalnih slovenskih jedi, te tudi 

poimenujeva.  

 

 

4. dejavnost (Priloga 8a) 

Obravnava novega tematskega sklopa hrana. V delovnem zvezku Križ kraž si učenec ogleda 

sliko in poimenuje jedi. Nato pri vsaki besedi določi prvi glas in ga zapiše s črko.  

 

5. dejavnost (Priloga 8b) 

Na drugem delovnem listu učenec poimenuje različne pijače, ki so na sliki, in poleg zapiše 

končni glas. Nato reši nalogo tako, da najprej pove, kaj je na sliki, in poveže sličici, ki 

prikazujeta enako hrano.  

 

6. dejavnost (Priloga 8c) 

Učenec poveže sličico osebe in hrano, nato pove, kaj kdo je oz. pije.  

 

7. dejavnost (Priloga 8č) 

Učencu s karticami ponazorim razliko med ednino, dvojino in množino tako, da dvigne 

posamezno kartico in pove, kaj je na sliki. Npr.: »Na sliki je ena banana. Na sliki sta dve 

banani.« Ob primerih na karticah vadi pravilno rabo števila pri samostalnikih, oseb in 

glagolov. 

 

8. dejavnost (Priloga 8d) 

Učenec dopolni manjkajoči zapis na delovnem listu. Nalogo najprej reši ustno. Pri zapisu mu 

po potrebi mu pomagam. 

 

9. dejavnost (Priloga 8e) 

Učenec reši delovni list, in sicer tako, da poimenuje sličice, besedam določi prvi in zadnji 

glas ter pobarva prvo in zadnjo črko v besedah. 

 

 

Za domačo nalogo učenec izreže sličice hrane in pijače ter jih nalepi v preglednico. Poleg 

tega reši še dva delovna lista; na prvem listu poveže hrano in pijačo. Na drugem delovnem 

listu označi, kaj ima rad in česa ne mara. Pripravi še dva nova kartončka, na katerih zopet 

prilep sličici z enakim prvim glasom.  
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ANALIZA OSME INDIVIDUALNE URE  

Analiza 1. dejavnosti:   

Pregled domače naloge. Učenec jo je pravilno rešil. Na kartončka je samostojno prilepil tri 

sličice z enakim prvim glasom. 

Analiza 2. dejavnosti:  

Uvodno igro je učenec že poznal. Pri igri je sodeloval in motivirano odgovarjal na vprašanja. 

Sličice, na katerih je bila puščica, ni znal poimenovati. Pri tem sem mu pomagala, nato pa sva 

se pogovorila, kje vse lahko vidimo puščice. Pri pogovoru je sodeloval in povedal, da je puščico 

že videl na semaforju in na cesti. Naročila sem mu, da naj v teh dneh opazuje, kje vse okoli nas 

lahko vidimo različne puščice. V njegov slovar sva napisala novo besedo. Učenec je imel težave 

pri izgovarjavi in tvorjenju povedi. u: »Ona račka tkaj na vodi se peje.«, »Dreva nč nima liste.« 

Spodbujala sem ga, da je ponavljal za menoj in govoril počasneje. Poleg puščice učenec ni znal 

poimenovati strašila. Razložila sem mu, zakaj in kam kmetje postavljajo strašila. Prvič je 

besedo strašilo izgovoril takole: » Strašiiiivooo!«. Težave je imel pri rabo slovničnega števila 

in spola. Ko je opisoval žival na kartici, je rekel: »Ima dva oči, eno oči. On, ptička stoji na graji 

in ta sanke stoji tuki.«   

Analiza 3. dejavnosti:  

Učenec je pri pogovoru o hrani dobro sodeloval. Povedal mi je, da je v Makedoniji rad jedel 

skaro (pečeno meso na žaru) in burek. Potožil mi je, da mu kosilo v šoli ni všeč, ker ne mara 

zelenjave. Učenec še ni poskusil vseh jedi, ki sem mu jih predstavila. Rekel je, da je potico in 

klobaso že poskusil in da sta mu bili všeč.  

Analiza 4., 5. in 6. dejavnosti (Priloga 8a, 8b in 8c): 

V delovnem zvezku je pravilno poimenoval vse sličice razen masla in marmelade. Samostojno 

je določil prvi glas pri vsaki hrani in pijači. Pri povezovanju sličic v pare je bil uspešen, vse jedi 

je prepoznal in jih pravilno povezal. Pri naslednji nalogi sem ga spodbudila, da naj tvori 

pravilne povedi in da naj bo pozoren tudi na poimenovanje oseb. Pravilno je uporabil glagola 

jesti in piti.   

u: » Fantek je čokolado. Babica pije limonado.«    

Analiza 7. dejavnosti (Priloga 8č):  

Dejavnost za utrjevanje pravilne rabe števila pri samostalnikih sva najprej poskusila skupaj. 

Pokazala sem kartico, on pa jo je poimenoval, nato sva vlogi zamenjala. Napake sem sproti 

popravila. Najpogostejše napake so bile pri rabi dvojine, zato sva  te primere večkrat ponovila. 

Učenec je na koncu sličice samostojno poimenoval in uporabil ustrezno slovnično število.  

Analiza 8. dejavnosti (Priloga 8d):  

Delovni list pri osmi dejavnosti je bil zanj prezahteven, zato ga je rešil ustno, jaz pa sem napisala 

rešitve.  
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Analiza 9. dejavnosti (Priloga 8e):  

Pri določanju prvega in zadnjega glasu ni imel večjih težav, ker mu je bila naloga znana. Prvo 

črko besede je samostojno in v vseh primerih pravilno označil. Sličico, na kateri je fen oz. 

sušilnik za lase, sprva ni znal poimenovati, zato sem mu pomagala. Besedam dimnik, šotor, rep 

in klop ni znal določiti zadnjega glasu, zato sva te primere rešila skupaj, ostale pa je rešil 

samostojno. 

6.9  Deveta učna ura 

 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 4. 4. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 9 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: hrana in pijača, obravnava velike tiskane črke S in Š, vidna zaznava, zapis besed 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

• – glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž, kartice s sličicami (Priloga 9) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 
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POTEK DEVETE INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost (Priloga 9a in 9b) 

Pregledava domačo nalogo. Učenca spodbudim, da mi pove, katere sličice je nalepil k hrani 

in katere k pijači. Nato pove, kaj jemo in kaj pijemo ter kaj rad je/pije in česa ne mara. 

 

 

2. dejavnost (Priloga 9c in 9č) 

Ponovitev črk s črkovno stavnico. Sledi obravnava velike tiskane črke S in Š. 

 

1. Najprej učenec spoznava glas s (kača se plazi, sssssss, sssssss) in š (ššššššššššš, piha 

veter). Uvedem gib za glas s in š, učenec ponovi glas in gib.  

 

2. Črki S in Š zapisuje v zdrob, na hrbet, nato pa črki oblikuje z vrvico. 

  

3. S svinčnikom zapisuje različno velike  črke na delovni list. 

 

4. Dam mu sličice, na katerih so predmeti, ki se začnejo z glasom s ali š. Predmete 

poimenuje in jih razporedi glede na prvi glas.   

 

S: sonce, slon, slika, sova, sladoled, svinčnik 

Š: školjka, šilček, šotor, šal, škatla, škarje 

 

3. dejavnost (Priloga 9d) 

Učenec reši delovni list za utrjevanje vidnega razločevanja besed. 

 

4. dejavnost (Priloga 9e) 

Razdelim mu nekaj sličic s hrano. Sličice poimenuje in določi prvi in zadnji glas. Če ima pri 

določanju prvega in zadnjega glasu težave, si pomaga s stavnico, sličici pa dodam kartonček 

z besedo. 

 

5. dejavnost (Priloga f) 

Učenec reši delovni list. Sličicam hrane oz. besedam določi zadnji glas. 

 

6. dejavnost (Priloga 9g in 9h) 

Učenec rešuje delovni list. Poimenuje sličice, napiše besede in jih nato prebere (SONCE, 

ŠOTOR, SANKE, SRNA, TORBA, BALON). Pri drugem delovnem listu utrjuje sposobnost 

vidnega razločevanje besed tako, da v besedah obkroži besedo KOŠ. 

 

 

Za domačo nalogo reši dva delovna lista z labirintom in izdela dva kartončka za določanje 

prvega glasu.  
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ANALIZA DEVETE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 9a in 9b): 

Domačo nalogo je učenec v celoti rešil pravilno. Povedal mi je, katere sličice je nalepil k hrani 

in katere k pijači. Samostojen je bil tudi pri poročanju, kaj jemo in kaj pijemo. Predstavil mi je, 

kaj rad je in česa ne mara. Povedal je, da ne mara masla, medu in zelenjavne juhe, rad pa ima 

sladkarije, ki mu jih mama kupi, če je priden. Besede s šumevci je izgovarjal napačno. Rekel 

je: »Sendvic. Caj.« Pri izgovorjavi sem ga popravila in spodbudila, da naj besedo za menoj 

zopet izgovori, vendar je bila njegova izgovarjava šumevcev vsakič nepravilna  

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 9c in 9č):   

Učenec je pri obravnavi velike tiskane črke S in Š dobro sodeloval, večino dejavnosti je izvajal 

samostojno. Pri zapisu črk je bil nemiren in površen. Pri razvrščanju besed glede na prvi glas 

je imel nekaj težav, saj je težko ločil glasova s in š. Nalogo je najprej naredil samostojno, nato 

sva rešitve pregledala in popravila. Pozorna sem bila, da je učenec usvojil razliko v izgovorjavi 

črke S in Š. Pomagala sem mu s fonetično metodo. Učenec je najprej gledal, kako izgovarjam 

posamezne besede in nato poskusil slišano tudi ponoviti.  

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 9d):  

Na delovnem listu je pri vseh primerih pravilno obkrožil besedo kos. 

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 9e):  

Opazila sem, da je pri igri s karticami zelo užival in da je pravilno določil tako prvi kot zadnji 

glas pri večini primerov. Najprej je poskusil določiti prvi in zadnji glas predmetu na sličici brez 

besed, nato pa sem mu priložila tudi te. Pomoč je potreboval le pri sličici krofa in lizike.  

Analiza 5. dejavnosti (Priloga 9f):  

Pri reševanju delovnega lista je bil samostojen, nalogo je rešil hitro in brez težav. Spodbujala 

sem ga, da je vsak primer izgovoril glasno in pri tem poudaril zadnji glas. Pri izgovorjavi je 

brez težav in nazorno izgovoril končni glas. Učenec je vse sličice prilepil v ustrezen stolpec. 

Analiza 6. dejavnosti (Priloga 9g in 9h): 

Pri reševanju delovnega lista in pisanju besed so mu bili v pomoč napisi s sličicami. Posamezne 

črke je le prepisal. Skupaj sva brala tako, da sva črke/glasove nazorno povezovala. Učenec si 

je pri branju pomagala tako, da je črkam sledil s prstom. Sličico srne ni znal poimenovati, 

besede pa ni samostojno prebral. Tudi pri zadnjem delovnem listu vidnega prepoznavanja je 

besedo koš pravilno obkrožil pri vseh primerih. 

6.10 Deseta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 5.4. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 10 

Učna tema: začetno opismenjevanje 
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Učna enota: utrjevanje poznavanja velikih tiskanih črk, zapis črk in besed, poznavanje 

oblačil 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacija na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž, oblačila (Priloga 10) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 

 

POTEK DESETE INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost (Priloga 10a) 

Z učencem pregledava domačo nalogo. Nato na slikovno-črkovni stavnice učenec 

samostojno poimenuje črke, ki mu jih pokažem. 

  

2. dejavnost (Priloga 10b in 10c) 

Učenec reši dva delovna lista. Na prvem s pomočjo grafične metode napiše besede in jih nato 

skupaj prebereva. Besede glaskujeva. Na drugem delovnem listu poimenuje sličice, nato pa 

pove, v katerih besedah sliši glas u oz. z in zlog ka. 
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3. dejavnost (Priloga 10č) 

Obravnava novega tematskega sklopa Oblačila v delovnem zvezku Križ kraž. Učenec si 

najprej ogleda sliko, na kateri so različna oblačila; nato jih poimenuje.  

 

Na listkih pripravim besede z napisi oblačil. Učenec pod sličico nalepi ustrezno besedo. 

Spodbudim ga, da naj najprej določi prvi glas, vsako besedo glaskuje in prebere. 

 

4. dejavnost 

Sledi aktivnost obešanje perila. V košari so različna oblačila. Preverim, ali učenec zna 

poimenovati vsa oblačila. Učenec posluša navodilo, iz košare vzame ustrezno oblačilo in ga 

obesi na stojalo. Npr.: »Poišči suknjič in ga obesi. Poišči nogavice in jih obesi.« Nato oblačila 

razvrsti glede na letne čase oz. na to, kaj lahko nosimo pozimi, poleti, spomladi in jeseni.  

 

 

Za domačo nalogo reši dva delovna lista. Na prvem označi, kaj nosimo pozimi in kaj poleti, 

na drugem pa, kaj nosi deček in kaj nosi deklica. Poleg tega napiše še po eno vrstico črk J in 

V ter izdela dva nova kartončka, na katerih izbere sličice z enakim prvim glasom. 

 

 

ANALIZA DESETE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 10a):  

Učenec je domačo nalogo rešil pravilno, rešitve je povedal tudi ustno. Pri naslednji dejavnosti 

je prepoznal naslednje črke: O kot opica, T kot torta, M kot muca, R kot riba, I kot igrače, A 

kot avto, S kot semafor, K kot kitara, U kot ura, E kot ena, G kot gos, S kot semafor, Š kot 

šotor. Še vedno ni znal poimenovati naslednjih črk: V, D, N, C, B, J, H, F in Č.  

Kartice s črkami, ki jih ni prepoznal, sva dala na stran, da si jih je učenec na koncu ponovno 

ogledal. Sliko vaze, ki je narisana pri črki V, ni znal poimenovati, zamenjal jo je s posodo. Pri 

sliki žoge, glasu Ž ni mogel izgovoriti, zato je rekel z in zoga. Enako pri črkah Š in Č. Pri sliki 

nogavic je zamenjal črki N in M.V takih primerih sem besedo izgovorila s poudarjenim prvim 

glasom oz. tako, da sem vlekla prvi glas, npr. vvvvvvaza, nnnnnogavica, cccccopata ipd. 

Učenec je nato lažje poimenoval prvi glas in na kartici prebral črko. Črki O in U je pravilno 

poimenoval, vendar besedi opica in ura ni pravilno izgovoril »O kot jjjopica in u kot jura.« Pri 

tem sem ga znova opozorila in spodbudila, da naj razmisli, katera črka je to. Pri črki G je sličico 

gos poimenoval v svojem maternem jeziku »guska«. 

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 10b in 10c):  

Pri zapisu besed je bil uspešen. Črke je zapisoval pravilno in čitljivo. Pri branju novih besed, 

kot so ata, nit in Tina, je imel težave, zato sva najprej glaskovala besede po metodi odmeva, 

nato jih je učenec prebral. Učenec je bil za delo motiviran in je želel besede sam glaskovati. 

Pohvalila sem ga in ga spodbudila, da naj vadi branje tudi doma. Delovni list, namenjen 

utrjevanju slušnega razločevanja, je bil zanj prezahteven, zato sva nalogo naredila skupaj. 

Najprej sem besede glaskovala zelo počasi in iskani glas poudarila. Nato je učenec še enkrat 

samostojno glaskoval.  
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Analiza 3. dejavnosti (Priloga 10č):  

Učenec je uspešno poimenoval skoraj vsa oblačila, razen puloverja, obleke, krila in čevlja. 

Napise je najprej razporedil in si jih nekaj časa ogledoval, nato pa je vsakemu določil prvi glas. 

Besede je učenec po metodi odmeva prebral za mano. Prebrane besede sva tudi glaskovala. 

Daljše in zahtevnejše besede sva glaskovala skupaj, medtem ko sem ga pri krajših besedah 

spodbudila, da naj poskusi sam. Opazila sem, da je bil pri reševanju zelo motiviran, primere je 

želel rešiti samostojno. Vsakič, ko je posamezen napis prebral, ga je postavil pod ustrezno 

oblačilo.   

Analiza 4. dejavnost:  

Pri obešanju perila je bil učenec nasmejan in zadovoljen. Učenec je pri aktivnostih s konkretnim 

materialom užival. Pozorno je poslušal navodila, izbral pravilna oblačila in jih pravilno obesil. 

Nekaj težav so mu povzročale besede, ki jih še ni usvojil, in sicer suknjič, krilo in srajca. Pri 

razvrščanju oblačil glede na letne čase mi je učenec povedal, da jeseni in spomladi nosimo 

podobna oblačila. Smiselno je ločil poletna in zimska oblačila. 

6.11 Enajsta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 10.4. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 11 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: oblačila in letni časi, branje zlogov, vidna prepoznava in zapis besed 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacija na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž, črkovna stavnica (Priloga 11) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno–črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 
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Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 

 

POTEK ENAJSTE INDIVIIDUALNE URE 

 

1. dejavnost (Priloga 11a, 11b in 11c) 

Pregledava domačo nalogo in se po potrebi pogovoriva o napakah. 

 

 

2. dejavnost (Priloga 11č) 

Sledi aktivnost v delovnem zvezku, poslušaj in obesi, pri kateri učenec najprej izreže sličice 

oblačil nato pa jih »obeša« tj. nalepi po mojih navodilih. 

 

3. dejavnost (Priloga 11d)  

Branje zlogov in enostavnih besed s pomočjo slikovne-črkovne stavnice. Najprej nekaj besed 

preberem jaz, potem pa učenec po metodi odmeva prebere za mano. Nato nadaljuje 

samostojno. Zloge napišem v njegov zvezek. Na enem primeru pokažem, kako si lahko 

pomagamo pri branju z vijugami, tako da med branjem črke v posamezni besedi povezujemo 

z vijugami. Vijuge pa učencu lahko pomagajo, da glasove izgovarja bolj povezano.   

 

4. dejavnost (Priloga 11e) 

Pospravljanje oblačil v omaro. Učenec izreže sličice z oblačili in jih po mojih navodilih 

nalepi v omaro. 

 

5. dejavnost (Priloga 11f) 

Reševanje delovnega lista oz. utrjevanju vidnega razločevanja besed ter branje in pisanje 

besed. 

 

 

Navodilo za  domačo nalogo. Učenec doma samostojno reši delovni list; posameznemu 

obuvalu poišče ustrezen par. Poleg tega izbere še dva nova kartončka za določanje prvega 

glasu.  

 

  

ANALIZA ENAJSTE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 11a, 11b in 11c):  

Učenec je pravilno rešil oba delovna lista v delovnem zvezku in kartončka s sličicami. Zapis 

črk J in V je bil ustrezen, opozorila sem ga le, da naj v prihodnje črke zapiše v okvirček. Učenec 
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je pravilno povezal poletna in zimska oblačila. Prav tako je pravilno rešil delovni list, torej 

pravilno oblekel deklico in dečka.  

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 11č):  

Pri nalogi »Poslušaj in obesi« učenec ni imel težav, saj sva to aktivnost konkretno izvedla že 

prejšnjo uro. Nalogo je pravilno rešil. 

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 11d):  

Pri branju zlogov je imel učenec nekaj težav. Zato sem ga najprej prosila, da naj poimenuje 

črke. Nato je po metodi odmeva prebral nekaj enostavnih zlogov. Učenec je nadaljeval 

samostojno. Učenec je napredoval pri glaskovanju in branju zlogov, medtem ko besed ni 

zmogel prebrati samostojno. Pri branju oz. vezavi glasov si je pomagal z risanjem vijug.  

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 11e):  

Za razvijanje motorike roke sem učencu pripravila dejavnosti, pri kateri je izrezoval sličice. 

Pozorna sem bila, da je strigel pravilno. Učenec je besedišče pri sklopu oblačil odlično usvojil, 

zato tudi pri dejavnosti pospravljanja oblačil v omaro ni imel težav. Oblačila je nalepil v 

pravilnem vrstnem redu.  

Analiza 5. dejavnosti (Priloga 11f): 

Pri reševanju naloge, pri kateri je moral učenec pod sliko napisati ustrezno besedo, je potreboval 

nekaj usmeritev. Povedala sem mu, da ima na desni strani napisane besede in da naj med njimi 

poišče pravilen zapis. Takoj je prepoznal zapisa besed okno in torba, pri ostalih pa sem mu 

pomagala tako, da sem ga najprej spodbudila, da naj sprva določi prvi glas in ga poišče med 

zapisanimi besedami. Pri branju je besede izgovoril na pamet, zato sva najprej besede skupaj 

glaskovala in jih nato počasi vezano prebrala. Učenec je besede nazadnje prebral samostojno in 

vezano.  

6.12 Dvanajsta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 1. 4. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 12 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: šolske potrebščine, določanje prvega in zadnjega glasu, branje, zapis črk 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacija na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd.;+ 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 
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• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž, slikovno-črkovna stavnica, kartice  

s črkami, besedami in sličicami, šolski pripomočki (Priloga 12) 

Literatura: 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 

 

POTEK UČNE URE 

 

1. dejavnosti (Priloga 12a) 

Preverim domačo nalogo in se o rešitvah pogovoriva.  

 

 

2. dejavnost 

Obravnava novega tematskega sklopa šolske potrebščine. Učencu na mizi pripravim različne 

šolske potrebščine. Čez oči mu zavežem ruto. Najprej s tipanjem poskuša prepoznati šolski 

pripomoček, nato ga poimenuje.  

 

3. dejavnosti (Priloga 12b in 12c)  

V delovnem zvezku si učenec ogleda začetno sliko poglavja šolske potrebščine. Poimenuje 

pripomočke na delovnem listu in besedam določi prvi glas. K vsaki sliki oz. pripomočku 

napiše prvo črko. Pri določanju prvega glasu si lahko pomaga s stavnico. Reši še delovni list 

Kaj je v torbi?. Pripomočke ustrezno poveže in nato pove, katere od njih ima v torbi. 

 

4. dejavnost (Priloga 12č) 

Na mizo postavim kartončke s črkami K, R, Z in S, nato pa še kartice s slikami različnih 

šolskih pripomočkov. Učenec k vsaki sličici položi kartonček s črko prvega in zadnjega 

glasu, besedam za pripomočke.  

 

5. dejavnost (Priloga 12d) 

Branje s slikovno-črkovno stavnico. Učenec dobi tri kartončke. Na vsakem je več sličic, zato 

si  najprej izbere eno in jo poimenuje. Nato poišče črke, s katerimi lahko to besedo napiše. 

Kartonček s posamezno črko položi v okvirček na kartici in tako sestavi celotno besedo. Na 

koncu vsako besedo glaskuje in prebere.  
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6. dejavnost (Priloga 12e) 

Reševanje delovnega lista, na katerem zapiše prvi in zadnji glas. 

 

 

7. dejavnost 

Po prostoru razporedim učenčeve šolske potrebščine. Učenec posluša navodila ter čim hitreje 

poišče in se dotakne opisanega pripomočka. Npr.: »S tem predmetom pišemo. Če se zmotiš, 

lahko napisano tudi pobrišeš. Kateri predmet je to?« (Odgovor je svinčnik.)  

»Ta predmet je lahko različnih barv. Vanj lahko pišemo ali rišemo. V šoli uporabljamo take, 

ki imajo črte, kvadratke ali pa so brez črt. Kateri predmet je to?« (Odgovor je zvezek.) 

Za domačo nalogo reši dva delovna lista v delovnem zvezku Križ Kraž. Pri prvem na sliki 

poišče predmete, ki so se »skrili«, in jih pobarva. Nato reši še labirint, tako da poveže 

pripomočke, ki spadajo skupaj. Poleg tega mu naročim, da naj nariše ali iz revije izreže pet 

šolskih pripomočkov in jih prilepi v svoj slovar. Izbere si dva nova kartončka za določanje 

prvega glasu.  

 

 

ANALIZA DVANAJSTE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 12a):  

Učenec mi je navdušeno pokazal rešena kartončka in delovni list. Najprej sva pregledala 

kartončka in nato še delovni list. Učenec je usvojil določanje prvega glasu, saj je kartončke rešil 

v celoti pravilno. Prav tako je pravilno povedal, kateri pari spadajo skupaj. Pri opisovanju sem 

ga opozorila na pravilno rabo dvojine (npr. dve supergi, dve rokavici, dve copati itd.).  

Analiza 2. dejavnosti:  

Pri dejavnosti, pri kateri s tipanjem poskuša prepoznavati in poimenovati šolske pripomočke, 

je bil učenec zelo dobro razpoložen, na njegovem obrazu je bil ves čas nasmešek in igro je želel 

ponoviti. Samostojno je poimenoval naslednje šolske pripomočke: torbo, zvezek, barvice, 

svinčnik, ravnilo, škarje in lepilo. Ni znal poimenovati šilčka, radirke in peresnice.  

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 12b in 12c):  

Prvi glas je napisal samostojno pri pripomočkih, ki jih je znal tudi poimenovati. Ostale 

pripomočke sem mu najprej poimenovala, on pa je nato določil in napisal prvi glas. Potrebščine, 

ki jih ni poznal, so vodene barvice, peresnica, plastelin in flomaster. Učenec si je pri nekaterih 

primerih pomagal s slikovno-črkovno stavnico tako, da je besedo nekajkrat izgovoril in si nato 

ogledal črke na stavnici (npr. »Lepilo, llllepilo, l.«). Pri reševanju delovnega lista je pravilno 

povezal in povedal, kateri pripomočki so v torbi. Nato sem ga spodbudila, da naj mi pove, katere 

šolske pripomočke ima v torbi. Učenec je besede izgovarjal nepravilno, nekatere glasove je 

zamenjal ali izpuščal.  

u:» Jaz imam u torba, svesku (zvezek), svinčnik in aunilo (ravnilo). Imam knjigo, barbica 

(barvico) in oščenke (voščenke).«   

Pri izgovorjavi sem ga popravila, besedo je izgovoril ponovno. Učenca sem popravila tako, da 
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sem posamezno besedo izgovorila razločno in počasneje, medtem ko je on opazoval moja usta 

med izgovorjavo in nato ponovil za mano.   

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 12č):  

Učenec si je slike šolskih pripomočkov najprej dobro ogledal in jih poimenoval. Nato je na levo 

stran slike postavil prvi glas, na desno pa zadnji glas. Svoj odgovor je preveril tako, da je 

kartonček s sliko obrnil na drugo stran, kjer je bila napisana beseda. Ob pravilnem odgovoru je 

dobil žig. Pri vseh primerih je pravilno in samostojno določil prvi glas, medtem ko sem mu pri 

določanju zadnjega glasu morala pomagati. Skupaj sva določila zadnji glas pri besedah zvezek, 

šilček in škarje.  

Analiza 5. dejavnosti (Priloga 12d):  

Sledilo je branje enostavnih in krajših besed s pomočjo stavnice. Učenec je besedi NOS in URA 

prebral pravilno, v besedi KOŠ glasu š ni znal izgovoriti. Opazila sem, da je učenec raje bral 

besede, ki sem mu jih nastavila s stavnico, kot besede na delovnem listu. Ker je bil za branje 

zelo motiviran, sem mu nastavila še naslednje besede: MOKA, NINA, MIŠ, LANA, ROŽA, 

VODA, ŠAL in KAPA. Učenec je vse besede samostojno črkoval. Pravilno je glaskoval in nato 

tudi prebral besede Nina, miš in voda. Ostale besede sva skupaj glaskovala in nato tudi prebrala. 

Učenec jih je samostojno prebral po metodi odmeva. Na naslednjem delovnem listu je 

samostojno zapisal glasove pod sličico metulja, avta, ježa in želve. Eskima, pava, oreha in 

robota ni znal poimenovati. Pri izgovorjavi besede helikopter je izpustil glasove in jo izgovoril  

eliopter, zato je tudi prvi glas določil nepravilno. Za učenca so bile zahtevnejše tako dolge 

(helikopter) kot neznane besede (Eskim, pav, oreh in robot), prav te pa sva skupaj še enkrat 

glaskovala in glasno prebrala.  

Analiza 6. dejavnosti (Priloga 12e): 

Pri zaključni dejavnosti je učenec zelo užival. Zbrano je poslušal. Vse šolske potrebščine je 

brez težav prepoznal, poimenoval in jih pokazal.  

6.13 Trinajsta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 18. 4. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 13 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: opisovanje šolskih potrebščin, prvi in zadnji glas, zapis in branje enostavnih 

besed 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Učna sredstva: črkovna stavnica, kartončki z zlogi in besedami, delovni list 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 
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– orientacija na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni list in delovni zvezek Križ kraž, spletna stran (Pridobljeno 2. 4. 2017 

s http://centerslo.si/za-otroke/gradiva/spletni-tecaji/otroski-koticek/), slikovno-črkovna 

stavnica, sličice pripomočkov (Priloga 13) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 

 

POTEK TRINAJSTE INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost (Priloga 13a) 

Pregledava domačo nalogo. Učenec pove, katere šolske potrebščine je spoznal prejšnjo uro. 

Pregledam tudi, ali je v slovar narisal oz. nalepil vsaj pet šolskih pripomočkov. Nato učenec 

(ob pomoči) pod sličice napiše besede.  

 

2. dejavnost (Priloga 13b) 

Opišem en pripomoček učenec pa skuša uganiti, kateri je. Npr.: »Na otip je gladek in lahko 

je različno velik. Sestavni del so listi in platnice. Lahko je iz različnih materialov in različnih 

barv. Uporabljaš ga v šoli. Vanj pišeš itd.« Med poslušanjem opazuje slike predmetov v 

delovnem zvezku; ko ugane, kateri pripomoček sem opisala, ga na delovnem listu obkroži z 

rdečo barvo. Nato vloge tudi zamenjava, tako da učenec opisuje poljuben šolski pripomoček, 

jaz pa ugibam.  

 

 

3. dejavnost (Priloga 13c) 

S sličicami šolskih potrebščin in slikovno-črkovno stavnico pripravim igro spomin. Na mizo 

položim kartice s slikami šolskih potrebščin in črke, ki predstavljajo prvi glas besed. Učencu 

povem navodila in pravila igre. Poiskati mora par, tj. kartico s sliko šolskega pripomočka in 

črko, s katero se začne beseda. 

http://centerslo.si/za-otroke/gradiva/spletni-tecaji/otroski-koticek/
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4. dejavnost (Priloga 13č) 

Učenec reši delovni list v delovnem zvezku Križ kraž. Razvrsti sličice šolskih potrebščin 

glede na zadnji glas. 

 

5. dejavnost (Priloga 13d in 13e) 

Učenec s pomočjo črk v sliki (fonografska metoda) napiše besede in jih nato prebere. Pri tej 

aktivnosti mu po potrebi pomagam. Reši delovni list, na katerem zamenja prvo črko in napiše 

nove besede ter jih prebere. Če ima težave, najprej poimenuje črke, nato ob pomoči glaskuje 

besede. 

 

6. dejavnost (Priloga 13f) 

Pisanje in branje besed s pomočjo slikovno-črkovne stavnice. Učencu s karticami črk 

napišem nekaj kratkih in enostavnih besed. Najprej samostojno prebere posamezne zloge, 

nato še celotno besedo.  

 

 

7. dejavnost  

Učenec na računalniku rešuje naloge na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi jezik, 

sklop Šola (http://centerslo.si/za-otroke/gradiva/spletni-tecaji/otroski-koticek/). Poleg tega 

za domačo nalogo zopet izbere dva nova kartončka za določanje začetnega glasu.  

 

ANALIZA TRINAJSTE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 13a):  

Najprej sem preverila, ali je učenec pravilno pobarval, vse predmete, ki so se »skrili«. Nato je  

predmete tudi poimenoval. Vse predmete je poimenoval, vendar je pri izgovarjavi nekatere 

glasove zamenjal ali izpustil. Nato mi je predstavil rešitve drugega delovnega lista. Dva para je 

povezal napačno. Namesto da bi radirki povezal s svinčnikom in z barvico, ju je povezal s 

flomastrom. Pogledala sva tudi, katere pripomočke je prilepil v zvezek. Učenec je poimenoval 

pripomočke, jaz pa sem pod vsako sličico v zvezek napisala besedo. Zapisane besede je učenec 

prebral. Pri branju sem ga spodbujala, da naj zloge med seboj povezuje. Opazila sem, da je imel 

težave, ker so bili zlogi zahtevnejši in zanj novi, zato sva nadaljevala skupaj po metodi odmeva.  

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 13b):  

Pri naslednji igri je bil učenec zelo uspešen. Prepoznal je, kateri predmet sem opisovala in ga 

tudi pravilno obkrožil. Nato sva vloge zamenjala. Presenetilo me je, da je bil pri opisovanju 

zelo natančen.   

u: »Ta predmet je velik. Mi pišemo z njim. Lahko ga ošilaš in zarediraš. Pišemo z njim v zvezak 

in lahko na list. Je rumene barve, piše pa sivo.«  

Učenca sem zelo pohvalila, da so njegovi opisi zelo natančni. Opazila sem, da je bil pohvale 

zelo vesel in po tem še bolj motiviran za delo. Znova sva ponovila nepravilno izgovorjene 

besede, kot sta ošilaš in zarediraš. Opozorila sem ga, da je svinčnik dolg in ne velik.   

http://centerslo.si/za-otroke/gradiva/spletni-tecaji/otroski-koticek/
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Analiza 3. dejavnosti (Priloga 13c):   

Igro spomin je poznal, zato se jo je zelo razveselil. Navodilo je brez težav razumel. Pri 

odkrivanju je bil zelo uspešen, težavo mu je povzročalo le nalivno pero, ker te besedne zveze 

še ni usvojil. Ostalim šolskim potrebščinam je ob odkrivanju samostojno in pravilno določili 

prvi glas. 

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 13č):  

Naa delovnem listu je pravilno razvrstil sličice z enakim zadnjim glasom. Pri tej nalogi so mu 

bili spet v pomoč napisi pod sličicami, ki imajo zadnje glasove pobarvane z drugo barvo. Kljub 

temu sem mu naročila, da naj zadnje glasove glasno izgovori, da jih tudi jaz slišim. 

Analiza 5. dejavnosti (Priloga 13d in 13e):  

Opazila sem, da je učenec zelo rad in uspešno zapisoval besede s črkami v sliki (fonografsko 

metodo). Pri branju sem mu predlagala, da naj besedo poskusi najprej prebrati po zlogih. 

Opazila sem, da je učenec besede izgovarjal na pamet, saj je prepoznal, kaj prikazuje slika, in 

nato besedo izgovoril na pamet. Npr. besedo avto je izgovoril takoj povezano, medtem ko je 

besedo vojak najprej črkoval in nato šele z mojo pomočjo glaskoval, zlogoval in povezano 

prebral. Prvi primer na delovnem listu, na katerem je bilo potrebno zamenjati prvo črko, sem 

rešila jaz, ostale primere pa je rešil samostojno. Novih besed ni znal prebrati samostojno. Brez 

moje pomoči je uspel besede le črkovati, zato sva besede (z metodo branja po odmevu) prebrala 

skupaj. Kljub temu da bralne tehnike še ni dokončno usvojil, je bil napredek pri branju viden. 

Učenec je bil za učenje motiviran.  

Analiza 6. dejavnosti (Priloga 13f):  

Učenec je »pisal« in bral enostavnejše besede s pomočjo slikovno-črkovne stavnice. Prvi primer 

sva naredila skupaj, in sicer tako, da sem zlogovala besedo miza in jo nato prebrala vezano. Za 

menoj je besedo samostojno prebral še učenec. Samostojno je napisal besede HIŠA, ROKA in 

ROŽA, pri ostalih besedah pa sem mu pomagala. Te besede je nato napisal tudi v zvezek. Vse 

besede je samostojno zlogoval.  

Analiza 7. dejavnosti:  

Za zaključno dejavnost sem pripravila reševanje nalog na spletni strani. Učenec je bil za delo 

zelo motiviran, ker na računalniku še nikoli ni reševal nalog. Ker so bile besede pri nekaterih 

nalogah napisane z malimi tiskanimi črkami, sem mu možne odgovore prebrala, on pa je ustno 

odgovoril. Pri odgovarjanju na vprašanja je bil zelo uspešen, na vsa vprašanja je odgovoril 

pravilno.  

6.14 Štirinajsta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 20. 4. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 14 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: poimenovanje živali, prvi in zadnji glas, zapis in branje enostavnih besed 
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Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Učna sredstva: slikovno-črkovna stavnica, kartončki z zlogi in besedami, delovni list 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacija na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž, sličice živali in plastične tablice s 

črkami (Priloga 14) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 

POTEK ŠTIRINAJSTE INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost 

Preveriva domačo nalogo. Učencu naročim, da naj mi našteje šolske potrebščine, ki jih je 

danes uporabljal v šoli.  

 

 

2. dejavnost (Priloga 14a, 14b in 14c) 

Obravnava novega tematskega sklopa Živali. Učenec razporedi sličice živali po mizi.  

Pripravim plastične tablice s črkami. Učenca najprej poimenuje žival, ki je na sličici, in ji 

določi prvi glas. Nato pa sličico položi k ustrezni črki.  

 

3. dejavnost (Priloga 14č in 14d) 

V delovnem zvezku poimenuje živali, na slikah. Določi prvi ter zadnji glas posamezne živali 

ter ga zapiše s črko. 
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4. dejavnost (Priloga 14e) 

Sledi reševanje delovnega lista Kdo se oglaša. Z učencem ga rešiva skupaj. Najprej oponašam 

eno od živali, učenec jo ugane in obkroži. Nato vlogi zamenjava. 

 

5. dejavnost: (priloga 14f in 14g) 

Učenec reši dva delovna lista. Na prvem delovnem listu poimenuje sličice in besedam določi 

prvi glas. Na črtico dopiše ustrezno črko in jo poveže s sličico. Na drugem delovnem listu 

učenec v prazno okence napiše prvo črko besede. 

  

6. dejavnost: (priloga 14h) 

S pomočjo slikovno-črkovne stavnice učenec piše in bere enostavne besede. 

 

 

7. dejavnost: (priloga 14i): 

Učenec reši tudi delovni list Kaj nam dajo živali? Pri tem se pogovoriva o hrani, ki jo dobimo 

od živali. Dva delovna lista iz tega sklopa reši za domačo nalogo. Pri prvem delovnem listu 

najprej izreže sličice in jih nalepi tako, da v DZ ustrezno dokonča sliko. Pri drugem pa poišče 

živali, ki spadajo skupaj, in v DZ ustrezno nalepi sličice. 

 

Za domačo nalogo si ponovno izbere dva nova kartončka za vajo določanja prvega glasu. 

 

ANALIZA ŠTIRINAJSTE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti:  

Učenec mi je najprej pokazal dva nova rešena kartončka. Na obeh kartončkih je izbral pravilne 

sličice z enakim prvim glasom. Nato je ustrezno naštel šolske potrebščine, ki jih uporablja v 

šoli, vendar nekaterih besed ni izgovoril pravilno. Napačno je izgovoril besede: flomaster, 

šilček, zvezek in svinčnik. Učenca sem pohvalila za ustrezno besedišče in popravila njegov 

izgovor besed. Napačno izgovorjene besede je nato ponovil za menoj.   

a tem srečanju me je učenec presenetil z naslednjim vprašanjem: »Učiteljica, kaj bova danes 

delala? Kaj se bom novega naučil?« Menim da je bil to pokazatelj, da sem učne ure dobro 

načrtovala in da se je učenec najinih srečanj veselil.  

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 14a, 14b in 14c):  

Predstavila sem mu nov tematski sklop Živali. Uspešno je poimenoval naslednje živali: pes, 

miška, pajek, medved, kokoš, lev, opica, mačka, zajec, riba, papagaj, polž, delfin, jež, ovca in 

krava. Živali, ki jih ni znal pravilno in samostojno poimenovati pa so: prašič, volk, piščanec, 

veverica, lisica, leopard, sova, zebra, komar, jelen, koza, pikapolonica, čebela in kit. Nekatere 

besede je izgovarjal bodisi nepravilno bodisi po makedonsko, glasove pa je zamenjeval ali 

izpuščal. Njegova poimenovanja so bila: jopica (opica), papavaj (papagaj), prase (prašič), 

pikaolonica (pikapolonica), verica (veverica). V besedah je pravilno določil prvi glas. 

Spodbudila sem ga, da naj nepravilne besede poskusi ponoviti za menoj, vendar je večino besed 
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izgovoril po svoje. Po končani uri sem njegovi učiteljici ponovno svetovala, da naj staršem 

predlaga obisk logopeda.   

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 14č in 14d):  

Živali, ki so na sliki v delovnem zvezku, je pravilno poimenoval in besedam določil prvi glas. 

Težavo je imel pri določanju zadnjega glasu, in sicer pri besedah petelin, kokoš in prašič. 

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 14e):  

Pri igri kdo se oglaša je zelo užival. V oponašanju živalskih zvokov se je zelo vživel. 

Samostojno in pravilno je prepoznal vse živali, ki sem jih oponašala. Tudi sam je zelo dobro 

oponašal živali. 

Analiza 5. dejavnosti (Priloga  14f in 14g):  

Samostojno je rešil delovni list. Besedam je moral določiti prvi glas, p ali r. Spodbudila sem 

ga, da naj vsako besedo prebere z vlečenjem glasov oz. po zlogih. Na drugem delovnem listu 

je samostojno in pravilno napisal prvo črko besed narisanih predmetov.   

Analiza 6. dejavnosti (Priloga 14h):  

Učenec je s pomočjo stavnice napisal enostavne, krajše besede. Pri besedah KOS, SOK, LOK 

je imel težave, zato sem mu pomagala. Besedi OKO in KOLO je napisal samostojno. Besedi 

oko in kolo sta mu bili že znani. Pozorna sem bila, da je učenec besedi najprej pravilno črkoval, 

glaskoval in nato še napisal. Pri branju besed si je pomagal s črkami s slikovno-črkovne 

stavnice. Ko sva skupaj brala npr. besedo KOS, sem najprej postavila stavnični listek s črko K, 

nato dodala O in nazadnje še S. Pozorna sem bila, da je učenec »vlekel«, tj. povezoval 

posamezne glasove, npr. KKKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSS. 

Analiza 7. dejavnosti (Priloga 14i):  

Sledil je pogovor o tem, kaj nam dajo živali. Učenec je uspešno povezal in povedal, kaj nam 

dajo posamezne živali. Ni znal povedati, kaj nam da ovca, zato sem mu pri tem pomagala in ga 

naučila, da nam ovca da volno. Naslednjo uro sem mu prinesla pokazat volno, da jo je otipal in 

si besedo lažje zapomnil.  

6.15 Petnajsta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 24. 4. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 15 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: slušna zaznava, branje zlogov in enostavnih besed, prvi in zadnji glas 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 
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– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacija na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž, slikovno-črkovna stavnica (Priloga 

15) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno–črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 

POTEK PETNAJSTE INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost (Priloga 15a) 

Pregledava domačo nalogo, učenec našteje živali, ki jih vidi na sliki. 

 

 

2. dejavnost (Priloga 15b) 

Sledi dejavnost preverjanja pravilnosti učenčeve izgovorjave, zato ga prosim, da naj ponovi 

za mano naslednje zloge in besede: PA, KA, ŠČI, ŠČE,  BRA, BRE,KRA, RAK, ŠČEV, 

ŠČIPALKA, ŠEPETALKA, ŠPRINT, PIŠČALKA, PIŠČANEC, BRADA, KOBRA, 

KOTEL, VODA, BROD. Nadaljujeva branje zlogov in krajših besed.  

 

3. dejavnost (Priloga 15c) 

S pomočjo slikovno-črkovne stavnice skupaj nastaviva in prebereva še štiri nove besede. 

Pozorna sem, da učenec zloge bere čim bolj samostojno, povem mu, da si lahko pomaga s 

svinčnikom. Če ima težave, poskusiva z vlečenjem glasov in metodo odmeva. 

 

4. dejavnost (Priloga 15č, 15d in 15e) 

Učenec reši delovne liste (napiše prvo črko besed ter utrjuje črke Z in Ž ter S in Š. Reši 

delovni list za razvijanje vidnega prepoznavanja. 
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5. dejavnost (Priloga 15f) 

Didaktična igra Vesela abeceda 1. Učencu povem navodila igre in ga spodbudim k 

samostojnemu sestavljanju in branju novih besed.  

 

 

Učenec za domačo nalogo reši delovni list tako, da s pomočjo sličic napiše besedo. Poleg 

tega izpolni dva nova kartončka za določanje prvega glasu.  

 

ANALIZA PETNAJSTE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 15a):  

Učenec je predstavil rešitve domače naloge. Na drugem delovnem listu, na katerem so bile 

živalske družine, učenec ni znal poimenovati mladičev in kobile. 

Najprej sem ga pohvalila, da je sličice pravilno nalepil, nato pa sem ga naučila nekaj novih 

besed, kot so: žrebe, kobila, tele, piščanec in racman. Učenec mi je povedal, da so mu bila 

poimenovanja zelo zanimiva, zato sva jih nekajkrat ponovila, da jih je bolje utrdil. Težave je 

imel pri izgovorjavi besed žrebe in piščanec. Učenca sem opozorila, da naj med izgovorjavo 

pozorno opazuje mojo mimiko obraza, nato pa sem besedi počasi in razločno ponovno 

izgovorila. Besedi je znova samostojno izgovoril.   

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 15b):  

Ker sem pri prejšnjih urah opazila, da ima učenec težave pri izgovarjanju določenih besed, sem 

mu pripravila dodatno vajo. Učenec je pravilno ponovil besede brez šumevcev, medtem ko so 

mu besede s šumevci povzročale težave. Zlog ŠČEV in besedo ŠČIPALKA ni mogel izgovoriti, 

ostale je izgovoril vendar nerazumljivo. Učenec je v zlogih in krajših besed pravilno 

poimenoval vse črke. Branje zlogov je bilo zanj še vedno prezahtevno, zato sem mu predlagala, 

da naj poskusi črke med branjem povezati. Posamezni črki sva nato skupaj povezala v zlog in 

zlog večkrat prebrala (MO, NI, NA, TI, TA, NA). Pri branju je imel učenec težave. Kljub 

večkratnemu in sprotnemu ponavljanju si je učenec težko predstavljal, da dve črki sestavljata 

zlog, torej del besede. Krajše, enostavnejše besede je večinoma bral kar na pamet. Pri vseh 

primerih je najprej prepoznal črke in nato besede črkoval. Lažje je prebral dvozložne besede 

kot enozložne, npr. NINA, TINA. Besedi URA in ANA sva prebrala s pomočjo stavnice, 

posamezne črke sva polagala in pri izgovarjavi povezovala/ vlekla glasove. Nato sva prebrala 

enostavne dvozložne besede, ki jih je imel napisane v zvezku že od prejšnjih ur (RIBA, AVTO, 

ROŽA, NOGA, KOLO, OKNO).  

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 15c):  

S pomočjo stavnice sva napisala nove besede. Pri zapisu sem bila pozorna, da je besedo najprej 

pravilno glaskoval, nato zlogoval in nazadnje poskusil prebrati. Učenec je črke prepoznal, 

težavo je imel pri vzpostavitvi asociativne zveze črka – glas. Lažje je prebral smiselne besede 

kot nesmiselne, npr. lažje je prebral besedi TORBA in MEDVED kot TITA. Besedo miza je 

prebral samostojno in vezano. Ostale primere (torba, pismo in medved) je prebral z menoj. 

Učenec je bil motiviran za nastavljanje besed pomočjo slikovno-črkovne stavnice. Učenca sem 
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spodbudila, da naj poskusi s črkami nastaviti smiselno besedo. Nastavil je besedo ŠOLA, OKO 

in KOLO.  

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 15č, 15d in 15e):  

Ker je imel učenec še vedno težave z izgovarjavo šumevcev, sem mu pripravila delovni list za 

razlikovanje črk Z in Ž ter S in Š. Napisal je prvo črko besede in poskusil čim bolj razločno 

prebrati besede. Besede s prvim glasom Ž ali Š je prebral nerazločno, ker črk Ž in Š ni znal 

izgovoriti. Pri nalogi vidnega zaznavanja je bil uspešen. 

Analiza 5. dejavnosti (Priloga 15f):  

Navodila didaktične igre Vesela abeceda 1 je učenec razumel brez težav. Najprej sva dva 

primera sestavljanke sestavila skupaj, nato pa je ostale besede sestavil samostojno. Pri branju 

in sestavljanju so mu bile v pomoč slike na sestavljanki. Prav zato sem ga vsakič znova 

spodbudila, da naj besedo prebere in ne le izgovori na pamet. Vsako besedo je pravilno črkoval, 

pri vzpostavljanju asociativne zveze črka – glas in branju pa so mu povzročale težave predvsem 

besede s šumevci.  

6.16 Šestnajsta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 27. 4. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 16 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: zapis in branje besed, pohištvo in bivalni prostori, prvi in zadnji glas, predlogi 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacija na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž, kartice s sličicami in napisi (Priloga 

16) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 
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Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 

POTEK ŠESTNAJSTE INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost (Priloga 16a) 

Pregledava domačo nalogo in napisane besede poskusiva prebrati skupaj.  

  

 

2. dejavnost (Priloga 16b) 

Učenec si najprej ogleda sliko hiše, na kateri so prikazani in poimenovani prostori, nato 

poimenuje, kar vidi. 

 

3. dejavnost (priloga 16c) 

Sledi dejavnost s sličicami iz zbirke Slika jezika. Učenec ima pred sabo sličice in napise 

bivalnih prostorov in pohištva. Ko preberem besedo, ki poimenuje eno od prikazanih sličic, 

poišče ustrezni napis in z njim prekrije sličico. Poleg tega vsaki besedi določi prvi in zadnji 

glas. 

 

4. dejavnost (Priloga 16č in 16d) 

Učenec reši delovna lista tako, da poimenuje naslikano in besedam določi zadnji in nato še 

prvi glas, ga napiše in poveže z ustrezno črko. 

 

5. dejavnost (Priloga 16e in 16f) 

Učenec v delovnem zvezku Križ kraž reši dva delovna lista. Na prvem po navodilih nalepi 

sličice predmetov v sobi, na drugem pa poveže ustrezne pare sličic, poimenuje prostore in 

pove, kaj delamo v tem prostoru. 

 

6. dejavnost (Priloga 16g): 

Učenec najprej opazuje predmete, ki jih premikam, in posluša moje izražanje položaja 

predmeta z ustreznimi predlogi. Nato po navodilih premika predmete, npr. »Položi puščico 

pred mizo. Položi zvezek v torbo. Svinčnik postavi med rdečo barvico in modro barvico.« 

Nato vlogi zamenjava.  

Učenec reši delovni list. Posluša navodila in prilepi sličico žoge na ustrezno mesto.  

 

7. dejavnost   

Učenec po navodilu dopolni sliko z ustreznimi nalepkami. Navodilo se glasi: Nad hišo nalepi 

oblak. Na drevo nalepi jabolka. Pod drevo nalepi mizo. Med hišo in drevesom naj bodo gobe. 
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Desno od drevesa stoji pes. Na drevesu sedi ptica. Levo od drevesa je ograja. Levo od oblaka 

je letalo. Ob hiši stoji pes.  

Po potrebi učencu pomagam s kartončki, na katerih je položaj predmetov narisan in pojasnjen 

z ustreznim predlogom. Prav tako mu povem, katera je leva stran in katera desna. Povem mu, 

da si pri določevanju strani lahko pomaga s črko L, in sicer tako, da jo pokaže s prsti leve 

roke.   

 

  

Za domačo nalogo učenec reši dva delovna lista v delovnem zvezku Križ kraž. Na prvem 

poišče predmete, ki so skriti, in jih pobarva, pri drugem pa poveže pare in pove, kaj je na 

sliki. Poleg teh reši delovni list, na katerega napiše besedo, in izdela dva nova kartončka za 

določanje začetnega glasu.  

 

ANALIZA ŠESTNAJSTE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 16a):  

Učenec mi je najprej pokazal delovni list, ki ga je rešil za domačo nalogo. Besede je pravilno 

napisal. Pri branju si je pomagal s slikami; besed ni prebral. Zato sva brala počasi, po metodi 

odmeva. Učenec je samostojno prebral prvi in nato še drugi zlog ter ju povezal. Pri besedi kocka 

je ima težave, saj črke c ni mogel izgovoriti.  

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 16b):  

Učenec si je najprej ogledal prostore v hiši. Samostojno je poimenoval kuhinjo, kopalnico, 

posteljo, televizijo in mizo. Z mojo spodbudo je poimenoval še ostale prostore.   

u: »To je kuvinja, kopalnica, wc, tu spimo.«   

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 16c):  

Učenec je razumel pravila igre. Pozorno me je poslušal in prekrival sličice. Pri prvi ponovitvi 

je potreboval malo pomoči, in sicer pri prekrivanju kartic, na katerih je narisana garaža, 

stranišče, štedilnik in ogledalo. Igro sva nekajkrat ponovila, da je učenec usvojil vse besede. 

Nato je pri vsaki besedi spet določil še prvi in zadnji glas. Pri tem so mu bile v pomoč kartice 

z zapisanimi besedami. Črke je poznal in zato brez težav določil tako prvi kot zadnji glas v 

besedah. Besede sva najprej razdelila na zloge, nato pa zloge vezano prebrala. Učenec je večino 

besed uspešno zlogoval in nato hkrati z menoj tudi prebral. Besedo štedilnik in stranišče je težje 

izgovoril. Pri zlogovanju sta mu težave povzročali enozložni besedi kavč in ključ. 

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 16č in 16d):  

Delovna lista je rešil večinoma samostojno. Težave je imel pri poimenovanju igluja, smuči, 

sani, lovca, tarče loka in lonca. Neznane besede sem mu poimenovala, nato jih je ponovil in jim 

samostojno določil prvi in zadnji glas.  
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Analiza 5. dejavnosti (Priloga 16e in 16f): 

Učenca sem opozorila, da naj pozorno posluša, kam mora nalepiti katero sličico. Navodilo je 

bilo: »Okno nalepi na sprednjo steno, na sredino. Nad okno nalepi luč. Levo od okna nalepi 

omaro, desno pa vrata. Na tleh naj bosta stol in postelja. Med stolom in posteljo pa nalepi še 

mizo.« Poved za povedjo sem počasi narekovala in po vsaki počakala, da je učenec popravil 

zahtevano. Predloge sem poudarila, da je učenec lažje razumel, kam mora prilepiti sličico. Med 

reševanjem je porabil nekaj časa za pravilno orientacijo (določitev npr. leve strani). Pohvalila 

sem ga, ko si je pri določevanju strani pomagal s prsti in črko L. Največ težav je imel pri 

lepljenju zadnje sličice mize, ki jo je moral nalepiti med stolom in posteljo. Nalogo je na koncu 

z nekaj moje pomoči tudi uspešno končal. Pri naslednjem delovnem listu je povedal, kaj delamo 

v različnih bivalnih prostorih. Spodbujala sem ga k tvorjenju celih povedi, npr. »V kuhinji 

kuhamo. V sobi spimo.« Pri tej nalogi ni imel težav, prostore je pravilno poimenoval in v 

povedih je uporabil ustrezne glagole.  

Analiza 6. dejavnosti (Priloga 16g):  

Opazila sem, da je bil učenec za delo s konkretnimi pripomočki zelo motiviran. Na začetku je 

potreboval malo več časa za premislek, vendar je po dveh ponovitvah vse predmete pravilno 

postavil. Zelo ga je motiviralo, ko sva vlogi zamenjala.   

u: »Daj puščica v torba. Svinčnik pod mizo. Daj knjiga na radirko.« Usvojene predloge je 

uspešno uporabil tudi pri reševanju delovnega lista. Ponovil je že znano nalogo iz prejšnje ure, 

pri kateri je moral dopolniti sliko po navodilih. Tokrat je vse pravilno nalepil.  

Analiza 7. dejavnosti:   

Učenec je samostojno in uspešno dopolnil sliko s predlogi. Navodilo sem mu prebrala trikrat. 

Pri reševanju si je pomagal s kartončki, na katerih so bili ponazorjeni položaji in napisani 

predlogi. Vse sličice je pravilno nalepil.  

6.17 Sedemnajsta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 4. 5. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 17 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: pisanje in branje besed, zlogovanje in glaskovanje, sadje in zelenjava 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacija na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 
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• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, ter dejavno, problemsko in procesno spoznavajo 

strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek, kartice s sličicami in napisi (Priloga 17)

Literatura: 

Knez, M., Klemen, M., Alič, T., Kern, D. (2015a). Križ kraž: učbenik za začtno učenje 

slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. Ljubljana: Znanstvena 

založba Filozofske fakultete. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus.  

Učni načrt: Slovenščina. Osnovna šola (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo.  

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

POTEK SEDEMNAJSTE INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost (Priloga 17a, 17b in 17c) 

Pregledava domačo nalogo. Učenec mi našteje, katere dele pohištva je pobarval, in pove, 

zakaj prav te. Ustno utemelji tudi rešitve drugega delovnega lista, in sicer našteje, katere pare 

je povezal. Skupaj prebereva besede, ki jih je napisal pod slike. Spodbujam ga, da naj najprej 

poimenuje vse črke, nato pa besede vezano prebere. 

 

 

2. dejavnost (Priloga 17č) 

Sledi dejavnost, pri kateri učenec s pomočjo slikovno-črkovne stavnice na kartončke nastavi 

ustrezne črke in skupaj prebereva »napisano« besedo.  

  

3. dejavnost (Priloga 17d) 

Spoznavanje novega tematskega sklopa: sadje in zelenjava.  

1. Učenec najprej našteje znano sadje in zelenjavo. 

2. Spoznava sadje in zelenjavo s tipanjem in okušanjem. 

3. Izvedem didaktično igro: Učencu obračam kartice, na katerih je narisano različno 

sadje ali zelenjava. Ko sličico odkrije, najprej prikazano poimenuje, nato pove, ali je 

to sadje ali zelenjava.  

4. Poleg kartic s sličicam dodam še kartice z napisi. Sledi igra iskanje parov, par tvorita 

kartica s sličico in njej ustrezna kartica z napisom. Ob vsakem pravilno najdenem 

paru učenec pove, kateri je prvi in kateri zadnji glas besede. Da bi imena sadežev in 

zelenjave utrdila, jih s ploskanjem ali brez njega tudi zlogujeva. 

 

4. dejavnost (Priloga 17e) 

Učenec bere zloge in krajše povedi s sličicami.  
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5. dejavnost: 

Didaktična igra Vesela abeceda. Učenec pravila igra že pozna, zato ga spodbudim, da naj 

sestavi in prebere 5 besed.  

Za domačo nalogo v zvezek nariše pet različnih vrst sadja in tri različne vrste zelenjave.  

 

ANALIZA  SEDEMNAJSTE INDIVIDUALNE URE 

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 17a, 17b in 17c):  

Učenec je pravilno poimenoval vse predmete, ki jih je pobarval. Prav tako je pravilno rešil drugi 

delovni list, na katerem je moral poiskati ustrezne pare. Učenčev zapis besed na delovnem listu 

je berljiv in pravilen. Spodbudila sem ga, da naj napisane besede tudi prebere. Pri besedah kača, 

muca in kolo je najprej prebral prvi zlog in nato dodal še drugega. Pri enozložnih besedah lok 

in kit sem ga spodbudila, da naj besedo najprej prebere tako, da vleče glasove in nato še vezano. 

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 17č):  

S pomočjo stavnice sem mu nastavila različne besede. Ker je bila ta dejavnost zahtevnejša, sem 

mu pri pisanju besed pomagala. Najprej je med danimi črkami poiskal črke za besedo NOGA 

in GOBA. Ko je učenec nastavil črke s stavničnimi listki, sem rešitve napisala na delovni list. 

Z glaskovalno metodo sva skupaj prebrala besede, nato jih je učenec še samostojno prebral. 

Učenec ni znal izbrati črk za besedi IGLU in IGLA, zato sem mu pomagala. Besede NOS, GOL 

in GOS sva najprej skupaj glaskovala. Po nekaj ponovitvah je učenec sproti izbral potrebne 

črke.  

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 17d):  

Učencu sem povedala, da se bo danes naučil po slovensko poimenovati sadje in zelenjavo. 

Najprej mi je naštel, katero sadje in zelenjavo že pozna. Rekel je: »Abolko, banano, hruška, 

ubenica, agodka, sovata, čebula, paradajz, kumara.« Pri poimenovanju je izpuščal glasove, zato 

sem ga pri izgovarjanju popravila. Pri spoznavanju in okušanju sadja in zelenjave je bil zelo 

motiviran. Želel mi je pokazati, kateri sadež že zna poimenovati. Najprej sem ga spodbudila, 

da naj vsak sadež opiše. Pri naslednji dejavnosti sva odkrivala kartice in poimenovala narisano 

sadje oz. zelenjavo. Učenec najprej ni ločil sadja od zelenjave, zato sem kartice razvrstila v dve 

skupini in mu naročila, da naj poimenuje vsak sadež oz. zelenjavo. Nato sem kartice spet 

pomešala in vajo ponovila. Učenec je večino primerov razvrstil in poimenoval pravilno, zato je 

za nagrado dobil nalepko. Težave so mu povzročale marelica, češnja, cvetača, fižol in česen. 

Sledila je igra spomin, pri kateri je učenec vsaki sličici poiskal ustrezno besedo. Učenec je 

besedo na odkriti kartici prebral samostojno; če je ni znal, sem mu pri branju pomagala. Ko je 

našel ustrezen par, je besedo zlogoval. Pri razvrščanju sadja in zelenjave je imel občasno še 

težave. Pri zlogovanju so mu največ težav povzročale besede paradižnik, korenje in pomaranča. 

Paradižnik je vsakič poimenoval »paradajz«.  
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Analiza 4. dejavnosti (Priloga 17e):  

Učenec si je kartončka najprej ogledal in poimenoval sličice. Zlog NA je prebral pravilno, 

medtem ko je zlog NI pri prvem primeru prebral nepravilno. Besedo ATA je najprej pravilno 

glaskoval, a je ni znal prebrati  samostojno in povezno. Napredek pri branju je bil viden, saj je 

učenec na koncu samostojno prebral vse zloge.  

Analiza 5. dejavnost:  

Učenec je bil za igro zelo motiviran. Z veseljem je sestavljal nove besede. Uspešno je sestavil 

in nato tudi prebral besede riba, kača in grad. 

6.18 Osemnajsta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 9. 5. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 18 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: zapis in branje besed, opisovanje, pogovor o hrani 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacija na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: učni listi in delovni zvezek Križ kraž, knjiga O Jakobu in muci Mici – Rojstni 

dan (Priloga 18) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 
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Hanuš, B. ( 2009). O Jakobu in muci Mici – Rojstni dan. Ljubljana: Miš založba.  

 

POTEK OSEMNAJSTE INDIVIDUALNE URE 

 

 

1. dejavnost (priloga 18a) 

Pregledava domačo nalogo in se pogovoriva o napakah. Vodim krajši pogovor o tem, katero 

sadje in zelenjavo ima učenec rad oz. je ne mara.  

 

 

2. dejavnost 

Igra sadje ali zelenjava. Učencu pokažem različne sličice tako sadja kot zelenjave. V roki 

drži kartončka z velikima tiskanima črkama S in Z. Ko mu pokažem sličico sadež najprej 

poimenuje sadje in nato določi, kam spada, k sadju ali zelenjavi. Za vsak pravilen odgovor 

dobi v zvezek žig. Cilj je zbrati čim več žigov.  

 

3. dejavnost (Priloga 18b) 

Učenec reši delovni list, na katerem poveže sličico z ustrezno besedo. 

  

4. dejavnost (Priloga 18c) 

Učenec po nareku napiše v zvezek krajše besede, in sicer MAMA, URA, ENA, MUCA, 

RIBA, AVTO IN ROŽA. 

Nato s pomočjo slikovno-črkovne stavnice napiše besede. Najprej prepozna, kaj je na sličici 

in izbere ustrezne črke. Učenec na črtice najprej položi kartice s črkami. Jaz pa izbrane črke 

po potrebi popravim, potem pa prepišem na delovni list. 

 

5. dejavnost 

Sledi igra »ugani, kaj držim.« V vrečki so različni sadeži. Naloga učenca je, da s tipanjem 

poskuša ugotoviti, kateri sadež drži v roki. Spodbujam ga, da naj opisuje, kakšen je sadež na 

otip, npr. »Sadež je gladek/okrogle oblike/dlakav ipd.« Pove tudi, ali je to sadež sadje ali 

zelenjava.  

 

 

6. dejavnost: 

Branje knjige avtorice Barbare Hanuš O Jakobu in muci Mici – Rojstni dan. Učenec si najprej 

ogleda slikanico, vprašam ga, kaj misli, o čem knjiga govori.  

Nato mu knjigo preberem. Med mojim branjem učenec posluša in opazuje ilustracije. Povem 

mu, da je besedilo napisano tako v slovenskem kot v makedonskem jeziku. Po branju knjigo 

še enkrat skupaj prelistava, pri tem neznane besede učencu prevedem in preberem tudi v 

makedonskem jeziku.  

Po branju vodim krajši pogovor o prebrani vsebini. 

Za domačo nalogo reši zadnja dva kartončka za določanje začetnega glasu.  

 



Sunarić, T. (2018). Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

110 
 

ANALIZA OSEMNAJSTE INDIVIDUALNE URE  

Analiza 1. dejavnosti (Priloga 18a): 

Učenec je pravilno narisal in razvrstil vseh osem sadežev. Nadaljevala sva pogovor o tem, 

katero sadje in zelenjavo ima rad. Povedal mi je, da ima rad banano, jagode in lubenico, medtem 

ko zelenjave ne mara.   

 

u: »Rad imam banana, agode in lubenico.«  

U: »Rad imaš banano, jagode in lubenico. Česa pa ne maraš?«  

u: »Ne maram koenje, salato in papriko.«  

U: »Ne maram korenja, solate in paprike. Ponovi za menoj.« 

Pozorna sem bila na njegovo izgovarjavo, spodbujala sem ga, k pravilni izgovorjavi besed.  

Analiza 2. dejavnosti:  

Pri naslednji igri je učenec odlično sodeloval. Pri večini primerov je sadež pravilno razvrstil. 

Nekajkrat se je zmotil, vendar se je hitro tudi popravil, npr. pri sliki paprike je najprej dvignil 

črko S, nato pa se je popravil.  

u: »O paprika ne, to ni sadje.«   

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 18b):  

Učenec je razumel navodila za reševanje delovnega lista. Najprej sem ga spodbudila, da naj 

poskusi čim več primerov rešiti samostojno. Pri spodnji nalogi je moral sličico predmeta 

povezati z besedo, ki ga poimenuje. Samostojno in pravilno je povezal sličice in besede sir, 

oko, sladoled, pajek in vlak. Pri zgornjem delu pa je naprej samostojno povezal le sonce in 

okno. Ostale primere sva rešila skupaj, in sicer tako, da sem mu naprej počasi in vezano prebrala 

vse besede, učenec pa je nato povezal sličico predmeta z ustreznim napisom.  

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 18c):  

Pred narekom sem ga opozorila na pravilno držo telesa, pisala in pisalne površine. Učenec za 

pisanje ni bil motiviran, zato se je velikokrat kar ulegel na mizo. Besedi mama in ura je napisal 

samostojno, medtem ko sem mu besede ena, muca avto in roža morala glaskovati. Sledilo je 

pisanje besed s pomočjo slikovno-črkovne stavnice. Učenec je najprej poimenoval predmete na 

sličici in izbral posamezne stavnične listke z ustreznimi črkami. Vsako besedo sva skupaj počasi 

glaskovala, medtem pa je učenec s stavničnimi listki besedo tudi nastavil. Ko sva besedo skupaj 

vezano prebrala, sem jo napisala na delovni list. Spodbudila sem ga, da naj napisane besede 

nekajkrat prebere.  

Analiza 5. dejavnosti:  

Pri igri »ugani kaj držim« je bil učenec zelo uspešen. Spodbujala sem ga, da naj vsak sadež 

najprej dobro opiše in šele nato poimenuje. Preden je začel, sem mu predlagala, s katerimi 
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pridevniki si lahko pomaga pri opisovanju.  

U: »Kateri sadež držiš v roki? Opiši ga.«  

u: »Je okrogel, gladek in mehak.«  

Analiza 6. dejavnosti:  

Učenec si je ogledal knjigo in pravilno napovedal temo. Med mojim branjem je bil zelo miren, 

navdušeno si je ogledoval ilustracije in pozorno poslušal. Po branju je zgodbo pravilno obnovil, 

vendar je bil njegov govor nerazločen. Spodbujala sem ga, da naj tvori cele povedi in naj o 

dogajanju počasi pripoveduje. Ponovila sva nove besede in jih nato napisala v njegov slovar.  

6.19 Devetnajsta učna ura 

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 11. 5. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 19 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: zapis in branje črk, spoznajmo človeško telo, prvi in zadnji glas 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacija na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: delovni listi in delovni zvezek Križ kraž kartice s slikami, črke, knjiga O 

Jakobu in muci Mici – Rojstni dan, knjiga O Jakobu in muci Mici – Maškare (Priloga 19) 

Literatura: 

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Jalovec, V., Golli, D. (2004). Slikovno-črkovna stavnica za začetno branje in pisanje. 

Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d. 

Knez, M., Klemen, M., Kern, D., Alič, T., Kralj, K., Markovič, A., Pisek, S., Stritar, M. 

(2013). Slika jezika: Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Stare - Ravnik, B., Dežman, A. (1995). Igrajmo se šolo. Berem in pišem. Jesenice: Antus. 
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Hanuš, B. ( 2009). O Jakobu in muci Mici – Rojstni dan. Ljubljana: Miš založba. 

Hanuš, B. ( 2011). O Jakobu in muci Mici – Maškare. Ljubljana: Miš založba. 

POTEK DEVETNAJSTE INDIVIDUALNE URE 

 

1. dejavnost 

Z učencem pregledava zadnja dva rešena kartončka za določanje začetnega glasu. Sledil je 

pogovor o prebrani knjigi Rojstni dan. Učenca spodbudim, da naj lista knjigo in ob ilustracija 

obnovi vsebino knjige. 

 

 

2. dejavnost (Priloga 19a in 19b) 

Učenec reši dva delovna lista tako, da napiše krajše besede. Po potrebi mu pomagam in 

narekujem. 

 

3. dejavnost (Priloga 19c) 

Reši delovni list za utrjevanje sposobnosti vidnega prepoznavanja. 

 

4. dejavnost (Priloga 19č, 19d in 19e) 

Sledi obravnava novega tematskega sklopa Človeško telo. Učenec najprej poimenuje dele 

telesa. Vodim pogovor o funkciji različnih delov telesa (npr. »Za kaj potrebujemo 

ušesa/jezik/noge ipd.?« Nato mu pripravim kartice s sličicami različnih delov telesa. Sličice 

najprej ustrezno poimenuje in nato besedam določi prvi in zadnji glas. 

 

5. dejavnost 

Didaktična igra Vesela abeceda 1. Učenec igro že pozna, zato poskusi samostojno sestaviti 

in prebrati čim več besed.  

 

 

6. dejavnost (Priloga 19f) 

Učenca spodbudim, da naj na delovnem listu dopolni povedi. Opozorim ga, da si lahko 

pomaga z besedami, ki so napisane na zgornji sliki. Po potrebi mu pomagam pri pisanju. 

Spodbujam ga, da besede pred pisanjem zloguje in glaskuje. 

 

7. dejavnost  

Sledi branje knjige avtorice B. Hanuš, O Jakobu in muci Mici – Maškare. Učenec si najprej 

ogleda slikanico, vprašam ga, kaj misli, o čem knjiga govori.  

Nato mu knjigo preberem. Med mojim branjem učenec posluša in opazuje ilustracije. Povem 

mu, da je besedilo knjige napisano tako v slovenskem kot v makedonskem jeziku. Po branju 

knjigo še enkrat skupaj prelistava, pri tem neznane besede učencu prevedem in preberem tudi 

v makedonskem jeziku.  

Po branju vodim krajši pogovor o prebrani vsebini.  
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ANALIZA DEVETNAJSTE UČNE URE 

Analiza 1. dejavnosti:  

Učenec je pravilno rešil tudi zadnja dva kartončka za določanje prvega glasu. V nadaljevanju 

je pravilno obnovil vsebino prebrane knjige, njegov govor je bil bolj razumljiv kot pri prejšnjih 

ura. Učenec si je med pripovedovanjem pomagal z ilustracijami.  

Analiza 2. dejavnosti (Priloga 19a in 19b):  

Pri samostojnem zapisu besed na prvem delovnem listu je učenec pri besedah muca, goba in 

hiša zamenjal nekatere črke. Napisal je MACU, GBAO in HAŠI. Prav zato sem mu te besede 

glaskovala. Omenjene besede je učenec nato pravilno napisal. Besede slon, zmaj in okno je 

napisal ob skupnem črkovanju.  

Analiza 3. dejavnosti (Priloga 19c):  

Učenec je posamezne črke najprej pobarval z barvico in nato na črto napisal celotno besedo. 

Pri pisanju učenec ni bil motiviran. Rekel je, da mu ta naloga ni všeč. Potreboval je spodbude. 

Pri naslednjem delovnem listu je besedo noga pravilno obkrožil pri vseh primerih. Učenec je 

usvojil sposobnost vidnega razločevanja besed.  

Analiza 4. dejavnosti (Priloga 19č, 19d in 19e):  

Nadaljevala sva s tematskim sklopom Človeško telo. Učenec je uspešno poimenoval večino  

delov telesa. Težave je imel pri poimenovanju lica, pete, dlani in stopala. Dlan je poimenoval 

roka, stopalo pa noga. Samostojno je opisal, čemu služijo posamezni deli telesa.  

u: »Jezik rabimo, da jemo. Uho rabimo, da slišimo. Noge rabimo, da hodimo.«  

U: »Z ušesi slišimo ali poslušamo. Z nogami hodimo. Z roko lahko nosimo, držimo in 

potiskamo. Zanimivo je bilo učenčevo vprašanje, kaj delamo z vratom. Razložila sem mu, da 

ima tudi vrat svojo vlogo, in sicer da drži oz. nosi glavo. Igra s karticami in črkami je bila 

učencu že znana, dodala sem manjšo spremembo. Na krožniku je imel na voljo vse črke, on pa 

je moral za vsako sliko izbrati le dve pravilni. Učenec je nalogo začel samostojno. Pri primerih 

koleno, zob, dlan, stopalo, trebuh, lice in lasje je potreboval pomoč. 

Analiza 5. dejavnosti: 

Učenec mi je povedal, da mu je igra Vesela abeceda 1 zelo všeč, ker rad sestavlja besede. 

Uspešno je sestavil vse besede, in sicer: avto, figa, grad, hiša, kača, kolo, muca, pero, raca, riba, 

slon, vlak, zmaj in žaba. Samostojno in vezano pa je prebral besede avto, hiša, kača, kolo, muca, 

riba in zmaj, ostale besede pa sva prebrala skupaj po metodi odmeva. 

Analiza 6. dejavnosti:  

Učenec je razumel navodilo za reševanje delovnega lista. Rekel je, da manjkajoče besede ne 

zna napisati. Spodbudila sem ga tako, da sva prvi primer rešila skupaj. Kljub temu dela ni želel 

nadaljevati, ta naloga je bila namreč zanj prezahtevna.  
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Analiza 7. dejavnosti:  

Učenec si je ogledal knjigo in pravilno napovedal temo. Med mojim branjem je bil tudi tokrat 

zelo miren, navdušeno si je ogledoval ilustracije in pozorno poslušal. Po branju je zgodbo 

pravilno obnovil, vendar je bil njegov govor nerazločen. Spodbujala sem ga, da naj tvori cele 

povedi in naj o dogajanju počasi pripoveduje. Ponovila sva nove besede in jih nato napisala v 

njegov slovar.  

6.20 Dvajseta učna ura  

Študentka: Tamara Sunarić Datum: 16. 5. 2017 

Šola:  Razred: 1. 

Učni predmet: slovenščina  Zaporedna številka ure: 20 

Učna tema: začetno opismenjevanje 

Učna enota: končno preverjanje znanja 

Učna oblika:  individualno delo z učencem 

Učne metode: delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, razlaga, pogovor 

Učna sredstva: črkovna stavnica, kartončki z zlogi in besedami, delovni list 

Operativni učni cilji: 

• Učenec sistematično razvija predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd. 

• Učenec sistematično razvija tehniko branja in pisanja: 

– glasno bere besede napisane z velikimi tiskanimi črkami. 

• Učenec razvija poimenovalno zmožnost: 

– poimenuje bitja/predmete na sliki s knjižnimi besedami. 

• Učenec opazuje jezikovne pojave, navedene v razdelku vsebine, ter dejavno, problemsko 

in procesno spoznavajo strokovne izraze zanje (zlogi, glasovi). 

Učna sredstva: končno preverjanje znanja (Priloga 20) 

Literatura: 

Grginič, M., Pečjak, S., Justin, R. (2003). ABC 1: poslušamo – govorimo, pišemo – beremo. 

Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole. Mengeš: Založba 

Izolit, d. o. o.  

Grginič, M. (2008). ABC 1: poslušamo – govorimo, pišemo – beremo. Delovni zvezek za pouk 

slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole. Mengeš: Založba Izolit, d. o. o.  

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. 

Mengeš: Založba Izolit, d. o. o. 

Kramarič, M., Kern, M., Pipan, M. (2013). Lili in Bine. Delovni zvezek za opismenjevanje 1. 

del. Ljubljana: Založba Rokus Klett, d. o. o.  

Kokalj, T. (2010). Mlinček. Vadnica za slovenščino za 1. razred osnovne šole. Ljubljana: 

Modrijan založba, d. o. o.  
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Pečjak, S., Kozinc, A., Justin, R. (2002). ABC 1: poslušamo – govorimo, pišemo – beremo. 

Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole. Mengeš: Založba 

Izolit, d. o. o.  

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo Republike 

Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

POTEK DVAJSETE INDIVIDUALNE URE 

 

Učencu povem, da je današnje srečanje zadnje, zato ga bova namenila preverjanju in 

zaključnem pogovoru. Povem mu, da bo spet reševal preizkus znanja, ki ga je reševal na prvem 

srečanju. Opozorim ga, da naj poskusi reševati čim natančneje in samostojno. Povem mu, da 

mu bom vsako navodila prebrala in po potrebi tudi dodatno pojasnila. 

 

 

Sledi samostojno reševanje končnega preverjanja znanja (Priloga 20a, 20b, 20c in 20č). Pri 

vsaki nalogi preberem navodila. Spodbujam ga, da naj rešuje čim bolj sproščeno in zbrano.  

 

 

Uro zaključiva s pogovorom o prejšnjih srečanjih. Zastavim mu nekaj krajših vprašanj: 

– Katera dejavnost ti je najbolj ostala v spominu? Je bila to tvoja najljubša dejavnost? 

– Naštej 3 naloge, ki ti tekom srečanja niso bile zelo všeč, ali pa so bile morda prezahtevne. 

– Naštej 3 naloge, ki so ti bile všeč. 

– Kakšne so se ti zdele naloge pri preverjanju znanja? 

– Ali si se naučil kaj novega? 

– Ali bi si želel, da bi naslednje leto nadaljevala srečanja? 

ANALIZA DVAJSETE INDIVIDUALNE URE 

Ko sem učencu sporočila, da je bila ta ura najina zadnja ura, me je otožno vprašal, zakaj ne 

bova srečanj nadaljevala. Prosil me je, da naj ga pridem še kdaj pogledat. 

Pri reševanju končnega preverjanja znanja je bil učenec zelo motiviran, saj mi je želel pokazati, 

kaj vse se je naučil. Pri vsaki nalogi sem mu prebrala navodilo. 

V nadaljevanju je analizirano končno preverjanje znanja (Priloga 20a, 20b, 20c in 20č). 

Učenec je samostojno napisal svoje ime, priimek pa je napisal le delno pravilno.   

– Rezultati 1. naloge: 

Učenec je samostojno prepoznal tri pare od štirih sličic z enako rimo. Prvi  primer (vreča – 

sveča) sem najprej rešila jaz, nato je učenec samostojno prepoznal in povezal vse preostale pare 

sličice z enako rimo. Vsako sličico je najprej nekajkrat poimenoval, ko je zaznal, da se besedi 

rimata, ju je povezal.  
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– Rezultati 2. naloge: 

Učenec je razumel navodilo in samostojno rešil nalogo. V vseh treh parih je pravilno prepoznal 

in obkrožil krajšo besedo. Predmete je najprej glasno poimenoval; ko je zaznal dolžino, pa je 

krajšo besedo (tj. sličico) tudi obkrožil. Težavo je imel le pri izgovorjavi besed televizija in 

pikapolonica.  

u: »To je teevizija, to je pikaolonica.«  

Učenčevo izgovorjavo sem popravila, nato je besedo izgovoril pravilno.  

– Rezultati 3. naloge: 

Učenec je razumel navodila, zato je nalogo začel samostojno reševati. Primere LUNA, RIBA 

in SIR je rešil pravilno in samostojno, medtem ko je pri primeru AVTOBUS potreboval mojo 

pomoč. Števila zlogov ni označil s križci, temveč je v kvadratke napisal število zlogov. Pri vsaki 

besedi si je pomagal s ploskanjem. Nato pa je število ploskov zapisal s številkami v kvadratke. 

Vsakič, ko je posamezno besedo zlogoval, me je pogledal, saj o svojem odgovoru ni bil 

prepričan. Ob spodbudah je nalogo uspešno rešil. 

– Rezultati 4. naloge:  

Učenec je razumel navodila naloge. Vse primere je rešil pravilno. Učenec je vsako sličico 

glasno poimenoval in pri tem nazorno izgovoril prvi glas. Najprej je določil prvi glas prve 

sličice, nato pa še začetne glasove besed na sličicah v posamezni vrstici.   

u: »Uuura, u! Rraca, r! Ppozor, p! Uuho, u! Uuusta, u!  

Pri prvi vrstici je pravilno obkrožil in prepoznal glas u. Učenca sem popravila pri napačnem 

poimenovanju »pozor«, povedala sem mu, da je pravilno okno. Učenec ni znal samostojno 

poimenovati sličice zebre in darila, zato sem mu pri poimenovanju pomagala. Zvonec je 

poimenoval kot »zvonik«, dežnik kot »kišoran«, zmaj ko »zmej«. Težave je imel pri izgovorjavi 

besede žoga (»zoga«) in besede darilo (»davivo«).  

– Rezultati 5. naloge: 

Učenec je razumel navodila, vendar je imel z določanjem zadnjega glasu na začetku nekaj težav. 

Spomnila sem ga na podobne primere, ki sva jih reševala pri prejšnjih urah (nogA – rokA, noS 

– koS). Tri sličice od šestih je poimenoval samostojno in pri tem pravilno izgovoril zadnji glas.  

u: »To je obvak, k! To je uraaa,a! To je svon, n!  

Sličice klobuka, veje in balona ni poimenoval samostojno, zato sem mu pomagala. Nato je 

besede poimenoval tudi sam in jim pravilno določil zadnji glas. Nalogo je z mojo pomočjo in 

manjšim usmerjanjem v celoti rešil pravilno.  

– Rezultati 6. naloge: 

Učenec je razumel ustno navodilo. Samostojno in pravilno je rešil prva dva primera. Besedi 

očala in volan ni znal glaskovati. Pri prvih dveh primerih me je prosil, naj mu pomagam pri 

štetju glasov. Učenec je glaskoval, jaz pa sem s prsti ponazorila število glasov. Nato je besedo 

ponovno glaskoval in v kvadratke zapisal potrebno število pik. Besedi roža in luč je pravilno 

glaskoval, medtem ko besedi očala in volan ni glaskoval pravilno. Težave je imel pri izgovarjavi 

glasov č in v.  
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– Rezultati 7. naloge: 

Učenec sprva ustnega navodila ni popolnoma razumel, saj ni vedel, kaj pomeni beseda vrsta. S 

prstom sem mu pokazala, kaj pomeni vrsta in katere besede so v posamezni vrsti. Nato je vse 

primere (4/4) rešil samostojno in pravilno. Besed med reševanjem ni bral, temveč je bil pozoren 

le na vidno ujemanje.  

– Rezultati 8. naloge: 

Učenec je ustno navodilo razumel. Spet sem mu s prstom pokazala, na katere besede naj bo pri 

posamezni sliki pozoren. Najprej si je ogledal slike in jih poimenoval, potem pa je nekaj časa 

opazoval napisane besede. Najprej je obkrožil besedo roka, nato pa še besedo voda. Pri 

prepoznavanju besede lonec in morje sem mu pomagala tako, da sem ga vprašala, kateri je 

zadnji glas teh dveh besed. Odgovoril je pravilno.  

u: »Lonec, c! Morje, e!« Nato sem mu povedla, da naj si pri zapisanih besedah pomaga z zadnjo 

črko. Moj namig je hitro razumel in tako pravilno obkrožil besedi lonec in morje.  

–Rezultati 9. naloge: 

Učenec navodila pri tej nalogi ni razumel; zato sem mu ga priredila. Rekla sem: »Sliko poveži 

s pravilno besedo.«. Kljub temu učenec naloge še vedno ni znal rešiti. Samostojno je prepoznal 

le napis LEV, ki ga je ustrezno povezal s sličico leva.  

–Rezultati 10. naloge: 

Učenec je navodilo razumel, vendar mi je povedal, da napisanega ne zna prebrati. Prosila sem 

ga, da naj prebere vsaj nekatere besede Pravilno in samostojno je prebral besede EVA, IN in 

JE, medtem ko je pravilno in samostojno črkoval vse besede. Na začetku je zamenjal glas n in 

m. Učenec je besede znal le črkovati, od vseh besed pa je samostojno prebral le tri.   

–Rezultati 11. naloge: 

Učenec je razumel ustno navodilo. Najprej mi je rekel, da sam ne zna napisati nobeno od 

ponujenih besed. Spodbudila sem ga, da je vsako sličico poimenoval in besedo glasno izgovoril. 

Nato sem tudi jaz vsako besedo počasi izgovorila, skupaj sva jo glaskovala, potem pa jo je tudi 

napisal. Ob glaskovanju in črkovanju je pravilno napisal besede muca, ura in rak (3/6). Pri 

besedi darilo je izpustil črko i, medtem ko je bil zapis besed kolo in kitara nepravilen. 

Posamezne črke je zapisal s pravilnimi potezami in čitljivo. 

– Rezultati 12. naloge: 

Tudi tokrat sem navodila zadnje naloge delno priredila, in sicer je učenec najprej ustno opisal, 

kaj vidi na sliki. Nato pa sem ga spodbudila, da naj pod sliko napiše eno od naštetih stvari. 

Prosil me je, da naj z njim počasi ponovim besedi baloni in miza.  

u: »Daj ti z mano počasi reč baloni.«  

U: » Bbbbbaaaaalllllooooonnnni!«  

u: » Zdaj pa še miza!«  

U: »Mmmiiiiizzzzzaaaa!« 
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Ob glaskovanju je učenec skoraj pravilno zapisal obe besedi. Pri besedi miza je črko Z obrnil 

narobe. Njegov zapis posameznih črk je bil slabši kot pri prejšnji nalog.  

Po reševanju končnega preverjanja znanja sva se z učencem pogovorila o prejšnjih srečanjih in 

njegovih občutkih. Učenec mi je povedal, da se je najinih srečanj zelo veselil, ker sva se igrala 

dobre igre. Najbolj mu je v spominu ostala dejavnost z karticami iz kompleta Slika jezika, in 

sicer sklop Glagoli, s katerimi sva se igrala igro spomin. Prav tako je izpostavil dejavnost z 

obroči in določanje prvega glasu. Kot zahtevnejšo dejavnosti je učenec izpostavil branje. Rekel 

je, da pri branju ni bil tako dober in da mu je to še vedno težko. Izpostavil je naloge s 

konkretnimi didaktičnimi pripomočki, in sicer igri Brainbox in Vesela abeceda, dejavnosti 

razvrščanje ter tipanje sadja in šolskih potrebščin ter obešanje perila. Rekel mi je, da mu je bilo 

zdaj lažje reševati naloge preverjanje znanja kot prvič, ker se je zdaj že veliko naučil. Izpostavil 

je, da zdaj zna sam napisati in poimenovati vse črke. Ob koncu ure me je še enkrat prosil, da 

naj še pridem ter da bi si želel še igrati in se učiti.  

u: »Ane, da boš ti še prišla? Jaz hočem, da se midva še bova igrala in da še prineseš nove igre.« 

7 SPLOŠNA ANALIZA USTREZNOSTI  

INDIVIDUALNEGA DIDAKTIČNEGA PRISTOPA  

S pomočjo načrtovanega individualnega didaktičnega pristopa za začetno opismenjevaje je 

učence priseljenec razvijal pravorečno, pravopisno, poimenovalno, upovedovalno ter bralno 

zmožnost in zmožnost razlikujočega in razločujočega poslušanja.  

Ker sem opazila, da učenec pisnim simbolom ne zna samostojno določiti ustreznega glasu, sem 

za razvijanje prav te zmožnosti pripravila veliko dejavnosti. Pozorna sem bila, da sem pri 

razlagi vsem črkam jasno določila ustrezen glas. Najprej sem s prstom pokazala na posamezno 

črko na stavnici, nato pa sem glas izgovorila glasno in razločno. Posamezne glasove sem 

izgovarjala večkrat zapored, da bi jih učenec čim večkrat slišal. Med izgovarjavo sem bila 

pozorna tudi na obrazno mimiko. Napredek pri določanju glasov je bil pri učencu hitro viden. 

Težave je imel pri izgovorjavi šumevcev in črk C, F, H, K, J, V in K. Učenca sem ob napačni 

izgovarjavi sproti popravila in spodbudila k ponovni izgovarjavi. Glas ž je izgovarjal kot z, glas 

š kot s in glas č kot c. Načrtovala in pripravila sem dejavnosti, s katerimi bi usvojil razliko med 

omenjenimi glasovi, vendar spremembe ni bilo. Pri učenju izgovarjanja glasov in besed je bil 

učenec zelo motiviran in pozoren, natančno je opazoval mojo obrazno mimiko ter slišano tudi 

poskušal samostojno ponoviti. Ob vsaki pravilni ponovitvi oz. izgovarjavi sem ga pohvalila in 

spodbudila za nadaljnje učenje.  

Pri učenju črk sem sledila zaporedju obravnave, kot ga je imela učiteljica pri pouku. Ob tem pa 

sem uporabila tudi fonomimično in  fonografsko metodo (Priloga 3č, 3d, 9c, 10b, 11f, 13d) 

opismenjevanja. Zapise črk in besed sem podkrepila z dodatno slikovno ilustracijo. Pri učenju 

pisanja sem bila pozorna, da sem učenca opozarjala na pravilno smer zapisovanja posameznih 

črk (U: »Začnemo od zgoraj in nadaljujem navzdol!«). Pravilno smer zapisa je učenec vadil 

tudi z dejavnostmi pisanja po hrbtu, po zdrobu in tudi po črkah na večjih formatih (Priloga 3b 

in 3c).  
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S pomočjo slikovno-črkovne stavnice, delovnih listov in različnih konkretnih pripomočkov sem 

pripravila veliko dejavnosti za razvijanje pravopisne (Priloga 9g, priloga 10b, 11f, 13d, 13e, 

16a, 17c, 18c, 19a, 19b) in pravorečne zmožnosti (Priloga 3č, 5d, 16b, 16c) ter slušnega 

razločevanja (Priloga 2b, 2c, 2č 2d, 2e, 3a, 4b, 4c, 4d). Z učencem sva povezavo črka – glas in 

glas – črka utrjevala predvsem z določanjem prvega in zadnjega glasu v besedi (Priloga 8a, 8b, 

8e, 12e, 12č, 14c,14d, 16č, 16d, 19č, 19d, 19e).  

Poimenovalno zmožnost sva razvijala ob izdelovanju lastnega besedno-slikovnega slovarja. Ob 

obravnavi vsake nove tematike sva v slovar zapisala nove besede (Priloga 4a, 7a). Čeprav še ni 

znal brati, je vsakič, ko je pogledal v slovar, videl in prepoznal zaporedje črk določene poznane 

besede. Menim, da je pisanje slovarčka odlično vplivalo na širjenje učenčevega besedišča.  

Prav tako sem za razvijanje poimenovalne zmožnosti pripravila veliko dejavnosti, v katere sem 

vključila različne konkretne didaktične pripomočke, npr. kartice iz kompleta Slika jezika, 

kartice za prikazovanje protipomenk, različna oblačila, sadje in zelenjavo itd. Pri pomnjenju in 

razumevanju novih besed so mu bile kartice s sličicami v veliko pomoč. Pri igri spomin sva 

uporabila kartice s slikami in kartice z zapisanimi besedami (Priloga 6f, 6g, 16c, 17d). Učenca 

sem spodbujala k branju posameznih zlogov in enostavnih besed. Pri tem sem si pogosto 

pomagala s stavnico in kartončki (Priloga 5a, 7g, 11d, 3f, 14h). Učenec je bral po metodi 

odmeva. Na začetku sem ga spodbujala, da je prebrani zlog ali besedo le ponovil za mano. Ko 

je prepoznal in poimenoval vse črke, pa je začel črke med seboj samostojno povezovati v 

enostavnejše zloge. Učenec je imel pri učenju branja največ težav. Za branje je bil najmanj 

motiviran, prepričan je bil, da je zanj to prezahtevno. Kljub temu sem branje zlogov in kasneje 

enostavnejših besed, načrtovala skoraj pri vsaki učni uri. Učenec je doma branje vadil tako, da 

je poslušal avdioposnetek, na katerem je bila prebrana vsaka črka. Pri tem je razvijal svojo 

slušno zmožnost. 

Bralno in upovedovalno zmožnost sem razvijala tudi z branjem izbranih primernih knjig 

(učiteljevo branje kot zgled). Učenca sem najprej spodbudila, da je knjige prelistal in poskušal 

napovedati vsebino. Pri poimenovanju ilustracij je spet razvijal poimenovalno zmožnost. Ker 

učenec knjig seveda sam ni znal brati, sem mu jih brala jaz. Ob branju se je vedno umiril in zelo 

pozorno spremljal ilustracije. Ko sem prebrala, sva knjigo še enkrat prelistala in ob ilustracijah 

še enkrat skupaj obnovila zgodbo. Razumevanje vsebine sem preverila s kratkimi vprašanji ob 

ilustracijah. Upovedovalno zmožnost je učenec razvijal tudi z dejavnostjo pravilne uporabe 

predlogov (Priloga 16e, 16f in 16g). Za jasno razumevanje predlogov sem uporabila konkretne 

primere in slikovno ponazoritev.  

Z individualnim poučevanjem smo želeli doseči tudi širjenje učenčevega besedišča in s tem 

napredek v razumevanju drugega/tujega jezika. Kot je že opozorila M. Knez, je pri začetnem 

poučevanju učencev priseljencev smiselno v ospredje postaviti vsebine, ki so potrebne za 

sporazumevanje v vsakdanji komunikaciji in pri spremljanju drugih predmetov (2012). Zato 

sem med srečanji  učencu predstavila naslednje tematike: moja družina, igrače, kaj rad delam, 

hrana in pijača, oblačila in letni časi, šolske potrebščine, pohištvo in bivalni prostori in človeško 

telo. Pri obravnavi naštetih tematik sem si pomagala z delovnim zvezkom za neopismenjene 

učence Križ kraž. Učno gradivo je podprto s številnimi slikami in različnimi nalogami 

izrezovanja, lepljenja, povezovanja, dopolnjevanja ipd.   
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Besedišče in skladnjo sem razvijala tudi z didaktičnimi in računalniškimi igrami, z 

izdelovanjem slovarja, z multisenzornim sprejemanjem in slikopisi.  

Rezultati končnega preverjanja znanja, ki so podrobneje predstavljeni v analizi zadnje učne ure, 

so pokazali, da je učenec z načrtovanim pristopom napredoval. Na podlagi rezultatov začetnega 

in končnega preverjanja znanja sem oblikovala odgovore na raziskovalna vprašanja.  

1. Kakšna je učenčeva sporazumevalna zmožnost v slovenskem knjižnem jeziku na 

začetku in na koncu raziskave? 

Na začetku raziskave je imel učenec slabo razvito sporazumevalno zmožnost. Analiza 

začetnega preverjanja znanja je pokazala, da učenec še ni usvojil vseh predopismenjevalnih 

zmožnosti, medtem ko so rezultati končnega preverjanja znanj na tem področju pokazali 

napredek.  

Preglednica 3: Rezultati začetnega in končnega preverjanja znanja 

Učenčeve predopismenjevalne 

zmožnosti ob začetnem preverjanju 

znanja 

Učenčeve predopismenjevalne 

zmožnosti ob končnem preverjanju 

znanja 

SLUŠNA ZAZNAVA (slušno razločevanje 

in slušno razčlenjevanje) 

Večino črk učenec slušno ne prepozna. 

Posameznim črkam ne zna samostojno 

določiti ustreznih glasov. Besedam ne zna 

določiti prvega ali/in zadnjega glasu. Ne zna 

poiskati rime na dano besedo in ne loči 

krajših in daljših besed. 

SLUŠNA ZAZNAVA (slušno razločevanje 

in slušno razčlenjevanje) 

Večino črk učenec samostojno slušno 

prepozna in jim določi ustrezen glas. 

Besedam samostojno določi prvi in zadnji 

glas.  

Zna poiskati rime na dano besedo in ločiti 

krajše in daljše besede.  

VIDNA ZAZNAVA 

Učenec prepozna le nekaj črk. Ne prepozna 

določenih enostavnih, že znanih napisov.  

VIDNA ZAZNAVA 

Učenec prepozna vse črke abecede. Prepozna 

tudi določene enostavne in že znane napise. 

ORIENTACIJA 

Učenec ima razvito orientacijo na telesu ter 

delno v prostoru in na listu. Ime zapiše v 

pravilni smeri od leve proti desni. Na listu 

začne pisati pri zgornjem levem robu.  

ORIENTACIJA  

Učenec popolnoma razvije tudi orientacijo v 

prostoru in na listu.  

GRAFOMOTORIKA 

Učenec ima grafomotoriko dobro razvito. Pri 

pisanju črt in vzorcev je natančen, medtem ko 

posamezne črke zapisuje v napačni smeri 

(npr. črko T je začel pisati od spodaj in ne od 

zgoraj).  

GRAFOMOTORIKA 

Vse črke zapisuje natančno, poteze pri zapisu 

pa so v pravilni smeri.  

OSNOVE PISANJA 

Učenec drži pisalo s pincetnim prijemom, 

njegova drža telesa in postavitev pisalne 

površine sta ustrezni.  

OSNOVE PISANJA 

Pri načinu pisanja ni sprememb.  
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BRANJE 

Učenec ne zna brati (ne zna črkovati, 

zlogovati ali glaskovati).  

Pri listanju drži pravilno knjigo.  

BRANJE 

Učenec samostojno prebere večino zlogov in 

nekatere enostavne besede. Večino besed zna 

samostojno črkovati in zlogovati, medtem ko 

samostojno glaskuje in prebere le najbolj 

enostavne in že znane besede. 

PISANJE 

Učenec po nareku ne zna zapisati vseh črk 

abecede. Samostojno ne napiše nobene 

besede. Črke in besede zna prepisati.  

PISANJE 

Učenec vse črke abecede in večino 

enostavnih besed po nareku zapiše pravilno. 

Glasovom samostojno določi pisne 

ustreznice.  

GOVOR 

Učenčev govor je nerazločen, nepovezan. 

Njegov besedišče je zelo skromno. Pri 

govorjenju ne tvori smiselni povedi, temveč 

le prosto niza poznane besede. 

Pri govorjenju ob ilustracijah ne tvori celih 

povedi, temveč govori nepovezano in zelo 

nerazumljivo (luknjičast govor, le nizanje 

določenih poznanih besed). 

GOVOR 

Učenčev govor je bolj povezan in razločen. 

Njegovo besedišče je bogatejše, pri 

govorjenju  poskuša tvoriti pravilne povedi. 

Tvori kratke povedi, ki so razumljivejše in 

bolj pravilne kot na prvih srečanjih. Učenec 

se ob nepravilni izgovorjavi pogosto tudi sam 

popravi. 

 

2. Kako je učenec priseljenec motiviran za zgodnje opismenjevanje v slovenskem 

knjižnem jeziku pred začetkom in po koncu raziskave? 

 

Učenec mi je na prvem srečanju povedal, da se mu zdi slovenščina zelo zahteven jezik in da je 

nikoli ne ob usvojil v celoti. Ob zaključku vsakega srečanja je učenec rešil samoevalvacijski 

list (Priloga 21). (Pri reševanju sem mu pomagala tako, da sem zapisala njegove odgovore, ki 

so mi pomagali pri načrtovanju nadaljnjih srečanj.) Učenec je ob koncu raziskave povedal, da 

je zelo zadovoljen, ker zna bolje govoriti, pisati in brati v slovenščini. Pri učenju je bil najbolj 

motiviran za dejavnosti s konkretnimi materiali, kot so igra spomin z različnimi karticami, 

obešanje perila, iskanje vsiljivcev ipd. Analiza  samoevalvacijskih listov je pokazala, da se je 

učenec pri vseh dvajsetih izvedenih učnih urah zelo dobro počutil. Pri vprašanju, kako si se 

počutil, je vedno izbral nasmejan obraz. Pri drugem vprašanju je na lestvici vedno označil, da 

mu je bila pripravljena ura zelo všeč. Rekel je, da je bil pri urah vedno dobre volje in nasmejan 

in da je užival v vseh igrah; vesel je bil, ko me je pri kateri od iger premagal. Prav tako je bil 

prepričan, da se je z vsemi karticami in sličicami naučil veliko novih slovenskih besed in zato 

zdaj tudi pri pouk lažje sledi in sodeluje. Pri tretjem vprašanju, pri katerem je povedal, katera 

dejavnost mu je bila všeč in kaj bi spremenil, je pogosto odgovoril, da so mu  bile všeč 

dejavnosti, v katerih se je novih besed učil s konkretnimi pripomočki, npr. pri tematskemu 

sklopu oblačila, šolske potrebščine in hrana. 

 

3. Kako načrtovane individualizirane dejavnosti vplivajo na začetno opismenjevanje 

učenca priseljenca? 
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Učenec je z načrtovanimi individualiziranimi dejavnostmi dosegel viden napredek pri začetnem 

opismenjevanju. Ko dejavnosti individualiziramo, se posamezniku popolnoma prilagodimo in 

osredotočimo na različne možnosti poučevanja. Z individualizacijo sem dosegla visoko 

aktivnost učenca pri reševanju nalog in intenzivno sodelovanje pri načrtovanih dejavnostih. Za 

vsako učno uro sem načrtovala več dejavnosti, tako je učenec poleg razvijanja besedišča krepil 

tudi druge sposobnosti. Individualizacija mi je omogočila, da sem prilagoditve pri določenih 

nalogah načrtovala sproti. 

 

4. Katere učne metode in učna sredstva učenca priseljenca motivirajo za 

opismenjevalne dejavnosti v slovenskem knjižnem jeziku? 

 

Učenca priseljenca je za delo motivirala predvsem metoda poučevanja s konkretnimi 

didaktičnimi pripomočki. Pri poučevanju so mu bile v pomoč kartice s sličicami (Priloga 2b, 

4d, 4f, 6d, 6e, 9e, 14a, 16c in 17c) in različne izdelane didaktične igre (Priloga 7č, 7d 14c, 15f), 

konkretni pripomočki za poimenovanje novih predmetov in nedvomno tudi pogosta uporaba 

slikovno-črkovne stavnice. Poleg tega so učenca zelo motivirale tudi sprotne pohvale, žigi 

(Priloga 15b in 18c) in nalepke ob pravilnem odgovoru. Konkretno bi izpostavila didaktično 

igro pri sklopu šolske potrebščine, pri kateri je učenec otipal predmet in ga opisoval ter na 

koncu tudi poimenoval. Prav tako je bil deček zelo motiviran pri prepoznavanju sadje ali 

zelenjava - zelo navdušeno je v vrečki zbiral sadež. 

8 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN SMERNICE ZA 

UČITELJE 

8.1 Ugotovitve 

V magistrskem delu je prikazan individualni didaktični učni pristop za začetno opismenjevanje 

učenca priseljenca v prvem razredu, ki sem ga osnovala na podlagi teoretičnih izhodišč 

(podrobneje prikazane v Teoretičnem delu) in pridobljenih podatkov o učencu. Predstavljen 

pristop ni univerzalen in ga je potrebno prilagoditi potrebam učenca, ki se ga poučuje. Rezultati 

analize začetnega stanja so pokazali specifične potrebe posameznika, na podlagi katerih sem 

nato načrtovala individualne učne ure. Učenčevo sporazumevalno zmožnost sem razvijala s 

komunikacijskim poukom. Iz prikaza in analize najinega individualnega dela v Empiričnem 

delu je napredek, kljub nekaterim, neosvojenim zmožnostim, jasno viden. 

Ugotovitve, kot odgovor na zastavljene cilje in raziskovalna vprašanja, so naslednje: 

 načrtovani individualni didaktični pristop je bil primeren za poučevanje začetnega 

opismenjevanja učenca priseljenca; 

 z uporabo individualnega pristopa je učenec napredoval v razvoju predopismenjevalnih 

zmožnosti;  

 učenec je vidno napredoval na področju pravorečja in pravopisa, samostojno je prebral 

in po nareku napisal zloge ter krajše enostavne besede z velikimi tiskanimi črkami; 

 obogatil je svoje besedišče slovenskega jezika; 

 prebrano je razumel, prav tako je razumel preprosta ustna in pisna navodila; 
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 na zaključnih individualnih srečanjih je bil viden napredek tudi v upovedovalni 

zmožnosti, saj je bilo število napak (napačen glagolski čas, napačna uporaba spola, 

števila in napačno sklanjanje) pri tvorjenju povedi zmeraj manjše. 

Individualna srečanja so na podlagi analize končnega preverjanja znanja in celotnega dela 

pozitivno vplivala na razvoj učenčeve sporazumevalne zmožnosti. K temu so pripomogli 

številni dejavniki, kot so uporaba različnih dejavnosti in didaktičnih pristopov, ter dobra 

slikovna podkrepitev. Učenec je kot najbolj priljubljen pristop navedel didaktične igre, in sicer 

spomin, obešanje perila, igre s karticami in stavnico.   

Napredoval je na vseh področjih, ki so pri začetnem opismenjevanju pomembni. Viden je 

napredek pri vidni in glasovni zaznavi (Priloga 5a, 5e, 5f, 9c) ter poimenovalni zmožnosti 

(Priloga 6f, 6g, 7c, 7č, 7d). V primerjavi z začetnim preverjanjem znanja zna učenec ob koncu 

srečanj bolje brati in pisati. Še vedno pa ima težave z branjem in pisanjem daljših, nepoznanih 

besed ter krajših povedi. Pri branju velikih tiskanih črk si pogosto pomaga z glaskovanjem ali 

zlogovanjem. Večino besed samostojno glaskuje. Učenec zna po nareku ali opazovanju slike 

zapisati preproste besede z velikimi tiskanimi črkam. Prav tako zna prebrati zloge in nekatere 

preproste besede, medtem ko povedi, ki vsebujejo slikopis, še vedno ne prebere samostojno.  

Sporazumevalno zmožnost bo učenec lahko v celoti razvil ob prilagoditvah, z individualnim 

sprotnim delom in s številnimi vajami. Ena od ključnih ugotovitev moje raziskave je prav 

gotovo nujno načrtovanje in uporaba individualnega pristopa. Z uporabo individualnega 

programa sem namreč tudi sama lahko natančno spremljala učenčev napredek in tako lažje 

prilagajala poučevanje njegovemu tempu in učnemu okolju. Z individualizacijo lahko 

prilagodimo čas, dejavnosti, naloge, vsebino in način dela glede na potrebe posameznika.  

Pri izbiri ustrezne metode poučevanja je potrebno upoštevati učenčevo predznanje, starost in 

stopnjo razumevanja. Pri izvedbi didaktičnega pristopa sem uporabila kombinacijo vseh metod 

in sem jih glede na dejavnosti in vsebino tudi sproti prilagajala. Pozorna sem bila, da sem pri 

pripravi vsake učne ure poskusila načrtovati dejavnosti za razvijanje vseh štirih 

sporazumevalnih zmožnosti. Veliko dejavnosti sem namenila razvijanju glasovnega zavedanja, 

ki ima pri začetnem opismenjevanju ključno vlogo. Prav tako pa je pri poučevanju učenca 

priseljenca zelo pomemben tudi čim boljši razvoj poimenovalne zmožnosti kot pogoj za 

komunikacijo in samostojno delovanje v novem okolju.  

Pri začetnem opismenjevanju je zelo pomembno utrjevanje, zato je učenec po vsaki končani 

učni uri dobil tudi domačo nalogo. Pri pregledovanju nalog sem bila zelo natančna, napačne 

odgovore sem popravila in učenca nanje opozorila. Učenec je domače naloge delal redno. Na 

vsakem srečanju je svoje rešitve predstavil in za pravilno rešeno nalogo dobil nalepko. Zbiranje 

nalepk ga je zelo motiviralo, zato se je pri reševanju domače naloge še bolj potrudil.  

Pomemben dejavnik pri uspešnem vključevanju učenca priseljenca v novo okolje je tudi 

delovanje in enotnost razreda. K hitrejšemu napredovanju učenca pripomore sprejetost med 

sošolci in uspešno sodelovanje staršev s šolo. Velikokrat se pojavi strah zaradi prihoda v novo 

okolje in zaradi neznanja jezika, to pa lahko zelo ovira proces učenja. Podoben pomislek so na 

začetku imeli tudi učenčevi starši, ki pa so ob koncu raziskave povedali, da je po njihovem 

mnenju, učenec ob moji pomoči vidno napredoval. Prav tako pa mi je učiteljica zaupala, da so 

na začetku šolskega leta učencu ponudili organizirana srečanja s knjižničarko,  
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na katerih bi se prav tako lahko dodatno učil jezika, a se jih zaradi neznanega razloga ni udeležil. 

Po mnenju učiteljice je bila vključenost priseljenega učenca v šolsko okolje uspešna, povedala 

je: »Učenec se je v razredu dobro vključil. Opazila sem, da so ga sošolci dobro sprejeli.« 

Pogosto se igra s sošolcem, ki ima prav tako status tujca.  

Na srečanjih sem ugotovila, da je v odnosu učitelj – učenec pomembno zaupanje, saj učenca ne 

sme biti strah pred napakami. Pri poučevanju morata biti oba sproščena, učenec mora učitelju 

zaupati ter njegove opombe sprejeti kot pomoč do uspeha. Pri tem pa je seveda pomemben 

učiteljev začetni pristop; tako sem bila tudi sama pozorna, da sem na prvem srečanju učenca 

čim bolj motivirala in sprostila. Primer dobesednega govora ob prvem srečanju: »Obljubim ti, 

da se bom potrudila pripraviti čim bolj zanimive naloge, skupaj se bova učila zanimive stvari 

in igrala veliko novih iger. Pri tem pa ti bom poskusila pomagati, da se boš pri vsaki uri naučil 

še bolje razumeti, govoriti, pisati in tudi brati v slovenskem jeziku. Nič se ne boj, ker tukaj ni 

napačnega odgovora. Tudi jaz bom poskusila govoriti v tvojem jeziku, takrat pa boš ti pomagala 

meni.« 

Učencem priseljencem bi morali za čim optimalnejše vključevanje v novo okolje in čim 

kakovostnejše poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika v šoli zagotoviti več kot 35 ur 

dodatnega pouka slovenščine. Srečanja za učence priseljence bi sprva morala biti pogostejša ter 

individualizirana za vsakega posameznika. Potem ko bi učenec usvojil osnovno 

sporazumevalno zmožnost, bi lahko načrtovali npr. tedenska in skupinska srečanja za manjše 

skupine priseljencev. 

8.2  Zaključki 

V magistrskem delu sem podrobneje predstavila individualni didaktični pristop s potekom 

dejavnosti, postopnim usvajanjem jezika oz. vseh štirih sporazumevalnih dejavnostih ter 

različnimi metodami in oblikami dela pri poučevanju učenca priseljenca. Uporabljeni pristop 

se je izkazal kot učinkovit in primeren, saj so dosežki pri začetnem opismenjevanju učenca 

priseljenca veliki. Pri obravnavanem učencu bi predvsem izpostavila napredek v razvoju 

poimenovalne zmožnosti in razvoju glasovnega zavedanja.   

Menim, da bi priseljeni učenec dosegel še boljše rezultate, če bi z individualnim načinom dela 

nadaljevali dlje časa (npr. celotno šolsko leto), pri tem pa bi v sodelovanju z njegovo razredno 

učiteljico in specialno pedagoginjo individualni didaktični pristop glede na napredek nadgradili. 

Velik vpliv pri poučevanju učenca priseljenca ima učitelji, ki s svojim primernim načinom dela 

učencu pomaga in ga motivira. Pomembno je, da način dela, metode, učno gradivo in učna 

sredstva prilagaja učenčevemu predznanju in sposobnostim. Za boljši nadzor dela, vodenje 

natančne evidence napredka in dosežkov pa je učitelju vsekakor v pomoč prav individualni 

načrt aktivnosti. 

Pri načrtovanju pouka začetnega opismenjevanja moramo upoštevati značilnosti in zmožnosti 

posameznega učenca. V Sloveniji žal, za poučevanje učencev priseljencev še vedno nimamo 

točno določenih smernic in učnega načrta, s katerimi bi to problematiko točno opredelili. 

Učitelji so tako prepuščeni lastni organizaciji in improvizaciji. Če si želimo zagotoviti 

enakopravno vključevanje in poučevanje vseh učencev priseljencev, bi bilo potrebno v kratkem 
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poiskati sistemske rešitve, s katerimi bi zakonsko natančno uredili položaj učencev priseljencev 

in način njihovega vključevanja v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.   

Pri začetnem opismenjevanju učenca priseljenca je pomembno, da z različnimi načrtovanimi 

dejavnostmi razvijamo vse štiri sporazumevalne zmožnosti.  

Za raziskovanje na področju izbrane tematike, poučevanje učencev priseljencev me je s svojim 

pozitivnim pristopom in predstavljenimi izkušnjami na vajah v okviru študija navdušila 

somentorica dr. Alenka Rot Vrhovec. Prav zato sem se brez predhodnih izkušenj, a z željo po 

izobraževanju in raziskovanju na tem področju, odločila za načrtovanje predstavljenega 

pristopa. V procesu individualnega poučevanja sem tako pridobila veliko novega znanja, ki ga 

bom v razredu zagotovo uporabila in delila z drugimi strokovnimi delavci šole. Poleg vseh že 

naštetih spoznanj menim, da naj bo vsakemu učitelju pri poučevanju učencev priseljencev 

glavno vodilo čim bolj razumevajoče srce. Potrebno se je vživeti v življenjsko situacijo učenca, 

ki je po navadi brez svoje volje in odločitve postavljen v novo okolje, ta pa od njega zahteva 

hitro integracijo in še hitrejše usvajanje jezika. Pri tem lahko učitelj učencu priseljencu s svojim 

ustreznim pristopom, ki naj temelji na zaupanju in razumevanju, pot do cilja vsekakor olajša.  

8.3  Smernice za učitelje  

Pri naštevanju konkretnih smernic za učitelje sem se sklicevala na nekatere ugotovitve in 

predloge, ki jih je v svojem doktorskem delu predstavila A. Rot Vrhovec (2016), jaz pa sem jih 

podrobneje opisala v Teoretične delu (gl. poglavje 11.1 Smernice za uspešnejše poučevanje 

slovenščine kot drugega jezika).  

V nadaljevanju predstavljam smernice za delo v oddelku prvega razreda javne OŠ, v katerega 

je vključen učenec priseljenec.  

Pri začetnem opismenjevanju učencev priseljencev izpostavljam naslednje ukrepe, namenjene 

vsem pedagoškim delavcem: 

1. razvijanje učiteljeve lastne usposobljenosti za vključevanje učencev, katerih prvi jezik 

ni slovenski, in za razvijanje njihove sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku 

kot drugem/tujem jeziku; 

2. razvijanje socialne in sodelovalne mreže med učenci v oddelku; 

3. razvijanje posameznikove sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, ki zajema 

razvijanje poslušanja, govorjenje, branja in pisanja; 

4. razvijanje učiteljevega individualnega sodelovanja z učencem; 

5. razvijanje učiteljevega sodelovanja z zaposlenimi na šoli, s starši in z zunajšolskimi 

društvi (povzeto po Rot Vrhovec, 2016).  

Ob upoštevanju navedenih ukrepov naj učitelji svoj način dela z učenci priseljenci podkrepijo 

z načrtovanjem in izvedbo individualnega didaktičnega pristopa. Prav ta pa naj bo izdelan na 

podlagi učenčevega predznanja in njegovih osebnih značilnosti. Učitelju bo v pomoč pri 

poučevanju, vanj pa naj sproti vnaša opažanja in dodaja nove prilagoditve.   

Dodatne ure slovenščine za učence priseljence naj strokovni delavci na šolah načrtujejo čim 

bolj strnjeno in, če se le da, v večjem številu, kot jih predlaga ministrstvo. Za čim optimalnejši 



Sunarić, T. (2018). Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

126 
 

napredek učencev priseljencev naj načrtujejo srečanja, ki bodo potekala neprekinjeno celotno 

šolsko leto. Pri tem pa je nedvomno ključnega pomena predvsem kompetentnost, empatičnost 

in pozitivna naravnanost izbranega učitelja. Učitelj naj bo brez predsodkov in stereotipov, do 

priseljenega učenca naj bo spoštljiv. Učitelj, ki bo verjel v učenca, bo v njem prebudil 

samozavest in motiviranost za delo. Učitelj naj učencu omogoči doseganje rezultatov, ki so 

skladni z njegovimi zmožnostmi. Ne sme se zadovoljiti z doseganjem minimalnih standardov.  

Začetno opismenjevanje učenca priseljenca zahteva izbiro ustreznih in primernih gradiv ter 

didaktičnih pripomočkov, ki bodo učencu v pomoč pri obravnavi nove snovi. Razumevanje in 

pomnjenje jezika bo boljše in hitrejše, če bodo učne dejavnosti podprte s slikami, zapisi (npr. 

izdelovanje slikovnega slovarja), z gibanjem, s pantomimo, z igro itn. 

Pomemben je učiteljev govor. Ta naj bo čim bolj razločen, dovolj glasen in ustrezno hiter. Med 

govorjenjem naj bo učitelj pozoren, da ga učenec dobro vidi, ker si ta pri razumevanju pomaga 

tudi z obrazno mimiko učitelja.  
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 SKLEP 

Z izvedbo predstavljene raziskave sem v magistrskem delu analizirala učinkovitost 

individualiziranega didaktičnega pristopa za začetno opismenjevanje pri učencu priseljencu v 

prvem razredu. Pristop sem preizkusila v dodatnih individualnih urah slovenščine. Pri 

razvijanju učenčeve sporazumevalne zmožnosti v slovenščini sem se osredinila na vse štiri 

sporazumevalne dejavnosti, tj. na govorjenje, poslušanje, pisanje in branje. Izhodišče pri 

oblikovanju omenjenega pristopa je bilo načrtovanje, reševanje in analiziranje začetnega in 

končnega preverjanja znanja. Osnovni načrt dela sem med izvajanjem pristopa, glede na 

opažanja in sprotne ugotovitve, dopolnjevala oz. prilagajala situaciji. Prav s tem pa sem želela 

pozitivno vplivati na učenčeve predopismenjevalne zmožnosti, na učenje branja in pisanja ter 

na učenčevo poimenovalno zmožnost v slovenščini.  

Načrt izvajanja individualiziranega didaktičnega pristopa je obsegal dvajset srečanj, in sicer 

dvakrat tedensko po eno učno uro (marca, aprila in maja).  

Ob raziskovanju in zaključni analizi sem prišla do temeljnih spoznanj na področju vključevanja 

in poučevanja učencev priseljencev na dodatnih urah slovenščine. Ugotovila sem, da je pri 

vključevanju otrok v slovenski izobraževalni sistem izjemno pomembna ustrezna podpora pri 

učenju slovenščine. Pri tem je učitelju v pomoč lahko skrbno oblikovani individualni načrt za 

učenca priseljenca, s katerim lahko spremlja učenčev napredek ter sproti prilagaja tako 

dejavnosti kot cilje. Na učinkovitost pristopa vpliva tudi ustrezna izbira metod in različnih 

strategij začetnega opismenjevanja ter uporaba ustreznega gradiva, didaktičnih pripomočkov in 

didaktičnih iger. Pomembno je, da je učenje čim bolj multisenzorno in prilagojeno posebnostim 

posameznika. Seveda so poleg učitelja pomembni dejavniki tudi uspešno sodelovanje in 

vključevanje ostalih strokovnih delavcev šole in razreda kot skupnosti.  

Pri oblikovanju individualnega načrta je izredno pomembno, da učitelj dobro pozna učenčeve 

osebne značilnosti, predznanje, predhodne izkušnje in pravice, ki pripadajo priseljenim 

učencem.  

Pri poučevanju učencev priseljencev je predvsem pomembno učenje za življenje, ki ne 

vključuje le posredovanje znanja, temveč tudi seznanjanje s strategijami, za čim bolj 

samostojno in kvalitetno življenje v novem okolju.  

Prav tako sem ugotovila, da učenec pri učenju slovenskega jezika dosega boljše rezultate, ob 

sprotnem dajanju povratnih informacij in opozarjanju na napake ter stalni spodbudi in 

pohvalami za trud in dobro opravljeno delo. Pri poučevanju učenca priseljenca v 1. razredu je 

zelo pomemben razvoj glasovnega zavedanja in poimenovalne zmožnosti kot pogoj za 

nadaljnje formalno učenje branja in pisanja. 

Uspešnost učiteljevega poučevanja učencev priseljencev je pogojena tudi z njegovo 

usposobljenostjo in izobraženostjo na tem področju. Prav zato je pomembno, da se učitelji 

sproti udeležujejo aktualnih seminarjev in izobraževanj, s pomočjo katerih lahko svoje znanje 

sproti dopolnjujejo, delijo, prenašajo med ostale in sledijo aktualnim spremembam.  

Poleg tega pa je pomembno izpostaviti tudi dejstvo, da bi bilo za dodatno poučevanje učencev 

priseljencev potrebno načrtovati več kot 35 ur letno. Učenje slovenščine kot drugega/tujega 
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jezika je dolgotrajen proces, uspešnost prav tega pa je pogojena z intenzivnim, sprotnim in 

prilagojenim izvajanjem.  

Kot omejitev raziskave v tem magistrskem delu bi izpostavila majhen vzorec, ki ni 

reprezentativen, zato rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo. Lahko jih  

uporabimo le pri podobnem ali nadaljnjem raziskovanju. Rezultatov raziskave prav tako ne 

moremo posploševati na vse razrede, saj so zastavljeni cilji predpisani za prvi razred devetletne 

osnovne šole.  

Z omenjeno raziskavo sem prispevala k spoznanju na področju didaktike slovenskega jezika, 

tj. začetnega opismenjevanja učenca priseljenca v prvem razredu, in sicer z izdelanim in 

uporabljenim individualnim didaktičnim pristopom, s konkretno opisanimi dejavnostmi in 

dodanimi smernicami za učitelje. 
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Priloga 9: Učenčevi izdelki iz 9. individualne ure 

 

Priloga 9a: Delovna lista iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Hrana in pijača 

 

Priloga 9b:Delovni list iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Hrana in pijača 
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Priloga 9c: Zapis velikih tiskanih črke S in Š 

  

Priloga 9č: Predmeti, razporejeni glede na prvi glas  
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Priloga 9d: Delovni list za utrjevanje vidnega       Priloga 9e: Kartice iz zbirke Slike jezika (2013), za 

razločevanja besed                         določanje prvega in zadnjega glasu      

   
 

Priloga 9f: Razporeditev sličic glede na zadnji glas        Priloga 9g: Delovni list za zapis besed s pomočjo 

                 grafične metode 
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Priloga 9h: Delovni list za vidno razločevanje besed 

Priloga 10: Učenčevi izdelki iz 10. individualne ure 

 
 

Priloga 10a:Delovna lista iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Hrana in pijača 
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Priloga 10b: Delovni list za zapis besed s pomočjo      Priloga 10c: Delovni list za slušno razločevanje              

grafične metode            

 

Priloga 10č: Delovni list iz delovnega zvezka Križ Kraž (2015), sklop Oblačila 
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Priloga 11: Učenčevi izdelki iz 11. individualne ure 

  
 

Priloga 11a: Zapis velikih tiskanih črke J in V  Priloga 11b: Delovni list iz delovnega zvezka  

   Križ kraž (2015), sklop Oblačila 

 

Priloga 11c in 11č: Delovna lista iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Oblačila   
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Priloga 11d: Zlogi za branje  

   
 

Priloga 11e: Delovni list iz delovnega zvezka Priloga 11f: Zapis besed in vidna prepoznava besed 

Križ kraž (2015), sklop Oblačila   
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Priloga 12: Učenčevi izdelki iz 12. individualne ure 

  
 

Priloga 12a: Delovni list iz delovnega zvezka  Priloga 12b: Slika v delovnem zvezku Križ kraž 

Križ kraž (2015), sklop Oblačila (2015)   (2015), sklop Šolske  

 
 

Priloga 12c: Delovna lista iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Šolske potrebščine 
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Priloga 12č: Kartončki s sličicami in poimenovanji za šolske potrebščine 

            

Priloga 12d: Kartončki za branje                            Priloga 12e: Delovni list za določanje prvega in zadnjega glasu 
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Priloga 13: Učenčevi izdelki iz 13. individualne ure 

 

Priloga 13a: Delovna lista iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Šolske potrebščine 

    

Priloga 13b: Sličice opisanih predmetov           Priloga 13c: Sličice in črke za igro spomin 
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Priloga 13č: Delovni list iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Šolske potrebščine 

            

Priloga 13d: Delovni list za zapis besed s                             Priloga 13e: Delovni list zapis besed          

pomočjo grafične metode           
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Priloga 13f: Besede napisane s pomočjo slikovno-črkovne stavnice  

Priloga 14: Učenčevi izdelki iz 14. individualne ure 

 

Priloga 14a: Kartice živali iz zbirke Slike jezika (2013)  
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Priloga 14b: Tablice s črkami               Priloga 14c: Sličice živali in prva črka besede 

         

Priloga 14č in 14d: Delovna lista iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Živali 
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 Priloga 14e: Delovni listi iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Živali 

     

Priloga 14f in 14g: Delovna lista za določanje prvega glasu  

    

Priloga 14h: Delovni list za zapis besed   Priloga 14i: Delovni list Kaj nam dajo živali? 
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Priloga 15: Učenčevi izdelki iz 15. individualne ure 

     

Priloga 15a: Delovna lista iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Živali 

   

Priloga 15b: Zlogi in krajše besede za branje Priloga 15c: Besede, napisane s stavničnimi listki 
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Priloga 15č in 15d: Delovna lista za določanje prvega glasu 

     

Priloga 15e: Delovni list za razvijanje vidnega prepoznavanja  Priloga 15f: Didaktična igra Vesela 

                    abeceda 1 
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Priloga 16: Učenčevi izdelki iz 16. individualne ure 

        

Priloga 16a: Zapisane besed na delovnem listu   Priloga 16b: Delovni listi iz delovnega zvezka Križ 

              kraž (2015), sklop Hiša 

     

Priloga 16c: Kartice pohištva iz zbirke Slike jezika (2013)  
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Priloga 16č: Delovni list za določanje zadnjega glasu Priloga 16d: Delovni list za določanje prvega glasu 

               

Priloga 16e in 16f: Delovni listi iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Hiša 

 

 

 



Sunarić, T. (2018). Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

180 
 

 

Priloga 16g: Delovni listi iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Hiša 

Priloga 17: Učenčevi izdelki iz 17. individualne ure 

  

Priloga 17a in 17b: Delovni listi iz delovnega zvezka Križ kraž (2015), sklop Hiša 
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Priloga 17c: Zapisane besede na delovnem listu    Priloga 17č: Besede napisane s stavničnimi listki 

 

  

Priloga 17d: Kartice sadja in zelenjave iz zbirke Slike jezika (2013) 
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Priloga 17e: Slikovno-besedni zapis za branje 

Priloga 18: Učenčevi izdelki iz 18. individualne ure     

            

Priloga 18a: Učenčevo najljubše sadje in zelenjava  Priloga 18b: Delovni list za utrjevanje branja 

   

Priloga 18c: Učenčev zapis besed    Priloga 18č: Besede, napisane s stavničnimi listki 

NA        NI    . 

NA    NI   . 

NA    NI  . 

 

ATA   NI   NA   . 

NA      NI  . 

   NI   NA   . 
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Priloga 19: Učenčevi izdelki iz 19. individualne ure 

            

Priloga 19a in 19b: Delovna lista za zapis besed 

         

Priloga 19c: Delovni list za vidno prepoznavanje         Priloga 19č: Kartice iz zbirke Slike jezika (2013) 

          

Priloga 19d in19e: Kartice iz zbirke Slike jezika (2013) in črke za določanje prvega in zadnjega glasu 
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Priloga 19f: Delovni list za zapis besed 

Priloga 20: Učenčevi izdelki iz 20. individualne ure   

 

Priloga 20a: Rešen zadnji preizkus znanja (1. del) 
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Priloga 20b: Rešen zadnji preizkus znanja (2. del) 

 

Priloga 20c: Rešen zadnji preizkus znanja (3. del) 
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Priloga 20č: Rešen zadnji preizkus znanja (4. del) 

Priloga 21: Samoevalvacijski list 
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Priloga 22: Soglasji 

 

 


