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IZVLEČEK 

Pripovedovanje zgodb je eden izmed priljubljenih in učinkovitih pristopov pri 

poučevanju angleščine na zgodnji stopnji. Bogatost, ki jo nudijo slikanice v smislu 

vsebine in ilustracij, ter raznovrstne dejavnosti, ki se ponujajo pred, med in po branju, 

omogočajo učiteljem, da lahko ob zgodbi oblikujejo najrazličnejše dejavnosti za 

učence. Zgodbo lahko uporabimo za popestritev učne ure, lahko pa na njej 

oblikujemo celotni učni sklop in ga povežemo z najrazličnejšimi vsebinami in učnimi 

cilji.  

Videči otroci polnočutno doživljajo zgodbo, podpremo jo lahko z vizualnimi 

pripomočki, z mimiko in gestiko. Vsi našteti elementi pa so izključeni pri delu s 

slepimi učenci. Vse vidne informacije, ki jih videči učenci dobijo med 

pripovedovanjem zgodb, je potrebno nadomestiti z drugačnimi načini predstavitve in 

doživljanja zgodbe. Metoda pripovedovanja zgodb je odličen način poučevanja 

angleščine na zgodnji stopnji pri slepih in slabovidnih učencih, vendar jim je potrebno 

zagotoviti ustrezne didaktične pripomočke ter prilagoditi dejavnosti, ki omogočajo 

enakovredno razumevanje in doživljanje zgodbe ter usvajanje jezikovnega znanja kot 

pri njihovih videčih vrstnikih. Dobro izdelani didaktični pripomočki pa so, iz izkušenj 

sodeč, zanimivi tudi za videče vrstnike, ki tudi sami radi potipajo, povonjajo ali okusijo 

»dogajanje« v zgodbi. 

Glavni namen magistrskega dela je bil izdelati, predstaviti in v praksi preizkusiti 

ustreznost nekaterih didaktičnih pripomočkov pri pouku angleščine, ki lahko 

nadomestijo slikovno gradivo v zgodbah, ter predstaviti nekatere dejavnosti pred, 

med in po branju kot tudi analizirati učinek učnega pristopa na učence pri usvajanju 

znanja angleškega jezika in njihovo motiviranost za delo pri pouku. Uporabljeni so 

sledeči učni pripomočki: zgodba v škatli (angl. story box), zgodba »iz žaklja« (angl. 

story sack), tipna slikanica ter zgodboris (angl. story board). Pri pouku smo uporabili 

slikanice: Goldilocks and the Three Bears (zgodba v škatli), Rod Campbell: Dear 

ZOO (zgodba »iz žaklja«), The Three Little Pigs (tipanka) ter Eric Carle: The Very 

Hungry Caterpillar (zgodboris). Predstavili smo tudi delo s slikanico po načinu 

popolnega telesnega odziva (angl. TPR) Michaela Rosna: We're Going on a Bear 

Hunt. 

Učne pripomočke in dejavnosti pri pouku smo predstavili in preizkusili v praksi ter 

analizirali učinek učnega pristopa pri poučevanju angleščine na učence, vključene v 



 

 

raziskavo. V raziskavi so sodelovali trije učenci 3./4. razreda ter 6 učencev 5./6. 

razreda osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom specializirane 

ustanove. Izsledki raziskave so pokazali, da so predstavljeni didaktični pripomočki za 

slepe in slabovidne uporabni v praksi, da pripomočki pripomorejo k lažji 

predstavljivosti konkretnih predmetov in pojmov, ki se pojavljajo v zgodbah, ter da 

pripomorejo k usvajanja jezikovnega znanja (besedišča in jezikovnih struktur) ter, ne 

nazadnje, tudi k večji motiviranosti učencev za izvajanje dejavnosti pred, med in po 

branju zgodbe. Izsledki raziskave bodo v pomoč pri delu učiteljem, ki se ukvarjajo s 

poučevanjem slepih in slabovidnih.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: zgodnje poučevanje angleščine, na zgodbi temelječ pristop, 

slepi in slabovidni, didaktični pripomočki, prilagoditve 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Storytelling is a very popular and effective approach in early English language 

teaching. The richness of the narratives, in the sense of content and illustrations, as 

well as various pre-, while-, and after-reading activities that can be formed around the 

story, enable teachers to prepare a diverse lesson plan. Narratives can be used 

within one lesson to make it more interesting or, on the other hand, a set of lessons 

can be based on them creating cross-curricular links in achieving different study 

goals.  

Sighted children can experience narratives using all of their senses. For them, a story 

can be enhanced by using visual aids, facial expressions, and gestures. These 

elements are excluded when teaching blind and partially-sighted children. All visual 

information that sighted children can get during storytelling needs to be replaced with 

other means of presentation and experiencing the story. The storytelling method is a 

wonderful way of teaching blind and partially-sighted young learners but they need 

special teaching aids and adapted activities in order for them to be able to 

understand and experience the story and acquire language the same way as their 

sighted peers. In addition, these quality teaching aids that are used for blind and 

partially-sighted children can also be, as experiences show, very interesting and 

useful for their sighted classmates who also love to touch, smell, or taste the 

elements of the story. 

The main purpose of this thesis is to develop, present, and test some new teaching 

aids for English lessons that could replace the visual materials currently used in 

narratives and to present, as well, certain pre-, while-, and after-reading activities. 

Another purpose is to evaluate the effects of this new teaching approach on the 

students’ language acquisition and analyze their motivation in doing the activities. 

The following teaching aids were used: a story box, a story sack, a story board, and a 

tactile book. The stories used during the lessons were: Goldilocks and the Three 

Bears (story box), Rod Campbell: Dear ZOO (story sack), The Three Little Pigs 

(tactile book), and Eric Carle: The Very Hungry Caterpillar (story board).  The story 

We’re Going on a Bear Hunt, written by Michael Rosen, was also presented via TPR 

method. 



 

 

The teaching aids and activities were tested in practice and the effect of the teaching 

approach was analyzed with the students taking part in the research. Nine pupils 

attending Classes 3 to 6 of basic education equal education standard programme of 

a specialized institution were tested. The results of the research have shown that 

these new teaching aids for blind and partially-sighted children, when used in 

practice, do a better perception of specific items and concepts used in a story and 

improve language acquisition. Last but not least, these aids do increase a student’s 

motivation to perform pre-, while-, and after-reading tasks. The results of the 

research will be of great importance for all teachers working with blind and partially-

sighted children. 

 

KEY WORDS: Early English language teaching, story-based approach, blind and 

partially-sighted, teaching aids, adaptations 
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Indijski pregovor pravi:  

»Povej mi dejstva in se jih bom naučil. 

Povej mi resnico in bom verjel. 

Povej mi zgodbo in ta bo živela v mojem srcu za vedno.« 

UVOD 

Velikokrat se učitelji, ki poučujemo slepe in slabovidne učence, tako v specializiranih 

ustanovah kot tudi v večinskih šolah, znajdemo v situacijah, ko bi želeli pri pouku 

uporabiti določena gradiva, ki jih sicer uporabljajo učitelji v večinskih šolah, pa se jih 

zaradi strahu, da jih je nemogoče prilagoditi slepim ali slabovidnim učencem, raje ne 

poslužujemo. Eden takšnih primerov je zagotovo uporaba slikanic pri poučevanju 

tujega jezika. S klasičnim pristopom, ki temelji na poučevanju z metodo 

pripovedovanja zgodb, slepi in slabovidni učenci zagotovo ne morejo doživeti zgodbe 

na enak način kot njihovi polnočutni vrstniki. Zato je treba poiskati načine, kako lahko 

drugače podamo nadomestno informacijo za slikovna gradiva, preko katere bi učenci 

enakovredno doživeli estetsko vrednost zgodbe in slikanice ter v enaki meri usvajali 

jezikovna znanja kot njihovi polnočutni vrstniki. Didaktični pristop, temelječ na 

zgodbah, je, kot ga med drugimi opisujeta Gail Ellis in Jean Brewster (1991, 2002), 

zelo priljubljen in pogosto uporabljen pristop pri zgodnjem poučevanju jezika. O 

pozitivnih učinkih didaktičnega pristopa s pomočjo zgodbe pišejo tudi Garvie (1990), 

Lynne Cameron (2001), Carol Read (2007), Opal Dunn (2012), Wright (1995, 1997) 

ter mnogi drugi avtorji. Zgodba je lahko izhodišče za učenje jezika v kontekstu, ki je 

blizu otroku, prav tako pa ponuja mnogotere dejavnosti, ki jih lahko osnujemo na njej. 

Poleg tega zgodbe razvijajo otrokovo ustvarjalnost in domišljijo. Po mnenju Eleanor 

Watts (2006) so bistveni razlogi za pripovedovanje zgodb sledeči: jezik postavljajo v 

kontekst, spodbujajo motivacijo, zabavajo, omogočajo medpredmetno povezovanje, 

imajo spoznavno vrednost, so poučne in nudijo veliko dodatnih dejavnosti. Jean 

Brewster, Gail Ellis in Girard (2002) poleg tega menijo, da zgodbe oblikujejo pozitiven 

odnos do učenja tujega jezika pri učencih. Ker gre za dejavnost, ki se izvaja v skupini 

z vrstniki, so zgodbe pomembne tudi s socializacijskega vidika. Ne smemo 

zanemariti tudi medkulturne vrednosti pripovedovanja zgodb, saj z njihovo pomočjo 

otroci spoznavajo značilnosti drugih kultur in njihove načine življenja. Dujmović 

(2006) dodaja še čustveni vidik, saj na ta način otroci razvijajo tudi čustveno 
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inteligentnost. Meni, da poleg visoke motivacije za učenje zagotavlja tudi sproščeno 

učno situacijo, ki je zelo pomembna za učenje tujega jezika. Govori tudi o tem, da 

otroci z večkratnim poslušanjem zgodbe nehote usvajajo jezikovne strukture in 

besedišče, ki se pojavljajo v njih, vnos besedišča in struktur v raznolikih avtentičnih 

kontekstih pa tako posledično pripomore k tvorbi jezika. Poleg tega otroci s 

poslušanjem urijo slušno razumevanje, zgodbe pa, navsezadnje, omogočajo tudi 

medpredmetno povezovanje. Pomemben je premislek pri njihovi izbiri ter sama 

priprava učne ure ter ustrezen metodološki pristop. Pri načrtovanju učne ure, v kateri 

bomo uporabili omenjeni pristop, si je potrebno zastaviti jasne učne cilje, ki jih želimo 

z zgodbo doseči, jo umestiti v učni kontekst, predstaviti ključno besedišče in 

jezikovne strukture in jo, kar se da, povezati tudi z drugimi predmetnimi področji. 

Premisliti je treba o tem, koliko učnih ur bomo načrtovali za obravnavanje zgodbe, 

prav tako o tem, ali jo bomo brali ali pripovedovali oziroma jo morda, zaradi 

prezahtevnega jezika, prilagodili. Poiskati je treba pesmi in rime, ki jo lahko 

pospremijo, oblikovati dejavnosti ob zgodbi ter zagotoviti podporo; slike, ročne slike 

(angl. flashcards), plakate, v razred prinesti konkretne predmete, s katerimi zgodba 

oživi drugače, jo ponazoriti z gibi in mimiko telesa.  

Omenjeni pristop uporabljamo tudi pri poučevanju angleščine na zgodnji stopnji pri 

slepih in slabovidnih otrocih, vendar je potrebno način pripovedovanja ob slikanici 

prilagoditi in nadomestiti vidne informacije, ki jih videči vrstniki dobijo s slikovnimi 

gradivi, z drugimi načini. Nekaj izmed načinov je predstavljenih v pričujočem delu. 
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TEORETIČNI DEL 

1 SLEPOTA IN SLABOVIDNOST 

Obstaja več opredelitev slepote in slabovidnosti. Zovko (1995, str. 9) slepoto označi 

kot eno najtežjih oblik invalidnosti. Izraz »invalidnost«, ki ga uporablja Zovko (1995, 

str. 9), drugi avtorji večinoma nadomestijo z izrazom »posebne potrebe«, ki je 

zagotovo ustreznejši, saj nima negativne konotacije. Zovko (1995, str. 9) meni, da je 

posledice slepote moč zaznati na osebnem, poklicnem in družbenem področju in da 

so izrazitejše pri posameznikih, ki so slepi od rojstva, kakor pri tistih, ki so oslepeli 

kasneje. Zaradi izgube vida ima slepa oseba težave z orientacijo, držo, komunikacijo 

z drugimi, medtem ko na področju intelektualnih sposobnosti, sposobnosti govora, 

pomnjenja, slušnega in tipnega zaznavanja ne zaostaja za videčimi ljudmi. 

Slabovidnost je okvara vida, ki jo z očali ali kontaktnimi lečami ne moremo odpraviti 

in je kljub napredku in razvoju medicine ter področja biologije še vedno prisotna 

(Hafnar, b. d., str. 3). Po mnenju Brvarja (2014, str. 45) je  

»slabovidnost posledica različnih okvar vida: kratkovidnosti, daljnovidnosti, 

sive mrene, albinizma, afakije, astigmatizma, nistagmusa in drugih. Zaradi 

okvare vida slabovidnost spremljajo še drugi pojavi, kot so bleščanje, očesni 

pritisk, nevarnost odstopa mrežnice, zoženo vidno polje in barvna slepota.« 

Tatjana Murn (2002, str. 12) opredeljuje slepoto z medicinskega in pedagoškega 

vidika. Medicinska slepota je bolj formalna in opredeljuje specifično stanje 

učenčevega vida, medtem ko je pedagoška slepota praktična, ki jo mora učitelj 

upoštevati v konkretni pedagoški situaciji.  

Slep je učenec brez ostankov vida ali tisti z minimalnimi ostanki vida, to je do 4,9 % 

na boljšem očesu. Slep je tudi učenec, ki ima na boljšem očesu zoženo vidno polje 

okrog fiksacijske točke 5 % ali manj (prav tam). 

Slabovidni so učenci, ki imajo na boljšem očesu zoženo vidno polje okrog fiksacijske 

točke od 5 do 20 %, ne glede na ostanek ostrine vida. Tako opredeljuje slepoto 

medicinska definicija (prav tam). 
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Pedagoška opredelitev slepote in slabovidnosti predvideva raven uporabnosti 

ostankov vida in primerno pedagoško pomoč. Po tej opredelitvi Tatjana Murn (2002) 

deli okvare vida na: 

▪ Slabovidnost: učenec ima od 10 do 30 % preostalega vida. Ob zagotovljenih 

ustreznih pogojih sprejema informacije po vidni poti. Uporablja korekcijska sredstva, 

kot so očala ali leče ter optične pripomočke, kot so povečala, lupe in podobno. 

Takemu učencu je potrebno zagotoviti prostor v bližini table ter mu ustrezno osvetliti 

delovno površino (Murn, 2002, str. 12). 

▪ Težja slabovidnost: učenec ima od 5 do 9,9 % preostalega vida. Pretežni del učenja 

poteka po vidni poti, in sicer po metodi za slabovidne, ki zahteva prilagojene metode 

dela, uporabo optičnih pripomočkov, učbenikov ter besedil v povečanem tisku in 

prilagojenih didaktičnih sredstev (prav tam). 

▪ Slepota z ostankom vida: učenec ima od 2 do 4,9 % preostalega vida. Z vidom še 

lahko prepoznava manjše predmete na 1 do 2 metra. Pri učenju še uporablja 

preostali vid. Potrebuje prilagojene metode dela in optične pripomočke, učbenike ter 

besedila v povečanem tisku in prilagojena didaktična sredstva. Učenje poteka po 

kombinirani metodi, delno za slepega delno za slabovidnega (prav tam). 

▪ Slepota z minimalnim ostankom vida: učenec ima do 1,9 % preostalega vida. Vidi 

sence, obrise večjih predmetov in močno povečane črke. Dela po kombinirani 

metodi. Vid mu služi predvsem pri orientaciji, samostojnem gibanju in praktičnih 

zaposlitvah. Piše in bere pretežno v brajevi pisavi, potrebuje posebne metode dela in 

prilagojene pripomočke (Murn, 2002, str. 13). 

▪ Popolna slepota ali slepota z zaznavo svetlobe: učenec dela po metodi za slepe, se 

uči po tipnih in slušnih zaznavnih poteh. Uporablja brajev sistem branja in pisanja, 

učne pripomočke in pomagala za slepe ter prilagojene pripomočke za vsakdanje 

življenje (prav tam).   

Za slepoto in slabovidnost obstajajo različni vzroki: svetloba ne pride do mrežnice, 

svetlobni žarki se ne preusmerjajo pravilno na mrežnico, mrežnica ne zazna žarkov, 

živčni impulzi z mrežnice ne potujejo pravilno v možgane, možgani ne znajo pravilno 

interpretirati informacije, ki pride iz očesa. Te težave povzročajo bolezni in okvare 
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vida. Poškodba očesa je glavni vzrok slepote pri otrocih kot tudi odraslih (Globočnik 

Petrovič, 2004, str. 393). 

Najpogostejše okvare očesa, kot jih navaja Brvar (2010, str. 45), so: 

▪ katarakta (siva mrena, motnost očesne leče, kar svetlobi preprečuje vstop v oko, 

zato svetloba ne pride do mrežnice), 

▪ afakija (oko je po operaciji brez očesne leče, učenec potrebuje močno svetlobo, 

povečala), 

▪ astigmatizem (svetlobni žarki se na leči nepravilno lomijo, zato je slika na mrežnici 

nejasna; učenec potrebuje ustrezna cilindrična očala), 

▪ miopija (kratkovidnost; učenci ne vidijo na daleč, zato potrebujejo korekcijska 

očala), 

▪ albinizem (oko nima pigmenta; učencu se na svetlobi zelo blešči, zato potrebuje 

zatemnitvena očala), 

▪ strabizem (škiljenje; očesi ne gledata v isto smer, zato mora imeti učenec dovolj 

časa in možnosti, da poišče najučinkovitejši način opazovanja), 

▪ nistagmus (nehoteni hitri gibi oči, ki učenca ovirajo pri osredotočanju pogleda),  

▪ zoženo vidno polje (učenci lažje zaznavajo manjše predmete in drobnejši tisk, 

večjih predmetov ne morejo zaobjeti s pogledom), 

▪ daltonizem (barvna slepota za rdečo in zeleno barvo) 

▪ glavkom ali zelena mrena (tlak v zrklu se poveča in poškoduje vidni živec), 

▪ sladkorna bolezen (poškoduje žilice mrežnice), 

▪ retinopatija (okvara mrežnice pri novorojenčkih). 

Opara (2009, str. 44, 45) slepe in slabovidne učence opredeli na naslednji način: 

▪ Zmerno slabovidni otroci imajo 10 do 30 % ostanka vida. Potrebujejo pripomočke 

za slabovidne in v vrtcih in šolah metode dela za slabovidne. 
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▪ Težko slabovidni otroci imajo 5 do 9,9 % ostanka vida, ki ga uporabljajo in negujejo. 

Potrebno jim je omogočiti prilagoditve; primerna osvetlitev prostora in delovne 

površine, povečan tisk, ustrezne pripomočke in prilagojeno okolje. Z njimi delamo po 

metodi za slabovidne. Potrebno je upoštevati, da so pri delu počasnejši, da imajo 

težave pri ravnanju z majhnimi predmeti in da težje opazujejo oddaljene pojave in 

predmete. 

▪ Slepi otroci z ostankom vida imajo 2 do 4,9 % vida in prepoznajo manjše predmete 

na razdalji enega do dveh metrov. Poleg učenja zaznavanja s preostalimi čutili 

morajo sistematično in načrtno razvijati tudi preostanek vida. Pri gibanju in delu 

potrebujejo prilagoditve v okolju, kot na primer primerno osvetlitev in kontraste, pri 

učenju prilagojene učne pripomočke. Za pisanje in branje uporabljajo kombinirano 

pisavo, v večini brajico. Za doseganje samostojnosti v življenju potrebujejo specialni 

trening orientacije in gibanja ter skrbi zase. 

▪ Slepi otroci z minimalnim ostankom vida imajo do 1,9 % ostanka vida in prepoznajo 

predmete v velikosti prstov do enega metra; večje predmete zaznavajo v obrisih ali 

kot sence. Za orientacijo in doseganje veščin pri skrbi zase potrebujejo specialni 

trening in prilagojene pripomočke. Poleg razvijanja drugih čutil morajo razvijati tudi 

ostanke vida. Le redki pišejo in berejo z močno povečanimi črkami, večina jih 

uporablja brajico. 

▪ Popolnoma slepi otroci nimajo ostankov vida in morajo zato v vsakdanjem življenju 

in pri učenju uporabljati druga čutila. Potrebujejo stalni specialni trening za vsakdanje 

življenje ter prilagojene učne pripomočke za orientacijo in življenje. Pišejo in berejo v 

brajici. 

Ne glede na različne opredelitve slepote in slabovidnosti je vsem skupno to, da so 

posledice slepote in slabovidnosti hude, predvsem na področju orientacije in gibanja, 

saj slepa oseba postane nesamostojna in odvisna od videčih in se težje znajde v 

vsakodnevnih življenjskih situacijah, kot so osebna higiena, oblačenje, nakupovanje, 

hoja in gibanje po prostoru, bližnji in daljni okolici (Zovko, 1995, str. 17). 

Nesposobnost gibanja pa vpliva tudi na psihološko stanje posameznika, ki se včasih 

kaže kot osamljenost, brezup, odvisnost od drugih, podcenjevanje lastnih 

sposobnosti (prav tam, str. 26). Uspeh pri gibanju deluje pozitivno v smislu krepitve 

zaupanja v samega sebe in lastne zmožnosti, krepi občutek samostojnosti ter 
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povečuje motivacijo za druge dejavnosti. Slepi se lahko srečujejo tudi z negativnimi 

reakcijami družbenega okolja, izražanjem velike radovednosti s strani okolja, z 

neustreznim sočustvovanjem, nudenjem in vsiljevanjem neprimerne pomoči, kar 

lahko negativno vpliva na samostojnost in samopodobo slepih ter povzroča tesnobo, 

povezano z neuspehom (prav tam, str. 27). 
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2 ZNAČILNOSTI SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV 

2.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 

Po mnenju Brvarja (2010) okvara vida ne pomeni le delne ali popolne izgube vida, 

pač pa tovrstna izguba spremeni tudi kognitivne funkcije slabovidne ali slepe osebe. 

Izguba vida vpliva na čutno-zaznavno področje, na razvoj motorike ter delno na 

razvoj osebnostnih lastnosti slepe oziroma slabovidne osebe.  

Po mnenju Zovka (1995) se slepi soočajo s težavami na področju telesne aktivnosti 

in  gibanja ter drže, druženja z vrstniki, orientacije ter kasneje zaposljivosti v družbi. 

Prav tako meni, da so tovrstna opažanja intenzivnejša pri ljudeh, ki so slepi že od 

rojstva kot pa pri tistih, ki so oslepeli kasneje. 

Katarina Kesič Dimic (2010) ugotavlja, da se pri slepih in slabovidnih pojavi veliko 

težav na področju socializacije, predvsem pri navezovanju stikov. Podobno meni tudi 

Tatjana Murn (2002), ki razmišlja, da slepota in slabovidnost sicer najbolj vplivata na 

senzorno področje učenja, vendar pa lahko okvara vida posredno vpliva tudi na 

spremembo kognitivnega razvoja učenca, na razvoj motorike, predvsem pri drži 

telesa, gibanju in obrazni mimiki. Gibalna oviranost je prisotna predvsem pri 

orientaciji v prostoru. Ker slepi potrebujejo spremljevalca pri gibanju v neznanem 

okolju, lahko to vodi v socialno odvisnost ali izoliranost (prav tam). Po njenem mnenju 

imata slepota in slabovidnost manjši vpliv na razvoj fine motorike. Ugotavlja, da k 

razvoju slepega in slabovidnega učenca pripomorejo drugi elementi, kot so 

motivacija, intelektualni potencial, ugodna čustvena in socialna klima. Meni, da v 

intelektualnih potencialih večina slepih ali slabovidnih učencev ne zaostaja za svojimi 

videčimi vrstniki, prav tako ne pri razvoju govora ter sposobnostih logičnega 

mišljenja. 

 

2.2 KOGNITIVNI RAZVOJ 

Po mnenju Tatjane Murn (2002, str. 17) okvara vida lahko posredno vpliva tudi na 

spremembe kognitivnega razvoja učenca, ki se kaže predvsem v počasnejših ali 

motenih zaznavnih procesih, pogoste so napake pri opazovanju, ki je nejasno ali 

nepopolno, učenci težko prepoznavajo oddaljene predmete in podrobnosti na njih. 
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Posledica tega je, da si učenci oblikujejo napačne ali nepopolne predstave, ki jih slepi 

pogosto pridobivajo iz opisov drugih, ne pa z lastno aktivnostjo in izkustvom. Zato 

predlaga (prav tam), da je med poukom nujno potrebno večkrat preveriti, kakšne so 

predstave slepega učenca, ki ga poučujemo. 

 

2.3 ČUTNO ZAZNAVANJE 

»Slepi otrok pri razvoju nima vizualnih spodbud iz okolja, zato moramo pri 

njem aktivirati nadomestne poti zaznavanja.« (Brvar, 2004, str. 8)  

Če želimo, da bo otrok nekaj spoznal in usvojil pojem, mora to otipati, povohati, 

poslušati, zaznati celostno. Tako si lažje ustvari predstavo o obliki, strukturi, velikosti, 

vsebini določenega predmeta (prav tam). Manj ko otrok vidi, manj je motiviran za 

spontano opazovanje, zato potrebuje veliko čutnih spodbud in ustreznih načinov 

dela, prilagojene pripomočke in učila. Zato je nujno potrebno, da poznamo 

nadomestne zaznavne poti, ki jih je potrebno razvijati (Brvar, 2004, str. 9).  

Otrok dojema okolico, razvija svoje sposobnosti in usvaja pojme s čutili, s katerimi 

določa razumevanje sveta okoli sebe. Informacije, ki jih prejema po različnih čutnih 

poteh, dojame, med seboj poveže in si jih zapomni (Zovko, 1995, str. 33).  

Slepi od rojstva svet zaznavajo tako, da predmete v okolici spoznavajo s tipanjem, 

vonjanjem, zvočnimi spodbudami, odvisni pa so tudi od pripovedovanja in opisovanja 

predmetov drugih. Tisti, ki so oslepeli kasneje, hranijo vidne predstave, ki pa jih 

morajo nadgrajevati z informacijami, ki so jih pridobili po drugih zaznavnih kanalih, 

predvsem po slušni in taktilni poti (Opara, 2009, str. 44).  

Pri poučevanju slepega in slabovidnega učenca moramo upoštevati njegov 

individualni razvoj in napredek ter se prilagajati njegovemu čutnemu razvoju. 

Spodbujamo ga k razvijanju preostalega vida ter sluha, okusa, tipa in voha, na čemer 

gradimo njegovo znanje. S tem, t. i. multisenzornim pristopom, povečujemo 

sposobnost zaznavanja s preostalimi čutili, s čimer lahko precej nadoknadimo izgubo 

vida (Brvar, 2009). Multisenzorne tehnike učenja se v veliki meri uporabljajo tudi pri 

poučevanju tujega jezika, sploh v zgodnjem obdobju.  
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Mirjana Hafnar (b. d., str. 11−13) ugotavlja, da pri slepih in slabovidnih vidno 

zaznavanje v največji meri nadomestijo: 

− slušni občutki, 

− kožni občutki, 

− kožno-optični občutki, 

− kinestetični občutki, 

− občutki vonja in okusa, 

− občutek za ravnotežje, 

− vibracijski občutki. 

 

Čuti imajo različen prostorski doseg, so distalni in proksimalni. Distalna sta sluh in 

vid, proksimalni pa so tip, okus in vonj. Ti čuti pri človeku sodelujejo in se 

dopolnjujejo med seboj. Vid, tip in sluh človeka obveščajo o prostoru, vid in tip mu 

posredujeta obliko in zgradbo predmetov, ravnotežni ustroj notranjega ušesa pa skrbi 

za orientacijo v prostoru (Brvar, 2004, str. 9).  

 

2.3.1 RAZVIJANJE TIPNE ZAZNAVE 

Tipno učenje, tako kot drugi načini senzornega učenja, poteka postopoma, v več 

fazah. Kershman (v Zovko, 1995, str. 34) loči pet faz tipnega učenja: 

− zaznavanje in razlikovanje velikih in čvrstih geometrijskih oblik, 

− zaznavanje in razlikovanje manjših ravnih geometrijskih oblik, 

− zaznavanje in razlikovanje manjših reliefnih geometrijskih oblik, 

− zaznavanje in razlikovanje geometrijskih oblik, omejenih z reliefnimi točkastimi 

linijami, 

− zaznavanje in razlikovanje reliefnih brajevih znakov in besed. 

 

Tudi Brvar (2004, str. 10) poudarja pomembnost sistematičnih vaj za povečanje 

čutne zaznavnosti, ki jih razdeli v naslednje skupine: 

− razvijanje občutljivosti prstnih blazinic (prebiranje semen, iskanje parov na otip …), 

− zaznavanje z nogo in drugimi deli telesa, 

− vaje s posredno tipno zaznavo (rokavica, palica), 

− vaje pri zaznavanju razsežnosti in teže teles, 
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− vaje v spoznavanju oblik, prepoznavanje značilnosti predmetov, 

− vaje na prostem za razlikovanje občutij za toploto, lego in gibanje. 

Po njegovem mnenju so pomembni tudi kinestetično zaznavanje in občutki, saj 

omogočajo nadzor nad lego in gibanjem delov lastnega telesa ter imajo vpliv na tipno 

zaznavo, hojo ter orientacijo v prostoru. 

 

2.3.2 RAZVIJANJE SLUŠNE ZAZNAVE 

Pri razvijanju slušne zaznave damo poudarek znanim zvokom, šumom in glasovom, 

ki se pojavljajo v otrokovem znanem okolju. Za otroke, ki so slepi od rojstva, je slušna 

informacija zelo pomembna pri učenju in gibanju. Za otroke, ki so oslepeli kasneje, 

pa sta sluh in spomin neke vrste asociacija za predmete, ki so jih nekoč lahko videli 

(Zovko, 1995. str. 39).  

Čutilo za sluh nam omogoča spoznavanje zvokov v različnih prostorih, izbor zvokov, 

z njim lahko določimo smer, iz katere zvok prihaja, odboj zvoka (eholokacija) pa je 

lahko v pomoč pri orientaciji. Tudi določene dejavnosti lahko prepoznavamo po zvoku 

(Brvar, 2004, str. 11).  

Razvoj slušnega zaznavanja in učenje s pomočjo sluha potekata po fazah, tako kot 

razvoj tipno-kinestetičnega zaznavanja: 

− pridobivanje zavesti o zvoku in njegovem obstoju, 

− razlikovanje glasov in zvokov, 

− iskanje izvora zvoka, 

− poimenovanje zvokov in predmetov, ki jih oddajajo, z besedami, 

− razvijanje sposobnosti selektivnega poslušanja, 

− sposobnost pretvorbe slušnih navodil v dejavnosti, 

− raven učinkovitega poslušanja (Zovko, 1995, str. 39−42). 

 

Ob vstopu v šolo je učinkovito poslušanje temeljni način učenja za slepega in 

slabovidnega učenca, saj je hitrejše in bolj učinkovito od taktilnega zaznavanja in 

učenja (prav tam). 
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Brvar (2004, str. 12) meni, da je pri učenju poslušanja pomembno tudi to, da otroku 

predstavimo medij, ga usmerjamo na vsebino, predvsem pa smo pozorni, da pri 

poslušanju ni predolgo pasiven, saj obstaja nevarnost, da dejavnosti postanejo 

nenadzorovane ali pa otrok otopi. Pomembno je tudi to, da pri poslušanju sproti 

preverjamo, kaj si je otrok zapomnil in kako slišano razume (prav tam). 

 

2.3.3 RAZVIJANJE VOHA IN OKUSA 

Za učenje je pomembno tudi izkoriščanje čutil voha in okusa, ki imata 

kompenzacijsko vlogo. Pomembni sta za obvladovanje mnogih spretnosti z vidika 

orientacije v prostoru in gibanja (Zovko, 1995, str. 48).  

Za orientacijo so zelo pomembne vaje v prepoznavanju vonjav v prostoru in v naravi, 

tako zaradi določanja smeri kot tudi vrste vonjav. Vonjave slepi in slabovidni učenci 

spoznavajo načrtno, pri vsakodnevnih aktivnostih. Nanje jih opozarjamo in če je 

mogoče, poiščemo vzrok. Vonjave so lahko zelo pomemben vir spoznavanja in 

razumevanja določenih pojmov (Brvar, 2004, str. 13).  

 

2.3.4 CELOSTNA ZAZNAVA 

Pri slepem in slabovidnem otroku je potrebno spodbujati celovito zaznavo predmetov 

in pojmov, pri čemer potrebuje veliko spodbud in neposrednih izkustev. Največ težav 

imajo ti otroci z razumevanjem abstraktnih pojmov in vseh tistih informacij, ki niso v 

dosegu okrnjene zaznave (Brvar, 2004, str. 21). Celostno zaznavanje je proces 

organizacije dražljajev, doživljanja in interpretacije občutkov, ki obsegajo sledeče 

dejavnike: 

− pozornost na okolje, 

− intenzivnost dražljajev na čutila, 

− zaznavanje, organizacija in interpretacija občutkov, 

− izbor ustreznih učnih dejavnosti (prav tam). 

 

Brvar opozarja na pomembnost pristopov s ponazarjanjem pravljičnih in drugih učnih 

vsebin, ki vključujejo ilustracije. Vsebine lahko približamo z različnimi tehnikami, 
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pripomočki, ponazorili, igračami in učili. Izpostavlja ponazarjanje na magnetni tipni 

sliki, prikaz z modelom, repliko ali tipno sliko, dramatizacijo, risanje ali modeliranje, 

zvočno-tipno sliko ter nazorno predstavitev vsebin. 

Omenjene tehnike bodo osnova za praktični del tega dela. 

 

2.4 JEZIKOVNI RAZVOJ 

Okvara vida po mnenju Tatjane Murn (2002, str. 17) ne vpliva na sposobnost 

razumevanja jezika ter na njegovo uporabo. Pri učenju jezika je sluh pomembnejši od 

vida. Za slepe in slabovidne je govor osrednji kanal komunikacije, zato je pomembno, 

da jezik slišijo. S komunikacijo in jezikom, ki ga odrasli uporabljamo v vsakodnevnih 

opisih in pripovedovanjih, slepemu približamo dogajanje v okolici, zato sta izrednega 

pomena. Tatjana Murn tudi ugotavlja (prav tam), da imajo slepi ali slabovidni učenci 

relativno visoko stopnjo govora ter bogat besedni zaklad. 

 

2.5 OBLIKOVANJE PREDSTAV IN USVAJANJE POJMOV 

Učenje pojmov in predstav se začne že ob otrokovem rojstvu. Za trajnostno znanje je 

potrebno veliko praktičnih izkustev in nazornih pristopov. Nova znanja in veščine 

slepi ali slabovidni otroci pridobivajo na veliko bolj kompleksni poti kot njihovi 

polnočutni vrstniki. Vse vidne zaznave morajo nadomestiti z otipom, poslušanjem in 

drugimi občutki. Najtežje je razumevanje abstraktnih pojmov, predmetov, ki so 

oddaljeni, preveliki ali premajhni, prenevarni, da bi jih lahko potipali (Brvar, 2004, str. 

53). Slepi otroci so, sploh v prvih letih življenja, odvisni od informacij, ki jih dobijo od 

videče osebe ob sebi.  

Zovko (1995, str. 53) navaja tri ravni, ki so pomembne za oblikovanje pojmov: 

− konkretna raven (omogoča utrditev lastnosti določenega predmeta), 

− funkcionalna raven (omogoča navedbo in rabo konkretnega predmeta),  

− abstraktna raven (ki je skupek vseh lastnosti predmeta). 
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2.6 SPECIALNA ZNANJA 

»Področje specialnih znanj zajema spretnosti, veščine in znanja, ki jih 

posameznik potrebuje za svoj optimalni ter celostni razvoj, ublažitev in odpravo 

posledic izgube vida, lažji dostop do akademskih veščin, ne nazadnje pa 

predstavljajo pot k neodvisnosti in samostojnosti posameznika.« (Eva Škrlec, b. 

d.) 

Brvar (2004) jih deli na naslednja področja: 

− opismenjenost v brajici in grafični pisavi, 

− orientacija in mobilnost, 

− usvajanje socialnih veščin, 

− aktivnosti za ohranjanje preostalega vida, 

− delo z zvočno knjigo, 

− obvladovanje sredstev komunikacije, 

− uporaba in ravnanje s posebnimi pripomočki za slepe in slabovidne.  

 

Eva Škrlec (b. d.) jih opredeljuje kot del razširjenega kurikuluma, pri čemer loči 

naslednja področja: 

− komunikacijske tehnike; 

»Vključujejo razvoj konceptov, organizacijske spretnosti, spretnosti pisanja in 

poslušanja. Prav tako vključujejo prilagoditve, ki so potrebne za usvajanje 

učnega načrta. Ali bo učenec uporabljal brajico, povečan tisk, optične 

pripomočke ali zvočne knjige, je odvisno od ostankov vida, funkcionalnosti 

vida in morebitnega vpliva dodatnih motenj.« (Hatlen, 1996; Sapp in Hatlen, 

2010, v Škrlec, b. d.) 

 

− socialne veščine; 

»Socialne veščine oziroma spretnosti se videči večinoma učijo prek vida z 

opazovanjem, posnemanjem in izkušenjskim učenjem. Pri učencih s slepoto in 

slabovidnostjo pa mora biti to učenje skrbno načrtovano in izpeljano po 

korakih, saj nimajo možnosti dostopa do vizualnega modela. Potreba po 

učenju socialnih spretnosti je za učence z izgubo vida temeljna, saj lahko v 

veliki meri prepreči socialno izolacijo. Hkrati pa raziskave kažejo, da so 

socialne veščine ključne za napredek v šoli, vključenost v socialno okolje ter 
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za iskanje in ohranjanje zaposlitve.« (Hatlen, 1996; Sacks in Silberman, 2000, 

v Škrlec, b. d.) 

 

− športne in prostočasne dejavnosti; 

»Učencem s slepoto morajo biti te dejavnosti načrtovano predstavljene, saj 

velikokrat ne poznajo obsega možnih dejavnosti oziroma jim je redko dana 

priložnost, da sodelujejo v prostočasnih dejavnostih. Vsekakor te dejavnosti 

predstavljajo pomemben del odraščanja vsakega posameznika, jim obogatijo 

življenje, nudijo priložnosti za sprostitev, uživanje in socialne interakcije zunaj 

šole, zato je pomembno, da jih spoznajo, preizkusijo in se naučijo izvajanja v 

povezavi z njihovimi interesi in zmožnostmi.« (Hatlen, 1996; McGregor in 

Farrenkopf, 2000; Sapp in Hatlen, 2010, v Škrlec b. d.) 

 

− uporaba pomožne in podporne tehnologije; 

»Uporaba tehnologije učencem s slepoto in slabovidnostjo omogoča učenje 

ter širjenje obzorij. Učinkovita raba tehnologije (predvsem elektronskih 

pripomočkov) omogoča dostop do ogromnih količin informacij (internet, e-

knjižnice, e-knjige in drugo), shranjevanje in vnovičen dostop do informacij 

(tudi med videčimi in osebami s slepoto), saj vizualne materiale pretvori v 

brajico, zvočno obliko ali pa jih s pomočjo optičnih naprav ter programov 

poveča. Vsekakor učenci s slepoto in slabovidnostjo potrebujejo primerno 

tehnologijo, opremo, pripomočke oziroma naprave, ki se jih morajo naučiti 

učinkovito in samostojno uporabljati, saj jim to omogoča tako boljši šolski 

uspeh kot tudi višjo učinkovitost na delovnem mestu in v življenju nasploh.« 

(Kapperman in Sticken, 2000; Sapp in Hatlen, 2010, v Škrlec b. d.) 

 

− vsakodnevna opravila in spretnosti; 

»To področje vključuje spretnosti ter veščine osebne nege in higiene, priprave 

hrane, oblačenja in ravnanja z oblačili, upravljanja z denarjem, organizacije in 

vzdrževanja gospodinjstva, skrb za zdravje in varnost in drugo. Učenci, ki ne 

bodo pridobili ustreznih znanj na tem področju, bodo manj zadovoljni, manj 

uspešni in manj samostojni v dobi odraslosti.« (Hatlen, 1996; Loumiet in 

Levack, 1993; Kelley in Smith, 2000; Sapp in Hatlen, 2010, v Škrlec b. d.)  
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− poklicno izobraževanje oziroma usmerjanje; 

»Poklicno izobraževanje in usmerjanje daje učencem možnosti, da raziskujejo 

svoja močna področja ter da svoje interese sistematično in načrtno razvijajo. 

Potrebujejo konkretne, neposredne izkušnje z delom/zaposlitvijo in nalogami 

ter odgovornostmi, ki jih delo prinaša. Glede na nizko zaposljivost oseb z 

izgubo vida lahko trdimo, da je razvijanje tega področja izrednega pomena za 

življenje posameznika.« (Hatlen, 1996; Sapp in Hatlen, 2010; Wolffe, 2000, v 

Škrlec b. d.) 

 

− senzorne spretnosti; 

»Gre za sistematičen trening funkcionalnega vida, taktila in sluha, ki 

predhodno vključuje oceno in skrbno načrtovanje. Pomembno je, da se 

zavedamo, da nekateri učenci s slepoto in slabovidnostjo ne razvijajo teh 

spretnosti samodejno. Čim bolj učinkovita in funkcionalna raba čutil pa vpliva 

na vsa področja delovanja posameznika.« (Corn, DePriest in Erin, 2000; 

Hatlen, 1996; Lohmeier, Blankenship in Hatlen, 2009; Sapp in Hatlen, 2010, v 

Škrlec b. d.) 

 

− veščine orientacije in mobilnosti; 

»Orientacija in mobilnost sta temeljni potrebi in pravici učencev s slepoto in 

slabovidnostjo, da se lahko samostojno, varno, učinkovito in neodvisno 

znajdejo v okolju. Gibanje ne vključuje le hoje z belo palico, pač pa tudi 

poznavanje telesne sheme, prostorske orientacije, varnosti in drugih vidikov. 

Poznavanje veščin orientacije in mobilnosti omogoča posamezniku 

samostojnost in neodvisnost na vseh področjih delovanja ter prinaša 

psihološke, fizične in socialne koristi.« (Griffin-Shirley, Trusty in Rickard, 2000; 

Hatlen, 1996; Lohmeier, Blankenship in Hatlen, 2009; Sapp in Hatlen, 2010, v 

Škrlec b. d.) 

 

− veščine samoodločanja; 

»Samoodločanje se nanaša na posameznikovo pravico, da se svobodno 

odloča. Vključujejo se predvsem veščine odločanja, načrtovanja, reševanja 

problemov, zagovarjanja potreb ter pridobivanje in zavračanje pomoči in 

drugo.« (Loumiet in Levack, 1993, v Škrlec b. d.) 
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3 DELO S SLEPIM IN SLABOVIDNIM UČENCEM V 

RAZREDU 

3.1 ZNAČILNOSTI POUČEVANJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV 

Učenje slepih in slabovidnih učencev se v splošnih zakonitostih ne razlikuje od 

poučevanja ostalih učencev, vendar pa potrebujejo več individualizacije in 

prilagoditev. Tatjana Murn (2002, str. 17) navaja 3 faze učenja: 

1. Kognitivna faza učenja 

V tej fazi učenec spoznava nove učne vsebine ter osvaja nove predstave. Potreben 

je individualiziran pristop, mirno in spodbudno okolje ter dosleden in natančen 

nadzor. 

2. Faza fiksacije naučenih vsebin 

V tej fazi učenec ponavlja in utrjuje naučene vsebine, pri čemer odpravljamo napake. 

Še vedno je potrebna dosledna korekcija naučenega ter nadzor. 

3. Faza avtonomnosti 

V tej fazi preverjamo rabo usvojenih pojmov in predstav v konkretni situaciji. 

Pričakuje se samostojnost in suverenost pri nalogah, stopnjujemo tudi hitrost dela. 

Za delo s slepimi in slabovidnimi učenci se je treba temeljito pripraviti in dobro 

načrtovati dejavnosti. Predvsem se je po mnenju Tatjane Murn (2002) treba dobro 

usposobiti v tehnikah poučevanja, ki vključujejo slušno zaznavanje. Govorno-slušna 

komunikacija med učiteljem in učencem je najpogostejši način posredovanja in 

sprejemanja informacij pri poučevanju učencev z okvarami vida, seveda pa jo je 

potrebno kombinirati z drugimi tehnikami in metodami (Murn, 2002, str. 9). Predlaga 

tudi vključitev prav vseh tehnik, metod in učnih oblik, ki jih učenec lahko sprejema z 

omejenimi zmožnostmi vidnega zaznavanja ter aktiviranje vseh preostalih čutil. Temu 

je seveda potrebno prilagoditi tudi učne pripomočke in učila (prav tam). Učitelj mora 

poskrbeti za dobro razredno klimo in dobro počutje vseh učencev v razredu. 

Brvar (2010, str. 42) razlaga, da so slepi in slabovidni zaradi manjkajoče povezovalne 

funkcije vida deležni le delnih konkretnih izkušenj, ki upočasnjujejo razvoj in 

razumevanje pojmov. Ker je pridobivanje informacij kompleksno in poteka po več 
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nadomestnih poteh zaznavanja, celoto učenci običajno spoznavajo po delih. Zaradi 

vsega tega ti učenci potrebujejo dodatni čas za usvajanje znanja, kar mora učitelj 

upoštevati. Pri reševanju preizkusov znanja imajo sicer na voljo podaljšan čas 

pisanja, kar pa je z organizacijskega vidika velika težava, saj predmetnik ne 

predvideva dodatnih ur pouka. 

Brvar (2010, str. 43) govori o treh komunikacijskih poteh pri delu s slepimi in 

slabovidnimi učenci, ki po njegovem mnenju pomenijo celovit pristop k delu s slepim 

in slabovidnim učencem. Komunikacijska pot za slepe pomeni učiteljevo poznavanje 

psihofizičnih posebnosti učenca in mu je glede na njegove individualne potrebe 

potrebno zagotoviti primerne pogoje dela, na razpolago mora imeti primerna učila za 

obravnavanje določene učne snovi, omogočiti mu je potrebno večjo delovno površino 

zaradi specialnih pripomočkov, ki jih uporablja pri pouku. Komunikacijska pot za 

slabovidne je nekoliko drugačna. Pri delu s slabovidnimi učenci mora učitelj 

upoštevati stopnjo okvare vida, njeno vrsto in druge dejavnike. Stopnjo okvare vida 

(lažjo ali težjo slabovidnost) učitelj upošteva predvsem pri odločanju glede izbire 

gradiv (običajna, prilagojen didaktični material, povečan tisk), glede osvetlitve, časa, 

ki ga oko potrebuje za prilagoditev na dražljaj. Pri prostorskih prikazih je učitelj 

pozoren na kakovost grafike, na izbor kontrastnih barv in linij, pomaga si tudi z 

generalizacijo vsebin. Kombinirana komunikacijska pot se uporablja pri zelo 

slabovidnih učencih in učencih z minimalnim ostankom vida. Preostanek vida se 

uporablja z ustreznimi povečali in povečavami, prilagaja se grafične skice in učne 

liste, ki so močno generalizirani in grafično poudarjeni. Določeni pojmi in 

razumevanja vsebin so lahko prikazani vizualno, za druge uporabljamo tipne 

prostorske prikaze, ki so močno kontrastni. Tudi pri orientaciji tak učenec uporablja 

tip in preostanek vida (Brvar, 2010, str. 46). 

 

3.2 PRILAGODITEV UČNEGA MESTA ZA SLEPEGA ALI SLABOVIDNEGA 

UČENCA 

Za učenčevo dobro počutje v razredu je potrebno poskrbeti za ustrezno delovno 

površino, ki mora biti dovolj velika, da ima na njej dovolj prostora za vse specialne 

pripomočke, ki jih pri pouku uporablja. Učenca je treba primerno namestiti ter mu 

zagotoviti dodatno osvetlitev, če jo potrebuje (Murn, 2002, str. 10). Razporeditev klopi 
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v razredu naj omogoča učitelju dostop do učenca, ki je potreben zaradi spremljanja 

dela in individualizacije. Večkrat je potrebno preveriti, če učenec sledi delu v razredu 

(prav tam). 

3.3 NAČRTOVANJE UČNE URE 

Pri časovnem načrtovanju učne ure je potrebno predvideti, da je večina slepih in 

slabovidnih učencev pri delu počasnejša od videčih vrstnikov. Učenec ima na voljo 

podaljšan čas za reševanje nalog, branje, pisanje testov, iskanje informacij ali 

izdelavo praktičnih izdelkov ter seminarskih nalog. Če potrebuje pri pisanju testa več 

miru, koncentracije, mu je potrebno omogočiti pisanje v ločenem prostoru. Po 

dolgotrajnejši obremenitvi vida je pogosto utrujen, zato potrebuje več krajših odmorov 

(Murn, 2002, str. 10). 

 

3.4 ZNANJA IN VEŠČINE UČITELJEV, KI POUČUJEJO SLEPE IN SLABOVIDNE 

UČENCE 

Pogoj za uspešno delo s slepimi in slabovidnimi učenci je seznanitev s temeljnimi 

značilnostmi njihovega poučevanja. Splošno velja, da je zaželeno pri delu uporabljati 

različne metode in oblike dela. Učitelj slepih ali slabovidnih učencev lahko pridobi 

posebna znanja ali spretnosti s formalnim ali neformalnim izobraževanjem (Murn, 

2002, str. 18). Prav tako mora učitelj nekaj več pozornosti posvetiti svojemu 

govornemu izražanju. To je za učence, ki nas ne vidijo, zelo pomembno. Od načina 

govora je odvisno, s kolikšnim zanimanjem nam bodo učenci prisluhnili in kako bodo 

razumeli posredovano vsebino. Z glasom in izbiro besed ponazarjamo čustva, izraze 

na obrazu, pritrjevanja; neodobravanja slep ali slaboviden učenec ne bo opazil, zato 

je treba drugače izraziti svoja doživljanja (prav tam). Potrebno je tudi poznavanje 

brajice, kar je za videče osebe bistveno lažje, saj se jo lahko naučimo s pomočjo 

vida. V učne ure je zaželjeno vnašati veliko zanimivosti in konkretnih primerov, 

anekdot, zgledov iz prakse. Pomembno je izluščiti bistvo, najpomembnejša dejstva 

narekujemo ali pripravimo zapise. Za sam pouk je potrebno pripraviti nazorne 

didaktične pripomočke, ki jih učenci lahko sprejmejo s preostalimi čutili. Uporabljamo 

predmete, makete, modele, naravne materiale, reliefne zemljevide ipd. Vedno je 

treba preveriti, če je učenec osvojil realno podobo predmeta ali pojma. Ne izogibajmo 
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se poimenovanju barv, saj jih slabovidni učenci povečini prepoznajo, slepi pa so o 

barvah ustvarijo lastne predstave, jih morda povežejo z različnimi otipi. 

Pomembna je tudi skrb za aktivnost učenca, ki naj bo pri pouku čim bolj aktiven in 

samostojen. Informacije naj išče sam in čim bolj samostojno, prav tako besede v 

slovarju ali podatke v elektronskih medijih. Učenca ne izločajmo iz nobene aktivnosti, 

ki poteka v razredu. Vključujemo ga v skupinsko delo, pri čemer naj prejme 

zadolžitve, ki jih bo zmogel samostojno opraviti (Murn, 2002, str. 19). 

 

3.5 SPECIALNA UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI ZA SLEPE IN SLABOVIDNE 

Za uspešno samostojno delo v šoli in doma mora imeti slepi ali slabovidni učenec na 

razpolago ustrezne pripomočke. Pripomočke delimo v tri skupine (Murn, 2002, str. 

30): optični, neoptični in elektronski pripomočki. 

1. Optični pripomočki 

Te pripomočke predpiše očesni zdravnik. Namenjeni so korekciji slabovidnosti. 

− Očala, kontaktne leče: prilagojena so določenim aktivnostim, pri katerih jih učenci 

uporabljajo. Pri športu jih je možno pritrditi s posebnimi trakovi, ki učvrstijo lego. 

Očala se morajo dobro prilegati in biti čista. Učenci, ki so občutljivi na svetlobo, 

uporabljajo zatemnjena očala. 

− Teleskopska očala: nekateri učenci jih uporabljajo za branje z večje razdalje (npr. s 

table). Obstajajo tudi teleskopska očala za bližino, ki so namenjena branju in pisanju. 

Posebne teleskope se lahko uporablja tudi kot monokular ‒ optični pripomoček za 

orientacijo v zunanjem prostoru. 

− Lupe in povečevala: učenci jih uporabljajo vsakodnevno pri branju, pisanju ali 

drugem vidnem zaznavanju. Z njimi se doseže večkratna povečava besedila ali slike. 

Obstajajo tudi lupe z vgrajeno svetlobo. Nekatere so pritrjene na mizo, lahko so tudi 

ročne. 

− Lupna očala: uporabljajo se namesto lupe in nadomeščajo teleskopska očala. Lupa 

je vgrajena v okvir očal, lahko dosegajo povečave do 20-krat, vendar pa omogočajo 



 

 
21 

zelo kratko bralno razdaljo in imajo zelo omejeno vidno polje, zato je branje z njimi 

naporno in zamudno. 

− Hiperkorekcijska očala: so očala z močnejšimi lečami in večjim številom dioptrij, 

lahko so bifokalna, pri čemer spodnji del služi za branje, zgornji pa za gledanje od 

daleč. 

− Teleskopi: so majhni daljnogledi, s katerimi učenci gledajo na daljavo (npr. na 

tablo, opazujejo poskuse, projekcije, …). Lahko se uporabljajo tudi za opazovanje 

bližnjih predmetov in so primerni za uporabo pri gibanju na prostem. 

 

2. Neoptični pripomočki 

Teh pripomočkov ne predpiše očesni zdravnik. Namenjeni so izboljšanju vidne 

zaznave, zato je pomembno, da jih učenci dosledno uporabljajo, saj se jim v 

nasprotnem primeru vid lahko še poslabša (Murn, 2002, str. 31). 

Pripomočki za slabovidne učence 

− Debelejša pisala: uporablja jih večina slabovidnih, največkrat so to flomastri. 

Priporočljivo je, da so različnih barv. Slabovidni učenci največkrat pišejo večje črke, 

nekateri celo samo tiskane. 

− Bralna mizica: je poseben pripomoček, s katerim približamo bralno površino očem. 

Sklanjanje nad bralno površino lahko namreč pri nekaterih učencih poveča očesni 

pritisk ali krivi hrbtenico. 

− Papir z okrepljenimi črtami: slabovidni, ki ne pišejo na računalnik, uporabljajo 

zvezke z dobro vidnimi črtami, papir je rahlo rumenkast, nebleščeč. 

− Knjige in besedila v povečanem tisku: besedila, ki jih učenec uporablja pri pouku, je 

potrebno pripraviti v povečanem tisku in z ustreznimi kontrasti. 

− Označevalci vrstic in bralna okna: s temi pripomočki učenec lažje sledi vrstici 

zapisanega besedila, pisanje z njimi je sicer zamudno. 

− Geometrijski in merski pribor z okrepljenimi skalami: na tovrstnem priboru so 

povečane oznake, črke, številke, včasih so zapisane le v kontrastu s podlago. 
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− Razsvetljava: slabovidni učenci potrebujejo ustrezno osvetlitev površine, saj imajo 

lahko v nasprotnem primeru glavobole, bolečine v očeh, vid pa se dolgoročno lahko 

tudi slabša. Nekateri slabovidni učenci so lahko občutljivi na slabo, drugi na 

premočno svetlobo. Prostore je potrebno sorazmerno osvetliti, posebej poskrbeti za 

delovno površino učenca ter čim bolj izkoristiti naravno svetlobo. 

− Žaluzije in zasenčitve: uporabljajo se, če je učenec občutljiv na premočno svetlobo. 

Pripomočki za slepe učence 

− Brajica: je posebni sistem tipnega zapisa, ki omogoča pisno komunikacijo slepim 

učencem. Večina slepih učencev piše brajevo pisavo enako hitro kot videči vrstniki 

vidno pisavo, več časa pa potrebujejo za branje in iskanje podatkov v besedilu. V tej 

pisavi je možno zapisovati tudi matematične izraze, kemijske formule, glasbene note, 

naglasna znamenja ipd.  

− Brajev pisalni stroj: je poseben pisalni stroj za zapisovanje brajeve pisave. Pisanje 

nanj je sicer precej glasno. 

− Gumijasta podlaga za pozitivno risanje: nanjo slepi učenci položijo folijo ter z 

ustreznimi pisali nanjo rišejo tako, da se vrisane črte izbočijo in jih je možno otipati. 

Uporablja se za risanje geometrijskih likov, kotov, označevanje razdalj na premici, 

grafov, shem, načrtov, zemljevidov ipd.  

− Okvirji in vodila za pisanje: izdelani so iz kartona ali plastike, slepi jih lahko položijo 

na obrazce ali dokumente, ki jih morajo podpisati. Okvir omeji prostor za pisanje. 

− Merski instrumenti z brajevimi ali tipnimi oznakami: geometrijski pribor za slepe, 

ure, tehtnice in druga merilna orodja, ki jih slepi potrebujejo pri delu. 

− Posebna pisala za reliefno pisanje: ta pisala puščajo privzdignjeno sled na podlagi, 

tako da jo slepi lahko otipajo. Uporabljajo se redko, saj je pisanje in branje zamudno. 

− Brajev označevalec: z njim lahko izdelamo napise v brajevi abecedi, s katerimi si 

slepi označijo različne predmete, npr. učbenike, mape ipd. 

Pripomočki za slušno sprejemanje informacij 
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Večina slepih in slabovidnih učencev se pri sprejemanju informacij opira na sluh. 

Slušno učenje pa pri pouku zahteva določene prilagoditve. 

− Predvajalnik z zgoščenkami: učenci velikokrat uporabljajo učbenike, posnete na 

zgoščenke. Prav tako se pri pouku lahko predvajajo vsebine, ki jih spoznavajo v 

učnem procesu. Zvočni viri služijo kot učno gradivo. 

− Diktafon: je priprava, s katero učenec lahko posname predavanje ali narekovanje 

učitelja, si shrani obveznosti za delo doma, pomembnejše druge informacije. 

− Zvočne knjige: so učbeniki, leposlovna dela, priročniki in druga književna dela v 

zvočni obliki.  

− Zvočni pripomočki za šport in vsakdanja opravila: so zveneče žoge, govoreče 

tehtnice, zvočne ure ipd.  

 

3. Elektronski pripomočki 

Elektronski pripomočki so tako v vsakdanjem življenju kot v izobraževanju slepih in 

slabovidnih nepogrešljivi. Z njihovo rabo se učenci enakovredno vključujejo v okolje 

videčih. 

− Govoreči žepni računalnik: pretvori številčne zapise in druge računske operacije v 

zvočno obliko.  

− Elektronsko povečevalo: je naprava s kamero in zaslonom, na katerem lahko 

učenec bere optično povečano besedilo. Lahko se prilagodijo tudi barve zaslona, 

kontrasti, osvetlitev. Na njem se lahko opazuje tudi tabele, sheme, slike, predmete. 

Obstajajo tudi prenosni optični čitalci, ki se priključijo na televizijski sprejemnik. 

− Osebni računalnik z brajevo vrstico: ta računalnik ima pod tipkovnico nameščeno 

brajevo vrstico, ki omogoča pretvorbo besedila na računalniškem zaslonu v brajevo 

pisavo, in nadomesti brajev stroj, ko so učenci vešči njene uporabe. Gradivo za te 

učence se pripravi na USB-ključku. 

− Brajev tiskalnik: je pripomoček, ki omogoča tiskanje besedil v brajevi pisavi. 
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− Optični čitalec: je sistem za optično razpoznavo tiskanih informacij, ki slepemu 

omogoča, da samostojno prebira besedila, zapisana v črnem tisku.  

− Sintetizator govora ali zvočni izhod (Brvar, 2003, str. 168): je program, ki prenese 

zapisano besedilo zaslonske slike računalnika v zvočno obliko. V tujih jezikih že 

obstaja kakovostna in razumljiva različica, slovenska različica GOVOREC pa je 

zaenkrat še slabše razumljiva. 

− Avdio-taktilna naprava Nomad: s to napravo se učenec uči s pomočjo zvočno-tipne 

slike. Tipne predloge namestimo na senzorsko ploščo, medtem ko učenec tipa 

predlogo in posluša zvočne informacije o njej. Nomad omogoča delo z grafikami ali 3-

D predlogami. Učenec se lahko s pomočjo te naprave orientira, meri razdalje, 

površine, spoznava vsebino načrta, grafa, zemljevida (Brvar, 2003, str. 166). 

− Zaslonski povečevalnik ali programi povečav zaslonske slike (ZOOM text, Magic, 

CAR) (Brvar, 2003, str. 166): omogoča povečavo informacij, ki so zapisane na 

računalniškem zaslonu. Olajša delo na zaslonu, poenostavi branje besedil ter 

omogoča prilagoditev zapisa na zaslonu stopnji povečave.  

− Analogni povečevalnik z vgrajeno kamero: je samostojni pripomoček ali povezan z 

računalnikom, ki omogoča slabovidnemu učencu povečavo zapisa na papirju na 

poseben zaslon. 

− Elektronska beležnica: je pripomoček, ki ga slepi uporabljajo za shranjevanje 

krajših besedil. Ima brajevo tipkovnico in možnost priključitve na osebni računalnik za 

prenos podatkov v obe smeri. 

Vse naštete možnosti uporabe prilagojene računalniške opreme omogočajo slepim in 

slabovidnim učencem boljše pogoje za izobraževanje ter olajšujejo dostop do učnih 

gradiv. Za čim bolj smotrno uporabo pa učenci potrebujejo specialna znanja; osnovna 

računalniška opismenjenost, poznavanje osnovne in prilagojene računalniške 

opreme, uporaba ustreznih programskih orodij, slepo desetprstno tipkanje ter 

obvladanje brajeve pisave pri slepih (Brvar, 2003, str. 166). 
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4 POUČEVANJE ANGLEŠČINE S SLIKANICO 

4.1 ZNAČILNOSTI POUČEVANJA ANGLEŠČINE V ZGODNJEM OBDOBJU  

Namen učenja oziroma poučevanja tujega jezika v prvih razredih osnovne šole je 

predvsem senzibilizacija za tuji jezik, ki hkrati spodbuja pozitiven odnos do tujih 

jezikov in daje učencu možnost celostnega učenja (Semec in drugi, 2013). Celostni 

pristop je temeljni pristop zgodnjega poučevanja TJ/J2, ki upošteva celostni razvoj 

otroka, kar poudarjajo mnogi tuji in domači strokovnjaki; Jean Brewster, Gail Ellis in 

Girard (2002), Jayne Moon (2000), Lynne Cameron (2001), Mihaela Brumen (2003), 

Lucija Čok (1999), Katica Pevec Semec (2013) in drugi. Raziskave s področja 

razvojne psihologije, psiholingvistike, sociolingvistike in jezikoslovja podpirajo 

uvajanje tujih jezikov v čim zgodnejše otroštvo, v obdobje  vrtca in osnovne šole 

(Semec in drugi, 2013). Prednost učenja tujih jezikov v zgodnjem obdobju je daljša 

izpostavljenost jeziku, strpnejši odnos do drugačnosti, boljše poznavanje maternega 

jezika, zavedanje o procesu učenja ter razvijanje lastnih strategij učenja kot tudi 

razvijanje medkulturnih in metakognitivnih zmožnosti (prav tam). Pomikanje starostne 

meje učencev, ki se začenjajo učiti tujega jezika, na starostno stopnjo šestih let, pa 

zahteva popolnoma drugačne pristope k poučevanju. 

 

 

4.2 METODE IN PRISTOPI K POUČEVANJU ANGLEŠČINE NA ZGODNJI STOPNJI 

Jean Brewster in drugi (2002, str. 43−47) opredeljujejo šest pristopov in metod, ki so 

najpogostejši v sodobnem poučevanju tujih jezikov na zgodnji stopnji: 

1. avdiolingvalna metoda (angl. The Audio-lingual Method) 

2. metoda popolnega telesnega odziva (angl. TPR ali Total Physical Response) 

3. komunikacijski pristop (angl.The Communicative Approach) 

4. na dejavnostih temelječ pristop (angl. Task-based Learning) 

5. metoda pripovedovanja zgodb (angl. Story-based Methodology) 

6. medpredmetni pristop (angl. Cross-curricular Approach) 

 

K temu dodajamo še na vsebini temelječ pristop (angl. Content-based Approach), 

CLIL (Content and Language Integrated Learning), Storyline pristop (angl. Storyline 
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Approach) ter metodo popolnega telesnega odziva pri pripovedovanju zgodb (angl. 

TPRS ali Total Physical Response Storytelling). 

 

Avdiolingvalna metoda 

Avdiolingvalna metoda je bila nabolj razširjena v 60-ih letih 20. stoletja. Ta metoda 

sloni predvsem na učenju govorjenega jezika preko ponavljanj, pogovorov in drilov 

(Cook, 1996, str. 179). Primer avdiolingvalne metode je učenje preko pogovora, na 

primer o nakupovanju v trgovini. Jezik, uporabljen v pogovoru, je nadzorovan, nabor 

besed, ki jih učenci uporabljajo, je omejen (npr. kola, sendvič, čokoladica), vsebuje 

pa nekaj primerov novih struktur. Učenci najprej poslušajo celoten pogovor, ga 

ponavljajo poved za povedjo, nato sledi igra vlog v parih, pri čemer se najprej utrjuje 

poslušani pogovor, ki se ga nato razširi s samostojno rabo (Cook, 1996, str. 180). 

Jean Brewster in drugi (2002, str. 44) so mnenja, da je slabost te metode predvsem 

prevelik poudarek na ponavljanju in pomnjenju ter dekontekstualizacija jezika. 

Učencem tudi ne daje veliko priložnosti za samostojno tvorjenje. Cook (1996, str. 

180) navaja, da se avdiolingvalna metoda danes najpogosteje ne uporablja kot 

samostojna metoda, pač pa v kombinacijami z drugimi metodami. Omogoča manj 

ustvarjalnosti pri učencih, ki učno lahko hitreje napredujejo, vendar pa po drugi strani 

zagotavlja večjo »varnost« učencem, ki pri izražanju niso tako suvereni (prav tam). 

 

Metoda popolnega telesnega odziva (angl. TPR ali Total Physical Response) 

Metoda popolnega telesnega odziva je zelo priljubljena metoda za učenje jezika 

mlajših učencev, ki koncept učenja jezika dojemajo celostno, z vsemi čutili. Zasnoval 

ga je James Asher v poznih 60-ih letih prejšnjega stoletja. Učenje besedišča poteka 

preko poslušanja in gibov, in sicer tako, da učitelj daje navodila ter s pomočjo 

gestike, mimike, slikovnega gradiva ter usmerjanja pozornosti na konkretne predmete 

motivira učence za učenje. Dejavnosti so najprej usmerjene na poslušanje ter ne na 

tvorbo. Pri tej metodi se uporablja veliko pesmic, izštevank ter t. i. »action songs«, tj. 

pesmic, ki se ob petju ponazarjajo z gibi (Brewster in drugi, 2002, str. 44). 
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Komunikacijski pristop 

Na začetku 70-ih let 20. stoletja je prišlo pri poučevanju jezikov do spremembe metod 

– uveljavile so se metode, ki so poudarjale komunikacijo. Pojmovano je kot pristop, 

raje kot metoda, saj gre za več principov, ki spodbujajo komunikacijski pogled na 

jezik in poučevanje jezika (Cook, 1996, str. 185). Jean Brewster in drugi (2002, str. 

44) menijo, da v komunikacijskem pristopu jezik postane sredstvo za 

sporazumevanje, ki v ospredje postavlja njegovo sporočilo in ne zgolj sistem 

jezikovnih sredstev. Pomemben je pomen in interakcija. Učenec pri pouku dobi 

aktivnejšo vlogo, učitelj pa ima vlogo motivatorja in moderatorja. Pogoste oblike dela 

so delo v dvojicah ali skupinah, pri čemer so zelo priljubljene igre vlog ter simulacije 

resničnih življenjskih situacij. Nekateri kritiki vidijo pomanjkljivost komunikacijskega 

sistema v tem, da se preveč osredotoča na tekočnost kot pa na slovnično ustreznost 

jezika (prav tam). 

 

Na dejavnostih temelječ pristop 

Na dejavnostih temelječ pristop se je pojavil kot odgovor na kritike komunikacijskega 

pristopa. Pri omenjenem pristopu je pomembna uporaba jezika z določenim 

namenom, učenje poteka v kontekstu, pri čemer je jezik sredstvo za dosego cilja 

dejavnosti (Brewster in drugi, 2002, str. 45). Namesto učenja jezikovnih struktur so 

učenci najprej seznanjeni s tematiko naloge, nato v dvojicah ali skupinah izvajajo 

nalogo, ki je običajno problemsko zastavljena. Nato sledi poročanje, ki je bodisi pisno 

ali ustno. V zadnji fazi učitelj povzame jezikovne strukture, ki so jih učenci uporabili 

pri izvedbi dejavnosti. Dejavnosti so raznolike in lahko vključujejo igro vlog, dramsko 

uprizoritev zgodbe, ustvarjanje zgodbe, izdelavo namizne igre, sestavo kviza, 

izdelavo knjižice, kolaža ali raziskave (Brewster in drugi, 2002, str. 46).   

 

Medpredmetni pristop 

Medpredmetni pristop temelji na razvoju jezika v povezavi z drugimi predmetnimi 

področji, kot so na primer likovna umetnost, glasbena umetnost, šport, matematika, 

naravoslovje in tehnika, spoznavanje okolja ipd. Cilj medpredmetnega povezovanja 
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je spodbujanje celostnega učenja, tako na ravni vsebin kot tudi procesnih znanj ter 

na konceptualni ravni (Semec in drugi, 2013).  

 

Metoda popolnega telesnega odziva s pripovedovanjem zgodb 

To metodo je v devetdesetih letih razvil učitelj španščine v ZDA, Blaine Ray, in sicer 

na podlagi pristopa TPR ter Krashnovega naravnega pristopa k poučevanju. Temelji 

na petih fazah. V prvi fazi učitelj uvaja novo besedišče s popolnim telesnim odzivom, 

nato sledi utrjevanje besedišča v dvojicah s pomočjo gibov, ki jih je pred tem pokazal 

učitelj. V tretji fazi učitelj zgodbo večkrat pove, pri čemer sodelujejo tudi učenci, ki jo 

soustvarjajo z gibi in predhodno usvojenim besediščem. Nato zgodbo uprizorijo 

učenci sami. Zadnja, peta stopnja, je namenjena branju zgodbe, ponavljanju in 

utrjevanju ter poustvarjanju. Učenci so pri uporabi te metode zelo dejavni, zahteva pa 

se tudi veliko jezikovnega iznosa (Storytelling, b. d.). 

 

Na zgodbah temelječ pristop 

Veliki zagovornici tovrstnega pristopa sta Gail Ellis in Jean Brewster (1991 in 2002). 

Zgodbe so nadomestek učbenika, pristop pa temelji na tristopenjskem modelu (angl. 

Plan-Do-Review model), ki temelji na uvodu, uporabi in ponavljanju in utrjevanju 

novih jezikovnih struktur in besedišča. Dejavnosti, ki se oblikujejo ob slikanici, se 

izvajajo v treh korakih: pred, med in po pripovedovanju zgodbe (angl. pre-, while- and 

post-storytelling activities).  

 

Storyline  

Storyline je celosten pristop k učenju in poučevanju jezika, za katerega je značilno 

poučevanje v obliki ustvarjanja zgodbe. Je motivirajoč, strukturiran in fleksibilen 

pristop k poučevanju, ki ga lahko uporabimo na različnih stopnjah izobraževanja ter v 

različne namene. Pri delu po pristopu Storyline učenci sicer ne pripovedujejo zgodbe, 

jo pa sami ustvarijo in si s pomočjo vizualizacije dela omogočijo, da učna snov, ki jo 

učitelj načrtuje, ostaja v učencih trajnostno (Storyline, b. d.). 

https://en.wikipedia.org/wiki/TPR_Storytelling,%20b.
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CLIL 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) je vsebinsko in jezikovno 

integrirano učenje, pri katerem je jezik uporabljen za poučevanje in učenje tako 

vsebine kot tudi jezika (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). Je didaktični koncept izvajanja 

pouka, pri katerem se vsebine nejezikovnih predmetov v celoti ali delno poučujejo v 

tujem jeziku. Jezik je tako medij za sporazumevanje in učni jezik hkrati, saj v tujem 

jeziku učenci usvajajo vsebine, ki bi jih sicer obravnavali pri različnih šolskih 

predmetih. Pri tem učenec razvija tri kompetence: pragmatično-kulturne kompetence, 

kompetence učenja tujega jezika in kompetence učenja nejezikovnega predmeta 

(Jazbec, Lipavic Oštir, Pižorn, Dagarin Fojkar, Pevec Semec in Šečerov, 2010). 

 

4.3 METODIČNO-DIDAKTIČNE PRILAGODITVE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE PRI 

POUKU ANGLEŠČINE 

Sodobni pouk angleščine za slepe in slabovidne mora biti zasnovan na sodobnih 

pristopih in metodah dela, ki temeljijo na kakovostnih didaktičnih pripomočkih. Učni 

načrt za angleščino v osnovni šoli (Andrin in drugi, 2016) predvideva veliko slikovnih 

gradiv z najrazličnejšimi materiali, avdio- in videogradiva, uporabo računalniške 

tehnologije. Gradiva za slepe in slabovidne učence morajo biti torej pripravljena tako, 

da sledijo zahtevam, ki so predlagane v učnem načrtu, ter hkrati omogočajo aktivni 

pouk in sodelovanje učenca na enaki ravni kot pri njihovih polnočutnih vrstnikih.  

Mirjana Hafnar, Urška Lah in Sabina Zagoričnik (2006) predlagajo, da naj učitelj za 

slabovidne učence pripravi vse gradivo v povečanem tisku na nebleščečem, 

pastelnem papirju. Tudi slike so povečane in imajo jasne kontraste: učenci, ki 

uporabljajo zvezke, pišejo z debelejšimi barvnimi pisali (flomastri), črte v zvezkih so 

odebeljene, papir je nebleščeč. Gradivo se prilagaja glede na posameznikove 

individualne potrebe. Fotokopirano gradivo naj bo pregledno in dovolj razločno. 

Zapisano gradivo pri pouku angleščine učitelj pripravi v brajici ali v elektronski obliki. 

Delovni zvezki večinoma niso prilagojeni v brajico, zato je treba tovrstno gradivo 

pripravljati posebej. Pri pouku se uporabljajo učbeniki v povečanem tisku ali v brajici 

Učenci se morajo priučiti angleško brajico, kar zahteva nekaj časa. Učenci imajo 

težave pri prepoznavanju angleških črk, prav tako z izgovorjavo, saj besede ne 
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zaobjamejo v celoti. Zato učitelj lahko pripravi tudi zvočne posnetke uporabljenih 

gradiv, učenec lahko tudi snema učiteljevo razlago med samim poukom. Tatjana 

Murn (2012) predlaga tudi, da se učitelji poleg govorno-slušnih metod poslužujejo 

tudi didaktičnih pripomočkov, ki jih lahko slep ali slaboviden učenec prepozna s 

tipanjem, vonjanjem ali poslušanjem. Med pripomočki, ki jih navaja Brvar (2010), so 

računalnik z brajevo vrstico, diktafon, snemalnik, bralna mizica, povečevalo za 

slabovidne, primerne podlage, zvočne knjige, zvočni posnetki, učbeniki in delovni 

zvezki, zapisani v brajici ali v povečani pisavi, tipne slike in drugi prilagojeni materiali. 

Pri pouku jezika pri slepih in slabovidnih učencih je zagotovo treba uporabljati 

kombinirane metode dela. Očitna omejitev pri poučevanju slepih učencev je ta, da 

učitelj ne more uporabljati vizualnih pripomočkov. Tako se poslužujemo komunikacije 

preko drugih senzornih poti, predvsem sluha in dotika, preko katerega si učenci 

ustvarjajo mentalne podobe. Pri mlajših učencih uporabljamo tudi veliko gibalnih 

dejavnosti. Vizualne pripomočke lahko velikokrat nadomestimo s konkretnimi 

predmeti, ki jih prinesemo v razred. Pri metodi pripovedovanja zgodb si lahko 

pomagamo s tipankami, s škatlami in vrečami, v katerih so konkretni predmeti iz 

zgodbe, z zgodbo v škatli, z zgodborisi, preko katerih učenci lažje spremljajo 

dogajanje v zgodbi ter urijo besedišče. Nekaj primerov je prikazanih tudi v pričujočem 

magistrskem delu. 

 

4.4 UPORABA SLIKANIC PRI POUKU ANGLEŠČINE 

4.4.1 RAZLOGI ZA UPORABO SLIKANIC 

Razlogov za uporabo slikanic pri pouku angleščine je veliko. Gail Elllis in Jean 

Brewster (1991, str. 1) navajata sledeče: 

‒ spodbujajo motivacijo za začetno učenje jezika, 

‒ spodbujajo domišljijo, saj se otroci poistovetijo z junaki, 

‒ so odličen način za preplet resničnega sveta z domišljijskim, 

‒ pomembne so iz sociološkega vidika, saj otroci zgodbo doživljajo v skupini z 

vrstniki, 

‒ so zabavne in vzbujajo prijetna čustva pri poslušalcih, 

‒ ker jih učenci poslušajo večkrat, s tem spodbujamo naravno učenje jezikovnih 

struktur, ki se v zgodbi ponavljajo, 
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‒ preko zgodb lahko učitelj na drugačen način vnaša novo besedišče in strukture ali 

utrjuje že osvojeno besedišče in strukture, 

‒ preko poslušanja zgodb razvijamo spretnost poslušanja in slušnega razumevanja, 

‒ zgodbe so odličen način za medpredmetno povezovanje, 

‒ so dobra osnova za nadgradnjo besedišča in jezikovnih struktur kasneje, na višjih 

stopnjah učenja jezika. 

 

Eleanor Watts (2006) poleg tega meni, da so zgodbe tudi vzgojne in imajo 

spoznavno vrednost ter da so dobro izhodišče za dodatne dejavnosti. Dujmović 

(2006) je prepričan, da preko poslušanja zgodb otroci razvijajo tudi čustveno 

inteligentnost ter ustvarjajo sproščujoče okolje, ki je ugodno za poučevanje tujega 

jezika. Ne smemo zanemariti tudi medkulturne komponente in vrednosti 

pripovedovanja zgodb. 

 

4.4.2 AVTENTIČNE ALI PRILAGOJENE SLIKANICE 

Pri odločitvi o tem, ali bomo pri pouku uporabili avtentično slikanico ali prilagojeno 

različico, moramo upoštevati več dejavnikov. Avtentične slikanice niso jezikovno 

prilagojene za poučevanje tujega jezika (L2). Prvotno so pisane za angleško 

govoreče naravne govorce jezika, vendar so primerno in kakovostno gradivo za 

poučevanje angleščine kot drugega jezika tako za mlajše učence kot tudi za starejše. 

Jean Brewster, Gail Ellis in Girard (2002) kot primer navajajo slikanico E. Carla: The 

Very Hungry Caterpillar, ki je priljubljeno gradivo za poučevanje tujega jezika tako v 

vrtcih kot tudi v osnovnih in srednjih šolah po vsem svetu. Če se odločamo za 

avtentično slikanico, je po njihovem mnenju potrebno upoštevati, da je otrokom blizu, 

razumljiva in relevantna za učenje jezika. Nekatere zgodbe so z jezikovnega vidika 

manj zahtevne kot druge, bodisi zaradi kompleksnosti jezikovnih struktur, svoje 

dolžine, količine ponavljajočih se struktur, kakovosti ilustracij kot tudi oblike. Veliko 

učiteljev ima pomisleke pri rabi preteklika, ki se pojavi v veliki večini avtentičnih 

zgodb, saj morda ne želijo vpeljevati preteklika na zgodnji stopnji učenja, vendar jo je 

nesmiselno prilagoditi v sedanjik, saj bo zvenela nenaravno. Otroci se bodo 

osredotočili na vsebino in ne na jezikovno zgradbo besedila, pri čemer jih preteklik ne 

bo oviral, pač pa jim bo kljub vsemu omogočal splošno razumevanje besedila, ki pa 
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je, poleg razvijanja ljubezni do branja in poslušanja, osrednji cilj pri branju oziroma 

pripovedovanju zgodb (prav tam). Pomembno je, da izbiramo slikanice, ki so 

primerne razvojni stopnji in starosti otrok ter sovpadajo z jezikovnimi cilji, ki jih želimo 

pri pouku doseči. Prednosti uporabe avtentičnih slikanic se po mnenju avtorjev 

kažejo predvsem v tem, da vsebujejo avtentični jezik, ki ustvarja stvarno situacijo za 

učenje jezika. Poleg tega so odlično sredstvo za motivacijo, saj otroci z 

razumevanjem avtentičnih besedil dobijo občutek, da zmorejo doseči enak cilj kot 

njihovi angleško govoreči vrstniki, prebrati »pravo angleško« knjigo. Navsezadnje pa 

ne smemo zanemariti tudi kakovostnih ilustracij v slikanicah, ki podkrepijo 

razumevanje besedila (Brewster in Ellis, 1992), česar slepi in slabovidni učenci sicer 

ne morejo doživeti na enak način. 

Jezikovno prilagojene slikanice so slikanice, ki so prilagojene predvsem z 

jezikovnega vidika. Učitelji se zanje odločajo predvsem takrat, ko menijo, da je jezik, 

uporabljen v izvirniku, prezahteven za jezikovno raven znanja otrok, vendar bi želeli 

slikanico predstaviti že na tej stopnji. Potrebno se je zavedati dejstva, da s 

poenostavljanjem besedišča lahko izgubimo celoten pomen zgodbe, s 

poenostavljanjem slovničnih struktur pa tudi njen naravni potek. Veliki zagovornici 

avtentičnih slikanic Jean Brewster in Gail Ellis (2002, str. 8) menita, da lahko  

»učenci razberejo pomen zgodbe, tudi če ne razumejo vseh besed ‒ pri tem 

jim pomagajo neverbalna sredstva, kot so intonacija, mimika in gestika, 

sobesedilo ter vizualna podpora.«  

Pri slepih in slabovidnih otrocih se vizualna podpora nadomesti z drugimi sredstvi, kot 

so na primer konkretni predmeti, ki jih lahko otroci otipajo. 

Če se vendarle odločimo, da bomo slikanico prilagodili in jo tako približali našim 

učencem, Jean Brewster in Gail Ellis (2002, str. 11−13) podajata nekaj osnovnih 

vodil, ki olajšajo prilagajanje. 

 

4.4.3 IZBOR SLIKANIC 

Gail Ellis in Jean Brewster (1991) opredelita 3 kriterije za izbiro zgodb, in sicer 

jezikovnega, psihološkega in kulturološkega. Jezikovni kriterij temelji na stopnji 

izbranega besedišča in jezikovnih struktur, izgovorjavi, vsebini ter vizualnih 
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elementih. Psihološki kriterij se nanaša predvsem na motivacijo, spodbujanje 

sodelovanja in vzbujanja radovednosti. Kulturološki kriterij pomeni predvsem 

ustvarjanje pozitivnega odnosa do ciljne kulture in jezika. Lynne Cameron (2001) 

meni, da morajo učitelji pred izborom kritično ovrednotiti kakovost zgodbe ter 

predvideti njen jezikovni potencial. 

Wright (1995, str. 14−15) meni, da moramo izbirati slikanice, ki bodo otroke pritegnile 

po nekaj prebranih povedih. Na tem mestu izpostavi, da bodo učencem morda všeč 

tudi zgodbe, ki se jim v maternem jeziku sicer zdijo preotročje. Pomembno je tudi, da 

je zgodba všeč nam in da menimo, da bo všeč otrokom. Upoštevati moramo dejstvo, 

da je primerna z vsebinskega in jezikovnega vidika ter da jo bodo otroci razumeli do 

te mere, da bodo lahko ob poslušanju uživali. Otrokom mora ponuditi bogato 

jezikovno izkušnjo, zato izberemo zgodbo, ki je malo nad njihovo ravnjo znanja jezika 

(Zaro in Salaberri, 1995). Slikanica naj tudi ne vsebuje dolgih opisov in dolgih 

odlomkov. Premislimo tudi o ustreznosti teme, ki jo obravnavamo, čutiti pa se 

moramo tudi dovolj suverene, ko jo pripovedujemo. Poleg naštetih kriterijev je 

potrebno upoštevati tudi pet globalnih ciljev pri poučevanju jezika, to so jezikovni, 

psihološki, kognitivni, socialni in kulturološki, ki jih moramo s slikanico doseči. 

 

4.4.4 VRSTE SLIKANIC 

Izbor slikanic, ki jih lahko uporabimo v razredu, je velik. Gail Ellis in Jean Brewster 

(2002, str. 8) razvrstita zgodbe glede na pripovedovalne (narativne) značilnosti (angl. 

narrative features), vsebino in format.  

Glede na pripovedovalne značilnosti ločita zgodbe, ki vsebujejo rime (npr. My Cat 

Likes to Hide in Boxes; Pat the Cat; Don't Forget the Bacon!), ponavljajoče se 

strukture (The Very Hungry Caterpillar; I can do it!; Where's Spot?), kumulativne 

oziroma predvidljive/ponavljajoče se jezikovne strukture (The Elephant and the Bad 

Baby; The Turnip; The Fat Cat), interaktivne zgodbe (Where's Spot?; Spot's Birthday 

Party; Pat the Cat), humorne zgodbe (Meg and Mog; Mr Biff the Boxer; Don't Forget 

the Bacon; The Very Hungry Caterpillar itd.).  

Glede na vsebino opredeljujeta zgodbe iz vsakodnevnega življenja (Don't Forget the 

Bacon!; Having a Picnic; Mr Gumpy's Motor Car; The Very Hungry Caterpillar, Pat 
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the Cat), zgodbe o živalih (Where's Spot?; Spot's Birthday party; My Cat Likes to 

Hide in Boxes; The Elephant and the Bad Baby; I can do it!), tradicionalne pravljice, 

ljudske pripovedke in basni (The Fat Cat; Little Red Riding Hood; The Turnip) ter 

fantazijske zgodbe (Meg and Mog; The Snowman). 

Glede na format ločita gibljive slikanice (angl. flap book) kot na primer Spot's Birthday 

Party; Where's Spot?, slikanice izrezanke (angl. cut-away pages book) kot na primer 

The Very Hungry Caterpillar ter Pat the Cat, zgodbe z malo besedila kot na primer 

Having a Picnic; Where's Spot?; Spot's Birthday Party; I can do it!, zgodbe brez 

besedila (The Snowman) ter zgodbe z oblački (angl. speech bubbles) kot so Don't 

Forget the Bacon!; Meg and Mog; Pat the Cat; Spot's Birthday Party. 

 

4.5 NAČRTOVANJE UČNE URE S SLIKANICO 

4.5.1 VIDIKI, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI NAČRTOVANJU 

Pri načrtovanju učne ure, v kateri bomo uporabili slikanico, je pomembno, da: 

‒ natančno opredelimo cilje, ki jih želimo doseči v učni uri ‒ predvideti napredek 

učencev na strukturni, funkcionalni, leksikalni, fonološki in spretnostni ravni (Wright, 

1995), 

‒ poiščemo načine, kako bomo učence motivirali, da se bodo osredinili na vsebino 

slikanice in na dejavnosti ob njej (Wright, 1995), 

‒ opredelimo elemente jezika, za katere pričakujemo, da jih bodo učenci ob koncu 

ure usvojili bodisi na pasivni ali aktivni ravni (Wright, 1995), 

‒ se poslužujemo različnih metod poučevanja ter določimo razmerje med jezikovnim 

vnosom (angl. input) in jezikovnim iznosom (angl. output) (Wright, 1995), 

‒ ponudimo dovolj raznolikih dejavnosti, ki jih bomo izvajali, da bomo dosegli 

zastavljene učne cilje (Brewster in Ellis, 2002), 

‒ pripravimo pripomočke, ki jih bomo potrebovali za izvedbo ure (slike, realije, …) 

(Brewster in Ellis, 2002). 

 

Carol Read (2007, str. 115) priporoča, da pri načrtovanju učne ure s slikanico 

sledimo trem fazam načrtovanja ‒ pred, med in po (angl. before, while and after). Pri 

tem ima Carol Read v mislih dejavnosti pred branjem slikanice, s katerimi vzbudimo  
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radovednost učencev, pridobimo njihovo pozornost ter jih spodbudimo k temu, da 

predvidijo vsebino slikanice. Dejavnosti med branjem slikanice potekajo med samim 

branjem, pri čemer lahko učenci že med branjem aktivno sodelujejo. Dejavnosti po 

branju pa so namenjene nadgradnji usvojenega znanja. Slikanico lahko uporabimo 

za obravnavo jezikovnega sklopa in jo običajno obravnavamo tudi več šolskih ur, pri 

čemer lahko vse obravnavane faze povežemo v cikel.  

Jean Brewster in Gail Ellis (2002, str. 16−17) prikažeta primer načrtovanja učne ure, 

ki temelji na tristopenjskem modelu, in sicer Načrtuj-Naredi-Preglej (angl. Plan-Do-

Review). Pri tovrstni izvedbi ure je podan model, ki je utečen in predstavlja varnost 

otrokom, saj v vsakem trenutku vedo, kaj je njihova naloga in tudi prehodi med 

stopnjami modela so jasni (prav tam). 

 

Model Načrtuj-Naredi-Preglej  

Načrtuj: Na začetku učne ure z učenci pregledamo, kaj smo naredili prejšnjo uro, 

nato jih seznanimo z dejavnostmi in cilji današnje šolske ure. 

Naredi: Na tej stopnji se izvajajo dejavnosti v povezavi s slikanico (branje ter 

dejavnosti pred, med in po branju). Učence seznanimo s posamezno dejavnostjo, 

pustimo, da učenci dejavnost izvedejo, nato analiziramo izvedbo in predlagamo 

morebitne izboljšave. 

Preglej: Na tej stopnji zaključimo in zaokrožimo učno uro, naredimo povzetek in 

refleksijo, podamo domačo nalogo in učence sprostimo (Brewster in Ellis, 2002, str. 

16−17). 

 

4.5.2 PRIPRAVA NA PRIPOVEDOVANJE   

Na vsako branje ali pripovedovanje slikanice se moramo predhodno dobro pripraviti. 

Slikanico sami preberemo doma, vadimo spremljajočo mimiko in gestiko, ki poudarita 

dogajanje v zgodbi in olajšata razumevanje. Vadimo tudi različne uporabe našega 

glasu, s katerim se lahko vživimo v like, izrazimo žalost, veselje, pričakovanje, 

presenečenje, … Predvideti je treba tudi mesta v zgodbi, kjer naredimo premor in 

preverimo razumevanje zgodbe ter učence spodbudimo k predvidevanju, kaj sledi. 
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Ko pripovedujemo zgodbo, se moramo prepričati, da nas slišijo in vidijo vsi učenci in 

če ob tem uporabljamo še slikanico, jo držimo visoko, pokažemo posamezne 

ilustracije, tako da ji lahko sledijo vsi učenci (Read, 2007, str. 115). Slepe in 

slabovidne učence povabimo, da ob branju slikanice potipajo strani, če gre za tipno 

slikanico, sicer pa jih preko konkretnih pripomočkov v škatli, žaklju ali na zgodborisu 

vodimo čez dogajanje in tako preverjamo razumevanje zgodbe. Najbolj prijetno je, če 

otroci sedijo na tleh v polkrogu, saj tako ustvarimo bližino in jih umirimo. Preden 

začnemo branje, lahko zastavimo uganko, povemo rimo ali pesmico. Med samim 

pripovedovanjem skušamo ohranjati očesni stik z učenci ter tako ohranjamo njihovo 

pozornost in zbranost (Read, 2007, str. 115). Tudi pri slepih in slabovidnih otrocih je 

pomembno, da vzdržujemo stik med branjem. Učenca se lahko dotaknemo, mu 

položimo predmete v roko ali ga vodimo čez določene dejavnosti (na primer pri 

gibalnih dejavnostih) tako, da stopimo za učenca in skupaj ponazorimo gibe, ki jih bo 

izvajal med poslušanjem (na primer pri slikanici We're Going on a Bear Hunt). 

Otrokom moramo dati tudi dovolj časa, da o zgodbi razmišljajo, da zastavijo 

vprašanja, si pogledajo ilustracije, potipajo predmete, ki smo jih prinesli, lahko pa se 

nam tudi pridružijo pri pripovedovanju (Read, 2007, str. 115). Pomembna je tudi 

refleksija po prebrani zgodbi. Otroci naj izrazijo svoje mnenje o prebranem, izrazijo 

svojo podobno izkušnjo, čutenja in občutenja kot morda liki v zgodbi. Najbolj 

pomembno pa je, da z učenci delimo svoje navdušenje nad prebrano zgodbo (Read, 

2007, str. 115). 

 

4.5.3 PRIPOVEDOVANJE ALI GLASNO BRANJE ZGODB 

S predvajanjem zvočnega posnetka, z branjem zgodbe ali s pripovedovanjem 

zgodbe zagotovo ne dosežemo enakega učinka pri poslušalcih. Pripovedovanje ali 

branje je v prvi vrsti bliže pripovedovanju ali glasnemu branju zgodb, ki so ga vajeni 

od doma, kar jim daje občutek varnosti in topline. Z zvočnim posnetkom se ta 

element izgubi. Morgan in Rinvolucri (1983) menita, da je slušno razumevanje med 

pripovedovanjem zgodbe veliko bolj kakovostno od tistega, ki se vrši med 

poslušanjem zvočnega posnetka. Poudarjata tudi to, da se poslušalec med samim 

branjem ali pripovedovanjem lažje vključuje v pripovedovanje in nanj neposredno 

vpliva. Med predvajanjem slušnega posnetka je to bistveno težje. Glasno branje in 
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pripovedovanje zgodb veljata za najpogosteje uporabljeni tehniki in sta med učitelji 

tudi najbolj priljubljeni. Med tehnikama pa po mnenju obeh avtorjev obstajajo velike 

razlike. Na prvem mestu izpostavljata razlike v jeziku, ki se kažejo predvsem z vidika 

besedišča in skladnje, ki naj bi bila pri pripovedovanju poenostavljena. Pri branju gre 

po njunem mnenju za stik med knjigo, bralcem in poslušalcem, medtem ko 

opredeljujeta odnos kot intimnejši pri pripovedovanju, saj ni vmesnega člena, knjige. 

Pripovedovalec lahko s svojo publiko vzpostavi neposredni očesni stik, ki je 

neprekinjen. Pripovedovanje je po njunem mnenju tudi naravnejše, saj 

pripovedovalec dela premore v svojem ritmu, lažja je gestikulacija in uporaba mimike, 

ker so roke proste. Lažje se tudi premika po prostoru in s tem ustvarja dramatično 

napetost ter vzdržuje stik s poslušalcem. Vendarle sta mnenja, da zgodbe ni treba 

znati povsem na pamet, pač pa je lahko v pomoč slikovno gradivo ali osnutek/okvir 

zgodbe (angl. skeleton). Prednosti branja vidita predvsem v tem, da učitelju zgodbe 

ni treba znati na pamet. 

 

4.5.4 DEJAVNOSTI, POVEZANE Z UPORABO SLIKANIC    

Zgolj branje slikanice ne sme biti edina dejavnost učne ure. Učence je potrebno 

pripraviti na poslušanje, poskrbeti za kakovostno izvedbo branja in predstavitve 

slikanice ter ponuditi raznolike dejavnosti, ki bodo pripomogle k razvijanju vseh 

spretnosti pri učenju jezika; razvoju besedišča in slovničnih struktur, k razvijanju 

poslušanja in slušnega razumevanja, k razvijanju govornega sporočanja, k razvijanju 

branja in bralnega razumevanja pisanja in pisnega sporočanja ter k izboljšanju 

izgovorjave, k učenju učenja ter ozaveščanju o kulturni raznolikosti. Največji 

poudarek je seveda na razvijanju besedišča, poslušanja in govornega sporočanja, pri 

čemer je slovnica obravnavana implicitno, bere učitelj in ne učenec, zato branje in 

bralno razumevanje ni primarni cilj, zahtevnost pisanja pa je odvisna od starosti, 

razvojne stopnje in ravni jezikovnega znanja učencev (Brewster in Ellis, 2002, str. 

33). 

Wright (1995, str. 25) meni, da si moramo pri izbiranju dejavnosti vedno zastaviti dve 

temeljni vprašanji: 

1. Kateri cilj želimo doseči s posamezno dejavnostjo? 
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2. V kateri fazi želimo uporabiti dejavnost (pred, med ali po branju) in s kakšnim 

namenom? 

V nadaljevanju bomo predstavili dejavnosti pred, med in po branju, ki jih lahko 

izvajamo s slepimi in slabovidnimi učenci. Predstavljene bodo različne dejavnosti za 

urjenje različnih spretnosti jezika. Pri analizi učnih ur pa se bomo omejili le na 

dejavnosti, s katerimi usvajamo in širimo besedišče in jezikovne strukture, ki so 

predmet raziskave. 

 

Dejavnosti pred branjem slikanic pri slepih in slabovidnih učencih 

Dejavnosti pred branjem slikanice so namenjene predstavitvi njene vsebine, 

jezikovnih struktur in besedišča, ki ga slikanica vsebuje, ter temeljnih pojmov, ki 

omogočajo njeno lažje razumevanje (Ellis in Brewster, 1991, str. 63). Besedišče si 

lažje zapomnimo v skupinah, ki imajo nekaj skupnega, bodisi da gre za leksikalne 

sete (npr. sadje, pohištvo, deli telesa, …), rimane sete (Pat the Cat, …), barvne sete 

(npr. vse, kar je zeleno; grah, list, gosenica, …) ter slovnične sete (glagole, predloge, 

pridevnike, …) (Ellis in Brewster, 2002). Spodaj naštete dejavnosti so povzete po 

priročnikih: The Storytelling Handbook for Primary Teachers (Ellis in Brewster, 1991), 

500 Activities for the Primary Classroom (Read, 2007), Storytelling with children 

(Wright, 1995) ter Tell it again! (Ellis in Brewster, 2002). Izvedbo dejavnosti smo 

prilagodili za slepe in slabovidne učence, pri čemer nekaterih dejavnosti ni mogoče 

popolnoma prilagoditi. 

▪ IGRA SPOMIN / KAJ MANJKA? (Wright, 1995) 

Učencem pokažemo 4 do 8 predmetov, ki se pojavijo v zgodbi. Nato določen 

predmet skrijemo oz. odmaknemo, učenci pa morajo ugotoviti, kaj manjka. 

▪ BINGO (Wright, 1995) 

Igro lahko izvedemo po tem, ko smo predstavili 10−20 novih besed iz slikanice. 

Besede glasno preberemo in otrokom ponudimo konkretne predmete, ki jih 

ponazarjajo, da jih potipajo. Sicer lahko besedo tudi preberemo, slabovidnemu 

učencu pokažemo zapis v povečanem tisku, slepemu učencu pa zapis v brajici. 

Večkrat ponovimo. Nato pozovemo učence, da si izberejo 5 besed, jih zapišejo (v 

zvezek, na računalnik ali na brajev stroj). V pomešanem vrstnem redu beremo 
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besede, ob vsaki besedi lahko ponudimo učencem konkreten predmet, ki jo 

ponazarja, če je to mogoče. Če je to ena izmed 5 besed, ki so jo učenci izbrali, jo 

označijo/prečrtajo. Ko so označili/prečrtali vseh 5 besed, zakličejo BINGO. 

▪ NASLOVNICA SLIKANICE (Read, 2007, str. 117) 

Učencem preberemo naslov slikanice in opišemo njeno naslovnico v maternem 

jeziku. Predstavimo jim glavne junake zgodbe in jih povprašamo o tem, kaj mislijo, da 

se bo v zgodbi zgodilo. Nato slikanico preberemo, učenci pa lahko preverijo, če so se 

njihove napovedi uresničile. 

▪ BESEDE V SLIKANICI (Read, 2007, str. 117) 

Učencem na kartončke v povečanem tisku ali v brajici zapišemo nekaj besed, ki se 

bodo pojavile v slikanici. Nato jih spodbudimo, da naj s pomočjo zapisanih besed 

predvidevajo, kaj se bo v slikanici zgodilo. Nato slikanico preberemo, otroci pa 

primerjajo svoja predvidevanja z dogajanjem v slikanici. 

▪ UČENCI PRIPOVEDUJEJO (Wright, 199, str. 37) 

Če slikanico učenci dobro poznajo tudi v svojem maternem jeziku, jih lahko 

spodbudimo, da opišejo dogajanje v njej še v angleščini. Lahko uporabijo le 

posamezne besede ali krajše fraze, če še ne zmorejo samostojno sestaviti povedi. 

Lahko tudi ponudimo ključne besede v angleščini, s katerimi si učenci pomagajo pri 

opisu. Nato zgodbo še preberemo ali pripovedujemo, učenci pa lahko primerjajo 

svojo različico z izvirnikom. 

▪ UČENCI POVEZUJEJO PREDMETE Z BESEDAMI (Ellis in Brewster, 2002, str. 36) 

Učenci povežejo besedo, ki je zapisana v brajici ali v povečanem tisku, s konkretnim 

predmetom, ki jo ponazarja. 

▪ IGRA UGIBANJA (Ellis in Brewster, 2002, str. 36) 

Učencu povemo, kateri predmet smo skrili, nato pa mora ugotoviti s pomočjo 

vprašanj, kje se predmet nahaja. To dejavnost uporabimo pri ponavljanju in 

utrjevanju predlogov (na primer pri slikanici We're Going on a Bear Hunt). 

▪ DAJANJE NAVODIL (Ellis in Brewster, 2002, str. 36) 
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Učenec daje navodila učencu, pri čemer se osredotoča na obravnavano besedišče. 

Na primer: »Show me a pear.« Učenec dviguje predmete, ki jih našteva učitelj ali 

sošolec. Lahko tudi z navodilom »Touch«, na primer pri utrjevanju besedišča za 

pohištvo, pri čemer se učenec giba po razredu in se dotika predmetov, ki jih našteva 

učitelj. S tem vadi tudi orientacijo po prostoru. Slabovidni učenci imajo lahko pri tej 

igri preveze čez oči. 

▪ RAZVRŠČANJE BESED V USTREZNO ZAPOREDJE (Ellis in Brewster, 2002, str. 

36) 

Po mizi razvrstimo predmete. Nato učence pozovemo, da jih razvrstijo v ustrezno 

zaporedje. Na primer: »Put the pen first.« To je tudi odlična dejavnost za utrjevanje 

vrstilnih števnikov. 

▪ RAZVRŠČANJE BESED (Ellis in Brewster, 2002, str. 36) 

Učenci razvrščajo besede v ustrezne kategorije glede na njihov pomen. Besede so 

zapisane na kartončkih v povečanem tisku ali v brajici.  

▪ DOMINE (Ellis in Brewster, 2002, str. 37) 

Besede so zapisane na kartončkih v povečanem tisku ali v brajici. Učenci vadijo 

branje in sestavljajo domine z besedami, ki se med seboj rimajo. 

▪ TELEFONČKI (Ellis in Brewster, 2002, str. 37) 

Učencem damo seznam besed, ki jih morajo šepniti na uho sosedu (v vidni pisavi in v 

brajici). Nato otrok šepne na uho besedo naslednjemu otroku in tako naprej vse do 

zadnjega v koloni. Zadnji v koloni lahko zapiše besede, ki mu jih je šepnil predzadnji 

v koloni (na kartonček ali na brajev stroj). Nato primerjajo seznama. 

▪ IGRA TRŽNICA 

Učenec pove stavek: »I went to the market and bought a pie.« Nato naslednji učenec 

ponovi stavek in doda besedo:»I went to the market and bought a pie and a bun,« in 

tako dalje. 

▪ ZAPOMNIMO SI PODROBNOSTI IZ ZGODBE (Ellis in Brewster, 2002, str. 37) 
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Učence spodbudimo k pozornemu poslušanju in naštevanju podrobnosti v besedilu, 

na primer različnih vrst hrane, ki jih je pojedla gosenica v slikanici The Very Hungry 

Caterpillar.  

▪ BESEDNI STROJ (Ellis in Brewster, 2002, str. 167)  

Vanj »vstavimo besedo« (na primer cake), potem sledi »operacija« (na primer  

nadomesti prvo, drugo ali tretjo črko v besedi z drugo črko). Kaj dobiš? Pomen besed  

učenci nato preverijo v slovarju. Besede so zapisane v povečanem tisku ali brajici.  

Dejavnost je primerna za učence, ki so že vešči rabe slovarjev. 

 

Dejavnosti med branjem slikanice 

Dejavnosti med branjem slikanice in ponazorila so namenjena temu, da otroci lažje 

sledijo dogajanju v zgodbi. Slepim in slabovidnim učencem lahko pomagamo pri 

razumevanju zgodbe tako, da jim med branjem pokažemo konkretne predmete, jih 

vodimo čez zgodbo v škatli, tako da lahko »potipajo«, kje se nahajajo liki, kakšni so, 

kakšen je dogajalni prostor. Lahko uporabljamo tudi lutke, ki jih otroci potipajo. 

Pripovedovanje lahko obogatimo tudi z zvočnimi učinki ali pa si pomagamo z 

maternim jezikom. Velikokrat se odločimo za to, da pred branjem orišemo glavno 

dogajanje v zgodbi v maternem jeziku, saj si jo slepi in slabovidni otroci sicer težko 

predstavljajo. Lahko pa med pripovedovanjem prevajamo le ključne besede. Slovnice 

ne poučujemo načrtno, pač pa je del učenja besedišča (na primer preteklik, ki ga ne 

razlagamo kot preteklik, pač pa so glagoli nabor besed v zgodbi) (Wright, 1995, str. 

39). 

Poleg naštetih ponazoril pa lahko učencem ponudimo tudi druge dejavnosti, ki bodo 

omogočile lažje razumevanje zgodbe ter jih motivirale za zbrano poslušanje in 

sodelovanje. 

▪ USTAVI SE IN VPRAŠAJ (Wright, 1995, str. 39) 

Kadarkoli med branjem ali pripovedovanjem lahko naredimo premor in vprašamo 

učence, kaj menijo, da sledi. 

▪ POSKOČNI KARTONČKI (Wright, 1995, str. 41) 
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Učencem razdelimo kartončke, na katerih imajo zapisane besede, ki se pojavijo v 

zgodbi. Vsakič, ko v zgodbi zaslišijo besedo, ki jo imajo zapisano na kartončku, 

morajo poskočiti in se nato usesti nazaj na tla. Dejavnost je primernejša med drugim 

ali tretjim branjem, ko učenci že poznajo vsebino zgodbe in se osredotočajo na 

besedišče. Vaja je tudi primerna za urjenje pozornosti. 

▪ ZBORČEK (Wright, 1995, str. 41) 

Iz besedila izberemo ključne povedi, ki so primerne za skupno ponavljanje. Učenci za 

nami ponavljajo povedi, ki smo jih izbrali. S tem ne izpostavljamo nikogar, govorjenje 

v skupini pa je dobra dejavnost za urjenje izgovorjave ter utrjevanje struktur, ki jih 

morda lahko v nadaljevanju uporabijo pri uprizoritvi zgodbe.  

▪ ŽVIŽGAJOČA ZGODBA (Read, 2007, str. 127) 

Slikanico ponovno preberemo, pri čemer izpustimo ključne besede ali morda celo 

dele povedi, ki jih nadomestimo z žvižgom. Nato lahko učence razdelimo v pare in 

skupine in skupaj sestavijo/dopolnijo zgodbo ter jo predstavijo razredu. Nato lahko 

svojo pripoved tudi zapišejo. 

 

Dejavnosti po branju slikanice 

Cilj dejavnosti po poslušanju slikanice je, da učenci pokažejo razumevanje zgodbe, 

izrazijo mnenje o zgodbi, jo skušajo obnoviti, nadaljevati, interpretirati, jo uprizoriti, se 

poistovetiti z junaki, da znajo prepoznati in uporabiti besedišče in jezikovne strukture, 

ki so se v njej pojavile. Obenem razvijajo poslušanje in slušno razumevanje. 

Dejavnosti po branju slikanice omogočajo, da nadgradimo učenje jezika z njegovo 

dejansko rabo. Dejavnosti morajo biti zabavne in morajo učenca motivirati za učenje 

(Ellis in Brewster, 1991, str. 65). Gail Ellis in Jean Brewster (1995, str. 65‒66) 

navajata bistvene cilje dejavnosti, ki jih izvajamo po branju: 

‒ utrjevanje besedišča in jezikovnih struktur, ki smo jih predstavili v slikanici, 

‒ izražanje mnenja učencev o besedilu, izražanje svojih idej v ustvarjalnih nalogah, 

‒ medpredmetno povezovanje, 
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‒ integrirano učenje (urjenje različnih spretnosti kot so zapisovanje podatkov, izvedba 

intervjuja, igra vlog, …), 

‒ ustvarjalne naloge (izdelovanje lutk, kolaža, vabila, voščilnice, …) ali organizacija 

posebnega dogodka (lutkovna predstava, kviz, čajanka, …), 

‒ samostojno učenje (učenci lahko s samostojnim ali skupinskim delom raziščejo 

področje, ki jih zanima, in nato svoje ugotovitve predstavijo skupini), 

‒ užitek, ki ga učenci dosežejo ob izvedbi dejavnosti v tujem jeziku, lahko pozitivno 

vpliva na učenje tujega jezika ter na učenčevo samopodobo. 

V nadaljevanju navajamo nekaj dejavnosti po branju slikanice, ki jih lahko izvajamo s 

slepimi in slabovidnimi učenci. Povzete so po priročnikih avtorjev Wright (1995), 

Carol Read (2007) ter Gail Ellis in Jean Brewster (2002), vendar smo jih za potrebe 

pouka slepih in slabovidnih učencev prilagodili. 

▪ PONOVNO PRIPOVEDOVANJE (Wright, 1995, str. 95) 

Učenci si skušajo zapomniti zgodbo in jo ponovno povedati nekomu drugemu 

(sošolcu, učitelju, …). Pri tem si lahko pomagajo s tipanjem in pomikanjem po 

dogajalnem prostoru zgodbe v škatli. 

▪ ODSTRANJEVANJE PREDMETOV (Wright, 1995, str. 51) 

Vnaprej pripravimo zaporedje predmetov, ki predstavljajo potek zgodbe. Z učenci s 

pomočjo predmetov obnovimo zaporedje zgodbe. Nato odstranimo en predmet. 

Učenci morajo ugotoviti, kateri predmet manjka, in povedati del zgodbe, v katerem se 

predmet pojavlja. 

▪ IZDELAVA NASLOVNICE (Wright 1995, str. 63) 

Učenci izdelajo naslovnico za slikanico. Slika je tipna, lahko tudi večdimenzionalna, 

pomagajo si lahko z različnimi materiali; plastelinom, das maso, filcem, … Naslov 

lahko zapišejo v brajici. Izbor materialov in izdelava prikažeta njihovo razumevanje 

zgodbe. 

▪ KRIŽANKE, OSMEROSMERKE, BESEDNE VERIGE, IZLOČI VSILJIVCA (Ellis, 

Brewster, 2002):  
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Za utrjevanje besedišča lahko učencem pripravimo križanke ali osmerosmerke, ki 

vsebujejo obravnavano besedišče. Lahko izdelamo tudi besedne verige, ki jih morajo 

učenci razrezati tako, da ločijo posamezne besede. Križanke in osmerosmerke je 

sicer v brajico mogoče prilagoditi, vendar je postopek zahteven. Besedne verige 

lahko natisnemo v brajici. Tudi besede, med katerimi izločijo vsiljivca, natisnemo v 

brajici. 

▪ NADALJEVANJE SLIKANICE (Wright, 1995, str. 64) 

Učenci si izmislijo nadaljevanje zgodbe. Lahko delajo samostojno, v parih ali 

skupinah. Dejavnost lahko najprej izvedejo ustno, nato nadaljevanje zgodbe še 

zapišejo. 

▪ RAZVRŠČANJE V PRAVO ZAPOREDJE (Read, 2007, str. 124‒125) 

Učence razdelimo v skupine. Vsaki skupini damo pomešane povedi, ki se pojavijo v 

slikanici. Vsaka skupina razvrsti povedi tako, kot misli, da se pojavijo v zgodbi. 

Preverimo rešitve. Nato vsak učenec v skupini dobi le svojo poved. Učenec, ki ima 

prvo poved, jo prebere, nato nadaljuje učenec, ki ima drugo poved, in tako dalje, vse 

dokler ne sestavijo zgodbe. Povedi so zapisane v povečanem tisku in v brajici. 

▪ ISKANJE NAPAK (Read, 2007, str. 126) 

Učencem povemo zgodbo, ki jo že poznajo. Ob tem se pretvarjamo, da se sami 

zgodbe ne spomnimo dobro, zato nas morajo popraviti ob vsaki napaki, ki jo 

naredimo med pripovedovanjem. Učencem lahko zgodbo damo tudi v pisni obliki, v 

kateri morajo poiskati vsebinske napake in jih popraviti. Besedilo je v povečanem 

tisku in brajici. 

▪ PRIPOVEDOVALNI KROG (Read, 2007, str. 127) 

Učenci se posedejo v krog. Po krogu potuje zveneča žoga. Učenec, ki ima žogo, 

začne s pripovedovanjem že znane zgodbe. Vsak izmed učencev pove poved. Nato 

poda žogico sošolcu, ki nadaljuje s pripovedovanjem. Če ne ve, kako bi nadaljeval, 

poda žogico naslednjemu. Učence vodimo, pomagamo s podvprašanji, … 

▪ PISANJE PO PREDLOGI (Read, 2007, str. 134) 
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Po koncu obravnave slikanice lahko znanje nadgrajujemo z različnimi pisnimi 

dejavnostmi. Lahko napišejo vabilo na enega izmed dogodkov v slikanici, lahko 

napišejo pismo v imenu osebe v slikanici in ga pošljejo drugi osebi v slikanici. Lahko 

tudi napišejo elektronsko sporočilo, razglednico, recept, navodila za pot ali pa 

dnevniški zapis dogajanja v slikanici z vidika ene izmed oseb, poročilo o dogajanju, 

… 

▪ LUTKOVNA UPRIZORITEV (Read, 2007, str. 141) 

Učenci najprej izdelajo lutke glavnih likov v predstavi. Učence razdelimo v skupine in 

vsak učenec v skupini ima svojo vlogo. Pri prvem izvajanju lahko sodelujejo vsi 

učenci hkrati, učitelj bere zgodbo in za vsak lik uporabi drugačen glas. Učenci ob 

našem pripovedovanju z lutkami zgodbo le uprizorijo. Ko so dovolj suvereni, jim 

pustimo, da tudi sami odigrajo vlogo z glasovi. Če kdo od učencev potrebuje pomoč, 

pomagamo, vendar pa se večina učencev lažje izraža preko lutke v tujem jeziku. 

 

4.6  RAZISKAVE NA PODROČJU UPORABE SLIKANIC IN PRIPOVEDOVANJA   

ZGODB PRI POUKU ANGLEŠČINE 

Na področju uporabe slikanic in pripovedovanja zgodb pri pouku angleščine je bilo 

opravljenih kar nekaj raziskav, med njimi je veliko raziskav na področju zgodnjega 

poučevanja tujega jezika. Večina izmed raziskav, ki smo jih pregledali, izpostavlja 

prednosti uporabe metode pripovedovanja zgodb v smislu učenja besedišča, 

razvijanja poslušanja in slušnega razumevanja ter bralne pismenosti kot tudi 

govornega sporočanja. Nekaj raziskav pa se osredinja tudi na učinke uporabe 

omenjene metode; na izboljšanje motivacije pri delu učiteljev kot tudi na izboljšanje 

učne motivacije za učenje jezika s strani učencev. 

Tavil in Söylemez sta leta 2008 izvedla raziskavo med otroki 2. starostne skupine 

vrtca v Ankari, kjer sta ugotavljala raven usvojenega znanja besedišča med otroki, ki 

so bili deležni poučevanja z metodo pripovedovanja zgodb. V raziskavi je sodelovalo 

12 otrok, starih 5 let, ki so bili naključno izbrani. Predtest, ki sta ga izvedla pred 

raziskavo, je pokazal popolno nepoznavanje besedišča, ki se pojavlja v obravnavani 

zgodbi The Three Little Pigs and The Wolf. Otroci so ob poslušanju zgodbe 

uporabljali tudi materiale, s katerimi so gradili hišice, pobarvanke, maske, s katerimi 
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so uprizorili zgodbo, poslušali so pesmico. Skozi celotno predstavitev so bili deležni 

različnih načinov poučevanja in izkušenj, preko katerih so lahko usvajali besedišče iz 

zgodbe. Po treh tednih sta avtorja ponovila test, s katerim sta izmerila raven 

usvojenega besedišča. Rezultati so pokazali, da so vsi učenci usvojili besedišče na 

receptivni ravni, medtem ko so 4 otroci pokazali znanje tudi na produktivni ravni. 

Avtorja sta prišla do zaključka, da je pripovedovanje zgodb zelo uporabna metoda, 

preko katere lahko učenci aktivno usvajajo in uporabljajo jezik. Učenci radi poslušajo 

zgodbe tako v njihovem maternem jeziku kot tudi v tujem jeziku. Ugotovila sta tudi, 

da so bili otroci med izvajanjem dejavnosti sproščeni. Obenem poudarita tudi to, da je 

dramska uprozoritev izvrstna nadgradnja zgodbe, pri kateri učenci resnično uživajo. 

Zgodbe zagotovijo tudi prijetno in avtentično učno okolje, ki omogoča lažje učenje 

besedišča (Tavil in Söylemez, 2008, str. 380‒382). 

Katalin Láng je raziskovala vpliv pripovedovanja zgodb pri zgodnjem poučevanju 

angleščine. Pri tem se je opirala na raziskavo, ki sta jo leta 2003 izvedli Réka 

Lugossy in Marianne Nikolov. V njej sta ugotavljali, v kolikšni meri avtentične 

slikanice kot dodatno gradivo pri pouku pripomorejo k usvajanju tujega jezika. V 

raziskavo so bili vključeni učenci nekaterih podeželskih in mestnih šol na 

Madžarskem. Obenem sta avtorici ugotavljali tudi razlike med sprejemanjem in 

odzivom na tovrstno poučevanje pri starših, sorejencih in vrstnikih učencev, 

vključenih v raziskavo. Le-ti so lahko odnašali slikanice, uporabljene v razredu, 

domov, lahko pa so k pouku prinašali tudi slikanice od doma. Odziv staršev s 

podeželja je bil boljši od odziva staršev otrok iz mestnih šol. Ugotovili sta tudi, da je 

takšen način poučevanja poleg drugih pozitivnih učinkov učencem prinesel tudi 

svojevrstno bralno izkušnjo. Ne nazadnje pa je omenjeni način poučevanja prispeval 

tudi k profesionalnemu razvoju učiteljev, vključenih v raziskavo, ki so poleg 

predpisanih gradiv posegli tudi po drugačnih učnih gradivih (Lugossy in Nikolov, v 

Láng, 2009, str. 47‒54). 

Druga raziskava Nikolove iz leta 1998 je longitudinalna študija, v kateri je proučevala 

vpliv metode pripovedovanja zgodb na učenje angleščine v skupini učencev, starih 

med 6 in 14 let. V tej raziskavi, ki je trajala osem let, so učenci z lastnimi pobudami 

sooblikovali letni delovni načrt učitelja, ki je temeljil na metodi pripovedovanja zgodb. 

Učenci so soodločali pri izboru slikanic, avtorica pa je opazovala, kako se je izbor 

skozi leta, ko so otroci postajali starejši, spreminjal. Projekt je zelo inovativen, saj so 



 

 
47 

učenci soodgovorni za svoje učenje in imajo možnost izbire vsebin, slikanic in 

dejavnosti. Nikolova navaja naslednje pozitivne učinke uporabe metode 

pripovedovanja zgodb, ki jih je pokazala raziskava: 

− avtentične slikanice z bogatimi ilustracijami že same po sebi motivirajo učence 

za učenje, 

− nekatere slikanice učenci poznajo tudi v madžarščini, zato so jih lažje sprejeli 

tudi v angleščini, 

− besedišče in raba jezika sta preko zgodb prikazana v smiselnem kontekstu, 

− zgodbe omogočajo raznolike dejavnosti, ki jih lahko oblikujemo pri pouku, 

− z uporabo slikanic se razvijajo tako receptivne kot tudi produktivne jezikovne 

spretnosti, 

− zgodbe so odlično sredstvo za seznanjanje s kulturnim vidikom poučevanja 

tujega jezika (Nikolov, 1998, v Láng, 2009). 

Réka Lugossy se je v raziskavi iz leta 2006 ukvarjala predvsem s tem, kako lahko 

spremeni prepričanja in miselnost učiteljev v madžarskih šolah glede uporabe 

slikanic in metode pripovedovanja zgodb pri pouku, saj so bili le-ti mnenja, da za 

slikanice pri pouku nimajo časa, da ne sodijo k »resnemu pouku angleščine«, prav 

tako niso znali izkoristiti njihovih možnosti uporabe za učenje jezika. V raziskavi je 

sodelovalo 32 učiteljev, zaposlenih v osnovnih, srednjih ter različnih jezikovnih šolah. 

V prvi fazi raziskave je učitelje seznanila s projektom ter jih spodbudila k branju 

priporočenih strokovnih člankov, opazovati pa so morali tudi svoje poučevanje z 

metodo pripovedovanja zgodb. V drugi fazi so učitelji preizkušali obravnavo različnih 

zgodb pri pouku po lastni presoji, pri čemer so morali izpolnjevati opazovalne liste. V 

naslednjih fazah so se udeležili seminarjev, na katerih so se izpopolnjevali v 

načrtovanju in izvedbi učnih ur, pripravi dejavnosti ter samoopazovanju. V zadnji fazi 

so izmenjali mnenja z drugimi udeleženci raziskave. Rezultati raziskave so pokazali, 

da je metoda poučevanja s pripovedovanjem zgodb dodatno motivirala učitelje za 

poučevanje, kar je posledično povečalo tudi motivacijo za učenje s strani njihovih 

učencev. Izkazalo se je tudi, da je bila učna metoda enako sprejeta med učenci 

različnih starostnih skupin, kar potrjuje dejstvo, da je to ustrezen način poučevanja 

tudi v srednji šoli, le dejavnosti je treba ustrezno prilagoditi. Vsi učenci so z 

navdušenjem aktivno sodelovali pri učnih urah. Učitelji so tudi povedali, da so 

nekateri učenci v razred prinašali knjige v madžarščini s podobno tematiko, ali pa so 
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želeli obravnavano knjigo v angleščini tudi doma. Vse to dokazuje, da metoda 

pripovedovanja zgodb pozitivno vpliva tudi na razvoj bralne pismenosti, tako v tujem 

jeziku kot tudi v materinščini. To je še posebej pomembno za otroke, ki živijo v 

nespodbudnem okolju in ki sicer nimajo dostopa do knjig. Zanimivo je tudi dejstvo, da 

so tudi učitelji v srednjih šolah in tisti, ki poučujejo odrasle, zaznali navdušenje s 

strani dijakov in slušateljev. Nekateri učitelji so menili, da so se učenci po obravnavi 

slikanic čutili samozavestnejše pri uporabi jezika. Opazili so tudi, da so bili učenci in 

dijaki med poslušanjem in izvajanjem dejavnosti umirjeni in da tako učitelji niso imeli 

težav z disciplino kot običajno.  

Tudi učitelje je omenjeni pristop navdušil. Ugotovili so, da so z opazovanjem svojega 

načina poučevanja začeli zavestno razmišljati o svojem delu ter načrtno vnašati 

spremembe in novosti ter udejanjati ideje v praksi. Vsi učitelji, vključeni v raziskavo, 

so izpostavili pozitivne učinke pristopa v smislu njihove profesionalne rasti in razvoja. 

Lahko povzamemo, da so v vseh omenjenih raziskavah tako učenci kot tudi učitelji 

izpostavili mnogo pozitivnih vidikov uporabljene metode v praksi.  
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EMPIRIČNI DEL  

5 OPIS RAZISKAVE 

5.1 PREDSTAVITEV UČNIH PRIPOMOČKOV PRI POUČEVANU ANGLEŠČINE Z 

METODO PRIPOVEDOVANJA ZGODB PRI SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCIH 

Namen didaktičnih pripomočkov, ki smo jih uporabili, je podpora učitelju pri 

obravnavanju besedila, učencu pa učni pripomočki pomenijo sredstvo za lažjo 

identifikacijo z besedilom, olajšajo razumevanje dogajanja v zgodbi in so pripomoček 

pri usvajanju novega besedišča, obravnavanega v slikanici. Omogočajo doživljanje 

zgodbe preko drugih senzornih kanalov, ki delno nadomestijo vidni kanal (sluh, tip, 

voh). Nekateri pripomočki (zgodba v škatli) omogočajo tudi skupinsko delo, kar 

spodbuja socializacijo in vključevanje vseh učencev v skupini. 

Slepi in slabovidni otroci prejmejo iz okolja manj stimulativnih dražljajev za svoj 

nadaljnji razvoj, zato imajo zanje slikanice še toliko večji pomen. Prilagojene morajo 

biti njihovemu načinu zaznave, tj. tipu namesto vidu. Tipanke so posebej oblikovane 

slikanice, ki sledijo specifičnim pravilom izdelave in so prilagojene za slepe in 

slabovidne (Kermauner, 2014). Prilagojene so tipni in zmanjšani vidni zaznavi, 

opremljene so s povečanim grafičnim tiskom in brajico. Tako so primerne tudi za 

videče otroke (Brvar, 2012). Ilustracije so narejene kot tipne slike v različnih tehnikah 

(Kermauner, 2014). Ob poslušanju pravljic si otrok ustvarja svoj domišljijski svet in 

podobe. Zaradi okrnjenega vida imajo slepi in slabovidni otroci manj možnosti za 

razvijanje domišljije, saj imajo tudi slabše izoblikovane predstave o realnem svetu, 

saj informacije pripotujejo do njih pretežno po slušni in tipni poti. Otrok, ki vidi slabše 

ali ne vidi, je manj motiviran za spontano opazovanje, zato potrebuje veliko spodbud 

iz okolja. Pomembno je, da mu pripovedujemo zgodbe in da mu omogočimo, da 

predmete iz zgodbe potipa, povonja, morda okusi (prav tam). 

Tipne slike spodbujajo trening tipa, fino motoriko, razumevanje oblik v procesu 

generalizacije, pridobivanje informacij in pripomorejo k razvoju jezika (Kermauner, 

2009). Pomembno je, da ja bralec pozoren tudi na glas, intonacijo, hitrost, premore, 

poudarke. Slepi in slabovidni učenci ne vidijo kretenj, zato mora biti bralec pozoren 

na to, da zna dogajanje ponazoriti predvsem z glasom. 
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Nekateri učni pripomočki, ki so predstavljeni v tem delu, so bili že prehodno izdelani 

(tipanka The Three Little Pigs), nekaj pripomočkov pa smo izdelali za potrebe 

raziskave (zgodbo v škatli Goldilocks and the Three Bears, zgodbo »iz žaklja« Dear 

ZOO ter zgodboris The Very Hungry Caterpillar). Zgodba We're Going on a Bear 

Hunt je predstavljena v obliki gibalne dejavnosti. Namen uporabe učnih pripomočkov 

je slepim in slabovidnim učencem olajšati razumevanje angleškega jezika v zgodbi, 

omogočiti lažjo predstavljivost dogajanja v zgodbi ter omogočiti hitrejše usvajanje 

besedišča in jezikovnih struktur, obravnavanih ob slikanici. 

Poleg raznolikih dejavnosti, ki smo jih oblikovali ob posamezni slikanici, tako pred, 

med in po branju, smo za posamezno obravnavano slikanico pripravili učne liste, s 

katerimi smo želeli ponoviti in utrditi obravnavano besedišče. Pripravili smo tudi 

ocenjevalno lestvico, s pomočjo katere smo pridobili povratne informacije o 

usvojenem besedišču, o uporabnosti in všečnosti uporabljenih učnih pripomočkov ter 

o motiviranosti za učenje angleškega jezika s pomočjo pripomočkov. Po končanih 

dejavnostih pa smo opravili še intervju s slepim in slabovidnim učencem. 

 

 
5.1.1  ZGODBA V ŠKATLI: GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Zgodba v škatli je večdimenzionalna predstavitev dogajalnega prostora in likov iz 

slikanice The Goldilocks and the Three Bears (Slika 2). Zgodba v škatli je narejena 

po vzoru avtorskega projekta KnjiŠka (2013) avtorice Aksinje Kermauner. Škatla je 

izdelana iz lesa. Prav tako je tudi večina rekvizitov v njej narejenih iz lesa ali iz drugih 

primernih naravnih materialov in posnema predstavno-domišljijsko zaznavanje 

dogajalnega prostora. Liki medvedkov so narejeni iz pliša, Zlatolaska pa iz naravnih 

materialov, prijetnih na otip (Slika 1).  
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Slika 1: Zgodba v škatli: Goldilocks and the Three Bears 

(Vir: Lasten vir) 

 

 

Slika 2: Zgodba v škatli: Goldilocks and the Three Bears 

(Vir: Lasten vir) 

 

5.1.2 ZGODBA »IZ ŽAKLJA«: ROD CAMPBELL: DEAR ZOO 

Materiali, ki smo jih uporabili pri izvedbi zgodbe »iz žaklja«, so prijetni na otip (Slika 

3). Zabojniki so izdelani iz kartona, napisi na njih so v brajici in v vidni pisavi. Po otipu 

smo se skušali približati realnim predmetom (zabojnik, košara, v kateri je kača, živali 

so puhaste in mehke na otip, kot v resničnem življenju). Liki so v realnem razmerju 

(kamela je večja od opice). Namen zgodbe »iz žaklja« je, da učencem že med 

poslušanjem omogoča boljše razumevanje zgodbe v angleškem jeziku, saj z 

jemanjem posameznih zabojnikov iz vreče, v katerih so v zgodbi omenjene živali, 
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učenci lahko otipajo žival, ki jo počasi izvlečemo iz zabojnika, in tako ugibajo, kaj je v 

njem, podobno kot v izvirni slikanici, kjer z odpiranjem posamezne stranice zabojnika 

na sliki razkrijemo, katera žival se skriva v njem (Slika 4). Učenci na podoben način 

lahko s tipanjem ugibajo in skepajo o vsebini slikanice. Branje lahko pospremimo tudi 

z zvočnimi učinki in posnemamo živalske glasove, s čimer še dodatno olajšamo 

razumevanje. Prav tako lahko s spreminjanjem tona ponazorimo pridevnike (big, 

fierce, grumpy, scary, naughty, jumpy, perfect). 

 

Slika 3: Zgodba »iz žaklja«: Rod Campbell: Dear ZOO 

(Vir: Lasten vir) 

 

 

Slika 4: Zgodba »iz žaklja«: Rod Campbell: Dear ZOO 

(Vir: Lasten vir) 
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5.1.3 TIPANKA: THE THREE LITTLE PIGS 

Tipanka, ki smo jo uporabili, je bila izdelana po predlaganih merilih Aksinje 

Kermauner (2014). Tipna slikanica mora biti prilagojena načinu zaznave slepih in 

slabovidnih, tj. tipu namesto vidu. Vsebuje krajše besedilo in tipne ilustracije. Tipanka 

je opremljena s povečanim grafičnim tiskom in brajico (Brvar, 2002). Ker je tipanka 

opremljena tudi z grafičnim besedilom, je primerna tudi za videče otroke (Slika 5). 

Ilustracije so izdelane kot tipne slike v različnih tehnikah (Kermauner, 2014). V njej so 

uporabljeni materiali, ki so prijetni na otip in omogočajo varnost. Po otipu se materiali 

skušajo približati realnim predmetom (npr. slama, les, opeka, ki predstavljajo 

materiale za izdelavo hišic v zgodbi). Tipanka je vezana s spiralo, kar omogoča 

uporabo obeh rok pri raziskovanju in branju. Velikost tipanke ne presega formata A4. 

Pri izdelavi so uporabljene močne, kontrastne in izrazite barve. Vsebina prikaza je 

samo splošna, a vseeno prepoznavna. Liki so v realnem razmerju (npr. mama je 

večja od prašičkov in ne obratno, hišica je večja od prašičkov). Poleg tipanja je na 

voljo še škatla z materiali (slama, koščki lesa in lego kocke), s katerimi lahko učenci 

med poslušanjem ali po poslušanju zgodbe sestavijo hišice, ki so predstavljene v 

tipanki (Slika 6). Dodane so tudi figure prašičkov, ki omogočajo še uprizoritev 

zgodbe.  

Brvar (2010) predlaga uporabo brajice na takšnih mestih, ki ne ovirajo tipnih zaznav. 

Ker gre za tipanko, je besedilo v brajici na svoji strani ali pod tipno sliko. Poleg tega 

na slikah ni presežka materialov, saj to bralca zmede in mu onemogoča jasne 

predstave.  

Učne liste smo za slepe učence pripravili v brajici, za slabovidne učence pa v 

povečanem tisku na nebleščečem papirju, pri čemer smo bili pozorni pri slikovnem 

gradivu. Slike morajo biti jasne, neprekrivajoče in kontrastne. Fotokopije so razločne 

in pregledne. Pri tem smo upoštevali navodila Mirjane Hafnar, Urške Lah in Sabine 

Zagoričnik (2006). 
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Slika 5: Tipanka The Three Little Pigs 

(Vir: Lasten vir) 

 

 

Slika 6: Tipanka The Three Little Pigs 

(Vir: Lasten vir) 

 

5.1.4 ZGODBORIS: ERIC CARLE: THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 

Zgodboris smo izdelali s pomočjo dveh lesenih plošč, ki smo jih oblekli v debelejše 

blago črne barve. Na blago smo pritrdili trakove z »ježki«, ki omogočajo pritrjevanje 

vseh predmetov (vrst hrane), ki so izdelani iz filca ali penaste gume (Slika 7). Dnevi v 

tednu so zapisani v vidni pisavi in v brajici (Slika 8). Namen pripomočka je, da učenci 

že med poslušanjem nizajo ustrezne predmete pod posamezne dneve (kaj je 

gosenica na posamezni dan pojedla), lahko pa predmete razvrščajo tudi po 

poslušanju in tako orišejo zgodbo. Ko so predmeti ustrezno razvrščeni, pa lahko s 
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pomočjo tipanja in preštevanja učenci obnovijo zgodbo. Zgodboris ponuja veliko 

možnosti za utrjevanje besedišča in urjenje govornega sporočanja. Plošča se lahko 

uporabi tudi za druge slikanice, pri čemer je potrebno pripraviti ustrezne predmete. 

Lahko bi uporabili tudi magnetno tablo in predmete nanjo pritrdili z magneti. Za 

izdelavo predmetov bi lahko uporabili 3D-tiskalnik in izdelali predmete v 3D-obliki. 

 

 

Slika 7: Zgodboris: Eric Carle: The Very Hungry Caterpillar 

(Vir: Lasten vir) 

 

 

 

Slika 8: Zgodboris: Eric Carle: The Very Hungry Caterpillar 

(Vir: Lasten vir) 
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5.1.5 POPOLNI TELESNI ODZIV: MICHAEL ROSEN: WE'RE GOING ON A BEAR 
HUNT  

Slikanica We're Going on a Bear Hunt je odličen učni pripomoček za razvijanje 

orientacije v prostoru, ki je zelo pomemben element učenja specialnih znanj, ki jih 

slepi in slabovidni učenci potrebujejo. Za posamezne dogajalne prostore zgodbe smo 

v posodah pripravili materiale prikaza dogajalnih prostorov, skozi katere se liki v 

zgodbi gibajo, da so jih učenci lahko med samim gibanjem tudi potipali (trava, voda, 

blato, listi in vejice, led in zdrob, ki predstavljata sneg). Slabovidni učenci so vodili 

slepe sošolce skozi gibe (hoja po blatu, vodi, snegu, skozi travo, …). Pred branjem 

smo učencem povedali, da se bomo gibali po različnih prostorih ter da bomo skušali 

ponazoriti našo hojo čez vse ovire.  

 

5.2 IZVEDBA UČNIH UR IN UPORABA PRIPOMOČKOV V PRAKSI 

5.2.1 ZGODBA V ŠKATLI: GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Goldilocks and the Three Bears je klasična pravljica o deklici Zlatolaski, ki je imela 

prelepe zlate lase. Nekoč se je sprehajala po gozdu in zašla. Kar naenkrat se je 

znašla pred hišico, v kateri so živeli oče medved, mama medvedka in mali 

medvedek. Vstopila je v hišico in v njej preizkusila vse, kar je videla. Pojedla je kašo, 

ki se je hladila na mizi, se usedla na stolček malega medvedka in ga polomila ter se 

nazadnje ulegla na medvedkovo posteljo in zaspala. Ko so se trije medvedi vrnili 

domov, so opazili, da je nekdo jedel njihovo hrano, sedel na njihovih stolih in da 

nekdo leži v njihovi postelji. Vsiljivka je brž skočila iz postelje in zbežala, medvedki pa 

je niso dohiteli (Glej tudi: Priloga 1: Goldilocks and the Three Bears ‒ zgodba v 

angleščini)  

Učna ura, ki sledi, je nadgradnja besedišča v slikanici. Besedišče v slikanici služi le 

kot izhodišče. Namenjena je utrjevanju besedišča prostorov v hiši in pohištva ter 

opisovanja prostorov s strukturami there is, there are, there isn't in there aren't.  

 

UČNA PRIPRAVA 

GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 
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Razred: 5./6. a 

Predmet: Angleščina 

DEJAVNOST CILJI OPOMBE 

Faza učne ure:  Uvodna motivacija 
 

Kaj manjka? Na mizo postavim 
predmete: skleda, žlica, vilica, nož, 
kozarec, krožnik, prtiček. Z učenci 
potipamo predmete in jih poimenujemo. 
Nato odstranim predmet in učenci 
morajo ugotoviti, kaj manjka na mizi. 

Ponovitev 
osnovnega 
besedišča za 
kuhinjski pribor, 
uvod v temo. 
 

 
 

Učencem pokažem zgodbo v škatli in iz 
nje vzamem Zlatolasko. Učenci jo 
potipajo. Sprašujem, če poznajo 
zgodbo o Zlatolaski in treh medvedkih. 
Kakšne lase ima, kako je oblečena, 
kako si jo predstavljajo? Kakšna je po 
značaju?  

Vzbujanje zanimanja 
za temo, širjenje 
besedišča. 

Če učenci ne 
najdejo vseh besed 
v angleščini, lahko 
povedo v slovenščini 
in učitelj v 
angleščini. 

Faza učne ure:  Dejavnost pred poslušanjem 
 

Mislite, da Zlatolaska rada poje in 
pleše? Bi se naučili pesmico o 
Zlatolaski? Učencem povem, da bomo 
pesmico pospremili z gibi. Gibe opišem: 
naredimo streho z rokami nad glavo, 
palec in kazalec oblikujemo v krog in 
kukamo skozi, pokažemo majhno/veliko 
z rokami, tečemo na mestu, smo veliki 
in majhni medvedki. Nato povem 
pesmico, naredim premore in opozorim 
na gibe ter usmerjam učence in jim 
pomagam pri prikazovanju (Priloga 2). 

Utrjevanje 
besedišča, vzbujanje 
zanimanja za 
zgodbo. 
 

Pesmico ponovimo 
večkrat, učence je 
potrebno opozoriti 
na gibe. 
 

Faza učne ure:  Dejavnost med poslušanjem  
 

Učence posedem v polkrog. Pokažem 
jim zgodbo v škatli. Učenci potipajo 
predmete in dogajalni prostor, med 
tipanjem jim opisujem vsebino škatle. 
Povem, da bodo lahko med 
pripovedovanjem s tipanjem in 
postavljanjem likov v škatli sodelovali 

Urjenje poslušanja z 
razumevanjem. 
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DEJAVNOST CILJI OPOMBE 

pri branju besedila. Počasi berem 
zgodbo in pustim učencem, da med 
branjem prikazujejo dogajanje v zgodbi 
s pomočjo škatle.  

Faza učne ure:  Dejavnost po poslušanju  
 

Ponovno preberem zgodbo in poudarim 
fraze v njej, učenci jih ponovijo 
(zborček) in obenem prikazujejo 
dogajanje v zgodbi s pomočjo škatle. 
 

Vodeno govorno 
sporočanje s 
pomočjo ponazoril in 
učitelja, utrjevanje 
besedišča in 
jezikovnih struktur. 

 

Faza učne ure:  Dramatizacija zgodbe 
 

Učencem razdelim vloge. S pomočjo 
učitelja uprizorijo zgodbo. Najprej 
berem besedilo, učenci le prikazujejo 
dogajanje in so pozorni na besedne 
zveze, povedi, ki jih bodo izrekali. Nato 
poskusijo samostojno, če kdo potrebuje 
pomoč, pomagam.  

  

Faza učne ure:  Dejavnosti za širjenje besedišča 
 

Sledi igra »Touch, touch, touch«. 
Slabovidnim učencem dam preveze. 
Dajem navodila: Touch the cupboard, 
touch the window, knock on the door, 
… Učenci se gibajo po učilnici in se 
dotikajo predmetov, ki jih imenujem. 

Utrjevanje besedišča 
za pohištvo ter 
orientacija po 
prostoru. 

 
 

Rešujejo križanko, ki vsebuje 
besedišče iz zgodbe. (Priloga 3). 
 
 

Utrjevanje besedišča 
in obnavljanje 
zgodbe. 
 
 

Križanko prilagodim 
v brajico tako, da 
učenec linearno 
zapisuje geslo, nato 
v oklepaju označim 
zaporedno številko 
črke v besedi, ki jo 
na koncu izpiše, da 
dobi geslo. Med 
seboj si učenci lahko 
pomagajo. 
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DEJAVNOST CILJI OPOMBE 

Učencem pokažem model lesene hišice 
(učni pripomoček v učilnici). S tipanjem 
poimenujejo prostore v njej in pohištvo 
v posameznih prostorih. Nato 
postavljam vprašanja, kje stoji 
posamezno pohištvo. Ponovimo 
predloge. Nato učence prosim, da 
opišejo posamezne prostore. Utrjujemo 
strukturo there is / there are. 

Utrjevanje besedišča 
in jezikovnih struktur 
za opisovanje 
prostorov v hiši. 
 

 
 

A letter to a friend 
Učenci si predstavljajo, da so 
Zlatolaske. Napišejo kratko pismo 
prijatelju, v katerem opišejo, kaj se jim 
je zgodilo, in skušajo čim bolj natančno 
opisati hišico, v kateri so se znašli. 
Vsak si hišico predstavlja po svoje. Za 
učno šibkejše učence pripravimo pismo 
z iztočnicami (Priloga 4). 

Razvijanje pisanja, 
utrjevanje 
besedišča, razvijanje 
ustvarjalnega 
mišljenja.  
 

 

 

 

5.2.2 ZGODBA »IZ ŽAKLJA«: ROD CAMPBELL: DEAR ZOO 

Slikanica Roda Campella Dear ZOO je gibljiva slikanica, v kateri pripoveduje deček o 

tem, kako v živalski vrt pošilja pismo, v katerem prosi, naj mu pošljejo žival. Iz 

živalskega vrta prihajajo v zabojnikih različne živali, vendar je vsaka neprimerna 

zaradi različnih razlogov; slon je prevelik, lev napadalen, žirafa prevelika, opica 

preveč nagajiva in tako naprej. Končno mu pošljejo kužka, ki pa je ravno pravšnji, 

zato se deček odloči, da ga bo obdržal. V izvirni slikanici je vsaka stran oblikovana 

tako, da je žival, ki jo pošljejo iz živalskega vrta, v kletki, zabojniku ali košari, ki se 

odpre, tako da otroci ne ugotovijo takoj, katera žival se skriva. Podoben učinek smo 

želeli doseči z zgodbo »iz žaklja«. V žakelj smo skrili zabojnike, kletke iz kartona ter 

košaro, v kateri je kača, ter ob branju počasi prikazovali, kaj je v njih, učenci pa so 

živali, ki so prihajale iz zabojnikov in kletk, otipali ter ugotavljali, kaj se skriva v njih. 

Slikanica je poleg ponavljanja in utrjevanja osnovnega besedišča o živalih, njihovih 

lastnostih, glasovih, ki jih ustvarjajo, ter jezikovnih struktur: They sent me, he was, I 

sent him back odlično izhodišče za medpredmetne povezave, ki jih lahko ustvarimo z 

obravnavo. Z vidika naravoslovja lahko obravnavamo slikanico kot širitev znanja o 
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živalih, njihovih življenjskih prostorih in prehranjevalnih navadah. Tudi z opisovanjem 

zunanjosti živali in njihovih lastnosti posežemo na področje naravoslovja. Če iščemo 

njihove življenjske prostore in celine, s katerih prihajajo, po zemljevidu, širimo znanje 

tudi na področju geografije. Z oblikovanjem količinskih predstav o tem, kako velike so 

živali in kako velike kletke oziroma zabojnike bi potrebovali, da bi jih lahko nastanili 

vanje med prevozom, širimo znanje o prostorskih razmerjih in posežemo na področje 

matematike, prav tako lahko izračunamo, koliko hrane omenjene živali dnevno 

pojedo in koliko to stane. S pogovorom o tem, da nekatere živali živijo v živalskih 

vrtovih in kot ljubljenčki v naših domovih, drugje pa v naravi in v njihovih naravnih 

okoljih, lahko spodbudimo razmišljanja tudi na družbenem/socialnem področju. Vse 

novo pridobljeno besedišče in jezikovne strukture pa lahko združimo v opis živali, ki 

ga učenci predstavijo v obliki govornega nastopa, pri čemer urijo pisanje in pisno 

sporočanje pri pripravi ter govorno sporočanje pri izvedbi. Nekatere zgoraj omenjene 

dejavnosti smo vključili v učne ure, namenjene obravnavi slikanice Dear ZOO, ki so 

predstavljene v nadaljevanju. Besedilo zgodbe v angleščini se nahaja v prilogi 5.  

 

UČNA PRIPRAVA 

Rod Campbell: DEAR ZOO 

Razred: 5./6. a 

Predmet: Angleščina 

DEJAVNOST CILJI OPOMBE 

Faza učne ure:  Uvodna motivacija 
 

Igra »Živali se premikajo«; učenci se 
postavijo na eno stran učilnice. Dajem 
navodila: »Roar like a tiger. Stomp like 
an elephant. Jump like a kangaroo. Fly 
like a bird. Swim like a dolphin ...« 
Učenci posnemajo zvoke in gibe živali. 
 

Uvajanje v temo, 
ponovitev besedišča 
(živali v živalskem 
vrtu). 
 
 

 
 

Ustvarjamo živali iz plastelina; 
učencem ponudim plastelin, iz njega 
izdelajo žival. Med izdelovanjem krožim 

Vzbujanje zanimanja 
za temo, 
spodbujanje 
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DEJAVNOST CILJI OPOMBE 

med njimi in sprašujem: »What's that? 
Is it a lion? What sound does a lion 
make? Can it run fast? ...« 

spontane interakcije, 
utrjevanje 
besedišča. 

Faza učne ure:  Dejavnost pred poslušanjem 
 

Učencem povem, da jim bom prebrala 
zgodbo. Pokažem jim vrečo, v kateri so 
predmeti iz zgodbe. Sprašujem jih, o 
čem mislijo, govori zgodba Dear ZOO. 
Lahko iz naslova sklepamo, za kakšno 
besedilo gre (pismo)? Ali kdaj pišemo v 
živalski vrt? Komu bi pisali v živalski 
vrt? Komu pa učenci pišejo pisma? 

Vzbujanje zanimanja 

za zgodbo. 

 

 

Faza učne ure:  Dejavnost med poslušanjem  
 

Učence posedem na tla v polkrog. 
Počasi berem zgodbo, pri vsaki živali 
naredim premor, medtem ko iz vreče 
izvlečem zabojnik/košaro/kletko, v 
kateri se skriva posamezna žival. 
Nekatere živali ponazorim tudi z 
glasom, tako da učenci lahko 
predvidevajo, kaj imam v vreči. Učenci 
potipajo posamezne vsebine vreče. 

Urjenje poslušanja z 
razumevanjem. 
 

 

Faza učne ure:  Dejavnosti po poslušanju  
 

Učenci rešijo učni list »What do animals 
eat? (Priloga 6), za slepe učence so 
besede zapisane v brajici. Nato se 
pogovorimo o rešitvah. Sprašujem: 
»What do you think snakes eat?« 
Učenci v nadaljevanju sprašujejo drug 
drugega. 

Urjenje branja in 
govornega 
sporočanja – 
spontana interakcija, 
širjenje besedišča. 
Medpredmetno 
povezovanje z 
naravoslovjem. 

 

Učenci rešijo učni list »Animals and 
their body parts« (Priloga 7); ustrezno 
povežejo dele telesa z živalmi. Nato se 
vrnemo k zgodbi »iz žaklja«, iz nje 
učenci jemljejo posamezne živali. Pri 
tem ponovijo uvodni stavek iz slikanice: 
»I wrote to the ZOO to send me a pet. 

Urjenje branja in 
bralnega 
razumevanja, 
širjenje besedišča, 
govorno sporočanje. 
Medpredmetno 
povezovanje z 
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They sent me a …« Nato žival potipajo 
in s pomočjo podatkov na učnem listu 
opišejo žival, ki jo imajo v rokah. Nato 
dodajo še, kaj žival jé.  
 
 

naravoslovjem. 

Nato se preselimo k tipnemu 
zemljevidu sveta. Na posamezne celine 
so pritrjeni lističi z njihovimi imeni, 
grafično in v brajici. Na lističih, ki jih 
imajo otroci, so zapisana imena 
nekaterih živali; elephant, camel, 
giraffe, tiger, penguin, snake, dog, 
butterfly skupaj z njihovimi slikami za 
slabovidne učence (Priloga 8). Učenci 
postavijo lističe z živalmi na ustrezno 
celino. 
 

Urjenje orientacije 
na zemljevidu, 
širjenje besedišča 
(poimenovanje celin 
v angleščini), 
medpredmetno 
povezovanje z 
geografijo. 

 

Učencem podam navodila za pripravo 
predstavitve o izbrani živali. 
Predstavitev pripravijo doma, nato jo 
izvedejo pred sošolci. Učencem so v 
pomoč vprašanja/ ključne teme, ki naj 
jih vključijo v svojo predstavitev. 
 

Raziskovanje, 
iskanje podatkov v 
enciklopedijah, v 
spletnih virih, 
oblikovanje plakata 
(medpredmetno 
povezovanje z 
likovno umetnostjo in 
tehniko in 
tehnologijo), urjenje 
pisanja in govornega 
sporočanja. 

Primernih 
enciklopedij za slepe 
učence ni, prav tako 
v 5. in 6. razredu še 
ne znajo uporabljati 
spletnih virov, zato 
potrebujejo pomoč 
pri iskanju podatkov. 

 

 

5.2.3 TIPANKA: THE THREE LITTLE PIGS 

Zgodba The Three Little Pigs je angleška ljudska pravljica, ki pripoveduje o treh 

prašičkih, ki so odšli po svetu iskat srečo. Mama svinja jim je naročila, naj si vsak 

izmed njih zgradi dom, ki bo trden in varen, saj se malemu prašičku lahko pripeti 

marsikaj. Prvi prašiček si je zgradil hišico iz slame, drugi iz lesa, tretji pa iz opeke. Na 

vrata vseh treh hišic je potrkal volk. Ker ga prašički niso hoteli spustiti v notranjost, je 

od jeze pihal in odpihnil prvi dve hišici, prašička pa pojedel. Tretja hišica je bila 

najtrdnejša, zato je hudobni volk ni mogel odpihniti. Vanjo je nameraval zlesti skozi 
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dimnik. Ker pa je prašiček uganil, kaj volk namerava, je pod dimnikom podkuril ogenj 

in zavrel vodo v loncu, volk pa je padel naravnost vanj in se skuhal. Prašičku se ga ni 

bilo treba več bati in je tako živel srečno naprej. 

Slikanica ponuja raznolike dejavnosti. Njena tipna različica je sicer z besedilom 

okrnjena, vendar smo zgodbo iz tipanke nadgradili, učenci pa so ob branju sledili 

dogajanju v tipanki.(Priloga 9: The Three Little Pigs – besedilo v angleščini) 

 

UČNA PRIPRAVA 

THE THREE LITTLE PIGS 

DEJAVNOST CILJI OPOMBE 

Faza učne ure:  Uvodna motivacija 
 

Učencem predvajam posnetek pesmi 
»Who's afraid of the big bad wolf?« 
(Priloga 10). Vprašam, če poznajo 
kakšno pravljico, v kateri nastopa volk. 
Učenci dajejo predloge: Little Red 
Riding Hood, The Three Little Pigs, 
Peter and the Wolf, The Wolf and the 
Seven Little Goats. 

Vzbuditi zanimanje 
za temo. 

Nekatere naslove 
učenci predlagajo 
tudi v slovenščini, 
odzovem se tako, da 
pohvalimo predlog in 
obenem predlagani 
naslov povem še v 
angleščini. 

Učencem ponudim nekaj predmetov iz 
pravljice The Three Little Pigs, na 
predmete nalepim tudi poimenovanja v 
vidni pisavi in brajici. Npr. pig, wolf, 
straw, brick, wood, house, … Učenci 
potipajo predmete in skušajo ugotoviti, 
iz katere pravljice so. 

Vzbujanje zanimanja 
za zgodbo, pred 
učenje besedišča 
pred branjem 
zgodbe. 

 

Faza učne ure:  Dejavnost pred poslušanjem 
 

Učence usmerim na zapis besed, 
obenem besede večkrat izgovorimo. 
Besede nato povežemo skupaj (straw, 
wood, brick; pig and wolf; house, 
chimney, pot), tako da si jih učenci lažje 
zapomnijo, izgovarjamo jih s 
ploskanjem na zloge, s pesmico, … na 
različne načine. Nato si izberejo 5 

Učenje besedišča iz 
zgodbe pred 
branjem. 
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besed, jih zapišejo na list (vidno ali v 
brajici), zapis lahko ponovno preverijo 
na konkretnih predmetih, nato igramo 
Bingo. Učenec, ki prvi prečrta/označi 
vseh 5 izbranih besed, zakliče Bingo in 
je zmagovalec, nato izbrane besede še 
glasno prebere. 

Faza učne ure:  Dejavnosti med poslušanjem  
 

Učence posedem na tla v polkrog in jim 
povem, da bom prebrala angleško 
ljudsko pravljico The Three Little Pigs. 
Slikanica je tudi v tipni obliki, zato jo že 
med branjem ponudim slepemu 
učencu, da ob njej spremlja branje. 
Ostali učenci med branjem postavijo 
hišice iz slame, lesa in opeke. Materiali 
so priloženi tipni slikanici. K hišicam 
lahko postavijo tudi like. 

Urjenje branja z 
razumevanjem. 
 

 

Po končanem branju potipamo in 
pogledamo hišice, jih ponovno 
poimenujemo, prav tako volka in 
prašičke. Dodamo še pridevnike iz 
zgodbe: big bad wolf, little pig. 
Prikažemo jih tudi z gibi. 

Utrjevanje besedišča 
iz slikanice. 

 

»Žvižgajoča zgodba«; zgodbo 
preberem še enkrat, tokrat kot 
»Žvižgajočo zgodbo«. Izpustim 
nekatere besede/besedne zveze, ki jih 
morajo učenci nadomestiti z ustreznimi 
izrazi. Npr. Once upon a time there 
were three little ___. The first little pig 
built his house out of ___. 

 

Utrjevanje besedišča 
in poslušanja z 
razumevanjem. 

 

Faza učne ure:  Dejavnost po poslušanju  
 

Z učenci izdelamo maske treh 
prašičkov in volka, ki jih bomo uporabili 
pri dramatizaciji besedila iz slikanice 
(Priloga 11). Prinesem tudi zapis 
besedila. Učenci si razdelijo vloge, nato 

Utrjevanje besedišča 
in jezikovnih struktur, 
ki se pojavijo v 
zgodbi. Spodbujanje 
nastopanja v tujem 
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besedilo večkrat interpretativno 
preberemo. Nato zgodbo učenci 
uprizorijo, postavimo preprosto sceno v 
učilnici (mize so hišice, na tretjo mizo 
postavimo še velik lonec). Pri uprizoritvi 
pomagam z iztočnicami, dokler učenci 
niso dovolj suvereni, da povedo 
besedilo sami. 

jeziku. 

 

 

 

5.2.4 ZGODBORIS: THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 

Slikanica The Very Hungry Caterpillar, ki jo je Eric Carl napisal leta 1969, je pri 

učiteljih angleškega jezika zagotovo ena najbolj priljubljenih slikanic.  

Nekega sončnega dne je iz jajčeca prilezla zelo lačna gosenica. V ponedeljek je 

pojedla eno jabolko, v torek dve hruški, v sredo tri slive, … Do nedelje je pojedla 

neverjetno veliko dobrot. In ko je bila končno sita, je okrog sebe spredla bubo in 

nekaj časa ostala v njej. Potem pa se je iz bube prelevila v čudovitega metulja.  

(Priloga 12: The Very Hungry Caterpillar ‒ besedilo v angleščini) 

Slikanica je poučna, izvirno oblikovana in ima čudovite ilustracije za videče učence. 

Nudi raznolike dejavnosti, ki jih lahko izvajamo pred, med in po branju. Da bi jo 

približali slepim in slabovidnim učencem, smo izdelali zgodboris, ki deloma 

nadomesti ilustracije v zgodbi ter je odličen didaktični pripomoček za utrjevanje 

besedišča, pripovedovanje in obnavljanje zgodbe, …V nadaljevanju sledi 

predstavitev in analiza učne ure, v kateri smo uporabili učni pripomoček.  

 

UČNA PRIPRAVA 

Eric Carle: THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 

Razred: 3./4. a 

Predmet: Angleščina 
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Faza učne ure:  Uvodna motivacija 
 

Igra »Fruit salad«; stole postavim v 
krog, učence poimenujem kot različne 
sadeže. Učenec, ki je v sredini kroga, 
zakliče ime sadeža in tisti učenci 
morajo zamenjati svoj prostor. Ker je v 
krogu en stol manj, kot je učencev, 
mora učenec brez stola ponovno izbrati 
sadje. Če reče »fruit salad«, morajo vsi 
učenci zamenjati svoj prostor. 

Seznanitev s temo, 
ponovitev 
osnovnega 
besedišča (sadje). 

Vaja je pri slepih in 
slabovidnih učencih 
ustrezna tudi z 
vidika urjenja 
orientacije, učence 
je potrebno le 
opozoriti, da se 
gibajo počasi in 
previdno, se 
ustrezno zavarujejo. 
Sedeže poiščejo s 
tipanjem. 
 

Prinesem model gosenice (plišasto 
igračo). Učence sprašujem o tem, če so 
že kdaj potipali gosenico, kaj mislijo, da 
gosenice jedo, kako se razvijajo, kako 
se premikajo? Učence pozovem, naj si 
predstavljajo, da so gosenice ter se 
gibajo po razredu kot gosenice. 

Vzbujanje zanimanja 
za temo, širjenje 
besedišča. 

Lahko prinesem tudi 

pravo gosenico. 

 

Faza učne ure:  Dejavnost pred poslušanjem 
 

Učencem povem, da jim bom prebrala 
zgodbo. Vprašam, kaj mislijo, da bo 
gosenica v zgodbi jedla. Kaj mislite, da 
se bo zgodilo na koncu? 

Vzbuditi zanimanje 
za zgodbo, 
spodbujanje 
spontane interakcije 
z učiteljem. 

 

Faza učne ure:  Dejavnost med poslušanjem  
 

Učenci se namestijo v polkrogu na tla. 
Počasi berem zgodbo ob slikanici. Med 
branjem delam premore in spodbudim 
učence, da napovejo, kaj sledi. Medtem 
ko pripovedujem, učenci posnemajo, 
kako jemo hrano, ki je omenjena v 
zgodbi (jabolko, lubenica, lizika, 
čokoladna torta, …). 

Urjenje poslušanja z 
razumevanjem. 
 

 

Faza učne ure:  Dejavnost po poslušanju  
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Zgodbo ponovno pripovedujem skupaj 
z učenci. Uporabim zgodboris. Učence 
spodbudim, da dokončajo povedi in 
povedo, kaj se zgodi na posamezni 
dan. Ob tem učenci pritrjujejo na ploščo 
sadeže in ostalo hrano iz filca in drugih 
materialov pod posamezne dneve. 

Vodena dejavnost 
govornega 
sporočanja –  
ponovno 
pripovedovanje 
zgodbe s pomočjo 
zgodborisa in 
učitelja. 

 

Faza učne ure:  Igra »Food fishing« 
 

Učence razdelim v skupine. Igrajo igro 
»Food fishing«. Nato učenci preštejejo, 
kaj in koliko česa so ujeli in povedo 
sošolcu. (I caught one apple, two 
pears, …) Pri tem jim opozorim na 
besede in končni -s v množini. 

Medpredmetna 
povezava z 
matematiko (štetje), 
ponovitev in 
utrjevanje besedišča 
ter množine 
samostalnika. 

Sličice hrane, ki je 
obravnavana v 
besedilu, opremim s 
sponko, sličice imajo 
tudi napis v brajici, 
tako da slepi otroci 
lahko preberejo in 
preštejejo, kaj in 
koliko česa so ujeli. 

Faza učne ure:  Izdelava gosenice iz kolaž papirja 
 

Podam navodila za izdelavo gosenice. 
Gosenico izdelajo iz barvnih obročkov 
iz kolaž papirja. Potem gosenico še 
predstavijo. (My caterpillar is red, blue 
and green. She likes apples.) 

Medpredmetna 
povezava z likovno 
umetnostjo. Vodena 
in prosta govorna 
dejavnost. 
Spodbujanje 
govornega 
nastopanja in 
predstavljanja 
svojega dela pred 
sošolci. 

Slepi otroci vprašajo 
slabovidne sošolce 
ali učitelja, kakšne 
barve je njihova 
gosenica in nato 
poročajo. Pri 
izdelovanju smo 
pozorni na uporabo 
škarij pri slepih 
učencih. 

 

 

5.2.5 SLIKANICA: MICHAEL ROSEN: WE'RE GOING ON A BEAR HUNT  

Slikaniška klasika We're Going on a Bear Hunt  Michaela Rosna z ilustracijami Helen 

Oxenbury je prevedena v številne jezike, tudi v slovenščino. Gre za igrivo, napeto in 

zabavno zgodbo o družini, ki se odpravi na namišljen lov na medveda. Pri tem mora 

prečkati nemalo ovir. Ko se končno vsi znajdejo v medvedovem brlogu, jih 
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kosmatinec tako prestraši, da mimo vseh ovir stečejo nazaj domov, se skrijejo pod 

odejo v spalnici in si zaprisežejo, da ne bodo nikoli več lovili medveda.  

(Priloga 13: We're Going on a Bear Hunt ‒ besedilo v angleščini) 

V slikanici je veliko onomatopoetskih izrazov (Swishy, swashy!; Splash, splosh!; 

Squelch, Squerch!, ...), ki so  zanimivi za učence, ob branju se učenci lahko gibajo po 

prostoru, omogoča pa tudi njihov popolni telesni odziv. Ob branju slikanice širijo 

besedišče na temo življenjskih okolij, igrajo se z besedami ob spoznavanju različnih 

onomatopoetskih izrazov in se urijo v orientaciji po prostoru. 

 

UČNA PRIPRAVA 

MICHAEL ROSEN: WE'RE GOING ON A BEAR HUNT 

DEJAVNOST CILJI OPOMBE 

Faza učne ure:  Uvodna motivacija 
 

Igra »Simon says«, pri kateri učencem 
dajem navodila: Simon says clap your 
hands, stomp your feet, jump up high, 
run, walk slowly, swim, tiptoe, … 
Učenci posnemajo dejanja. 

Učencem 
predstavim temo, 
seznanim jih z 
besediščem (action 
verbs), ki se pojavi v 
slikanici. 

 

Učence pozovem, da z gibi in telesi 
ponazorijo besede, ki jih slišijo. Povem, 
da bodo slišali besede, ki zvenijo tako 
kot določeni zvoki v naravi. Kot 
ponazorilo podam primere: tok tok, 
bum, brrrm. Učenci potrkajo na vrata, 
prikažejo eksplozijo, vozijo avto, … 
Nato nadaljujem z izrazi, ki se pojavijo 
v slikanici: swishy swashy, splash 
splosh, squelch squerch, stumble trip, 
hoooo woooo, tiptoe tiptoe. 
 

Učencem 
predstavim 
besedišče slikanice, 
ki se navezuje na 
onomatopoetske 
izraze. Opazujem 
njihove gibe. 

Učenci prikažejo 
čofotanje in hojo po 
prstih enotno, 
medtem ko pri izrazu 
hoooo wooo 
prikažejo ukanje (to 
jih verjetno spominja 
na zvok sove v 
slovenščini), 
medtem ko ostale 
izraze prikazujejo 
različno. 

Faza učne ure:  Dejavnost pred poslušanjem 
 

V razred prinesem telovadne obroče. S Učencem preko Potrebno je 
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pomočjo obroča spoznavajo krajevne 
predloge. Pri prvih navodilih učencem 
povem tudi v slovenščini, kam naj se 
postavijo, nato dajem navodila le v 
angleščini in pomagam z vodenimi gibi, 
če imajo učenci težave. Npr. Stand in 
the hoop. Go through the hoop. Walk 
under the hoop. Stand next to the hoop. 
Stand behind the hoop. Go in front of 
the hoop. 

gibalne dejavnosti 
predstavim še 
preostalo besedišče, 
ki se navezuje na 
slikanico (krajevni 
predlogi), urimo 
orientacijo v 
prostoru. 

poskrbeti za varnost, 
da imajo učenci 
dovolj prostora za 
gibanje in delo z 
obročem. 

Nato se z učenci sprehodim po učilnici 
mimo prostorov, ki smo jih pripravili. 
Učence spodbudim, da potipajo posode 
s travo, vodo, lističi in vejicami gozdnih 
dreves, blata in ledu ter zdroba, pri 
čemer izrekamo izraze iz slikanice. 

Povezovanje gibalne 
dejavnosti s tipanjem 
in besednim 
odzivom (popolni 
telesni odziv). 
Utrjevanje 
onomatopoetskih 
izrazov, vzbujanje 
zanimanja za temo. 

Učencem povem, da 
bodo snovi, ki jih 
bodo potipali, iz 
narave ter da si 
bodo po končani 
dejavnosti lahko 
umili roke. Slepim 
otrokom je velikokrat 
neprijetno, če imajo 
lepljive, umazane 
dlani. Velikokrat tudi 
ne želijo potipati 
neznanih stvari, zato 
jih pri dejavnostih 
čim bolj 
spodbujamo. 

Faza učne ure:  Dejavnost med poslušanjem  
 

Učencem povem, da bomo prebrali 
zgodbo. Pri povedih, ki se ponavljajo, 
se nam učenci lahko pridružijo in jih 
ponovijo skupaj z učiteljem. Prav tako 
pri onomatopoetskih izrazih. 

Urjenje poslušanja z 
razumevanjem, 
urjenje besedišča ter 
govornega 
sporočanja. 

 

Zgodbo preberem ponovno, tokrat 
učence povabim na lov. Slikanico 
berem ali pripovedujem zelo počasi, 
previdno se gibamo po razredu, slepi 
učenci lahko stopajo za slabovidnimi 
učenci in se jih primejo za ramo. 
Poskrbimo, da vsi uporabijo ustrezne 
gibe (čofotanje po vodi, hoja skozi 
gozd, po blatu, v snežnem viharju se 
zavijemo v plašč, …). Učence vodim s 

Urjenje poslušanja z 
razumevanjem, 
urjenje besedišča ter 
govornega 
sporočanja. 
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kazanjem gibov ali pa prvič povem v 
slovenščini, kaj morajo prikazati. Poleg 
gibov spodbujam tudi k tipanju snovi v 
posodah, ki so pripravljene za 
posamezno sceno iz slikanice. 

Faza učne ure:  Dejavnost po poslušanju  
 

Na posamezne kartončke zapišem 
odlomke iz slikanice grafično in v 
brajici: Long wavy grass.; Swishy 
swashy!; A deep cold river.; Splash 
splosh!; Thick oozy mud.; Squelch 
squerch!; A big dark forest.; Stumble 
trip!; A swirling whirling snowstorm!; 
Hooo wooo!; A narrow gloomy cave.; 
Tiptoe!Tiptoe!Tiptoe! (Priloga 14). Nato 
kartončke pomešam med učence (na 
eni strani učilnice so otroci z 
onomatopoetskimi izrazi, na drugi strani 
otroci z opisi prostorov). Pozovem 
učenca iz druge skupine, naj prebere 
opis: (npr. Thick oozy mud!) ter nato 
učenca iz prve skupine, ki ima ustrezen 
onomatopoetski izraz (npr. Squelch 
Squerch!). Učenci z gibanjem za 
zvokom poiščejo svoj par. 

Utrjevanje besedišča 
iz slikanice. 

 

Faza učne ure:  Lov na medveda 
 

V razredu pripravim poligon; obroče, 
mize, stole in predmete postavim tako, 
da slepi otroci oz. otroci s prevezami 
čez oči lahko varno pridejo mimo njih z 
natančnimi navodili, kako se gibajo po 
prostoru. Na cilju je plišast medvedek, 
ki ga morajo poiskati. Dajem navodila: 
Go three steps forward. Touch the 
desk. Go under the desk then turn right. 
Go two steps forward, touch the hoop 
and go through it. Then turn left ang go 
4 steps forward. Touch the chair. The 
bear is under the chair. 

Urjenje predlogov in 
orientacije v 
prostoru. 

 

Faza učne ure:  Kako se oglašajo živali? 
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DEJAVNOST CILJI OPOMBE 

Učenci rešijo učni list (Priloga 15). Nato 
skupaj preverimo rešitve in preberemo 
povedi. 

Širjenje besedišča  ‒ 
onomatopoetski 
izrazi, urjenje branja.  
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6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 

NAMEN 

6.1  CILJI RAZISKAVE 

Cilji raziskave so sledeči: 

CILJ 1: Izdelati, preizkusiti in raziskati učinkovitost rabe specialnih didaktičnih 

pripomočkov za učence pri didaktičnem pristopu, ki temelji na zgodbi. 

CILJ 2: V praksi preveriti usvojeno besedišče s pomočjo učnih pripomočkov, učnih 

listov, izdelkov učencev, ocenjevalnih lestvic in vprašanj v povezavi z učnimi 

vsebinami. 

CILJ 3: Pridobiti mnenje učencev, vključenih v raziskavo, o uporabnosti specialnih 

didaktičnih pripomočkov pri pouku ter opredeliti njihovo motiviranost za izvajanje 

dejavnosti pred, med in po branju zgodb. 

  

6.2  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

V teoretičnem delu je uporabljena deskriptivna raziskovalna metoda, ki je temeljila na 

preučevanju in študiju literature z omenjenih področij. Praktični del temelji na izvedbi 

učnih ur. V empiričnem delu je uporabljen kvalitativni metodološki pristop; 

nestandardni intervju ter nestrukturirano opazovanje. Izdelani in predstavljeni so 

nekateri učni pripomočki v povezavi z obravnavanimi zgodbami, ki so jih učenci 

praktično preizkusili. Prav tako so bile izvedene nekatere dejavnosti pred, med in po 

branju zgodbe, prilagojene slepim in slabovidnim učencem. Oblikovali smo 

ocenjevalno lestvico, s katero smo pridobili odgovore glede uporabnosti pripomočkov 

ter motiviranosti za izvajanje dejavnosti ob zgodbi s strani učencev, vključenih v 

raziskavo. Izdelali smo učne liste, s pomočjo katerih smo preverili raven usvojenega 

besedišča, analizirali izdelke otrok ter opredelili motivacijo otrok za delo pri nekaterih 

dejavnostih pred, med in po branju.  

 

6.3  VZOREC 
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V raziskavo je bilo vključenih 9 učencev in učenk 3.−6. razreda osnovne šole z 

enakovrednim izobrazbenim standardom, ki zaradi slepote ali slabovidnosti 

potrebujejo prilagoditve pri pouku.  

 

6.4 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Zaradi majhnega števila sodelujočih v raziskavi smo uporabili kvalitativne tehnike 

zbiranja podatkov; nestandardni intervju, nestrukturirano opazovanje, analizo 

izdelkov ter dejavnosti otrok, analizo učnih listov ter ocenjevalne lestvice, s pomočjo 

katere smo zbrali potrebne podatke glede motiviranosti za izvajanje dejavnosti. 

Podatki so se zbirali v 3./4. ter 5./6. razredu, in sicer 4 tedne v mesecu aprilu in maju 

2017, v obsegu 10 šolskih ur.  

 

6.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Zbrani podatki so bili obdelani na način, kot ga zahteva posamezna tehnika. Celotna 

analiza je temeljila na pregledu zbranih podatkov intervjujev, ocenjevalnih lestvic, 

učnih listov ter izdelkov otrok. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

7.1 ANALIZA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV 

Na podlagi analize ocenjevalnih lestvic (Priloga 16) in podatkov, ki smo jih pridobili z 

intervjuji, lahko podamo sledeče ugotovitve. 

 

7.1.1 SLIKANICA THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 

Po vseh izvedenih dejavnostih lahko ugotovimo, da so vsi učenci znali ravnati z 

zgodborisom ter tipnimi ponazorili na njem. S tipom so prepoznali večino predmetov 

na njem, nekaj več težav so imeli s podobnimi predmeti (npr. banana, kumara in 

salama). Materiala, ki smo ju uporabili, sta bila večinoma filc in penasta guma. Za 

trše predmete iz zgodbe bi bilo morda bolj smiselno poiskati trše materiale, ki bi bolj 

ponazorili predmete iz slikanice. Vsi učenci so pritrdili, da jim je zgodboris pomagal 

pri razumevanju zgodbe in dogajanja v njej, lažje so si predstavljali, kaj je gosenica 

na določen dan pojedla, saj so preprosto potipali. Tudi pri obnavljanju zgodbe jim je 

bil v veliko pomoč, saj so si morali zapomniti manj stvari, podatke so poiskali na 

zgodboroisu. Predlagali so tudi, pri katerih pravljicah bi ga lahko še uporabili. 

 

7.1.2 SLIKANICA DEAR ZOO 

Učenci so ob izvajanju dejavnosti znali ravnati s predmeti v vreči in tipnimi ponazorili. 

Prav tako so prepoznavali predmete v vreči in zabojnikih s tipom. Vsi učencu so 

zatrdili, da so jim predmeti v vreči pomagali pri boljšem razumevanju dogajanja v 

zgodbi ter pri učenju oziroma ponovitvi novih besed. Po njihovem mnenju predmeti v 

vreči ustrezno ponazorijo like v zgodbi. Nekateri učenci so imeli pripombe, da so 

zabojniki narejeni iz mehkejšega materiala (kartona), kot pa so v resnici zaboji, ki so 

lahko leseni ali kovinski. Ker smo želeli uporabiti materiale, ki niso nevarni na otip ter 

lahki zaradi lažjega prenašanja pripomočkov, smo izbrali karton. Verjetno pa bi bilo 

smotrno razmisliti tudi o drugih načinih, kako nadomestiti karton z drugimi, 

ustreznejšimi materiali, kot je npr. les. Učenci pa so se strinjali, da je dejstvo, da niso 

mogli potipati vseh predmetov naenkrat ter da niso takoj ugotovili, kaj se skriva v 
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posameznem zaboju, ustvarilo dramsko napetost med branjem ter vzbudilo njihovo 

radovednost. 

7.1.3 SLIKANICA WE'RE GOING ON A BEAR HUNT 

Učenci so si z gibalnimi dejavnostmi popolnega telesnega odziva ter z gibanjem po 

prostoru zagotovo lažje predstavljali dogajanje v zgodbi. S tipom so prepoznali vse 

predmete v posodah, ki so ponazarjali posamezne scene v slikanici. S pomočjo 

predmetov so lažje usvajali posamezne besede ter daljše pridevniške zveze iz 

slikanice. 

 

7.1.4 SLIKANICA GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Učenci so se s podobno zgodbo v škatli seznanili že prej, ko smo pri pouku 

angleščine obravnavali Zverjaščka. Format knjige v škatli je A4, vendar je v njej kar 

veliko predmetov, kar otežuje raziskovanje. Vsi učenci so znali ustrezno ravnati s 

škatlo in tipnimi ponazorili v njej. Dogajalni prostor so si učenci sicer lažje 

predstavljali, vendar so izrazili željo, da bi bila škatla malo večja. Ker zgodbo o 

Zlatolaski in treh medvedkih že poznajo, bi si jo lahko predstavljali tudi brez 

omenjenega pripomočka, vendar pa menijo, da je učenje besedišča in opisovanje 

prostora lažje, če predmete lahko tudi potipajo. Tako je bila škatla tistim učencem, ki 

so opisovali Zlatolaskin prostor v prav takšni obliki, kot je škatla, v pomoč pri boljši 

prostorski predstavljivosti. Tisti učenci, ki imajo več domišljije, pa so presegli njene 

okvire. 

 

7.1.5 SLIKANICA THE THREE LITTLE PIGS  

Vsi učenci so znali ravnati s tipanko in priloženimi materiali. S tipom so prepoznali 

vse predmete v njej. Tipanka in materiali, s katerimi so gradili hišice, so jim bili v 

pomoč pri razumevanju dogajanja v zgodbi ter ne nazadnje pri dramski uprizoritvi 

zgodbe. 

 



 

 
76 

7.2 INTERPRETACIJA OCENJEVALNIH LESTVIC USVOJENEGA BESEDIŠČA IN 

JEZIKOVNIH STRUKTUR  

7.2.1 SLIKANICA THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 

Učno uro smo izvedli v kombinaciji 3. in 4. razreda. Na podlagi opazovanja, analize 

ocenjevalne lestvice ter intervjuja z dvema učencema lahko ugotovimo, da vsi učenci 

razumejo osnovno besedišče v zgodbi, prav tako tudi poimenujejo osnovne predmete 

(sadeže). Nekateri otroci poimenujejo tudi bolj specifične in zahtevnejše predmete 

(sausage, watermelon, pickle, cherry pie). Najbolj so si zapomnili besedi lollipop in 

cheese, ki sta bili dobro ponazorjeni na zgodborisu (luknje v siru, paličica za držalo 

lizike), s čimer so združili slišano besedo z njeno tipno zaznavo. 

Učenci so s pomočjo tipanja predmetov na zgodborisu zelo dobro obnovili zgodbo, 

na enak način kot bi jo obnovili videči otroci, če bi predmete spremljali na slikah v 

slikanici. Zelo lepo so vsi usvojili strukturo he ate through ter he was still hungry, 

dnevov v tednu pa v tem sklopu nismo posebej ponovili, ker jih učenci poznajo že od 

prej. Nekaj več težav so imeli pri izrazih, ki so bili za učence novi, zato so potrebovali 

pomoč pri iskanju besed v angleščini.  

 

7.2.2 SLIKANICA DEAR ZOO 

Učno uro smo izvedli v kombinaciji 5. in 6. razreda. Na podlagi opazovanja, analize 

ocenjevalne lestvice ter intervjuja z dvema učencema lahko ugotovimo, da vsi učenci 

razumejo osnovno besedišče v zgodbi, prav tako poimenujejo osnovne predmete v 

zgodbi (živali). Vsi učenci so usvojili tudi nekatere bolj specifične izraze in jezikovne 

strukture iz slikanice (I wrote to the ZOO, They sent me, I sent …). Besedišče iz 

slikanice smo nadgradili z nekaterimi drugimi poimenovanji živali, učenci so 

poimenovali celine, usvojili nekatere izraze za stvari, s katerimi se živali hranijo, prav 

tako znajo poimenovati nekatere bolj specifične dele telesa. Predstavitev, ki so jo 

pripravili, je bila ocenjena, zato je razlog, da so v učenje vložili več truda, verjetno 

tudi v tem. Posledično je njihovo znanje besedišča in jezikovnih struktur pri 

obravnavani temi na zelo visoki ravni. V svojo predstavitev so vključili večino 

usvojenega besedišča, ki je nadgradnja besedišča iz slikanice, prav tako tudi 

jezikovne strukture It is; it has got; It lives; It eats; It can. 
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7.2.3 SLIKANICA WE'RE GOING ON A BEAR HUNT 

Tudi to učno uro smo izvedli v kombinaciji 5. in 6. razreda. Na podlagi opazovanja, 

analize ocenjevalne lestvice ter intervjuja z dvema učencema lahko ugotovimo, da vsi 

učenci razumejo osnovno besedišče in ponavljajoče se jezikovne strukture v zgodbi, 

prav tako znajo poimenovati osnovno besedišče (Npr. grass, forest, mud, river, 

snowstorm, cave) ter jezikovne strukture We're going on a bear hunt.; We're going to 

catch a big one.; What a beautiful day!; We're not scared.; We can't go …). Nekateri 

učenci so si zapomnili tudi daljše pridevniške besedne zveze (Npr. Long wavy grass.; 

A deep cold river.; Thick oozy mud.; A big dark forest.; A swirling wirling snowstorm.; 

A narrow gloomy cave.). Učenca sta v intervjujih izpostavila, da si besede lažje 

zapomnita, če jih slišita, izgovorita in obenem potipata stvari, ki jih predstavljajo. Tako 

so si pridevniške besedne zveze lažje zapomnili tudi zato, ker smo med gibanjem po 

učilnici tipali posode, v katerih so bila ponazorila scen v zgodbi (listi in vejice, voda, 

blato, trava, sneg). Ko smo se predmetov dotikali, smo jih poimenovali skupaj s 

pridevniki, tako so si jih učenci zapomnili v besednih zvezah. Več težav so imeli z 

onomatopoetskimi izrazi, ki so si jih težje zapomnili. Angleški izrazi za zvoke iz 

narave so po zvočni podobi drugačni od slovenskih, zato učenci niso mogli poiskati 

vzporednic in si jih niso mogli vseh zapomniti. S ponovnim prebiranjem slikanice bi 

usvojili tudi te izraze. Pri analizi rešenih učnih listov z izrazi oglašanja živali smo 

ugotovili, da učenci prepoznavajo glasove in so nalogo uspešno rešili. Živali se v 

obeh jezikih oglašajo podobno, zato pri tej nalogi niso imeli težav. Tudi pri 

prepoznavanju in razumevanju ter uporabi krajevnih predlogov niso imeli večjih 

težav. Orientacija in gibanje v prostoru je eno od osnovnih znanj, ki ga slepi in 

slabovidni otroci pridobivajo že od zgodnje obravnave naprej, zato to področje zelo 

dobro poznajo, tudi v angleščini. Večino besedišča in jezikovnih izrazov so učenci 

spoznavali ob gibanju. Zagotovo lahko trdimo, da so si določene besede in besedne 

zveze lažje zapomnili tudi zaradi tega, sploh učenci, ki so bolj kinestetični učni tipi. 

Splošno gledano se slepi in slabovidni otroci gibajo manj in počasneje kot njihovi 

videči vrstniki, ker jim to predstavlja dodatni napor zaradi težje orientacije v prostoru, 

zato potrebujejo gibalne oblike učenja, saj to pozitivno vpliva tudi na njihov motorični 

razvoj. 
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7.2.4 SLIKANICA GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Tudi to učno uro smo izvedli v kombinaciji 5. in 6. razreda. Na podlagi opazovanja, 

analize ocenjevalne lestvice ter intervjuja z dvema učencema lahko ugotovimo, da vsi 

učenci razumejo osnovno besedišče in ponavljajoče se jezikovne strukture v zgodbi, 

prav tako znajo poimenovati osnovno besedišče v zgodbi. Pesmico o Zlatolaski smo 

ponazorili z gibi, kar je učencem olajšalo razumevanje nekaterih pojmov v pesmici in 

zgodbi. Pri dramatizaciji smo uporabili osnovno besedišče in jezikovne strukture iz 

zgodbe. Učenci so se s premikanjem likov po dogajalnem prostoru lažje izrazili, saj 

so si zapomnili fraze med branjem učitelja, ko so sledili dogajanju preko tipanja 

predmetov v škatli. Pri opisovanju prostorov so uporabili tudi zahtevnejše besedišče 

za nekatere kose pohištva. S predlogi in strukturama there is in there are niso imeli 

težav, saj je to bila ponovitev snovi, ki smo jo že predhodno obravnavali.   

 

7.2.5 SLIKANICA THE THREE LITTLE PIGS 

To učno uro smo izvedli v kombinaciji 3. in 4. razreda. Na podlagi opazovanja, 

analize ocenjevalne lestvice ter intervjuja z dvema učencema lahko ugotovimo, da vsi 

učenci razumejo osnovno besedišče in ponavljajoče se jezikovne strukture v zgodbi, 

prav tako znajo poimenovati osnovno besedišče v zgodbi. Več težav so učenci imeli 

pri dopolnjevanju manjkajočih mest v žvižgajoči zgodbi. Razlog je zagotovo v tem, da 

so to učenci, ki se z angleščino srečujejo prvo leto in imajo manj predznanja kot 

vrstniki v višjih razredih. Poleg tega je za slepe in slabovidne tovrstna naloga zelo 

zahtevna, saj učitelj ne more manjkajočih mest ponazoriti z gibi, mimiko ali gestami, 

saj otroci tega ne vidijo, tako da jim težko pomagamo, morda le z zvokom (npr. 

oglašanje pujska ali volka, če manjka ta beseda). Za dramsko uprizoritev so bili sicer 

izredno motivirani, vendar so jezikovne strukture razmeroma zahtevne, zato so 

potrebovali veliko spodbude in iztočnic. Sicer se učenci vseh tovrstnih dejavnosti zelo 

veselijo, saj večinoma radi nastopajo pred sošolci, starši in prijatelji. 

 

7.3 OPREDELITEV MOTIVIRANOSTI UČENCEV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

7.3.1 SLIKANICA THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 
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Učenci so se zabavali pri igri uvodne motivacije Fruit salad. Malo več pozornosti je 

bilo potrebno usmeriti v varno gibanje po prostoru, sicer pa so lahko igro izvedli 

enakovredno kot njihovi videči vrstniki. Zgodbo o lačni gosenici so poznali že od prej, 

saj je v šolski knjižnici  na voljo tudi v slovenskem jeziku v tipni obliki, tako da so jo 

večinoma spoznali že v vrtcu. Kljub temu so ji z veseljem prisluhnili še v angleščini, 

ponazoritev jedi, ki jih je pojedla gosenica na zgodborisu, pa se jim je zdela zelo 

zanimiva. Predlagali so, da bi lahko zgodboris uporabili tudi pri drugih slikanicah, ki 

smo jih obravnavali, kot na primer Meg and Mog ter Room on the Broom. Zelo radi 

igrajo tudi t. i. »fishing games«, kjer ob različnih priložnostih lovimo različne stvari, 

npr. duhce ob tematskih urah Halloween ter srčke ob Valentinovem. Zelo radi tudi 

izdelujejo in ustvarjajo, tako da so z veseljem izdelali gosenice iz kolaža in jih 

predstavili.  

 

7.3.2 SLIKANICA DEAR ZOO 

Učenci so sodelovali v igri uvodne motivacije, ko so morali z gibi ponazoriti različne 

živali, vendar se je dejavnost nekaterim učencem zdela primernejša za mlajše 

učence. Ker gre za šestošolce, je njihovo razmišljanje povsem upravičeno, zato bi 

bilo bolj smiselno nadomestiti dejavnost s podobno gibalno vajo. Zelo zanimiva se jim 

je zdela vreča, ki sem jo prinesla v razred, in zelo radovedni so bili, kaj se skriva v 

njej. Ko sem predstavljala pripomoček, sem uporabila tudi različne zvoke, ki so se 

oglašali iz vreče, tako da je bilo ugibanje lažje. Ker učenci radi izdelujejo in ustvarjajo, 

jim je bilo všeč izdelovanje živali iz plastelina. Vedno se jim zdi zanimivo, ko učenje 

angleščine povežemo tudi z drugimi predmeti in zelo so bili motivirani pri iskanju in 

poimenovanju celin na zemljevidu, zanimali so jih opisi živali in njihove 

prehranjevalne navade. Vsi učenci so se z izjemno vnemo in resnostjo lotili priprav 

na svojo predstavitev, ki so jo tudi zelo dobro izvedli. 

 

7.3.3 SLIKANICA WE'RE GOING ON A BEAR HUNT 

Učenci so z veseljem sodelovali v vseh gibalnih dejavnostih, tako pri izvajanju 

različnih načinov gibanja kot tudi pri vaji z obročem, ki se jim je zdela še posebej 

zanimiva. Tudi med branjem slikanice so dobro sodelovali, slepi učenci so bili malo 

negotovi pri premikanju po prostoru, ker sem jim pred tem povedala, da so na poti 
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različne posode, v katerih so predmeti iz narave, ki jih bodo potipali. Nekateri učenci 

so se bali, da se bodo nehote kam zaleteli ter prevrnili posode, druge pa je skrbelo 

predvsem to, da bodo v posodah stvari, ki bodo neprijetne na otip. Oboje je 

razumljivo, tudi videčim otrokom bi bilo verjetno neprijetno, če bi morali potipati stvari, 

ki so jim neznane. Vendar pa sem učencem zagotovila, da so jim vsi predmeti znani 

ter da niso neprijetni. Gibali smo se zelo počasi, tako da smo preprečili, da bi se 

učenci kam zaleteli, vodili so jih njihovi sošolci. Kljub predpripravi je bilo slepima 

učencema neprijetno ob tipanju blata in sta si želela takoj umiti roke. Za to smo 

uporabili kar posodo z vodo, torej namišljeno reko.  

Najbolj so se učenci zabavali pri igri Labirint, kjer so morali preko različnih preprek do 

cilja, kjer jih je čakal plišasti medvedek. Nekateri so celo predlagali, da bi igro izvedli 

kot tekmovanje na čas ter da bi se razdelili v dve ekipi. Učenci so zelo tekmovalni, 

zato si želijo tovrstnih dejavnosti, vendar je treba premisliti o zmožnostih vseh 

učencev in se odločiti, kdaj je tekmovalna oblika dejavnosti primerna in kdaj ne, tudi 

ekipe morajo biti enakovredno oblikovane. 

 

7.3.4 SLIKANICA GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Dejavnosti pri obravnavanju slikanice so bile v večji meri naravnane tudi na razvijanje  

pisanja in pisnega sporočanja, saj so učenci reševali križanko ter pisali pismo. 

Križanko smo delno prilagodili za slepe učence, vendar težimo k temu, da tudi slepi 

učenci v čim večji meri izvajajo dejavnosti, ki jih izvajajo njihovi videči vrstniki. 

Nekatere je težje prilagoditi, kot na primer osmerosmerko ali labirinte. Všeč jim je bila 

uvodna pesem o Zlatolaski. Tudi zgodba v škatli jih je zanimala, čeprav ni bila 

novost, saj je v knjižnici  kar nekaj podobnih pripomočkov, ki smo jih že predhodno 

uporabili pri pouku ali pri drugih dejavnostih. S pravljico Goldilocks and The Three 

Bears so se v tej obliki srečali prvič, vendar so bili seznanjeni z vsebino, saj so 

zgodbo uprizorili v slovenščini v prejšnjem šolskem letu, le da je glavno vlogo prevzel 

Zlatolasec. Dramatizacija v tujem jeziku je učencem predstavljala izziv, vendar so se 

naloge z veseljem lotili. Pri nalogi pisnega sporočanja so nekateri učenci uporabili 

veliko domišljije pri opisovanju Zlatolaskine hišice, medtem ko je večina učencev 

opisala dogajalni prostor v škatli. Pisanje in pisno sporočanje v tujem jeziku v brajici 

je zahtevno, učenci morajo sproti preverjati pravilnost zapisa, vendar je razvijanje 
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pisanja in pisnega sporočanja enakovredno zastopana spretnost, ki jo razvijamo pri 

pouku angleščine. 

 

 

7.3.5 SLIKANICA THE THREE LITTLE PIGS 

Učenci zelo radi igrajo igro Bingo, ki jo večkrat izvajamo. Zavzeto tudi poslušajo 

zvočne posnetke, ki jih najdemo na spletnih straneh, ob tematskih urah si ogledamo 

risanko ali film, zato so pesmico Who's afraid of the big bad wolf? dobro sprejeli in ji 

kmalu pripevali. S tipankami se seznanjajo že od vrtca naprej, saj so to prve knjigice, 

s katerimi se slepi otroci srečujejo. Všeč jim je, če lahko ob branju tudi ustvarjajo, kot 

na primer hišice iz različnih materialov. Slepi učenci pri dejavnosti »žvižgajoča 

zgodba« niso najbolj sodelovali, saj niso dobili nikakršne neverbalne pomoči s strani 

učitelja, ki bi jim olajšala poiskati ustrezne manjkajoče besede ali besedne zveze, 

zato jim ta dejavnost tudi ni bila najbolj všeč. Ker so se učenci 3. in 4. razreda do 

sedaj manjkrat srečali z dramatizacijo zgodbe kot njihovi vrstniki v višjih razredih, so 

potrebovali pri izvedbi več spodbude, vendar niso bili odklonilni do dejavnosti. 
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8 DISKUSIJA 

CILJ 1: Izdelati, preizkusiti in raziskati učinkovitost rabe specialnih didaktičnih 

pripomočkov za učence pri didaktičnem pristopu, ki temelji na zgodbi. 

Rezultati raziskave kažejo, da so pripomočki večinoma ustrezno izdelani. V nekaterih 

primerih bi morda lahko nekatere materiale nadomestili s tršimi materiali, ki bi še 

bolje ponazorili predmete v slikanici, ter za nekatere dele uporabili robustnejše 

materiale (škatla se je med tipanjem poškodovala). Večina učencev je prepoznala 

skoraj vse predmete v škatli, v vreči, na zgodborisu, v tipanki ali v posodah s 

ponazoritvijo dogajalnih prostorov v slikanici We're Going on a Bear Hunt. Vsi učenci 

so s pripomočki in tipnimi ponazorili znali ravnati. Učenci so zatrdili, da so jim 

didaktični pripomočki pomagali pri boljšem razumevanju dogajanja v zgodbi, 

predstavljivosti likov ter pri nalogah, ko so morali obnoviti dogajanje v zgodbi ali jo 

uprizoriti. 

 

CILJ 2: V praksi preveriti usvojeno besedišče s pomočjo učnih pripomočkov, 

učnih listov, izdelkov učencev, ocenjevalnih lestvic in vprašanj v povezavi z 

učnimi vsebinami. 

Evalvacija učnih listov, izdelkov učencev in interpretacija ocenjevalnih lestvic ter 

intervjujev kaže na to, da so vsi učenci razumeli osnovno besedišče v zgodbah in ga 

znajo tudi ustrezno rabiti. Nekateri otroci so usvojili tudi zahtevnejše besedišče, ki je 

nadgradnja besedišča v slikanicah. Prav tako so usvajali nekatere zahtevnejše 

jezikovne strukture. Največ težav so imeli z usvajanjem onomatopoetskih izrazov v 

slikanici We're Going on a Bear Hunt, ker so angleški izrazi za zvoke iz narave precej 

drugačni od slovenskih, zato učenci niso mogli poiskati vzporednic in so si jih težko 

zapomnili. Interpretacija pridobljenih rezultatov kaže na to, da so si učenci besedišče 

lažje in bolje zapomnili zaradi multisenzornega pristopa, saj so lahko ob poslušanju 

zgodbe materiale potipali, povonjali ali pa so se med usvajanjem besedišča in 

jezikovnih struktur gibali po prostoru. 
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CILJ 3: Pridobiti mnenje učencev, vključenih v raziskavo, o uporabnosti 

specialnih didaktičnih pripomočkov pri pouku ter opredeliti njihovo 

motiviranost za izvajanje dejavnosti pred, med in po branju zgodb. 

Z gotovostjo lahko trdimo, da so se vsi učenci zabavali v dejavnostih uvodne 

motivacije ter pri dejavnostih pred branjem zgodbe. Zelo radi so tudi sodelovali v 

vseh gibalnih dejavnostih ter pri izvajanju pesmi in glasbenih spremljav ob slikanici. 

Zelo radi tudi tekmujejo, zato so bile vse tovrstne dejavnosti z veseljem sprejete. 

Dramatizacija v tujem jeziku učencem vedno predstavlja izziv, saj se nekateri učenci 

neradi izpostavijo, vendar je skupina majhna, vsi se med seboj dobro poznajo, zato 

so tremo hitro premagali. Nekateri učenci so pri tem potrebovali več spodbude, drugi 

manj. Najtežje se jim zdijo naloge pisanja in pisnega sporočanja. Pisanje in pisno 

sporočanje v tujem jeziku je v brajici zelo zahtevno, saj morajo učenci sproti 

preverjati pravilnost zapisa, besede ne morejo vizualizirati in jo celostno zaobjeti. 

Vendar pa je pisno sporočanje spretnost, ki jo razvijamo enakovredno z drugimi 

spretnostmi pri pouku angleščine.  
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9 ZAKLJUČEK 

Videči otroci spoznavajo in usvajajo tuji jezik v največji meri preko vizualnih in slušnih 

informacij. Lahko rečemo, da je celotni vzgojno-izobraževalni proces naravnan 

pretežno na vizualne in slušne načine dela. Slepi otrok je pri takšnem sprejemanju 

informacij zagotovo izpostavljen omejitvam. Če mu želimo zagotoviti možnost 

sodelovanja v vseh dejavnostih, ki so jih deležni njegovi polnočutni vrstniki, in če želi 

pri učenju poseči po enakovrednih ciljih in standardih znanja, potrebuje prilagoditve 

pri pouku. Te prilagoditve so največkrat vezane na prilagoditev dejavnosti ter na 

uporabo posebnih učnih pripomočkov. Ustrezno prilagojeni didaktični pripomočki 

učencu omogočajo lažje usvajanje učne snovi, obenem pa ga dodatno motivirajo za 

izvajanje dejavnosti, navsezadnje pa tudi nadomestijo nekatera didaktična sredstva 

pri pouku tujega jezika, ki jih uporabljajo njegovi polnočutni vrstniki. 

Učitelji se pri poučevanju slepih in slabovidnih učencev velikokrat srečujejo s 

pomanjkanjem ustreznih učnih pripomočkov. V pričujočem magistrskem delu smo 

uporabili nekaj že obstoječih didaktičnih pripomočkov (tipanka), izdelali pa smo tudi 

nekaj novih, ki bodo v pomoč pri poučevanju tujega jezika s pomočjo zgodbe (zgodba 

»iz žaklja«, zgodba v škatli, zgodboris ter ponazoritev posameznih dogajalnih 

prostorov v slikanici We're Going on a Bear Hunt). Preverili smo njihovo ustreznost in 

uporabnost ter pridobljeno znanje učencev na področju besedišča in usvojenih 

jezikovnih struktur z uporabo metode pripovedovanja zgodb, in sicer z evalvacijo 

učnih listov in izdelkov učencev, ocenjevalnih lestvic ter intervjujev. Prav tako nas je 

zanimalo, v kolikšni meri so učenci motivirani za učenje ob uporabi metode 

pripovedovanja zgodb ter v kolikšni meri uporabljeni pripomočki vplivajo na motivacijo 

učencev za učenje tujega jezika. To smo preverili z ocenjevalno lestvico ter z 

intervjujem. 

Ugotovili smo, da so učni pripomočki uporabni za slepe in slabovidne učence na 

različnih ravneh učenja tujega jezika, tako v prvem kot v drugem izobraževalnem 

obdobju. Učenci so s pomočjo pripomočkov lažje usvajali besedišče in jezikovne 

strukture, ki se pojavljajo v slikanicah. Pripomočki so bili tudi popestritev pouka, saj je 

njihova uporaba pripomogla k večji motiviranosti za učenje. Tudi sami so predlagali 

nekaj pravljic, ki bi jih želeli obravnavati pri pouku, največkrat so to bile pravljice, ki jih 

poznajo tudi v materinščini: Pepelka, Rdeča kapica, Volk in sedem kozličkov, 
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Zverjasec, ... Na podlagi pozitivnih odzivov, ki smo jih dobili pri večini izvajanih 

dejavnosti, lahko trdimo, da je takšen način pouka učencem zanimiv in prijeten ter da 

jim obenem omogoča lažje usvajanje jezikovnega znanja.  

Pričujoča raziskava je bila opravljena le v skupini učencev 3.‒ 6. razreda osnovne 

šole z enakovrednim izobrazbenim standardom specializirane ustanove. Za nadaljnje 

raziskovanje bi bilo smotrno oblikovati še testno skupino v večinski šoli, v kateri bi 

metodo pripovedovanja zgodb izvajali s pomočjo vizualnih sredstev, ki smo jih v tej 

raziskavi izključili. Zanimivo bi bilo primerjati dobljene rezultate in izmeriti raven 

usvojenega znanja besedišča in jezikovnih struktur v prvi in drugi skupini. Na ta način 

bi pridobili še konkretnejše podatke o uporabnosti uporabljenih didaktičnih 

pripomočkov.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: BESEDILO SLIKANICE GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS  

Deep in the forest lived Daddy Bear, Mummy Bear and Baby Bear.  

»Our porridge is too hot,« said Daddy Bear. Let's go for a walk while it cools.« 

 

Someone else was out for a walk – a little girl called Goldilocks. 

Goldilocks was very hungry – and very naughty! 

»I will eat this porridge!« she said. 

The first bowl of porridge was too hot. 

The second bowl was too cold. 

»But this porridge is JUST RIGHT«, said Goldilocks. 

 

»Now I want to sit down!« said Goldilocks. 

The first chair was too soft and squishy. 

The second chair was too hard and smooth. 

»But this chair feels JUST RIGHT!« said Goldilocks. 

 

»I'm tired,« yawned Goldilocks, »so I'll find a place to sleep.« 

The first bed was too rough and scratchy. 

The second bed was too frilly and flouncy. 

»But this bed is JUST RIGHT!« said Goldilocks. 

 

Soon the bears came home. 

»Someone's been eating my porridge,« growled Daddy Bear. 

»Someone's been sitting in my chair,« grumbled Mummy Bear. 

»Someone's been sleeping in my bed, and … there she is!« squealed Baby Bear. 

 

Goldilocks ran out of the door and they never saw her again. 

 

  



 

 

PRILOGA 2: GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS CHANT 

When Goldilocks went to the house of bears 

(make a roof shape with hands) 

Oh, what did her blue eyes see? 

(peep through circled fingers) 

A bowl that was huge, a bowl that was small, 

(show huge and small with hands) 

She counted them one, two, three (count with fingers 1, 2, 3) 

(repeat, replace bowl with chair and bed) 

 

When Goldilocks ran to the house of bears 

(pretend to run on the spot) 

Oh, what did her blue eyes see? 

(peep through circled fingers) 

A bear that was huge,  

(pretend to be a huge bear)  

a bear that was small, 

(pretend to be a small bear) 

And a bear that was tiny, and that was all! 

(Vir: https://www.letsplaykidsmusic.com) 
 

  



 

 

PRILOGA 3: KRIŽANKA GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS 

Write the words and finish the sentences. 

Goldilocks is a g _ _ _. (1) 

The breakfast is too h _ _. (2) 

The bears go for a w _ _ _. (3) 

Goldilocks sleeps in the b _ _. (3) 

She breaks the c _ _ _ _. (4) 

She l _ _ _ _ the third chair. (1) 

The third breakfast is g _ _ _. (3) 

She walks into the k _ _ _ _ _. (4) 

The b _ _ _ _ _ _ _ _ was hot. (5) 

The b _ _ _ _ come back. (5) 

What is the middle word? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

(Vir: https://www.letsplaykidsmusic.com) 

 

 

 

 

  



 

 

PRILOGA 4: PISMO Z IZTOČNICAMI 

 

Dear ______________, 

I'm writing to tell you what happened to me. I was in the 

house of the three ________. It was 

________________. The house is 

__________________. There is a _______________ 

and ______________. There are 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

From ________________ 



 

 

PRILOGA 5  : BESEDILO SLIKANICE DEAR ZOO 

AVTOR: Rod Campbell,1982 

I wrote to the ZOO to send me a pet. They sent me an …(elephant) 

He was too big! I sent him back. 

So they sent me a …(giraffe) 

He was too tall! I sent him back. 

So they sent me a …(lion) 

He was too fierce! I sent him back. 

So they sent me a …(camel) 

He was too grumpy! I sent him back. 

So they sent me a … 

He was too scary! I sent him back. 

So they sent me a …(snake) 

He was too naughty! I sent him back. 

So they sent me a …(monkey) 

He was too jumpy! I sent him back. 

So they thought very hard, and sent me a …(dog) 

He was perfect! I kept him. 

 

  



 

 

PRILOGA 6: UČNI LIST  

What do animals eat? Match. 

Kaj jedo živali? Poveži. 

1 elephants 

 

 

rats, mice, cockroaches  ___ 

  

2 giraffes 

 

 

meat  ___ 

 

3 lions 

 

plants, leafy branches  ___ 

    

4 camels 

 

 

twigs, stems, tree shoots  ___ 

                



 

 

5 frogs 

 

 

flying insects, earthworms  ___ 

     

6 snakes 

 

 

leaves of trees, tree shoots, shrubs  ___ 

         

7 monkeys 

 

 

bones, dogs treats  ___ 

 

8 dogs 

 

 

fruits, seeds, green vegetables  ___ 

          

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shutterstock.com/search/dog+bone
http://moski.hudo.com/moje-zdravje/20-vrst-sadja-in-zelenjave-z-najvec-pesticidi/
https://seedcouncil.gov.ng/


 

 

PRILOGA 7: UČNI LIST 

Match the animals and their body parts.  

Poveži živali z njihovimi deli telesa. 

1 elephant 

 

eyes, ears, strong jaws, mane, tail, 

paws ___ 

2 giraffe 

 

long neck, hairy horns, 
eyes, ears, tail, powerful hooves, 
legs, patterned coat ___ 

3 lion 

 

eyes, ears, grey skin, tail, feet, 

trunk, tusks ___ 

4 camel 
 

 
 

head, eyes, mouth, tongue, body, 
tail ___ 



 

 

5 snake 

 

long and bushy eyelashes, mouth, 
kneepads, humps, legs ___ 

 6 monkey 

 

eyes, mouth, tongue, webbed feet, 

hind and front legs ___ 

7 frog 

 

head, ears, eyes, tail, feet ___ 

8 dog 

 

eyes, ears, tail, paws, claws, fur ___ 

 

 

  



 

 

PRILOGA 8 : SLIČICE ŽIVALI Z NAPISI 

elephant  

    

camel  

 

giraffe  

 

tiger 

 

 

 



 

 

penguin 

 

 

snake 

 

 

dog 

 

 

butterfly 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 9: BESEDILO ZGODBE THE THREE LITTLE PIGS 

The Three Little Pigs Script 

Characters: Little Pig 1, Little Pig 2, Little Pig 3, Wolf 

Little Pig 3: It is time for us to go out into the world. 

Little Pig 1: I will build a house for myself. I will make it out of straw. 

Little Pig 2: I will build a house for myself. I will make it out of sticks. 

Little Pig 3: I will build a house for myself. I will make it out of bricks. 

(later, at the straw house) 

Wolf: Here is a house made of straw. I think a little pig lives here. 

         Little pig, little pig. Let me come in. 

Little Pig 1: Not by the hair of my chinny, chin, chin! 

Wolf: Then I'll huff and I'll puff, and I'll blow your house in! Huff. Puff. 

(later, at the stick house) 

Wolf: Here is a house made of sticks. I think a little pig lives here. 

         Little pig, little pig. Let me come in. 

Little Pig 2: Not by the hair of my chinny, chin, chin! 

Wolf: Then I'll huff and I'll puff, and I'll blow your house in! Huff. Puff.      

(later, at the brick house) 

 Wolf: Here is a house made of bricks. I think a little pig lives here. 

          Little pig, little pig. Let me come in. 

Little Pig 3: Not by the hair of my chinny, chin, chin! 

Wolf: Then I'll huff and I'll puff, and I'll blow your house in! Huff. Puff. 

Little Pig 3: Go away, Wolf! You cannot blow down this house. It is made of bricks. 

Wolf: Just you wait, little pig.  

        Here I come, little pig.  

(splash sounds when Wolf falls down the chimney in the pot) 

Little Pig 3: Now I can live hapilly ever after. 

 

(Vir: https://wp-content/uploads/2016/05/Plays_for_Everyday_3_Little_Pigs.pdf) 

 

  



 

 

PRILOGA 10: BESEDILO PESMI »WHO'S AFRAID OF THE BIG BAD WOLF?« 

Who's afraid of the big bad wolf 

 The big bad wolf 

 The big bad wolf 

 Who's afraid of the big bad wolf 

 Tra la la la la 

 Long ago there were three pigs 

 Little handsome pigs 

 For the big, but very big, very bad wolf, 

 They did not give three figs 

 Number one was very gay 

 And he built his house with hay 

 With a hey hey toot he blew on his flute 

 And he played around all day 

 Now number two was fond of jigs 

 And so he built his house with twigs 

 Hey, diddle diddle he played on his fiddle 

 And danced with lady pigs 

 Number three said: »nix on tricks, 

 I shall build my house with bricks!« 

 He had no chance to sing or dance, 

 'Cause work and play don't mix 

 Ha, ha, ha, the two little do-little pigs 

 Just winked and laughed Ah! Woo! 

 Who's afraid of the big bad wolf 

 The big bad wolf 

 The big bad wolf 

 Who's afraid of the big bad wolf 

 Tra la la la la 

 Came the day when fate did frown 

 And a wolf blew into town 

 With a gruff huff puff, he puffed just enough 

 And the hay house fell right down! 



 

 

[Laughing] 

 One and two were scared to death 

 Of the big bad wolfy's breath 

 All the hair of your chinny chin I'll blow you in 

 And the twig house answered yes 

 No one left but number three 

 To save that piglet family 

 So when they knocked, he fast unlocked 

 And said come in with me 

 Now they all were safe inside 

 But the bricks hurt wolfy's pride 

 So, he slid down the chimney and oh by Jiminy 

 In a fire he was fried 

 Oh oh oh, the three little free little pigs 

 Just winked and laughed... Ah! Woo! 

 Who's afraid of the big bad wolf 

 The big bad wolf 

 The big bad wolf 

 Who is afraid of the big bad wolf 

 Tra la la la la 

 Tra la la Tra la la 

 Tra la la la la la la la la la la! 

 Who's afraid of the big, big, big, big, big 

 Bad woooooooooooooooooooolf!  

 

(Vir: https://www.azlyrics.com/lyrics/barbrastreisand/whosafraidofthebigbadwolf.html) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 11: MASKE ZA DRAMATIZACIJO BESEDILA 

 

 

 

(Vir: www.amazon.co.uk/Story-Telling-Play-Masks-Little/dp/B001CBZLO6) 

 

  



 

 

PRILOGA 12: BESEDILO SLIKANICE THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 

AVTOR: Eric Carle, 1969 

In the light of the moon a little egg lay on a leaf.  

One Sunday morning the warm sun came up and - pop! - out of the egg came a tiny 

and very hungry caterpillar. He started to look for some food. On Monday he ate 

through one apple. But he was still hungry. On Tuesday he ate through two pears, 

but he was still hungry. On Wednesday he ate through three plums, but he was still 

hungry. On Wednesday he ate through four strawberries, but he was still hungry. On 

Friday he ate through five oranges, but he was still hungry. On Saturday he ate 

through one piece of chocolate cake, one ice-cream cone, one pickle, one slice of 

Swiss cheese, one slice of salami, one lollipop, one piece of cherry pie, one sausage, 

one cupcake, and one slice of watermelon. That night he had a stomach-ache.  

The next day was Sunday again. The caterpillar ate through one nice green leaf, and 

after that he felt much better. Now he wasn't hungry any more – and he wasn't a little 

caterpillar anymore. He was a big, fat caterpillar. He built a small house, called a 

cocoon, around himself.  He stayed inside for more than two weeks. Then he nibbled 

a hole in the cocoon, pushed his way out and… he was a beautiful butterfly! 

 

  



 

 

PRILOGA 13  : BESEDILO SLIKANICE WE'RE GOING ON A BEAR HUNT 

AVTOR: MICHAEL ROSEN,   

We're going on a bear hunt. 
We’re going to catch a big one. 
What a beautiful day! 
We’re not scared. 
 
Uh-uh! Grass! 
Long wavy grass. 
We can't go over it. 
We can't go under it. 
 
Oh no! 
We’ve got to go through it! 
 
Swishy Swashy! 
Swishy Swashy! 
Swishy Swashy! 
 
We're going on a bear hunt. 
We’re going to catch a big one. 
What a beautiful day! 
We're not scared. 
 
Uh-uh! A river! 
A deep cold river. 
We can't go over it. 
We can't go under it. 
Oh no! 
We’ve got to go through it! 
 
Splash splosh! 
Splash splosh! 
Splash splosh! 
 
 
We're going on a bear hunt. 
We’re going to catch a big one. 
What a beautiful day! 
We’re not scared. 
 
Uh-uh! Mud! 
Thick oozy mud. 
We can't go over it. 
We can't go under it. 
 
Oh no! 
We’ve got to go through it! 



 

 

 
Squelch squelch! 
Squelch squelch! 
Squelch squelch! 
 
We're going on a bear hunt. 
We’re going to catch a big one. 
What a beautiful day! 
We’re not scared. 
 
Uh-uh! A forest! 
A big dark forest. 
We can't go over it. 
We can't go under it. 
 
Oh no! 
We’ve got to go through it! 
 
Stumble trip! 
Stumble trip! 
Stumble trip! 
 
 
We're going on a bear hunt. 
We’re going to catch a big one. 
What a beautiful day! 
We’re not scared. 
 
Uh-uh! A snowstorm! 
 A swirling whirling snowstorm. 
We can't go over it. 
We can't go under it. 
 
Oh no! 
We’ve got to go through it! 
 
Hoooo woooo! 
Hoooo woooo! 
Hoooo woooo! 
 
 
We're going on a bear hunt. 
We’re going to catch a big one. 
What a beautiful day! 
We’re not scared. 
 
Uh!-uh! A cave! 
A narrow gloomy cave! 
We can't go over it. 
We can't go under it. 



 

 

Oh no! 
We’ve got to go through it! 
 
Tiptoe! 
Tiptoe! 
Tiptoe! 
What’s that? 
 
One shiny wet nose! 
Two big furry ears! 
Two big googly eyes! 
IT'S A BEAR!!! 
 
Quick! 
Back through the cave!  
Tiptoe! Tiptoe! Tiptoe! 
 
Back through the snowstorm! 
Hoooo woooo!  Hoooo woooo!  Hoooo woooo! 
 
Back through the forest! 
Stumble trip! Stumble trip! Stumble trip! 
 
Back through the mud! 
Squelch squelch! Squelch squelch! Squelch squelch! 
 
Back through the river! 
Dive in! 
Splash splosh!  Splash splosh! Splash splosh! 
 
Back through the grass! 
Swishy swashy!  Swishy swashy!  Swishy swashy! 
 
Down the road. 
Get to our front door. 
Open the door. 
Up the stairs. 
 
 
Oh no! 
We forgot to shut the door. 
Back downstairs. 
 
Shut the door. 
Back upstairs. 
 
 
Along the passage. 
Into the bedroom. 
Into bed. 



 

 

Under the covers. 
 
We're not going on a bear hunt again”. 
 
 

  



 

 

PRILOGA 14: KARTONČKI Z IZRAZI 

 

Long wavy grass. 

 

 

 

Swishy swashy! 

 

A deep cold river. 

 

 

 

Splash splosh! 

 

Thick oozy mud. 

 

 

 

Squelch squerch! 



 

 

 

A big dark forest. 

 

 

 

Stumble trip! 

 

A swirling whirling 

snowstorm! 

 

 

 

Hooo wooo! 

 

A narrow gloomy cave. 

 

 

 

Tiptoe!Tiptoe!Tiptoe! 

 

 



 

 

PRILOGA 15: UČNI LIST 

Fill in the gaps using a suitable expression from the 

box. Dopolni vrzeli z ustreznim izrazom iz okvirčka. 

meowing   Baa    chirp  

   hiss   croak  Bow-wow 

quacking   buzz  oink 

 

The sheep goes »_____________.« 

The large dog said: »________________!« 

Bees _______________. 

Birds _________________. 

The swamp frogs ________________. 

Snakes __________________. 

The cat will keep ________________ until you pet it. 

Pigs _________________. 

I can't stand those ________________ ducks. 

(Vir: https://www.ereadingworksheets.com/figurative-language/poetic-

devices/onomatopoeia-examples/ 

  



 

 

PRILOGA 16: OCENJEVALNE LESTVICE 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA POSAMEZNEGA UČENCA PO OBRAVNAVI 

POSAMEZNE SLIKANICE 

1. Eric Carle: The Very Hungry Caterpillar 

 Da Ne Deloma 

1. sklop: Usvojeno besedišče in jezikovne strukture    

Učenec razume osnovno besedišče v zgodbi.    

Učenec uporabi osnovno besedišče v zgodbi.    

Učenec razume in uporabi tudi bolj specifične izraze (npr. 
sausage, watermelon). 

   

Učenec s pomočjo zgodborisa obnovi zgodbo.    

2. sklop: Uporabnost in ustreznost specialnih 
pripomočkov 

   

Učenec zna ravnati z zgodborisom in tipnimi ponazorili.    

Učenec prepozna predmete s tipom.    

Učencu je zgodboris pomagal pri boljšem razumevanju 
dogajanja v zgodbi in učenju novih besed. 

   

Učencu je zgodboris pomagal pri obnavljanju in ponovnem 
pripovedovanju zgodbe. 

   

3. sklop: Motiviranost učencev za izvajanje dejavnosti    

Učenec je z veseljem sodeloval v igri uvodne motivacije 
(Fruit salad). 

   

Učenec je z veseljem poslušal zgodbo in ponazarjal 
dogajanje v njej ob zgodborisu. 

   

Učenec je z veseljem sodeloval v igri »food-fishing«.    

Učenec je z veseljem izdelal gosenico iz kolaža.    

 

 

  



 

 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA POSAMEZNEGA UČENCA PO OBRAVNAVI 

POSAMEZNE SLIKANICE 

2. Rod Campbell: Dear ZOO 

 Da Ne Deloma 

1. sklop: Usvojeno besedišče in jezikovne strukture    

Učenec razume in uporabi osnovno besedišče v zgodbi.    

Učenec uporabi tudi bolj specifične izraze in jezikovne 
strukture (Npr. I wrote to the ZOO, They sent me, I sent) 

   

Učenec poimenuje tudi besedišče, ki smo ga nadgradili iz 
zgodbe (nekatere druge živali, celine, s čim se živali hranijo, 
deli telesa živali). 

   

Učenec v svoji predstavitvi ustrezno uporabi usvojeno 
besedišče za zunanjost živali, dele telesa, prehrambne 
navade, kje žival živi, kaj žival zna, ter jezikovne strukture: It 
is; It has got; It lives; It eats; It can. 

   

2. sklop: Uporabnost in ustreznost specialnih 
pripomočkov 

   

Učenec zna ravnati s predmeti v vreči in s tipnimi ponazorili.    

Učenec prepozna predmete s tipom.    

Predmeti v vreči ustrezno ponazorijo like v zgodbi.    

Učencu so predmeti iz vreče pomagali pri boljšem 
razumevanju dogajanja v zgodbi in učenju novih besed. 

   

3. sklop: Motiviranost učencev za izvajanje dejavnosti    

Učenec je z veseljem sodeloval v dejavnosti uvodne 
motivacije. 

   

Učenec je z veseljem poslušal zgodbo in spremljal dogajanje 
v njej s pomočjo predmetov v vreči. 

   

Učenec je z veseljem izvajal dejavnosti po branju (zemljevid, 
učni listi, priprava na predstavitev). 

   

Učenec je z veseljem predstavil svojo izbrano žival sošolcem.    

 

  



 

 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA POSAMEZNEGA UČENCA PO OBRAVNAVI 

POSAMEZNE SLIKANICE 

3. Michael Rosen: We're going on a Bear Hunt 

 Da Ne Deloma 

1. sklop: Usvojeno besedišče in jezikovne strukture    

Učenec razume in uporabi osnovno besedišče v zgodbi.    

Učenec razume in uporabi tudi bolj specifične izraze (npr. 
gloomy, narrow, goggly) 

   

Učenec ustrezno uporabi obravnavane krajevne predloge.    

Učenec prepozna in razume nekatere izraze oglašanja živali.    

2. sklop: Uporabnost in ustreznost specialnih 
pripomočkov 

   

Učenec prepozna predmete v posodah s tipom.    

Učencu so predmeti v posodah pomagali pri boljšem 
razumevanju dogajanja v zgodbi. 

   

Učencu so gibalne dejavnosti med branjem slikanice 
pomagale pri boljšem razumevanju dogajanja v njej. 

   

Učenec je s pomočjo predmetov v posodah ter gibalnih 
dejavnosti lažje usvajal besedišče, predstavljeno v slikanici. 

   

3. sklop: Motiviranost učencev za izvajanje dejavnosti    

Učenec je z veseljem sodeloval v gibalni  igri uvodne 
motivacije. 

   

Učenec je z veseljem z gibanjem po prostoru in tipanjem 
materialov ponazarjal dogajanje v zgodbi. 

   

Učenec je z veseljem sodeloval pri vseh gibalnih igrah.    

Učenec je z veseljem izvajal vse vaje za utrjevanje in širjenje 
besedišča (predlogi, onomatopoetski izrazi). 

   

 

  



 

 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA POSAMEZNEGA UČENCA PO OBRAVNAVI 

POSAMEZNE SLIKANICE 

4. Goldilocks and the Three Bears 

 Da Ne Deloma 

1. sklop: Usvojeno besedišče in jezikovne strukture    

Učenec razume in uporabi osnovno besedišče v zgodbi.    

Učenec pove in z gibi prikaže pesmico o Zlatoloaski.    

Učenec dramatizira dogajanje v zgodbi z uporabo osnovnega 
besedišča in jezikovnih struktur. 

   

Učenec poimenuje prostore in pohištvo v hiši ter opiše prostor s 
strukturama there is/are in predlogi. 

   

2. sklop: Uporabnost in ustreznost specialnih pripomočkov    

Učenec zna ravnati s škatlo in tipnimi ponazorili v njej.    

Učenec prepozna predmete v škatli s tipom.     

Učencu je škatla pomagala pri boljšem razumevanju dogajanja 
v zgodbi in učenju novih besed. 

   

Učencu je škatla pomagala pri obnavljanju in dramatizaciji 
zgodbe. 

   

3. sklop: Motiviranost učencev za izvajanje dejavnosti    

Učenec je z veseljem sodeloval v igri in pesmici uvodne 
motivacije. 

   

Učenec je z veseljem poslušal zgodbo in raziskoval vsebino 
škatle ob poslušanju. 

   

Učenec je z veseljem dramatiziral zgodbo.    

Učenec je z veseljem napisal pismo, v katerem je opisal 
Zlatolaskino hišico. 

   

 

  



 

 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA POSAMEZNEGA UČENCA PO OBRAVNAVI 

POSAMEZNE SLIKANICE 

5. The Three Little Pigs 

 Da Ne Deloma 

1. sklop: Usvojeno besedišče in jezikovne strukture    

Učenec razume in uporabi osnovno besedišče v zgodbi.    

Učenec razume in obnovi jezikovne strukture v zgodbi (Little 
pig, little pig. Let me come in. Not by the hair of my chinny, 
chin, chin!) 

   

Učenec dopolni manjkajoča mesta v zgodbi ob ponovnem 
pripovedovanju. 

   

Učenec dramsko uprizori zgodbo.    

2. sklop: Uporabnost in ustreznost specialnih 
pripomočkov 

   

Učenec zna ravnati s tipanko in priloženimi materiali.    

Učenec prepozna predmete v tipanki s tipom.    

Učencu so tipanka in materiali, s katerimi je gradil hišice, 
pomagali pri boljšem razumevanju zgodbe in dogajanja v njej. 

   

Učencu so tipanka skupaj z materiali za izgradnjo hišic ter 
priloženi liki pomagali pri dramski uprizoritvi zgodbe. 

   

3. sklop: Motiviranost učencev za izvajanje dejavnosti    

Učenec je z veseljem sodeloval v pesmici in igri uvodne 
motivacije. 

   

Učenec je z veseljem poslušal zgodbo in ponazarjal dogajanje 
v njej ob raziskovanju tipanke ter oblikovanju hišic in 
dogajalnega prostora s priloženimi materiali. 

   

Učenec je z veseljem sodeloval v žvižgajoči zgodbi.    

Učenec je z veseljem dramsko uprizoril zgodbo.    

 

 

  



 

 

PRILOGA 17: ZAPIS NESTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA, KI SMO GA IZVEDLI 

S SLEPIM IN SLABOVIDNIM UČENCEM 

INTERVJU S SLEPIM UČENCEM 

1. Kakšne se ti zdijo učne ure angleščine, pri katerih beremo slikanice? 

Zelo rad imam takšne ure, tudi tematske ure so mi zelo všeč, ker pri takih urah 

počnemo različne stvari; pojemo, plešemo, ustvarjamo, se igramo gledališče. 

2. Se ti zdi dovolj, da slikanico le poslušaš ali ti je ljubše, da lahko med in po 

branju potipaš ali oblikuješ dogajalni prostor? 

Všeč mi je, ko poslušam. Če pa učiteljica prinese tudi kakšne predmete, ki so v 

zgodbi, ali pa lutke in če lahko zgodbo tudi »potipam«, kot na primer Goldilocks and 

the Three Bears, ali pa predmete, ki jih je imela učiteljica v vreči, je super.  

3. Se ti zdi, da si s pomočjo pripomočkov, ki smo jih uporabili pri pouku, lažje 

predstavljaš dogajanje v slikanici? 

Ja, tako si lahko tudi jaz predstavljam, kaj je na slikah v slikanici. 

4. Kako si najlažje zapomniš neznane besede pri angleščini? Se ti zdi, da si 

besede in besedne zveze lažje zapomniš, če jih slišiš, prebereš in potipaš 

obenem? 

Opazil sem, da si besedo najlaže zapomnim, če jo preberem, medtem ko jo učiteljica 

izgovori, če je ob njej še predmet, je še lažje, ker potem vedno, ko potipam ta 

predmet, tudi v glavi slišim besedo in se spomnim njenega zapisa. 

5. Se ti zdijo učni pripomočki, ki smo jih uporabili, ustrezno pripravljeni? 

Zelo mi je bila všeč knjiga v škatli, vendar so bili predmete v njej in lutke zelo majhni, 

tako da sem težko postavljal lutke na ustrezna mesta. Tudi živali v kletkah pri 

slikanici Dear ZOO so mi bile všeč, saj so bile mehke in prijetne. Nisem vseh 

ugotovil, vendar je učiteljica pomagala z zvoki njihovega oglašanja ali pa je namignila 

s prvo črko in je bilo lažje. 

 



 

 

6. Imaš kakšen predlog, kako bi jih lahko izboljšali? 

Bolj bi mi bilo všeč, če bi bila škatla in predmeti v njej malo večji. Pri zabojnikih za 

živali pa sem opazil nekaj grobih robov, ki so bili neprijetni na otip. Mi je bilo pa všeč, 

ker so bili povsod tudi napisi v brajici. 

7. Katero slikanico ali pravljico bi si še želel spoznati pri pouku angleščine? 

Pepelko, Sneguljčico in sedem palčkov, Volk in sedem kozličkov pa še kakšno. 

 

INTERVJU S SLABOVIDNIM UČENCEM 

1. Kakšne se ti zdijo učne ure angleščine, pri katerih beremo slikanice? 

Zelo so mi všeč, ker tudi sama rada berem zgodbe. Največkrat jih berem v 

slovenščini. Učiteljica vedno prinese veliko stvari, kadar imamo pri uri slikanico, 

potem se igramo igre, pojemo, ustvarjamo, tako da je zelo zabavno. 

2. Se ti zdi dovolj, da slikanico le poslušaš ali ti je ljubše, da lahko med in po 

branju potipaš ali oblikuješ dogajalni prostor? 

Če sedim dovolj blizu, lahko vidim tudi slike v slikanici, vendar bolj slabo. Zato mi je 

všeč, če lahko med branjem tudi spremljam, kaj učiteljica bere, s pomočjo 

predmetov, škatle, plišastih živali, ki jih učiteljica prinese. Ko smo brali Zlatolasko, 

sem si lahko zelo predstavljala hišico treh medvedkov, ker je bila v škatli. Prav tako 

živali v živalskem vrtu, ko nam je učiteljica prinesla vrečo s plišastimi živalmi. 

3. Se ti zdi, da si s pomočjo pripomočkov, ki smo jih uporabili pri pouku, lažje 

predstavljaš dogajanje v slikanici? 

Ja, lažje in bolj zanimivo je, kot če gledam samo slike v knjigi. 

4. Kako si najlažje zapomniš neznane besede pri angleščini? Se ti zdi, da si 

besede in besedne zveze lažje zapomniš, če jih slišiš, prebereš in potipaš 

obenem? 

Najlažje si jih zapomnim, če jih večkrat napišem. Zapomnim si tudi napis na 

predmetu skupaj s predmetom, težje pa si zapomnim izgovorjavo besede. 



 

 

5. Se ti zdijo učni pripomočki, ki smo jih uporabili, ustrezno pripravljeni? 

Meni se zdijo vse stvari, ki smo jih uporabljali, zelo lepo pripravljene. 

6. Imaš kakšen predlog, kako bi jih lahko izboljšali? 

Meni je bilo vse všeč. 

7. Katero slikanico ali pravljico bi si še želel spoznati pri pouku angleščine? 

Ne vem, kakšne pravljice, ki sem jih poslušala, ko sem bila še mlajša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


