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IZVLEČEK 

 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora, zato je treba posebno pozornost 

nameniti načrtovanju in izvajanju jezikovne dejavnosti v vrtcu. Pomembno vlogo pri tem ima 

vzgojitelj predšolskih otrok, ki avtonomno izbira, s katerimi vsebinami, sredstvi, metodami in 

oblikami dela bo razvijal otrokovo jezikovno zmožnost. Film kot umetniška zvrst lahko 

vzgojitelju omogoča nov pristop dela v vrtcu, tudi na jezikovnem področju.  

 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela.  

 

V teoretičnem delu sem predstavila razliko med govorom in jezikom, opisala govorni razvoj 

predšolskega otroka in opredelila jezikovno zmožnost ter poudarila dejavnike, ki vplivajo na 

njen razvoj. Podrobneje sem opisala filmsko vzgojo in animirani film ter poudarila, zakaj je 

treba filmsko vzgojo in z njo film vključiti v načrtovanje jezikovne dejavnosti. V zadnjem 

poglavju teoretičnega dela sem povezala animirani film in razvijanje jezikovne zmožnosti. 

 

V empiričnem delu magistrskega dela so predstavljeni rezultati kvalitativne raziskave, kjer 

sem poskusila ugotoviti, zakaj bi bilo dobro filmsko vzgojo uvesti že v vrtec, kakšen vpliv 

ima animirani film na otroke, katere so prednosti in slabosti uporabe animiranega filma v 

vrtcu, kateri so kriteriji za izbor kakovostnega animiranega filma ter katera učna sredstva in 

metode dela filmske vzgoje uporabljati za spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti. Na 

koncu pa želim odgovoriti na vprašanje, ali lahko z animiranim filmom razvijamo jezikovno 

zmožnost. Izvedla sem štiri intervjuje, in sicer z vzgojiteljico, ki vodi filmsko vzgojo v 

javnem vrtcu, s knjižničarko Mestne knjižnice Ljubljana, ki v svoje delo vpeljuje elemente 

filmske vzgoje, s strokovno sodelavko Kinodvora in z vodjo programa Filmska vzgoja in 

mlada občinstva v javnem zavodu Kinodvor. 

 

Ključne besede: jezikovna zmožnost, filmska vzgoja, animirani film, medpodročno 

povezovanje, predšolski otrok 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The pre-school period is the most important period for speech development, therefore it is 

very important that linguistic activities in kindergarten are very carefully planned and carried 

out. A kindergarten teacher has a very important role in this area because he/she has an 

autonomous choice with which activities, means, methods and forms of work will he/she 

encourage the child`s speech development. Film as an artistic genre can be used by a 

kindergarten teacher as a new approach to working in kindergarten, including in the field of 

language. 

 

This master`s thesis includes a theoretical and an empirical part.  

 

In the theoretical part, I represent the difference between speech and language, describe the 

speech development of preschool children, define linguistic ability and highlight the factors 

that influence its development. I describe the film education and animated movie in detail and 

emphasize why film education and film should be included in the planning of language 

activities. In the last piece of the theoretical part, I link the animated movie and the 

development of linguistic abilities.  

 

In the empirical part of my master`s thesis, I represent the results of my qualitative research. I 

try to determine why we should include film education in kindergarten, what influence an 

animated movie has on children, what are the advantages and disadvantages of the usage of 

animated movie in kindergarten, what are the criteria for a quality animated movie and which 

teaching aids and methods of film education should be used to encourage child’s speech 

development. In the last part, I try to answer the question whether animated film can 

encourage speech development or not. I carried our four interviews with a kindergarten 

teacher, responsible for the film education in a public kindergarten, a librarian of Mestna 

knjižnica Ljubljana, who implements elements of film education in her work, a professional 

associate in Kinodvor and the director of the Film Education and Young Audiences Program 

at the Public Institution Kinodvor. 

 

 

Key words: linguistic ability, film education, animated movie, interdisciplinary approach, 

preschool child 
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UVOD  

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju vključuje široko polje sodelovanja in 

komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom ter spoznavanje slovenske in 

svetovne književnosti. Otroci se v predšolskem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli 

in razumeti sporočila drugih. Eden izmed pomembnejših ciljev na jezikovnem področju je 

spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija ...). Otroci 

pa se jezikovne zmožnosti ne učijo samo ob poslušanju vsakdanjih pogovorov, 

pripovedovanju literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, ob rabi jezika v 

domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od otrok, 

ampak tudi z aktivnim gledanjem filmov (Bahovec idr., 1999: 20–21).  

 

Ker je razvoj jezika naravno vpleten v vsa področja dejavnosti, lahko film, kot učno sredstvo, 

uporabimo za uresničevanje ciljev na jezikovnem področju. Vzgojitelj mora zato zagotoviti, 

da otrok vsebine doživlja prek različnih medijev (avdio in video), da obišče filmsko predstavo 

in da gleda risanke. V Kurikulumu za predšolske otroke je zapisano, da »je na izvedbeni ravni 

nujen preplet različnih področij dejavnosti in preplet z dnevno rutino« (prav tam: 4). 

 

»Film je zanimiv zaradi tega, ker lahko ustvarja nove svetove, v katere se spustijo gledalci in 

nato tudi izstopijo iz njih, obogateni za izkušnje, ki jih drugače morda sploh ne bi dobili.« 

(Rutar, 2008: 12–13) Pomembno je spoznanje, da si je za ogled filmov treba vzeti čas in da si 

mora vzgojitelj skupaj z otrokom ogledati film, o njem razmišljati in se pogovarjati (prav 

tam). Film omogoča široko uporabo v vrtcu, saj slika in zvok na zaslonu otroke prevzameta, 

zgodba se odvija tukaj in zdaj in junaki postanejo njihovi prijatelji (Goetz idr., 2016: 35). 

 

V magistrskem delu je predstavljena povezava med razvojem otrokove jezikovne zmožnosti 

in filmsko vzgojo. Predstavljena je uporaba animiranega filma v vrtcu na jezikovnem 

področju. Za izbrano temo sem se odločila na podlagi dosedanjega dela v vrtcu. Animirani 

filmi se v vrtcu velikokrat uporabljajo samo kot sredstvo sprostitve in zabave. Premalokrat je 

film uporabljen kot učno sredstvo za razvoj različnih spretnosti in sposobnosti. Zato je ideja 

magistrskega dela, kako z animiranim filmom spodbuditi otrokovo jezikovno zmožnost. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

V prvem poglavju teoretičnega dela bom opredelila jezik in govor ter razložila razliko med 

njima. Podrobneje bom opisala govorni razvoj otroka, ki je razdeljen na predjezikovno in 

jezikovno fazo. 

1 GOVOR IN JEZIK 

Govor in jezik sta sredstvi za sporazumevanje z drugimi ljudmi in nista dana človeku od 

rojstva. Vsak posameznik si ju mora prisvojiti z dolgotrajnim procesom (Omerza, 1972: 20–

21). Med njima je tesna povezava, a njun pomen ni isti (Žnidarič, 1993: 17). 

Govor je osnovno sredstvo človeške komunikacije in je najbolj sestavljena funkcija 

osrednjega živčevja (Žnidarič, 1993: 13). Pomemben je v človekovem razvoju, saj oblikuje 

človeka kot posameznika in z njim vzpostavlja komunikacijo z okoljem. To pa je pogoj za 

zadovoljevanje socialnih potreb človeka (Marjanović Umek, 1990: 11). Govor je individualen 

in konkreten, sestavljen je iz artikulacije, glasu in tekočega izražanja (Spivey, 2013: 1). 

Človeku omogoča, da v komunikaciji uporablja simbolne sisteme, kot je jezik (Marjanovič 

Umek, 1990: 2).  

Jezik se od govora razlikuje; govor je oblika vedenja, jezik pa je objektivna družbena tvorba 

(Žnidarič, 1993: 13). Jezik je socializiran simbol, ki sestoji iz dveh komponent: vsebine in iz 

oblike. Poleg tega pa ima vsak jezik še besedni zaklad (Marjanović Umek, 1990: 11). Jezik je 

odvisen od količine in kakovosti sprejemanja podatkov, ki prihajajo iz okolja, in od obdelave 

teh podatkov. Prav tako pa je odvisen od človekovega opažanja, spoznavanja in predstavljanja 

(Žerdin, 2003: 17). De Saussure (1997, v Skubic, 2004: 9) trdi, da je jezik družben del 

govorice in ni funkcija govora. Zanj je jezik proizvod, ki ga posameznik pasivno sprejeme ter 

nikoli ne zahteva vnaprejšnjega premisleka. Torej je jezik sistem simbolov oziroma znakov, 

ki ga uporablja določena skupina ljudi na nekem prostoru. Za realizacijo jezika uporabljamo 

govor (Žnidarič, 1993: 13). 

»Govor otroku omogoča, da v procesu komunikacije z drugimi uporablja organiziran simbolni 

sistem, imenovan jezik.« (Grginič, 2005: 50) 

1.1 GOVORNI RAZVOJ OTROKA 

Kot sem omenila, je govor psihofizični proces, ki se razvija na podlagi bioloških in 

psihofizičnih dejavnikov ter socialnega okolja. Preden lahko otrok izraža svoje misli z 

govorom, mora skozi več razvojnih faz, v katerih se nauči usklajevati gibanje različnih 

mišičnih skupin in govornih organov. To pa da v končni fazi artikuliran govor (Omerza, 1972: 

21; Žnidarič, 1993: 40). Ni samoumevno, da se otrok nauči pravilno govoriti, saj je razvoj 

otrokovega govora odvisen od (Omerza, 1972: 20):  

 zdravega živčnega sistema, 

 pravilno in dobro razvitih psihičnih funkcij (kot so mišljenje, zaznavanje, pomnjenje s 

slušnim spominom, pozornost), 

 razvitih čutil, 

 zdravih in pravilnih razvitih govoril, 

 pravilnega govora okolice, v katerem otrok živi. 
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1.1.1 PREDJEZIKOVNA FAZA 

Razvoj govora poteka v dveh fazah. Prvo obdobje v govornem razvoju je predjezikovna faza, 

ki traja do otrokovega prvega leta, ko še ne zmore uporabljati jezikovnih sredstev. To je faza, 

ki poleg zgodnjega razumevanja govora vključuje vokalizacijo, jok, bebljanje in naključna 

posnemanja glasov brez razumevanja njihovega pomena (Kranjc, 2006: 15). Otrok prvič 

uporablja glasilke in izdih za tvorjenje glasu, takoj ko se rodi. Takrat zakriči in ta krik je 

refleksnega značaja oziroma je brezpogojni refleks (Omerza, 1972: 22). Jok novorojenčku 

predstavlja edino sredstvo komunikacije, s katerim sporoča jezo, bolečino, utrujenost ali 

lakoto (Kranjc, 2006: 16). Kmalu po rojstvu (med 2. in 3. mesecem) nastanejo pri dojenčku, 

ki normalno sliši, zveze med slušnim, vidnim in motoričnimi vtisi v možganski skorji. Prvi 

znak te zveze je obračanje novorojenčkove glave ali oči proti zvoku. Najprej loči človeške 

glasove od drugih glasov (npr. zvok igrač, zvoki okolice ipd.), potem loči med ženskim in 

moškim glasom, kasneje postaja pozoren na ton in ritem (Omerza, 1972: 24–25; Marjanovič 

Umek, 1990: 15; Marjanovič Umek, 2009: 2015). Pri zgodnjem zaznavanju govora je 

pomemben tudi vid, saj otrok med opazovanjem gibov ust, mimike in kretenj govorečega 

odraslega krepi in utrjuje ter tvori pomembne temelje za nastajanje izgovarjave (Omerza, 

1972: 24; Marjanovič Umek, 2009: 216).   

 

V predjezikovni fazi so vsi glasovi, ki jih dojenček izreče, neopredeljeni in jih izvaja 

instinktivno. Predstavljajo pripravo za kasnejšo izvedbo samoglasnikov in soglasnikov. 

Raziskovalci to fazo imenujejo obdobje vokalizacije (Žnidarič, 1993: 40). Prva oblika 

vokalizacije je jok in je otrokov prvi glas ter edina sposobnost vokalizacije v prvem mesecu 

življenja (Marjanovič Umek, 2009: 217). Na začetku drugega meseca se pojavi druga oblika 

vokalizacije, ki jo E. Kaplan in G. Kaplan (v Marjanovič Umek, 1990: 17) poimenujeta 

gruljenje. To je posebna oblika komunikacije, s katero otrok sporoča srečo, razburjenje in 

zadovoljstvo (prav tam). Ob koncu drugega meseca in na začetku tretjega meseca nastopi 

bebljanje, ki vključuje samoglasnike in soglasnike. Gre za igro govoril, ki jo otrok spremlja z 

gibi rok in nog (Omerza, 1972: 26). Otrokova vokalizacija je po petem mesecu vse bolj 

celovita in zgodnja vokalizacija ni pod vplivom okolja, saj tako kot slišni tudi gluhi otroci 

vokalizirajo (Marjanovič Umek, 2009: 217). Četrta oblika vokalizacije je čebljanje, ki se 

pojavi v drugi polovici prvega leta življenja. Čebljanje je ritmično urjenje govoril, ki ga otrok 

zavedno počne. Otrok ponavlja zloge, ki se izmenjujejo v ritmu in melodiji, glasovi tako 

postanejo bolj razumljivi in podobni pravim glasovom. Neartikuliranih in nedoločenih glasov 

je vedno manj. A vseeno te besede, ki nastajajo pri čebljanju, niso po smislu besede, ker niso 

vezane na določene situacije ali predmete (Omerza, 1972: 27–28; Žnidarič, 1993: 41). V 

predjezikovni fazi je za sporazumevanje otrok in odraslega zelo pomembna neverbalna 

komunikacija (Kranjc 2011).  

 

1.1.2 JEZIKOVNA FAZA 

V jezikovni fazi postane jezik samodejno sredstvo ustnega sporočanja, saj se oblikuje in 

avtomatizira (Žerdin, 2003: 21). Jezikovna faza se začne po prvem letu otrokove starosti, ko 

otrok obvlada glasovno-govorni sistem. Takrat otrok izreče prvo besedo. O prvi besedi 

govorimo, ko je zveza med besedo in osebo ali predmetom smiselna (Omerz, 1972: 37–38) ali 
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kot prav L. Marjanovič Umek (1990: 21), je prva beseda »skupek glasov, ki jih otrok izgovori 

in imajo pomen.« Prve otrokove besede imajo na začetku več pomenov. Z eno in isto besedo, 

ki je različno obarvana in modelirana, označuje različne predmete ali osebe. To je začetno 

obdobje oblikovanja govora (obdobja malčka). V tem obdobju govori otrok s posameznimi 

besedami, ne pa tudi kombinacije besed v stavčne strukture, saj mu kognitivni razvoj na tej 

stopnji omogoča le pravilno kombinacijo glasov v posamezne besede.  

»V malčkovem govornem razvoju se izmenjujejo obdobja hitrega razvoja in obdobja 

zastojev.« (Marjanovi Umek, 1990: 23) Ko je otrok zaposlen s pridobivanjem nove spretnosti 

ali sposobnosti, se govorni razvoj ustavi. Najpogosteje se to opazi, ko se otrok uči hoditi. Tudi 

L. Marjanovič Umek (1990: 21) poudari, da v razvoju ne gre le za kontinuirano rast 

besednjaka, ampak se nekatere besede tudi izgubijo. Pomembna sta dva skoka v razvoju 

besednjaka. Prvi je pri starosti od 16. do 20. meseca, drugi  pa od 26. do 30. meseca (Bates in 

Goodman, 2001, v Marjanovič Umek, 2009: 218). Ko postane malček bolj stabilen v hoji 

(med 15. in 18. mesecem), takrat postopoma spoznava, da ima vsaka beseda ali pojem svoj 

točno določen pomen, ne pa veliko pomenov. Otrok predmet tudi vsebinsko zaznava in 

Omerza (1972) to poimenuje obdobje pravega govora (prav tam: 39–40). Besede izgovarja še 

nepopolno in po svoje, izpušča glasove in zelo rad uporablja onomatopoetske izraze (mijav, 

hov, mu, be). Poleg samostalnikov otrok uporablja tudi glagole in veznike. Večina vsebine 

otrokovih besed in izrazov je iz družinskega in domačega življenja (to so: imena družinskih 

članov, hrana, živali, deli telesa), zato je njegov besedni zaklad odvisen od okolja, v katerem 

živi (Omerza, 1972: 44–45).  

Med 2. in 3. letom začne otrok vedno bolj obvladati razne jezikovne oblike. Začne povezovati 

besede v stavke, ki so naprej preprosti in se gradijo okoli posameznih besed, imenovane 

ključne besede, njim pa dodaja druge besede, imenovane odprete besede (npr. ni mame, ni 

balona, ni knjige) (Marjanovič Umek, 2009: 316).  

Ko otrok izpopolnjuje svoje stavke, pravilneje uporablja čase, sklone in sklanjatve, otrok 

vstopi v tretje obdobje govornega razvoja (predšolsko obdobje od 3. do 7. leta). Otrok v tem 

obdobju pogosto govori sam s sabo ali svojimi igračami. Omerza (1972) pravi, da je to glasno 

mišljenje, ki postopoma preide v notranji govor. Na koncu 3. leta začne otrok kar naprej in 

pogosto spraševati. Najpogostejše vprašalnice so kaj, kje, kdo, kako in zakaj (Omerza, 1972: 

50; Marjanovič Umek, 2009: 318). Otrokov besedni zaklad se bogati v skladu z njegovim 

splošnim razvojem, s spoznanjem širšega okolja in z interakcijami z ljudmi. S tem ne veča 

samo števila besed v njegovem besednem zakladu, ampak se izboljšuje tudi kakovost 

besednih vrst. Izraža se v daljših in boljših stavkih, pripoveduje zgodbo v med seboj 

povezanih stavkih, narašča število glagolov, zaimkov in veznikov (Omerza, 1972: 47–53). V 

predšolskem obdobju otrok razvije vse sestavine jezika: slovnično, besedno, glasovno 

(Žerdin, 2003: 21). Izgovarjava se v tem obdobju že avtomatizirana (Omerza, 1972: 53). 

Četrto obdobje v govornem razvoju je šolsko obdobje. V tem obdobju je govor tudi sredstvo 

za teoretično poučevanje in vajo pismenega izražanja in ne samo sredstvo za sporazumevanje 

in izražanje. Šola od otroka zahteva, da pravilno izgovarjava vse glasove in glasovne zveze, to 

je namreč nujni pogoj za razvoj branja in pisanja. Govor se vsebinsko poglobi in pridobi 

vsebinskost v logičnosti in urejenosti. Velik vpliv na govorni razvoj ima v tem obdobju 

učiteljev govor in jezik ter kakšen odnos do ustnega in pisnega izražanja vzgojimo pri otroku 



5 
 

(Omerza, 1972: 53–54). Jezikovna faza se konča z avtomatiziranim ustnim sporočanjem 

(Žerdin, 2003: 24).  

 

Izredno pomembno obdobje za razvoj govora in komunikacijskih spretnosti so prva tri leta 

otrokovega življenja (Marjanovič, 2001), ker se pri otroku takrat najbolj razvijajo živčne in 

mišične sile (Omerza, 1972: 54). Naslednje pomembno obdobje za razvoj govora je med 

otrokovim 3. in 7. letom, saj je v tem obdobju otrok izredno občutljiv in dovzeten za razvoj 

jezikovne zmožnosti – povečana je njegova potreba po komunikaciji. Kasneje je namreč 

potreben zelo velik napor, da nadomestimo primanjkljaje na področju govora, ki so povezani 

z okoljem (Marjanovič, 2001). To dokazuje primer deklice, ki je do 8. leta živela z volkovi. 

Ko je prišla med ljudi, je potrebovala deset let, da je razumela toliko besed, kot jih razume 

normalno razvit dve in polletni otrok (Omerza, 1972: 55).  

 

1.2 TEORIJE GOVORNEGA RAZVOJA  

Številne stroke se ukvarjajo z raziskovanjem govornega razvoja. Pri teorijah govornega 

razvoja se naslanjamo na razvojne teorije (Otto, 2014: 25). »Razvojna teorija je sistematičen 

niz trditev in načel, s katerimi poskušamo razložiti razvoj ter oblikujemo okvir za postavljanje 

hipotez, ki jih je treba preveriti z raziskavami.« (Marjanovič Umek, 2009: 28) Teorije 

govornega razvoja pojasnjujejo, kako in zakaj otroci razvijajo jezikovno zmožnost. Ker govor 

predstavlja zapleten in neomejen potencial človeškega funkcioniranja, ne obstaja le ena 

teorija. Vsaka teorija, ki jo bom opisala v nadaljevanju, je prispevala h komplementarni 

razlagi  različnih vidikov govornega razvoja (Marjanovič Umek, 1990: 13). Poznavanje 

posameznih teorij omogoča vzgojitelju lažje razumevanje procesov jezikovnega razvoja ter 

njegovo spodbujanje (Otto, 2014: 54–55). Različne teorije govornega razvoja ponujajo 

teoretično osnovo, kako se govor razvija, prevladujoči sta dve težnji. Prva, ki pravi, da ima na 

jezikovni razvoj večji vpliv vzgoja in druga, ki vpliv na govorni razvoj prepisuje naravi. 

Otrok je ob rojstvu »prazen list papirja«, ki mu vzgoja in izkušnje v okolju pretežno določajo 

jezikovni razvoj. Otrok pa je lahko že »programiran« za jezikovni razvoj do take mere, da sta 

dednost in zorenje glava dejavnika jezikovnega razvoja (Otto, 2014: 25). Za razvoj jezikovne 

zmožnosti sta pomembni obe komponenti (narava in vzgoja). Posamezni raziskovalci so se 

bolj posvečali eni ali drugi, zato se je izoblikovalo več teorij o razvoju jezikovne zmožnosti in 

govora (Kranjc, 1999: 25). Nobena od teorij ne ponuja ustreznih odgovorov v celoti, vsaka pa 

nekaj prispeva h komplementarni razlagi različnih vidikov jezikovnega razvoja (Marjanovič 

Umek, 1990: 11–13).  

 

Glede na to, ali teorije poudarjajo pomen naravi ali vzgoji, se teorije razvoja jezikovne 

zmožnosti delijo na nativistične in empiristične. Empiristične teorije trdijo, da otroci dobijo 

jezikovno strukturo iz okolja. »Otroci opazujejo predmete, dogodke in dejanja okrog sebe in 

na podlagi nezadostnih jezikovnih predpostavk tvorijo jezik.« (Kranjc, 2006: 22) Učenje 

jezika tako nima posebnega položaja med različnimi vrstami učenja. Proces učenja jezika 

zanje pomeni od nekega začetka navzgor. Je le ena od vrst na splošnem področju učenja. Niso 

priznavali apriornega obstajanja jezikovnih struktur, s katerimi se otrok že rodi (prav tam).  
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Nativistične teorije zagovarjajo mnenje, da zavzema učenje jezika poseben modul v možganih 

in ima svoje posebne mehanizme. »Jezikovno učenje je proces, v katerem je treba v 

jezikovnem okolju najti ustrezne dokaze otrokovega prirojenega jezikovnega vedenja.« 

(Kranjc, 2006: 22) Gre za proces odkrivanja in ne tvorjenja kot pri empirističnih teorijah (prav 

tam). 

V nadaljevanju bom predstavila teorije govornega razvoja in kako so vključene v vzgojo in 

izobraževanje. 

 

PRISTOP NOAMA CHOMSKEGA 

Noam Chomsky je avtor splošne jezikovne teorije, ki zanika velik pomen učenja pri 

govornem razvoju. Po njegovem mnenju je »jezik v svojem najglobljem bistvu prirojena 

struktura, ki jo okolje samo aktivira, otrok mora le slišati govor, ki ga uporabljajo v njegovem 

okolju« (Marjanovič Umek, 1990: 13). Za izhodišče je postavil prirojeno védenje o jeziku, ki 

je shranjeno v otrokovem spominu. To imenuje sredstvo za usvajanje jezika (angl. Language 

Acquisition Device). Po njegovem mnenju ima otrok prirojeno univerzalno slovnico, ki je 

sredstvo, ki učenje omogoča in skupaj z naučenim predstavlja mentalno slovnico. Gre za 

prirojeno védenje, ki omogoča razvoj jezika in to zadostuje za tvorjenje mentalne slovnice v 

katerem koli jeziku. Otrok naj bi se torej rodil z določenimi jezikovnimi zmožnostmi in 

posebnim jezikovnim znanjem. To pa mu omogoča naučiti se govoriti. Otrok v tem procesu 

učenja ni aktiven. Učenje jezika je nekaj, kar se mu zgodi. Vlogo okolja Chomsky opisuje kot 

vlogo sprožilca in se nanaša na mehanizem dozorevanja. Okolje je po njegovem mnenju sicer 

potrebno, a ima zelo majhno vlogo pri razvoju jezika. Vhodni podatki so namreč veliko 

prerevni, da bi lahko vplivali na posebne strukture védenja, povezanega z jezikom (Kranjc, 

1999: 27–28; Kranjc, 2006: 30–33; Otto, 2014: 26–27).  

 

PIAGETOVA TEORIJA 

Kognitivne teorije temeljijo na delu Jeana Piageta, ki trdi, da govorni razvoj temelji na 

kognitivnem razvoju (Otto, 2014: 28; Marjanovič Umek, 1990: 13). Jezikovne strukture je 

otrok sposoben razumeti in ustvarjalno uporabiti le, ko to omogočajo njegove kognitivne 

sposobnosti (Kranjc, 2006: 33). »Kognitivni razvoj je videl kot rezultat otrokovega 

raziskovanja sveta s pomočjo senzomotoričnih mehanizmov čutil, kot so vid, dotik, voh in 

okus; to raziskovanje omogoči izdelavo posebnih in konkretnih posplošitev o delovanju sveta. 

Začetne konkretne posplošitve se nato s pomočjo serij miselnih reorganizacij prevedejo v 

abstraktno vedenje. Del tega abstraktnega védenja je jezikovno védenje.« (Kranjc, 1999: 26) 

Za razvoj jezika tako niso potrebni nobeni posebni mehanizmi. Jezik je sposobnost, ki odraža 

posameznikov razvoj drugih procesov (to so zaznavni, kognitivni in socialni procesi), ni 

samostojni mehanizem. Otrok pri učenju jezika uporablja enake mehanizme kot za katero koli 

drugo učenje. Kognitivne teorije poudarjajo aktivno vlogo otroka pri oblikovanju in 

razumevanja jezika (Otto, 2014: 28). Piaget (1962 v Otto, 2014: 28) poudarja, da se jezik pri 

otroku pojavi, ko njegova kognitivna rast doseže določeno stopnjo, kjer otrok uporablja in 
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manipulira s simboli. Simbole, kot so besede, pa otrok začne uporabljati, ko usvoji koncept 

stalnosti predmeta1.  

 

BEHAVIORISTIČNA TEORIJA 

Behavioristična teorija poudarja pri učenju jezika pomen vpliva okolja in kulture ter osebnih 

izkušenj posameznika. B. F. Skinner, ki je eden izmed predstavnikov behaviorizma, je jezik 

opredelil kot »zbirko navad, ki se jih otroci naučijo s posnemanjem okolja in tistih, ki v tem 

okolju živijo« (Kranjc, 1999: 26). Učenje jezika temelji na dražljajih, odzivih in ojačitvah, ki 

se pojavljajo v okolju. Otrok je viden kot prazen list papirja in učenje se dogaja zaradi 

povezav med dražljaji, odzivi in dogodki, ki se pojavijo po odzivnem vedenju. Kot posledica 

teh združenj se učimo jezik. Otroci se učijo jezika v situacijah, kjer dobijo spodbudo okolje.  

Odrasli so otroku govorni model in z imitacijo govornega modela iz okolja otrok razvija 

asociacije med jezikovnimi dražljaji in predmeti. Mehanizem, ki z vidika behavioristov 

poganja učenje, se imenuje operativno pogojevanje. To je oblika učenja, ki vključuje 

pozornost, ponovitve in izboljšave. Operativno pogojevanje otroka postavlja v aktivno vlogo 

procesa učenja. Ta vrsta učenja se zgodi, ko so v okolju prisotne posledice, ki so odvisne od 

specifičnega vedenja. Ko določenemu ravnanju sledi določen rezultat, te posledice vplivajo na 

ponovitev vedenja (Otto, 2014: 29–30). Otrok se razumevanja jezika nauči oziroma pridobiva 

receptivno jezikovno zmožnost skozi klasično pogojevanje. To pa je oblika učenja, pri kateri 

nevtralni dražljaj povzroči refleksne reakcije, ki so povezane s primernim dražljajem. 

Nevtralni dražljaj tako postane pogojni dražljaj (Marjanovič Umek idr., 2004: 37). 

 

DRUŽBENO INTERAKCIJSKE TEORIJE 

Družbeno interakcijske teorije poudarjajo kot ključen element razvoja in učenja jezika 

socialne interakcije2 med otrokom in pomembno osebo iz okolja (Otto, 2014: 36). 

Predstavnike3 teh teorij ne zanimajo notranji dejavniki, ki jih otrok prinese v socialno 

interakcijo. Zanima jih možnost sodelovanja in pridobivanja izkušenj ter znanja v taki 

interakciji (Skubic, 2004: 37). Otrokovo okolje na različne načine podpira njegovo 

raziskovanje jezika, npr. v pogovoru, poslušanju, ponavljanju z namenom pojasnjevanja in 

postavljanju vprašanj ter odzivanju na govorne dražljaje. Tudi Vigotski, ki je utemeljitelj 

sociokulturne teorije razvoja, je zagovarjal, da »govor izhaja iz družbe in ima socialne 

korenine ter se razvija v situacijah, ko ljudje izražajo medsebojni interes – znotraj konteksta 

komunikacije« (Otto, 2014: 36).  

 

SOCIOLINGVISTIČNA SMER 

Zagovorniki sociolingvistične smeri menijo, da jezika ne moremo omejiti na sistem pravil, ker 

vključuje več sistemov, ki jih govorec potrebuje glede na okoliščine. Poudarjajo »pomen in 

                                                           
1 Koncept stalnosti je razvil Jean Piaget (1962) in pomeni zavedanje obstoja predmeta, tudi ko ga ne vidimo. 

Koncept stalnosti pomeni, da otrok razume, da ko se predmet spet pojavi, je to isti premet z istimi lastnostmi kot 

prej. To kognitivno sposobnost otroci razvijejo skozi senzomotorične izkušnje v obdobju dojenčka (Marjanovič 

Umek idr., 2009). 
2 Socialna interakcija za S. Kranjc pomeni (1997: 307) biti »vključen v proces, kjer so naše lastne dejavnosti 

usmerjenje k drugim ljudem, njegove pa k nam.« 
3 Predstavniki družbeno-interakcijskih teorij so Austin, Searle, Bruner (Skubic, 2004: 37). 
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vpliv socialnih in socioloških dejavnikov (družina, družba) na otrokovo besedno izražanje« 

(Skubic, 2004: 38). 

 

Različne teorije govornega razvoja nam dajejo odgovor, da so otroci zelo zgodaj občutljivi za 

informacije iz okolja, ki jim omogočijo odkriti temeljne enote jezikovne strukture (tj. besede, 

besedne zveze, izreki). Občutljivi so za osnovne pomenske odnose, za red in skladenjske 

strukture, v katerih se pojavljajo besede. Lahko opazujejo razporeditev enot, ki so jih slišali, 

in razvijejo popolno jezikovno zmožnost, ko otroci dosežejo določeno stopnjo na kognitivni 

ravni (Kranjc, 2006: 34).  

 

Nobena od zgoraj navedenih teorij ne razloži govornega razvoja celostno, zato je toliko 

različnih teorij. V magistrskem delu jih opisujem, ker je pomembno, da vzgojitelj pozna 

posamezne teorije, saj lahko le tako razume procese jezikovnega razvoja in kako ga 

spodbujati. V naslednjem podpoglavju opisujem, kako teorije govornega razvoja vključujemo 

v vzgojo in izobraževanje. 

 

1.2.1 Vključevanje razvojnih teorij v vzgojo in izobraževanje 

Nativistična perspektiva spodbuja vzgojitelje k uporabi učnega načrta oziroma kurikuluma, ki 

bo otrokom omogočil, da raziščejo jezik. S priložnostmi, da uporablja in raziskuje jezik v 

ustnih in pisnih oblikah, se aktivira otroško sredstvo za usvajanje jezika, zato je pomembno, 

da vzgojitelji pri delu z otroki uporabljajo različno literaturo. Ob njej lahko otroci razvijajo 

jezik in komunikacijo. Pomembno je tudi, da otrokom damo možnosti za risanje in pisanje, 

ker spodbujata otroka h komunikaciji in oblikovanju pomenov, kako jezik deluje glede na 

njihove ideje (Otto, 2014: 27–28). 

 

Behavioristična teorija umešča govor med motorične reakcije in razlaga učenje govora po 

modelu dražljaj – odgovor – okrepitev – posplošitev (Kranjc, 1992: 20), zato se morajo 

vzgojitelji osredotočiti na dražljaje in okrepitve, ki se navezujejo na uporabo jezika. Treba je 

zagotoviti dejavnosti, ki otroke spodbujajo k jezikovnemu izražanju z imitacijo in 

ponavljanjem. Vzgojitelj predstavlja otroku govorni model. Pozitivne okrepitve (npr. 

pozornost, odobravanje, pohvala) spodbujajo otroke k interakciji z uporabo jezika. Ko 

vzgojitelji na primer učijo prstne igre in akcijske pesmi, bi se morali osredotočiti na 

ponavljanje, posnemanje in pozitivno spodbudo. Vzgojiteljevo navdušenje in pohvale za 

otroška prizadevanja pri učenju prstne igre ali akcijske pesmi bi zagotovilo nadaljnjo 

okrepitev (Otto, 2014: 31). 

 

Kognitivna razvojna teorija spodbuja vzgojitelje, da so pozorni in spremljajo otrokovo stopnjo 

kognitivnega razvoja in glede na to načrtujejo in uporabijo ustrezne dejavnosti. Kurikulum 

priznava pomen razvoja specifičnih kognitivnih funkcij kot predhodnikov sestavin za začetek 

jezika. Po Piagetu sta ti kognitivni funkciji stalnost predmeta in simbolna reprezentacija. 

Vzgojitelj mora za otroke načrtovati številne možnosti za vključevanje v senzomotorične 

aktivnosti. Nuditi jim mora tudi različne možnosti za simbolno manipulacijo in simbolno 
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izražanje ter otroke spodbujati k dejavnostim, ki jim omogočajo, da svoj svet predstavljajo s 

pomočjo ustnih in pisnih simbolov, z govorom, risanjem in pisanjem (Otto, 2014: 29). 

 

Družbeno interakcijske perspektive opozarjajo vzgojitelje, da pri delu z otroki zagotavljajo 

veliko socialnih interakcij, pri katerih se uporablja govor. Tako bo otroku omogočeno, da že 

zgodaj začne razumeti načine, v katerih deluje jezikovna komunikacija. Vzgojitelji morajo biti 

pozitivno usmerjeni k vzpostavljanju čustvenega konteksta za komunikacijo, saj to predstavlja 

motivacijo za otroka, da bo v prihodnje komuniciral z drugimi ljudmi (Otto, 2014: 131).  

 

V drugem poglavju bom opisala jezikovno zmožnost, ki se najintenzivnejše razvija v 

predšolskem obdobju, in poudarila, kako jo opredeljuje S. Kranjc, O. Kunst Gnamuš in M. 

Bešter Turk. V nadaljevanju poglavja bom poudarila tudi notranje in zunanje dejavnike, ki 

vplivajo na razvoj jezikovne zmožnosti. 

 

2 JEZIKOVNA ZMOŽNOST 

Jezik je sestavni del otrokovega življenja in v otroštvu se z uporabo jezika najintenzivnejše 

razvija jezikovna zmožnost (Marjanovič Umek, 2001: 29). 

Chomsky je leta 1965 v jezikoslovje vpeljal pojem zmožnost. Uveljavil je razlikovanje med 

splošno zmožnostjo in individualno performanco. »Govorec/poslušalec na podlagi prirojenega 

mehanizma za usvajanje jezika in bivanja v homogeni jezikovni skupnosti usvoji znanje 

svojega prvega/maternega jezika ‒ tj. razvije zmožnost, da na podlagi končne množice 

znamenj in pravil tvori neskončno število pravilnih povedi svojega jezika oz. prepozna 

tvorjene povedi kot pravilne oz. nepravilne. To, kar posameznik na podlagi svojega 

jezikovnega potenciala (zmožnosti) v prvem jeziku dejansko uporabi pri konkretnem 

govorjenju (sporazumevanju), pa je uresničitev njegove zmožnosti.« (Bešter Turk, 2011: 114) 

Pri pojmovanju zmožnosti je Chomskega nadgradil Hymes (1972), ko je pojmovanju 

jezikovne zmožnosti dodal družbeno vlogo jezika. Na podlagi novih spoznanj je Chomsky 

(1980) svoj zgodnejši pojem zmožnosti preimenoval v slovnično zmožnost in vpeljal še 

pojem pragmatična zmožnost (Bešter Turk, 2011: 115).  

 

V slovenskem prostoru je pojem sporazumevalna zmožnost v 80. letih 20. stoletja vpeljala O. 

Kunst Gnamuš (1984: 93). O sporazumevalni zmožnosti je pisala, da »za sporazumevanje ne 

zadošča poznavanje pravil slovničnega oblikovanja; poznati je treba tudi okoliščine, v katerih 

je mogoče z izrekanjem posameznih povedi ali njihovih sklopov doseči sporočilni namen« 

(Kunst Gnamuš, 1984: 9). Razlikovala je med jezikovno zmožnostjo in sporazumevalno 

zmožnostjo. »Jezikovne zmožnosti so sestavljene iz pravil povezovanja, ki usmerjajo 

oblikovanje povedi slovenskega jezika ter njihovo povezovanje v nadpovedne sestave. 

Sporazumevalne zmožnosti pa so sestavljene iz izbirnih pravil, ki usmerjajo sporočilnemu 

namenu ter govornemu položaju in vsebini ustrezno izbiro socialne, funkcijske, prenosniške 

zvrsti, besedja, skladenjskih variant.« (Kunst Gnamuš, 1986: 26) Jezikovne zmožnosti 
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poimenuje kot kompleksen sestav »slovničnih, semantičnih, pragmatičnih in metaforičnih 

zmožnosti, ki se razvijajo z jezikovnimi dejavnostmi« (Kunst Gnamuš, 1992: 50).  

M. Bešter Turk (2011: 120) sporazumevalno zmožnost opredeljuje kot »zmožnost govorca in 

poslušalca, da se ob upoštevanju okoliščinskih dejavnikov različnih vrst lahko 

sporazumevata«. Loči jezikovno in pragmatično zmožnost, a sporazumevalna zmožnost ni 

vsota jezikovne in pragmatične zmožnosti. Pragmatična zmožnost je okvir za jezikovno 

zmožnost. 

 

M. Bešter Turk in O. Kunst Gnamuš sporazumevalno zmožnost uporabljata kot nadpomenko 

slovnične in pragmatične zmožnosti. S. Kranjc (1999: 53) pravi, da je to neustrezno, saj je ena 

od podpomenk v sistemu razvrščena na mesto nadpomenke in se ji s tem predpisuje 

pomembnejšo vlogo kot drugi. Po njenem mnenju slovnična zmožnost (ta sestoji iz besedišča, 

pomenoslovja, skladnje, oblikoslovja in glasoslovja) in sporazumevalna zmožnost (kot 

sopomenka za pragmatično zmožnost) tvorita jezikovno zmožnost (prav tam). 

 

Jezikovna zmožnost ne pomeni le otrokove zmožnosti sporazumevati se z okoljem. Je 

zmožnost razumeti pomen in vlogo določenega jezikovnega sredstva v besedilu in možnosti, 

ki nam jih to sredstvo ponuja, ter ga pri tvorjenju pravilno in smiselno uporabiti (Kranjc 2011: 

12–17). V magistrskem delu bom uporabila opredelitev jezikovne zmožnosti S. Kranjc (1999: 

54–55), ki jo deli na slovnično in pragmatično zmožnost, slednja pa je v literaturi velikokrat 

poimenovana kot sporazumevalna zmožnost. Otrok mora zato za sporazumevanje in uspešno 

sodelovanje v komunikacijskem procesu obvladati tako slovnična pravila (pregibanje besed, 

tvorba besed in povedi ipd.) kot tudi pragmatična načela (kdaj, s kom, kje, zakaj in kako 

govoriti) (prav tam). 

 

Slika 1: Shema jezikovne zmožnosti po S. Kranjc (1999: 53) 
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2. 1 RAZVOJ JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI 

Razvoj jezikovne zmožnosti se začne takoj po rojstvu. Otroku je ob rojstvu naložena obsežna 

naloga, da se nauči pragmatičnih in slovničnih pravil, ki sestavljajo jezikovno zmožnost 

govorca (Grginič, 2005: 47–48). Postavlja se vprašanje, kako sta pragmatična in slovnična 

zmožnost povezani, ali sta odvisni druga od druge, katera se pojavi prej, ali se razvijeta obe 

hkrati (Kranjc, 1999: 55).  

 

Pragmatično zmožnost otrok razvije do neke mere pred slovnično, saj v predjezikovnem 

obdobju vzpostavlja komunikacijo z okoljem z različnimi nejezikovnimi sredstvi (jok, geste, 

smeh, obrazna mimika). Preko vokalizacije, preprostih gest, govornega obrata in recipročnosti 

sporoča, ali je lačen, žejen, vesel, bolan itn. Tako je na ravni pragmatičnosti govora otrok 

vključen v dialog in pogovor mnogo prej, kot razvije slovnico svojega jezika, zato o slovnični 

zmožnosti v predjezikovnem obdobju ne moremo govoriti. Čeprav otrok še ne obvlada 

uporabe jezikovnih sredstev, se rodi s sposobnostjo interakcije s fizičnim in socialnim svetom. 

Ima razvit vizualni sistem, kar predstavlja dobro osnovo za učenje jezika. Ko otrok izgovarja 

besede, usvaja slovnična pravila za njihovo pregibanje in tvorjenje, uči se pravil tvorjenja 

izrekov in besedil. S tem postopoma raste njegova slovnična zmožnost (Van Valin, 1991, v 

Kranjc, 1999: 55). Ob razvoju slovnične zmožnosti se otrok hkrati uči tudi pravil, kdaj in 

kako reagirati s katerim od jezikovnih sredstev, ki se jih je naučil. Ugotovi, da različne 

situacije zahtevajo različne oblike govora. Otrok se uči interpretirati obliko in strukturo 

govorčevega izražanja in s tem pridobiva tudi pragmatično zmožnost (Marjanovič Umek, 

2009). 

 

Če upoštevamo le jezikovno obdobje, lahko rečemo, da se slovnična in pragmatična zmožnost 

razvijata sočasno, vendar neodvisno druga od druge. Pragmatična zmožnost je od slovnične 

zmožnosti neodvisna, z njo je le neposredno povezana. Obe sta povezani, med njima obstaja 

interakcija, ki zagotavlja uspešno komunikacijo. To pomeni, da učenja jezika ne moremo in 

ne smemo omejiti samo na poučevanje ene zmožnosti. Otroku moramo dati možnost, da 

razvije obe in si tako pridobi celovito jezikovno zmožnost (Van Valin, 1991 v Kranjc, 1999: 

55).  

 

T. Žerdin (2003: 18) pravi, da so »dosežene stopnje jezikovne zmožnosti pri ljudeh različne«. 

Jezikovne zmožnosti močno vplivajo na učno uspešnost otrok. Nekateri otroci so za jezik 

posebno nadarjeni, nekateri otroci pa imajo ovire in jezikovnih spretnosti ne morejo 

uporabljati tako kot večina ljudi. To vpliva tako na učenje branja in pisanja kot na računanje 

in na vse učne predmete, pri katerih se znanje ugotavlja s pomočjo jezika ali besedil (prav 

tam). 

 

2. 2 DEJAVNIKI RAZVOJA JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI 

Da lahko proces učenja jezika vzgojitelji ustrezno načrtujejo, morajo poznati zakonitosti 

procesa. Prav tako pa morajo vedeti, kako se razvija jezikovna zmožnost, na kakšen način jo 

lahko spodbujamo in kaj vse nanjo vpliva (Grginič, 2005: 48).  
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Na razvoj jezikovne zmožnosti vplivajo različni dejavniki. Med notranjimi so psihološki 

(motivacija, čustveno stanje) in fiziološki (predispozicije za razvoj govora). Med zunanje 

dejavnike štejemo socialni položaj družine, število otrok v družini, izobrazbeno strukturo 

staršev in širše družbeno okolje, v katerem družina živi. Na razvoj govora otroka vpliva tudi 

njegova vključenost v vrtec. Otrok, ki obiskuje vrtec, dobi različne možnosti širjenja izkušenj, 

ki jih v jezikovnem obdobju razvoja govora izrazi z jezikom v različnih komunikacijskih 

položajih. Zunanji dejavniki lahko celo vplivajo na nekatere psihološke oz. notranje dejavnike 

(Kranjc, 1999). 

 

2. 2. 1 NOTRANJI DEJAVNIKI RAZVOJA JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI 

Temeljni pogoj za ustrezen jezikovni razvoj so otrokove zgodnje senzorične in motorične 

izkušnje ter normalen razvoj psihičnih funkcij. Vid, sluh, tip, gibalni občutki, otrokov prehod 

v pokončno držo, sposobnost gibanja v prostoru in normalen intelektualen razvoj 

predstavljajo temelj jezikovnega razvoja (Žerdin, 2003: 21).  

 

Sestavni del celotnega duševnega razvoja je tudi jezikovni razvoj, nanj pa vplivajo sluh, 

inteligentnost ter nevrološko dozorevanje. Za sprejemanje govora je najpomembnejši organ 

uho. Vsi šumi, glasovi in govor povzročajo valovanje, ki gre v zunanje uho skozi srednje uho 

in notranje uho do slušnega živca. Živec prenese dražljaj v slušno središče in v Wernickejevo 

središče4. Tu so shranjeni znani vtisi in na podlagi teh razpoznavamo besede in glasove. 

»Slišana in spoznana beseda vzbudi predstavo ali misel po asociacijskih zvezah, ki določi 

reakcijo. Pobuda se prenese v Brocovo središče5, kjer so shranjeni motorični vtisi besed. Od 

tu gre pobuda skozi motorično sfero – skozi središče za inervacijo govoril in po motoričnem 

živcu do govornih organov, ki izvedejo pobudo z usklajenimi gibi govoril, ki se navzven kaže 

kot govor.« (Omerza, 1972: 16) 

Otrok, ki ima dober sluh, se uči jezika s poslušanjem in posnemanjem drugih ljudi. Tisti 

otrok, ki slabo sliši, svojih glasov izreke ne more primerjati z izgovarjavo drugih, zato jih 

posnema le približno, in sicer ob vidnem posnemanju in vidnem nadzoru. Dober sluh je 

potreben za pridobivanje besednega zaklada, posledici slabega sluha pa sta siromašni besedni 

zaklad in pomanjkljivo razumevanje pomena besed (Žerdin, 2003: 25). 

Intelektualne sposobnosti pri otroku morajo biti razvite za jezikovni razvoj, ker omogočajo 

rabo simbolov, abstrakcijo in avtomatizacijo. T. Žerdin (2003: 25) pravi, da je »samo umsko 

dovolj razvit otrok sposoben posploševanja, abstrakcije, odmišljanja nebistvenega, ločevanja 

posameznih stvari od splošnih pojmov.« Besedo v prenesenem pomenu lahko razumemo le s 

posplošeno izkušnjo in nato se iz niza črk sestavi beseda. Jezik pomeni rabo simbolov, 

simboli pa so abstraktne kategorije. Sporočanje poteka samodejno, brez posebnega 

                                                           
4 Wernickovo področje je možganski center za razumevanje govora v zgornjem zadnjem delu senčnega režnja. V 

senčnem režnju so najpomembnejša spominska področja. Razumevanje in produkcija govora aktivira nevronske 

mreže, ki ne zajemajo samo senčni in čelni, temveč tudi zatilni in temenski reženj (Grad, 2017). Wernickovo 

središče je glavno senzorično središče, v katerem se porajajo zvočni vtisi našega govora (predvsem zlogov, 

besed, stavkov). Lahko mu rečemo »shramba« naših besed oz. naše besedišče (Omerza, 1972: 15). 
5 Je asociacijski in specializirani del skorje – predel za izgovarjavo besed. Leži v čelnem režnju leve polovice 

možganov (Dolinar, Cunk Manić in Tarman Šmit, 2016: 160). V njem nastajajo motorični vtisi gibanja govoril. 

Spada v glavno motorično središče za funkcijo govora. (Omerza, 1972: 15).  
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razmišljanja. Samodejno potekajo izgovarjava glasov, kombinacija besed, priklic ustreznih 

besed, raba fraz, ustavljenih vzorcev. Če ni celotni proces med mišljenjem in sporočanjem 

samodejen, naletimo na težavo in sporočanje postane zavedno (prav tam). 

Govor je psihofizični proces, ki ga vodi in nadzira živčni sistem. Živčni sistem je materialna 

osnova duševnosti, ki povezuje z živci cel organizem z njegovimi deli v zaključno enoto, ki se 

razvija predvsem na podlagi refleksov in pogojnih refleksov. Osrednji živčni sistem pa 

nadzira celotno refleksivno dejavnost (Omerza, 1972: 14). Okvare osrednjega živčnega 

sistema vplivajo na celoten otrokov razvoj – jezikovni, gibalni, čutni, intelektualni. Govorne 

motnje, ki nastanejo zaradi poškodbe, bolezni osrednjega živčnega sistema je težko odpraviti, 

pogosto se popravijo le delno (Žerdin, 2003: 27).  

 

Otrokov jezikovni razvoj je odvisen tudi od otrokovih osebnostnih potez. Introvertiranega 

otroka bo v jezikovnem razvoju bolj zavrla zahteva staršev, naj bo tiho, ko odrasli govorijo. 

Otrok, ki se počasi odziva, se bo še manj jezikovno odzival, če bodo starši od njega zahtevali, 

da mora desetkrat premisliti, preden kaj reče. Nesamozavestni in plašni otrok si ne bo upal 

spraševati, kaj besede pomenijo in si ne bo upal uporabljati novih besed, ker se bo bal, da bi 

jih narobe izgovoril in bi se mu drugi smejali (Žerdin, 2003: 23). 

Normalen razvoj senzoričnih in motoričnih izkušenj ter psihičnih funkcij pa sami po sebi ne 

zagotavljajo ustreznega razvoja jezika. Oplemenititi jih mora človeška bližina. Potrebna je 

topla in nežna, stalna, zanesljiva in spodbudna oseba, ki se s čustvi in z besedami odziva na 

otrokove glasove in potrebe (prav tam: 21).  

 

2.2.2 ZUNANJI DEJAVNIKI RAZVOJA JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI 

S. Kranjc (2006: 34) trdi, da bo vsi dejavniki enako pomembni, a »če bi morali dati obe vrsti 

dejavnikov na tehtnico, bi se ta kljub vsemu prevesila na stran zunanjih dejavnikov«. 

Kakovost otrokovega družinskega okolja, socialno-ekonomske značilnosti družine in 

kakovost vrtca so najpogosteje izpostavljeni zunanji dejavniki jezikovnega razvoja 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 50). Ker je razvoj govora v veliki meri povezan 

tudi z okoljem, je mogoče določene primanjkljaje, vezane na okolje, kasneje nadomestiti 

(Marjanovič Umek, 2001: 30). Otrok za razvoj jezikovnih zmožnosti potrebuje veliko 

različnih dražljajev iz okolja in časa (Marjanovič Umek, 1990: 88).  

 

Vloga družinskega življenja pri razvijanju jezikovnih zmožnosti 

Starši za svojega otroka izberejo jezik in to predstavlja njihovo prvo jezikovno nalogo. Na 

otrokov jezikovni razvoj širše okolje vpliva s kulturno ravnjo, z navadami, vrednotami in z 

značilnostmi temperamenta. Otrok za normalen razvoj jezika poleg ustrezne genetske zasnove 

potrebuje ustreznega jezikovnega vzorca ter bogate jezikovne in intelektualne spodbude. 

Pripomore tudi otrokova naravna vedoželjnost in pripravljenost staršev, da tej vedoželjnosti 

strežejo (Žerdin, 2003: 21).   

 

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

razvoj jezikovnih zmožnosti. Kakovostno družinsko okolje je celovit in večplasten kontekst, 

ki vključuje tako priložnosti in možnosti, ki jih okolje nudi za jezikovni razvoj otroka. 
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Družinsko okolje otroku ponuja različne možnosti za razvoj z dejavnostmi, s katerimi starši 

spodbujajo in nudijo podporo razvoju otrokove govorne kompetence (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006: 50).  

Dejavnosti staršev6, s katerimi spodbujajo govorno kompetentnost otrok (Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006: 50–53): 

 pogostost govornih interakcij med otrokom in mamo; 

 usmerjanje pozornosti predmetom in dogodkom, ki si jih v skupni igri delijo otroci in 

starši; 

 spodbujanje govorne interakcije med vsakodnevno rutino; 

 razširitev in preoblikovanje tistega, kar je otrok povedal; 

 pogovori o temah, ki otroka zanimajo; 

 poslušanje otroka dovolj dolgo, da se lahko odzove na govorne spodbude; 

 postavljanje različnih vprašanj; 

 spodbujanje otrokovega pretvarjanja v simbolni igri; 

 vključevanje otrok v pogovor o tem, kaj je počel čez dan ali kaj bi rad počel; 

 spodbujanje otrokovega večmodalnega zaznavanja (z uporabo različnih komunikacijskih 

sistemov – televizija, video, računalniške igre) in povezovanja govora s pisno besedo, 

ilustracijami v slikanicah in različnimi dejavnostmi; 

 izpostavitev otroka otroški literaturi ‒ skupno ali samostojno branje slikanic, knjig in 

revij;  

 branje literature otrokom – starši kot socialni model. Pogosto glasno branje otroške 

literature; 

 spodbujanje otrok k samostojnemu tihemu branju; 

 pogovori o slikah v knjigi, o tem, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo ali kaj se je zgodilo v 

prebranih zgodbah. 

 

L. Marjanovič Umek, A. Podlesek in U. Fekonja (2005) so na podlagi rezultatov vprašalnika, 

ki temelji na samooceni staršev o kakovosti družinskega okolja in dejavnostih, med katerimi 

spodbujajo govorni razvoj otroka, prišle do zaključka, da se tiste dejavnosti v družini, ki so v 

večji meri načrtovane in ki od otrok staršev zahtevajo več časa, bolj povezujejo z otrokovim 

govornim razvojem. Vplivajo celo bolj kot sama značilnost maminega govora ali značilnost 

komunikacije med mamo in otrokom med vsakodnevnimi dejavnostmi. Med dejavnosti, ki od 

staršev zahtevajo več časa in načrtovanja, sodijo obiski lutkovne predstave, učenje črk, 

vključevanje v govorno interakcijo med skupnim branjem (Marjanovič Umek, Fekonja, 

Kranjc, 2006: 52–53).  

Povezanost različnih dejavnikov družinskega okolja in otrokove govorne kompetentnosti je 

dvosmeren proces. Tako kot starši z izbiro dejavnosti in značilnostmi svojega govora 

spodbujajo otrokov govorni razvoj, tudi otrok s svojim govorom in zanimanjem za določeno 

                                                           
6 Na podlagi raziskav naslednjih avtorjev sem poudarila dejavnosti, s katerimi starši spodbujajo in nudijo 

podporo za razvoj govorne kompetentnosti: Hoff in Naigles, 2002; Sabbagh in Baldwin, 2001; Silven, Ahtola in 

Niemi, 2003; American Medical Assoction, 2003; Harris, 1993 v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 

50–53). 
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dejavnost vpliva na govor staršev in njihovo izbiro dejavnosti z njimi. Otrok tako tudi sam 

dejavno sooblikuje značilnosti in kakovost družinskega okolja (prav tam). 

 

Poleg dejavnosti, ki jih izvajajo starši z otrokom, imajo socialno-demografske značilnosti 

družine pomemben učinek na govorni razvoj otroka. Ugodni demografski dejavniki se 

pozitivno povezujejo z obsegom in s kakovostjo govorne interakcije med starši in otroki. 

Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki jih avtorji izpostavljajo v svojih raziskavah, 

povezanih z govornim razvojem, je stopnja izobrazbe otrokove mame. Ta dejavnik je povezan 

z razvojem različnih vidikov otrokovega govora. Mame z višjo izobrazbo namreč izražajo 

višja zgodnejša pričakovanja o sposobnostih svojih otrok in višjo govorno kompetentnostjo 

kot mame z nižjo stopnje izobrazbe. Prav tako je kakovost družinskega okolja povezana s 

stopnjo izobrazbe mame, in sicer v družinah, kjer ima mama višjo stopnjo izobrazbe, svoje 

otroke pogosteje spodbujajo k rabi jezika, jim večkrat berejo, z njimi obiskujejo knjižnico, 

kino in druge kulturne ustanove. Otroci, ki imajo mame z višjo stopnjo izobrazbe ob slikanici 

pripovedujejo bolj koherentne zgodbe, bolj razumejo in uporabljajo besede, ki poimenujejo 

pojme ter uporabljajo raznolikost besed v svojem govoru, kot tisti otroci, ki imajo mame z 

nižjo stopnjo izobrazbe. Mamina izobrazba je tudi najboljši napovednik govorne 

kompetentnosti otrok pri petih letih (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 52–55).  

 

Vloga vrtca in vzgojitelja pri razvijanju jezikovnih zmožnosti 

Proces razvoja jezikovne zmožnosti se začne s sorazmerno nerazvitim kognitivnim sistemom 

in preprostim jezikovnim sistemom, zato pri razvoju svoje jezikovne zmožnosti otroci v vrtcu 

potrebujejo kakovostno spodbudo, ki jo lahko nudijo le dobro usposobljeni strokovni delavci 

(Kranjc, 2011: 16). Omerza (1972: 55) pravi, da je obvladanje jezika nedvomno rezultat 

skupnega dela otroka in tistih, ki ga obkrožajo. 

 

Otrok v vrtcu razvija jezik v polnopomenskem kontekstu. Nauči se sporočati svoje izkušnje z 

jezikovnimi in nejezikovnimi sredstvi, uči se razumevati načine, kako drugi sporočajo in 

predstavljajo lastne izkušnje (Marjanovič Umek, 2001: 26–30). Ker je razvoj otroškega 

govora povezan s tem, da je čim več različnih tem v pogovorih in stavčnih strukturah, mora 

vzgojiteljica predlagati in načrtovati teme pogovorov, prav tako pa dati otrokom možnost, da 

sam uveljavlja teme. Čim več različnih izrekov o različnih predmetih sliši otrok, tem hitreje se 

razvija njegov jezik. Pomembni so tudi sprotni popravki napak, ki ji izreče otrok, saj tako 

dobi takojšnjo povratno informacijo, vendar pa ti popravki ne smejo biti prepogosti in 

preočitni, saj lahko povzročijo nasprotni učinek in v otroku zatrejo vsakršno željo po 

komunikaciji (Grginič, 2005: 47). Otrok se uči različnih jezikovnih sredstev in primernosti 

njihove uporabe s posnemanjem govora in z oponašanjem odraslih oseb, starejših otrok ali 

vrstnikov. »Razvoj otrokovih jezikovnih spretnosti vpliva na sposobnost vzpostavljanja 

socialnih odnosov z odraslimi in drugimi otroki, tako kot lahko spretnosti v socialnih 

interakcijah spodbujajo ali ovirajo jezikovni razvoj.« (Marjanovič Umek, 2001: 26–30) 

 

Tako kot starši tudi vzgojitelj otroku predstavlja govorni in jezikovni zgled, zato je 

pomembno, da je otrok v pogovoru enakovredni partner. Vzgojitelj mora otroka spodbujati h 

komunikaciji, mu pustiti, da sam uvede teme pogovora ter razširiti in poglobiti otrokovo 
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pojmovanje. Prav tako mora vzgojitelj pozorno poslušati komunikacijo med otroki, se 

pogovarjati z njihovimi starši, vodstvom vrtca in sodelavci. Zagotavljanje razvojno ustreznega 

jezikovnega konteksta je ključna vloga vzgojitelja pri zagotavljanju spodbudnega učnega 

okolja, zato sta pomembni vzgojiteljevo razumevanje pomembnosti verbalnih interakcij in 

poznavanje različnih načinov spodbujanja teh interakcij, ki jih vzgojitelj vključuje in načrtuje 

v delo v oddelku. Pri načrtovanju dejavnosti se mora vzgojitelj zavedati različnih jezikovnih 

in socialno-kulturnih izkušenj otrok v oddelku. Slediti mora razlikam med otroki in vsem 

omogočiti, da se razvijajo na predhodnih izkušnjah in znanju. Pri tem je pomembno, da 

vzgojitelj oblikuje pozitiven pogled na jezikovno različnost otrok v oddelku, da oblikuje 

pozitivno učno okolje, ki je osnovano na zmožnostih otrokovega materialnega jezika (Otto, 

2014: 168–257). Ustvariti je treba okolje, kjer se bo otrok počutil dobro in varno, saj bo otrok 

le tako pripovedoval, spraševal, ponavljal (Marjanovič Umek, 1990: 88).  

 

L. Marjanovič Umek (1990: 88–89) je prišla do sklepa, da so otroci v vrtcih deležni več 

neposrednih spodbud na področju govornega razvoja kot otroci, ki ne hodijo v vrtec. Otroci, 

ki hodijo v vrtec, se namreč uspešno vključujejo v skupine sovrstnikov in uporabljajo 

jezikovno komunikacijo za oblikovanje igralne skupine in vzdrževanje odnosov v njih. 

 

Ko opisujemo in analiziramo jezikovno zmožnost, je treba upoštevati interakcijo vseh 

dejavnikov. Za razvoj jezikovne zmožnosti ni mogoče trditi, da so dovolj zgolj notranji ali 

samo zunanji dejavniki7, zato učenja jezika ne moremo omejiti samo na poučevanje ene od 

zmožnosti. Otrok si mora pridobiti celovito jezikovno zmožnost (Grginič, 2005: 51). 

 

V tretjem poglavju bom umestila jezik kot enega izmed področij v Kurikulum za vrtce in kot 

povezovalno sredstvo med vsemi področji. 

 

3 JEZIK V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Vzgoja v vrtcu v veliki meri poteka z rabo jezika. Tako kot starši ima tudi vzgojiteljica 

pomembno vlogo v spodbujanju jezikovnega razvoja otrok. Vzgojiteljica pri svojem delu 

veliko pojasnjuje in opisuje (Browne, 1996, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 

133). A za razvoj jezikovne zmožnosti ne zadošča le poslušanje fonetično pravilnega govora, 

potrebna je tudi otrokova lastna aktivnost in proces »odkrivanja« (Marjanovič Umek, 1990: 

88–89). Otrok mora postati aktiven udeleženec v komunikacijskem procesu (Grginič, 2005: 

54). Le tako bo tudi pridobil védenje o slovnici jezika (slovnična zmožnost) in o pravilih 

komunikacije (pragmatična zmožnost). Otrok se nauči kdaj, kje, s kom, o čem, zakaj in kako 

govoriti. Uči se novih besed, oblik besedil in tvori večbesedne izjave ter zanj nove stavčne 

strukture. Na razvoj jezikovne zmožnosti vpliva tudi Kurikulum za vrtce kot dokument, ki ga 

pri svojem delu uporabljajo vzgojitelji (Kranjc, 2011: 14).  

                                                           
7 Rezultat računalniške simulacije učenja jezika, ki jo je izvedel Gold s sodelavci, je razjasnil, da bi proces 

učenja brez prirojenih dispozicij trajal celo večnost. Prav tako težko pa bi se jezika učili brez ustreznega 

konteksta, zato avtorji raziskav učenja jezika ne razpravljajo o tem, ali je za razvoj jezika pomembno samo 

prirojeno znanje ali samo vzgoja (Grginič, 2005: 51). 
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Kurikulum za vrtce vzgojiteljem predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcu. V njem so 

predstavljeni globalni cilji in iz njih izpeljani cilji po področjih. Predlagani so tudi primeri 

vsebin in dejavnosti, ki vzgojiteljem predstavljajo možne načine uresničevanja ciljev. 

Vzgojitelji sami načrtujejo delo v vrtcih, in sicer z upoštevanjem organizacije življenja v 

vrtcu, neposrednim odzivanjem otrok v oddelku in z vpetostjo vrtca v širše okolje (Bahovec 

idr., 1999: 7–9).  

Ker je predšolsko obdobje najpomembnejše obdobje za razvoj govora, se v Kurikulumu za 

vrtce največ ciljev nanaša na razvoj jezikovne zmožnosti (Grginič, 2005: 53). Otroci se v tem 

obdobju naučijo izražati čustva, misli, izkušnje in razumeti sporočila drugih. Jezikovna 

dejavnost v predšolskem obdobju vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z 

odraslimi in otroki. Dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravnimi (s fonološko, 

morfološko, skladenjsko-pomensko, pragmatično). Jezikovno področje v vrtcu obsega obširen 

izbor dejavnosti; pripovedovanje, pogovori, poslušanje glasnega branja, opisovanje, 

domišljijske in socialne igre, dramatizacije, izmišljanje zgodb in pesmic, uganke, izštevanke, 

rime, besedne igre (Bahovec idr., 1999: 31).  

 

Ko vzgojiteljica načrtuje jezik, vpliva na govorni razvoj otrok (Kranjc in Saksida, 2001: 80): 

 s standardnim jezikom, govorom odraslih, kar pomeni, da mora vzgojiteljica dobro 

poznati in paziti na svoj stil komunikacije; 

 z izbiro tem pogovorov, ki jih predlaga otroku; 

 z izborom pravljic, zgodbic, pesmi, iger in tudi filmov. Avtorja pravita, naj bodo knjige, 

slikanice, pesmi, igre in filmi skrbno izbrani, saj (tudi če niso) vplivajo na razvoj 

otrokovega govora, na oblikovanje lastnega besedilnega sveta in širjenje referenčnega 

potenciala;  

 z obiski gledališč, razstav in podobno (npr. kina). S takimi obiski namreč otroku 

omogočimo sodelovati v različnih govornih položajih. Otrok tako dobi informacijo, da v 

različnih govornih položajih, v katerih sodelujejo različne osebe, uporabljajo različne 

načine govora. 

 

Vloga vzgojitelja pri jezikovnih dejavnostih je, da se z otroki ne pogovarja v pootročenem 

govoru, otroka spodbuja pri uvajanju komunikacije, pozorno posluša komunikacijo otrok, ima 

poglobljene pogovore z otroki, spodbuja otroke, da uporabljajo čim več knjig, pravljic, 

pesmic ter iger, nudi možnost, da je otrok ustvarjalen v jeziku, uporablja tisk in črke v 

vsakdanjem kontekstu, nudi možnost, da otrok ustvarja lastne knjige (Bahovec idr., 1999: 35–

37). Poleg usmerjenih dejavnosti na jezikovni razvoj vplivajo tudi prehodne dejavnosti, kot 

so: prosta igra, pravila, dnevna rutina (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 59). 

Pomembno vlogo imajo tudi preprosta besedila v vsakdanjem življenju: zapis otrokovega 

imena ob risbi, kuharski recepti, jedilniki, kratka sporočila (Bahovec idr., 1999: 31).  

 

Medtem ko otroci slovnično zmožnost v predšolskem obdobju razvijejo ob dejavnostih 

glasnega branja vzgojitelja in ciljno usmerjenih didaktičnih igrah, pragmatično zmožnost 

najpogosteje razvijejo v simbolni igri (Grginič, 2005: 51). »Otroška igra je ena od pomembnih 

in specifičnih dejavnosti, ki je na različne načine vpletena v Kurikulum za vrtce, in sicer tako 
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v načrtovane dejavnosti kot v siceršnje življenje otrok v vrtcu.« (Marjanovič Umek, 2001: 44) 

Značilnosti otroške igre so: 

 v vsebini igre se odražajo dogodki in odnosi iz otrokovega življenja, 

 igro soodločajo igrače in drugi materiali,  

 igra je notranje motivirana, 

 njen cilj je lahko igralna dejavnost sama,  

 osebnostno močno angažira otroka,  

 izraznost v igri je zelo velika,  

 v njej se prepletajo različna področja otrokovega razvoja.  

Simbolna igra je pretvarjanje, simbolna uporaba predmetov, raba besed kot simbolov, gibalne 

simbolne predstavitve. V njej prihaja do prepleta spoznavnih, socialno-kognitivnih, socialnih, 

jezikovnih sposobnosti in spretnosti. Najvišja oblika simbolne igre je igra vlog, ki spodbuja 

izrazni govor. Ker imata igranje vlog in uporaba različnih predmetov v igri drugačne funkcije 

kot v realnem življenju, mora otrok, ki se v igri igra simbolne transformacije, definirati in 

jezikovno poimenovati predmete, tako da imajo jasen pomen in so razumljivi drugim otrokom 

v igri. Poleg tega simbolna igra spodbuja rabo jezika v več funkcijah in v njen prevladujejo 

metakomunikacijske izjave. Raven simbolne igre ni odvisna samo od otrokovega razvoja, 

ampak je odvisna tudi od oblikovanja skupin, vrste igrač, igralnega materiala, vloge odraslih. 

Igra ponuja možnost za otrokov razvoj in učenje, saj se v njej naravno prepletajo različna 

področja otrokovega razvoja. V njej praviloma otroci dosegajo višje ravni razvoja posameznih 

psihičnih funkcij kot v neigranih situacijah. A kljub temu ne moremo reči, da se lahko 

predšolski otrok nauči vsega skozi igro. Nikakor se ne sme odrekati pomembnosti vsem 

ostalim dejavnostim, ki so glede na cilje enako ali bolj primerne in strokovno upravičene 

(Marjanovič Umek, 2001: 44–50).  

Govorni in spoznavni razvoj sta v predšolskem obdobju soodvisna in v simbolni igri pogosto 

drug drugega podpirata. Jezikovne sposobnosti in spretnosti S. Smilansky (1968, v 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 66) zelo povezuje s pretvarjanjem v simboli igri. 

Tudi Corsaro in Eder (1990, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 66) opisujeta 

različne komunikacijske strategije v simbolni igri. Te so: parajezikovni znaki (intonacija, 

višina glasu), opisovanje dejavnosti, ponavljanje, semantične povezave, vzbujanje pozornosti, 

direktivnost, vprašanja. Otrok v simbolni igri povezuje in razvija govorno zmožnost, miselne 

strategije, ročne spretnosti (prav tam: 67). 

 

Jezik ne predstavlja posameznega in ločenega področja v Kurikulumu za vrtce, saj se prepleta 

z vsemi ostalimi področji. Prav tako predstavlja orodje, ki ga otrok uporablja v različnih 

situacijah v vrtcu in izven njega. Razvoj otrokove jezikovne zmožnosti poteka v okviru vseh 

področij, vključenih v Kurikulum za vrtce (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 133). 

Ustvarjalci Kurikuluma za vrtce pravijo, da je »razvoj jezika naravno vpleten v vsa področja 

dejavnosti« (Bahovec idr., 1999: 31). Tako ima jezik v procesu vzgoje in izobraževanja 

dvojno vlogo. Poleg tega, da jezik sodi v eno izmed področij v Kurikulumu za vrtce, je hkrati 

tudi načelo, ki povezuje vsa ostala področja dejavnosti. Lahko torej rečemo, da je področje 

jezika povezano z vsemi drugimi področji dejavnosti v vrtcu (Kranjc in Saksida, 2001: 105). 

Jezik tako predstavlja orodje za učenje otrok skozi cel Kurikulum za vrtce (Marjanovič Umek, 
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Kranjc in Fekonja, 2006: 133), zato mora vzgojiteljica v vseh dejavnostih dajati otroku 

govorni zgled, saj neposredno vplivala na razvoj njegove jezikovne zmožnosti. To pa 

predstavlja prvi korak k integraciji področij, ki vodi k celotnemu razvoju otroka (Kranjc in 

Saksida, 2001: 79).  

 

Jezikovna zmožnost, poleg zmožnosti sporazumevati se z okoljem, pomeni tudi zmožnost 

interakcije z igro, umetnostjo in drugimi spoznavnimi področji (narava, matematika, družba) 

(Bahovec idr., 1999: 22). V magistrskem delu bom razvoj jezikovne zmožnosti povezala s 

filmsko umetnostjo, zato bom v četrtem poglavju opredelila filmsko vzgojo in navedla 

razloge, zakaj film uporabljati že v vrtcu. Prav tako bom razložila, zakaj je pri filmski vzgoji 

izredno pomembna vzgojiteljeva vloga. 

 

4 FILMSKA VZGOJA 

Danes živi otrok v okolju, kjer ga nenehno obkrožajo avdiovizualne podobe oziroma mediji, 

ki imajo močan vpliv na življenje, zato je potrebno usklajeno in sistematično izobraževanje o 

različnih oblikah medijev, ker je to nujni pogoj za bivanje v sodobnem svetu in le tako bo 

otrok medije pravilno razumel. Zaradi tako močnega vpliva medijev postaja izobraževanje o 

njih celo temeljna človekova pravica (Slatinšek, 2007: 7). UNESCO spodbuja medijsko 

izobraževanje že od leta 1982, ko so strokovnjaki iz številnih držav razpravljali o medijskem 

izobraževanju v Nemčiji, kjer so sprejeli Grünwald deklaracijo, ki staršem in izobraževalnim 

ustanovam nalaga odgovornost za pripravo mladega človeka za življenje v svetu močne 

podobe, besede in zvoka. Evropski parlament je sprejel Resolucijo Evropskega parlamenta z 

dne 16. decembra 2008 o medijski pismenosti v digitalnem svetu, kjer je poudarjeno, da bi 

morala biti »medijska vzgoja del formalnega izobraževanja, do katerega bi morali imeti 

dostop vsi otroci, in bi morala biti sestavni del učnega načrta na vseh stopnjah izobraževanja 

ter da se usposabljanje za medije začne doma« (Media literacy in a digital world, 2008). 

Rutar (2008: 13–15) dodaja, da je vzgoja najmlajših za medije, zlasti pa za filme hvalevredna. 

Pravi, da so lahko mediji za otroke škodljivi, ne le koristni, saj niso vsi prijazni, demokratični, 

pošteni, inteligentni, uporabni in vredni, da jih upoštevamo, sprejemamo in spoštujemo, zato 

tudi on trdi, da »če že živimo v medijsko posredovanih in zasičenih svetovih, se je dobro tudi 

vzgajati zanje« (prav tam: 28).  

 

Tako danes ni dovolj, da znajo otroci samo abecedo in brati, treba jih je tudi medijsko 

izobraževati in jih s tem oblikovati v medijsko pismene osebe (Košir in Ranfl, 1996: 19). Ker 

so otroci na vsakem koraku izpostavljeni sodobnim medijem, bi bilo treba govoriti o 

sistematični vzgoji otrok za medije in vizualno kulturo. Zrenje v zaslon še ne pomeni tudi 

vzgoje za medije in kritičen odnos do njih (Rutar, 2008: 7). Izobraževanje mora potekati o 

vseh vrstah medijev, o filmu, videu, radiu, televiziji, tiskanih medijih, internetu in drugih 

novih digitalnih medijskih oblikah (Slatinšek, 2007: 7). 

Medijska vzgoja vključuje tudi film kot sredstvo socialne medijske pismenosti (Peštaj in 

Slatinšek, 2011: 65). Filmska vzgoja ni razlaga filmov, ampak je predvsem priprava otroka na 

popolno doživetje filma, kot tudi presojo in kritično ocenjevanje filma. »Film se moramo učiti 
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gledati, kakor se učimo brati, gledati likovno delo ali poslušati glasbo,« pravi Šimenc (1994: 

16–18). To pa zahteva poglobljeno filmsko vzgojo, pri kateri se otrok uči ob socialnem tudi 

estetski in ustvarjalni vidik (Slatinšek, 2007: 7).  

 

Za načrtno filmsko vzgojo je treba slediti jasno opredeljenim ciljem (Vrabec, 1968: 23; Peštaj 

in Slatinšek, 2011: 68–69): 

 prepoznavati film kot umetniško zvrst, 

 aktivno ustvarjati filme v vrtcih, 

 izbrati ustrezne filme, 

 otroka peljati v kino, 

 z otroki obravnavati oziroma razčleniti gledane filme, kar vključuje: učno pripravo na 

ogled filmske predstave, pogovor, igro, reševanje nalog, ogled filma, refleksijo po ogledu 

filma, pogovor o vsebini in obliki filma in njegovem učinku na nas, nadaljnje delo v obliki 

lastnega kreativnega izražanja s pomočjo filmskega ali drugega umetniškega jezika. 

 

Filmska vzgoja opredeli film kot umetniško zvrst in ne zgolj kot sredstvo socialne medijske 

pismenosti. Kadar je film skrbno izbran, ga je vedno mogoče vključiti v obstoječ kurikulum, 

še več, z domišljenim delom je isti film možno uporabiti pri različnih področjih hkrati (Peštaj 

in Slatinšek, 2008: 141–143). Film ima tako moč, ker gledalca pritegne v svojo navidezno 

resničnost in ta se zlahka vživi v filmske prizore in identificira z njihovimi junaki (Košir in 

Ranfl, 1996: 43). Da ne bo prihajalo do izjav, kot je »filmi kvarijo otroke«, ki jih velikokrat 

slišimo, si je treba prizadevati, da starše in vzgojitelje spodbujamo, da si vzamejo čas in si 

skupaj z otrokom ogledajo film. O njem morajo skupaj razmišljati in se pogovarjati (Rutar, 

2005: 9). Pri aktivnem delu s filmskimi vsebinami je treba premišljeno in pozorno vključiti 

vse gledalce, saj so med njimi velike razlike v psihološkem razvoju in na posameznih 

področjih. Zelo pomembno je, da lahko v njih vsak najde svoj položaj in se učinkovito sooči z 

obliko in vsebino videnega (Goetz idr., 2006: 33). 

 

Skupina strokovnjakov, ki je pripravila predlog Strategije razvoja nacionalnega programa 

filmske vzgoje, je opredelila namen filmske vzgoje, in sicer je namen »vzgojiti kritičnega in 

ustvarjalnega gledalca, ki film razume in je sposoben svoje razumevanje filma izraziti z 

besedami ali kako drugače ustvarjalno interpretirati (Stergel idr., 2016: 6)«. Vzgojitelji in 

drugi strokovnjaki filmske vzgoje so otrokom v oporo pri razvijanju te sposobnosti in 

vključujejo samoiniciativnost, vztrajnost in raziskovanje (prav tam).  

 

4.1 FILM 

Film se je rodil iz tehnik, ki jih je znanost dala človeštvu, tako kot radio in fotografija. 

Nekateri zatrjujejo, da je film industrija, a ker mu ne moremo odreči estetske vrednosti, ga 

vseeno označujemo kot umetnost. Film je umetnost, ki najbolj vzbuja vtis resničnosti. 

Osnovna opredelitev filma bi lahko bila umetnost gibljivih slik (Martin, 1963: 8, 11). Film je 

sorazmerno mlada umetnost, ki je bil najprej tehnična zanimivost, ki pa si najbolj prizadeva 

za priznanje svoje umetniške vloge (Šimenc, 1994: 13). Postal je najbolj množična in ljudem 

najbližja umetnost (Vrabec, 1968: 13), hkrati še dobro sredstvo za učenje, ker poleg 
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vizualnega komuniciranja zajema še slušno, besedno in miselno (Rutar idr., 2012: 12). Vrabec 

(1968: 25) pravi, da je film »neizčrpan vir izobraževanja otrok in sredstvo otroškega razvoja«, 

saj film otroka vodi v svet resničnosti ali domišljije, z njim raziskuje različna čustva in si 

odgovarja na vprašanja. Ekran je tako bogat vir informacij o svetu, ljudeh in življenju (prav 

tam). Ni zgolj zabava, ampak je učni pripomoček, ki pripomore k otrokovemu razvoju 

kritičnega mišljenja, estetskega čuta in ustvarjalnih sposobnosti. Če film uporabljamo kot 

umetnost in je otroku omogočena aktivna udeležba ter ustvarjalno izražanje v medijski kulturi 

in v umetnosti, to ključno pripomore k otrokovemu razvoju (Slatinšek, 2007: 7; Peštaj in 

Slatinšek, 2008: 141). 

 

Gledanje filma zato ni zapravljanje časa, odvzem filma otroku bi celo pomenilo osiromašenje 

njegovega spoznavanja in izobraževanja. Vzgojitelji se morajo zavedati, da otrok poleg novih 

znanj z gledanjem filma pridobi tudi druge psihične sposobnosti, kot so pozornost, 

opazovanje, pomnjenje, mišljenje (Vrabec, 1968: 27). Film ima visoko estetsko ter 

doživljajsko vrednost in je zaradi svoje kompleksnosti in privlačnosti izjemno uporabno 

sredstvo v vrtcu. Lahko ga uporabimo kot sredstvo komuniciranja ali kot sredstvo za učenje 

(Rutar idr., 2012: 11). Omogoča razmislek o različnih temah, željah, vrednotah in spodbuja 

otroke, da si ustvarijo svoj pogled na svet in se učijo prepoznavati različne poglede na isto 

stvar, zato je filmska vzgoja pomemben del širše kulturno-umetnostne vzgoje (Peštaj in 

Slatinšek, 2011: 65). 

 

Cilji dela s filmom so (Rugelj, 2006: 51–53): 

 razumevanje elementov filmskega jezika, 

 prepoznavanje razlike med gibljivimi in negibljivimi podobami, 

 uporaba ustreznih izrazov pri pogovorih o filmu, 

 opredelitev skupnih značilnosti filma, risanke, 

 okrepiti zavest o tem, da se lahko občinstvo razlikuje v svojih odzivih na isti film, 

 uporaba ključnih izrazov, s katerimi je mogoče razlikovati med različnimi sistemi 

predvajanja med filmom in animacijo. 

 

4.2 RABA FILMA V VRTCU 

Naloga medijev je informirati, oblikovati mnenje, vzgajati in zabavati. Zadovoljujejo mnoge 

socialne, spoznavne in čustvene potrebe, zato je treba medije premakniti od vsakodnevne 

uporabe, ki krajšajo čas, do visoko osveščene izbire vsebin, ki pomagajo pri 

samouresničevanju (Košir in Ranfl, 1996: 50–53). Filmi se morajo uporabljati v vrtcu 

predvsem zato, da se spremi pasivnost otrok pred ekrani (La Borderie, 1978: 29). Filmska 

vzgoja otroku omogoča, da zna film uporabiti in ga kritično vrednotiti, kar pomeni ustvariti 

otrokom situacije v vrtcu, v katerih bo z veseljem in zanimanjem gledal filme in o njih 

razmišljal, se pogovarjal (prav tam: 61).  

 

Avtorji vodnika za poučevanje o filmu in televiziji navajajo pet argumentov, ki dokazujejo, 

zakaj je treba filmsko vzgojo in z njo film vključiti v načrt predšolske vzgoje (Rugelj, 2006: 

16–20): 
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1. Potreba po dejavnem učenju 

Učenje je učinkovitejše skozi dejavnost oz. otrok bo bolj razumel tisto, kar ga učimo, če bo 

aktiven. Vzgojiteljice vedo, da v procesu učenja učimo od že znanega k neznanemu. 

Pomembno je, da znano postane eksplicitno, potem pa to znanje in razumevanje, ki ju otrok 

že ima, razširimo. Otroci so v svojem okolju že zgodaj deležni izkušenj v zvezi s filmom, zato 

je smiselno, da pri filmski vzgoji začnemo s filmi, ki jih otroci že dejavno gledajo. Tako bodo 

bolj angažirani pri dejavnostih, povezanih s filmsko vzgojo. 

 

2. Energija, ki poveže dom in šolo 

Za uspešnejše delo v vrtcu morajo vzgojiteljice upoštevati kulturo in zanje, ki ga otrok 

prenese od doma. Otrok v vrtec prihaja z nekim razumevanjem filmov, zato lahko 

vzgojiteljice gradijo na tem znanju in prihajajo do novih vpogledov in spoznanj.  

 

3. Vse bolj poglobljeno spoznavanje filmov  

Ključno vzgojno vlogo pri spoznavanju ima tudi delo s filmom, ki ga moramo poglobiti. To 

pomeni, da se otrok uči branja med vrsticami. Naučiti jih je potrebno, da razberejo tisto, kar ni 

navedeno, ampak le nakazano, in da vanje vnesemo čustva in oseben odziv. Otrok mora priti 

do sklepanja, izpeljevanja, razlage filmov, saj je deduciranje (tj.  sklepati iz splošnega na 

posamezno) pomembno zato, da otrok ne ostane na ravni dobesednega dekodiranja znakov. 

 

4. Ustvarjalnost, ki se pojavlja iz filmov 

Ker se svet hitro spreminja, je treba pri otroku razvijati pomembne ustvarjalne spretnosti. S 

filmsko vzgojo lahko otrok odkriva in poglablja ideje, predlaga hipoteze, uporablja domišljijo 

in gleda, kakšni bi lahko bili alternativni izidi. Da bi otrok postal ustvarjalen znotraj 

komunikacijske tehnologije, lahko v vrtcu ustvarja lastne filme, kritično analizira vsa 

medijska gradiva, se uči razumeti pomene znotraj filma, predvsem pa se nauči prehajati iz ene 

komunikacijske tehnologije v drugo. Vzgojitelj mora biti pri tem otroku v oporo in mu 

priskrbeti močne kontekste in vpeljati skrbne procese načrtovanja in priprav, vrednostne in 

podporne kritike, pa tudi priložnosti za premišljeno samooceno.  

 

5. Razumevanje kulture in družbe 

Filme uporabljamo za sposobnost razvijanja kulturnega razumevanja in sobivanja v 

multikulturnem okolju. Potrebno je, kako otrok razume prikazane ljudi in kulture v filmu. Ne 

gre samo za to, da filme jemljejo za takšne, kot so na prvi pogled. Otroka je treba naučiti 

natančnega »branja« ter spodbujati zanimanje za druge kraje in kulture. S filmi vzgojitelj 

otroku pomaga razumeti svet okoli sebe.  

 

Filmsko vzgojo in z njo film je treba uvesti v vrtec tudi zato, ker podpira naslednje 

kurikularne cilje (Rugelj, 2006: 53):  

 otrok z verbalno in neverbalno komunikacijo izraža potrebe, misli in občutke, 

 otrok govori v prvi osebi in o tem, kaj doživlja z drugimi, 

 otrok se mora med načrtovanimi dejavnostmi in igro pogovarjati z drugimi otroki in 

odraslimi ter jih poslušati, 
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 otrok pozorno sledi navodilom in drugim informacijam, 

 otrok uporablja jezik v različne namene (za opisovanje, pojasnjevanje, napovedovanje, 

spraševanje ter razvijanje zamisli). 

Ker film pripoveduje zgodbo skozi slike, se v njem zgodbe uprizarjajo zaporedno (so 

sekvenčno urejene), prikazani so različni liki, njihov značaj in vedenje. Otrok v filmu prav 

tako spoznava pripovedovalno strukturo (začetek, čas in kraj dogajanja, konec).  

 

Če ljudje mislijo, da filme samo gledamo, saj je film samo serija gibljivih slik, potem s takim 

načinom razmišljanja nekritično sprejemajo prevladujočo ideologijo, da so filmi narejeni 

predvsem za zabavo ljudi. A preden ustvarjalci posnamejo film, o njem veliko razmišljajo. 

Tako je na začetku razmislek, šele potem film, zato je film učno sredstvo, s katerim 

artikuliramo izkušnje in se iz njega učimo (Rutar idr., 2012: 12).  

 

4.3 VLOGA VZGOJITELJA PRI FILMSKI VZGOJI 

M. Košir (v Košir in Ranfl, 1996: 51) je zapisala, da ni najpomembnejše, kaj gledamo in 

poslušamo, veliko pomembneje je, kako to delamo. Najpomembnejše pa je, kdo to počne, 

zato mora biti vzgojitelj tisti, ki sprejema inovacije. Le tako lahko preoblikuje praktično 

pedagoško delo ter počasi celoten proces. Če bo inovacija sprejeta in spreminjajoča, bo 

vzgojno-izobraževalni sistem v koraku z družbenim razvojem (La Borderie idr., 1978: 32). 

Polno doživetje filma je zagotovo inovacija v vrtcu in hkrati tudi odgovornost vzgojitelja 

(Peštaj, 2012: 10). Vzgojitelj se mora zato sam naučiti ustrezno strokovno vrednotiti medijska 

sporočila za otroke, prepoznavati kakovostne filme in posebnosti filmske govorice, razlikovati 

med lastnim razumevanjem filmov in otroškim razumevanjem, odkriti občutljivost za film kot 

umetniško zvrst in izkoristiti ogromno možnosti pogovorov ter ustvarjalnega dela z otroki s 

pomočjo filma (Peštaj in Slatinšek, 2008: 144). Vzgojitelj mora biti prisoten pri ogledu filma 

in pri vsebinah, ki jih otrok ne razume ustrezno ali bi si jih lahko napačno razlagal. Zelo 

pomembno je, da se z otroki pogovarjamo o teh vsebinah. Z opazovanjem otroka med 

gledanjem filma lahko vzgojitelj iz njegovega vedenja razbere, kako doživlja dogajanje na 

ekranu (kaj ga pritegne, kaj vznemiri, kdaj mu pozornost popusti) (Peštaj, 2012: 9). Ker lahko 

otroci prizore, ob katerih so doživeli močna čustva, kasneje predelujejo v obliki dnevnih 

strahov, sanj ali celo mor, je pomembno, da so pri ogledu filma z njimi odrasli. Ti jim nudijo 

odgovore na morebitna vprašanja, otroka pomirijo in skupaj z njimi v pogovorih predelajo 

tovrstne prizore (Goetz idr., 2016: 33). 

 

Za filmsko vzgojo je treba najprej vzgojiti vzgojitelje (Košir in Ranfl, 1996: 56), saj prav oni 

pomagajo otrokom narediti prve korake v filmski svet. Otroka morajo naučiti gledati, 

spremljati in vrednotiti filmske vsebine ter spodbujati in usmerjati odnos do filma (Peštaj, 

2012: 8). Tisti, ki so odgovorni za filmsko vzgojo, morajo imeti osnovno znanje o filmski 

umetnosti, pedagogiki in psihologiji (Vrabec, 1968: 23), zato v vzgoji in izobraževanju 

potrebujemo strokovne delavce z znanjem filmske teorije, drugače ne bomo dosegli 

zastavljenih ciljev. M. Peštaj in P. Slatinšek (2011: 68–69) predlagata, da bi bilo treba 

zagotoviti, »da se strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju v času dodiplomskega 

izobraževanja ali kasneje dodatno strokovno usposobijo ustrezno vrednotiti medijska 
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sporočila, prepoznavati kakovostne filme in posebnosti filmske govorice, odkriti občutljivost 

na film kot umetniško zvrst in izkoristiti neskončne možnosti pogovorov in ustvarjalnega dela 

z otroki na področju filmskega medija«.  

 

Otroka je treba vzgajati za samostojnost, samospoštovanje in kritično rabo uma. Da bo otrok 

tak, se mora že zgodaj v življenju srečati s kritično in inteligentno držo odraslih, saj je 

dokazano, da so za oblikovanje osebnosti daleč najpomembnejše obdobje prav otroška leta. 

Le ob taki osebi se bo učil, da sam postane kritičen in samostojen. Naučil se bo, da ne gre 

verjeti vsemu in vsakemu (Rutar, 2008: 13–15). Taki morajo biti tudi vzgojitelji v vrtcih.  

 

V naslednjem, petem poglavju bom opredelila animirani film kot umetniško zvrst in kako je 

umeščen v Kurikulum za vrtce ter predstavila kako ga uporabiti kot učno sredstvo v vrtcu. 

Izpostavila bom pogovor, ki v filmski vzgoji omogoča podoživljanje in razumevanje filmov in 

opisala optične igrače, ki spodbujajo ustvarjalnost otrok. 

 

 

5 ANIMIRANI FILM 

Munitić in Kovačič (1976: 9) pravita, da je animirani8 film nastal nekje na meji 

kinematografije. Na meji zato, ker se razlikuje od drugih filmskih zvrsti (igranih, 

dokumentarnih …). Številni poznavalci filma animirani film uvrščajo v posebno neodvisno 

umetnost, ker animirani film nastaja popolnoma drugače kot igrani film. Pri igranem filmu 

snemajo ustvarjalci filma »živo« osebo in se prizor dogaja pred kamero, pri animiranem filmu 

pa kamera snema »mrtvo« stvar (predmet, lutk, risbo, snov), ki jo oživlja z animacijo. 

Animirani film se od drugih filmov razlikuje zaradi tehnike, ki se imenuje animacija. In prav 

zaradi te tehnike animirani film ne pripada ne filmski ne likovni umetnosti. Sestavlja novo 

umetniško celoto. 

 

Osnovno pravilo filmske animacije je 24 sličic v 1 sekundi. Na filmskem platnu v resnici ni 

nobenega gibanja, ampak se na zaslonu v eni sekundi izmenično pojavlja 24 nepremičnih 

fotografskih sličic. Ker človeško oko ni tako natančno, da bi zaznalo posamezno fazo, se 

gledalcu zdi, da na zaslonu poteka ves čas celovito gibanje, zato mora ustvarjalec animiranega 

filma narisati, modelirati ali izrezati prostor, junake in njihovo gibanje v 24 sličicah za vsako 

posamično sekundo potekanja filmskega časa. Ne sme izpustiti niti enega delčka gibanja. Ko 

posname vse sličice, jih prenese na filmski trak. Način filmske animacije, ki jo ustvarjalec 

uporabi, je način postopnega snemanja oz. sličica za sličico (Munitić in Kovačič, 1976: 12–

                                                           
8 Animacija je beseda latinskega izvora. Animare je glagol, ki v latinščini pomeni dihanje, vdihniti življenje, 

oživljati. Animatio pa je samostalnik, ki označuje lastnost življenjskega gibanja. Torej je animacija postopek, s 

katerim razgibamo negibno oz. oživljamo neživo. In prav to je bistvo animacije kot umetnosti. Filmska 

animacija je torej oživljati neznano/razgibati negibno (Munitić in Kovačič, 1976: 10–11). Ustvarjalec 

animiranega filma lahko oživlja vse, kar se lahko premika pred kamero, ki snema sličico za sličico. Potrebno je, 

da predmetom vdihne dušo, jih osmisli. To je edini pogoj, ki mora biti izpolnjen, da filmu lahko rečemo 

animirani film, če je ta posnet sličico za sličico (Dovniković, 2007: 2).  
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18). P. Slatinšek (2007: 8) pravi temu »optična iluzija kontinuiranega gibanja«. Ker animacija 

ustvari gibanje, ki ga v fazi snemanja filma nikoli ni bilo, velja za nekatere kritike animirani 

film najčistejši izraz filma. Animacija izkazuje tudi najvišjo moč filma, saj beseda ne pomeni 

samo poustvarjati, ampak vdihniti življenje (Cook, 2007: 532).  

 

Animirani film se uvršča v filmsko umetnost, saj ima s filmom skupno zgodbo, ki jo podaja 

gledalcu, skupni so tudi liki in delno tehnologija. Med seboj pa se razlikujeta v tehniki, 

izvedbi in vizualni podobi. Najpogostejšo in najizvirnejšo uporabo animacij predstavlja prav 

animirani film. Ampak animacija sama po sebi še ne predstavlja filmske umetnosti, saj je 

uporabna tudi mnogo širše, npr. na spletu in na mobilnih telefonih. Animirani film je torej le 

del vsega, kar animacija ponuja (Slatinšek, 2007: 7).  

 

5.1 ANIMIRANI FILM V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Filmsko vzgojo in z njo animirani film lahko v obstoječi Kurikulum za vrtce umestimo kot 

poživitev, predvsem pa ga umestimo tako, da za strokovne delavce ne pomeni dodatne 

obremenitve (Rugelj, 2006: 15). Tako kot druge umetnosti je tudi animirani film mogoče 

uporabiti v vrtcih, k temu pa lahko najbolje prispeva dobro razvita kulturno-umetnostna 

vzgoja, v kateri imajo umetniški izdelki pomembno vlogo (Peštaj in Slatinšek, 2008: 142–

143). Vrtec pa vseeno ni tisti, ki otroke začenja učiti gledati, temveč predvsem vzpostavlja 

mehanizme za poglabljanje, krepitev ali spreminjanje obstoječih gledalskih navad (Stergel 

idr., 2016: 5).  

 

Animirani film je zanimivo učno sredstvo, ki ga lahko uporabljamo z doživljajskega vidika 

(izhajamo iz izkušnje gledalca) in z vidika ustvarjalnosti (izdelava optične igrače ali 

ustvarjanje filma). V vzgoji in izobraževanju je »uporaben«, ker nastopi kot motivator ali 

»ilustrator« učne vsebine in zajema ogled in premislek o tematiki, ki jo obravnava, in ogled 

ter pogovor s poudarkom na filmskih izraznih sredstvih oziroma filmski govorici animacije 

(Goetz idr., 2016: 80). Animirani film je v izobraževalnem procesu pomemben, saj je 

konglomerat različnih področij. Če ga vzgojitelji vključijo v svoje delo v vrtcu, lahko doseže 

naslednje vzgojno-izobraževalne cilje (Repše, 2012: 46–48): 

 spoznavanje filma oz. animiranega filma kot umetniško zvrst, 

 spodbujanje ustvarjalne rabe vsakdanjih tehnologij (splet, mobilni telefon, računalnik), 

 učenje vrednotenja slabih in dobrih filmskih del, 

 spodbujanje ustvarjalnosti, empatije in kritičnega mišljenja, 

 krepitev medsebojnega sodelovanja in strpnosti, 

 povezovanje različnih umetniških zvrsti, 

 spodbujanje medsebojne komunikacije, 

 krepitev odnosa do maternega jezika in razvijanje znanja o njegovi rabi (lahko tudi o 

drugih jezikih), 

 razvijanje otrokovih potencialov, 

 razvijanje potrpežljivosti,  

 spodbujanje razmišljanja in pripovedovanja o risankah, ki jih gledajo otroci, 
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 učenje o razlikah med risanko in animiranim filmom ter filmom, 

 spoznavanje animiranih filmov, izdelanih v različnih animacijskih tehnikah, 

 spoznavanje pomena glasbe v filmu, 

 spoznavanje osnove animacije in optičnih igrač, 

 bogatenje besednega zaklada, 

 urjenje ročnih in glasbenih spretnosti, 

 spoznavanje različnih kultur, 

 oblikovanje občutka lastne identitete mladih gledalcev, 

 obiskovanje kina in učenje kulturnega obnašanja v javnem prostoru.  

 

Razumsko in smiselno bi bilo, če bi vzgojitelji začeli uporabljati animirani film kot učno 

sredstvo pri svojem delu, saj imajo otroci že neko znanje o njih in so nad njimi navdušeni. 

Nekateri mislijo, da osredotočenost na cilje ne dopušča časa, ko bi si lahko z otroki delili 

navdušenje za film in televizijo. Spremeniti je treba mišljenje, da so animirani filmi (in 

risanke) otrokom škodljivi in da odvračajo njihovo pozornost do »pravega« učnega procesa. 

»Učenje o animiranem filmu daje otrokom vpogled v osupljiv svet podob in zvokov. Drzna 

fantastika, goli realizem, prizori iz včerajšnjega dne in izpred stotih let, dogodki z vseh 

koncev sveta – vse to se skozi gibljive slike ponuja otrokom v vpogled in razumevanje. 

Nekateri filmi strežejo z lažmi, nekateri žalijo ali strašijo, nekateri so ceneni in ničvredni. A 

isto velja tudi za knjige. Pa se jih vseeno učimo brati, kajti knjige nudijo enkratno priložnost, 

da si delimo znanje in domišljijo drugih ljudi. Iz istega razloga imajo vsi otroci pravico, da se 

poučijo o svetu gibljivih podob.« (Rugelj, 2006: 15) 

 

5.2 ANIMIRANI FILM KOT UČNO SREDSTVO V VRTCU 

Animirani film ustvarja zgodbe, like, prostor in čas z vsemi značilnostmi filmske govorice. 

Ker so zgodbe, stvari, pojavi in dogodki s tehnikami animacije prikazani drugače, omogoča 

široko uporabo animiranega filma v vzgoji in izobraževanju. Za otroke so predvsem osebno 

doživetje. Otroka privabi s sliko na velikem platnu, z zvokom, ki jih posrka vase, zgodbo, ki 

se odvija tukaj in zdaj, ter z junaki, ki postanejo njihovi prijatelji, za katere trepetajo in 

navijajo. In zaradi te celostne čutne, čustvene in miselne podobe je privlačen, domiseln in 

učinkovit učni pripomoček (Goetz idr., 2016: 30‒36). 

Vzgojitelj z ustrezno izbiro filmov, ki ustrezajo starosti in razvoju otrok, nudi dragocen 

vpogled v umetnost animiranega filma. Otroku omogoča osebno filmsko doživetje. Nudi mu 

različne filmske vsebine, o katerih otroci razmišljajo in se pogovarjajo, ter like, s katerimi se 

lahko poistovetijo. Vzgojitelj lahko otrokom ponudi na ogled različne animirane filme, 

narejene v različnih tehnikah in z različnimi vsebinami. Otroci so navajeni predvsem 

animiranih filmov s televizije in spletnih medijev, zato morajo vzgojitelji izkoristiti vso širino 

in izrazno moč animiranega filma in pri otrocih vzbuditi zanimanje za avtorski animirani film. 

Tako bo otrok spoznal, katere teme so mu blizu, katere tehnike ga najbolj prevzamejo in s 

kakšnimi liki se najlažje poistoveti. »Otroke celovita umetniška izkušnja bogati na njihovi 

poti učenja in zorenja ter krepi njihov pozitivni odnos do različnih umetniških zvrsti.« (Goetz 

idr., 2016: 34) Otrokom lahko s pomočjo tehnike animacije vzgojitelj prikaže dogodke, stvari 

ali pojave drugače, kot jih vidi in pozna. Lahko jim predstavi zgodbe, ki so pripovedovane 



27 
 

nevsakdanje, z drugega zornega kota ali skozi oči nepričakovanega junaka. Ima močno 

socialno vrednost, povezano predvsem z vsebino, ki otroka postavlja pred nenehne izzive 

prilagajanja lastnega razumevanja sveta tistemu, ki je prikazan v filmu. Tudi doživljajska 

vrednost filma je pomembna za otroke, predvsem zmožnost otrokovega vživljanja v zgodbo. 

Vse to razširja možnosti uporabe animiranega filma v vrtcu ter popestri in bogati vsakodnevne 

dejavnosti (prav tam). 

 

Animirani film je narejen iz podob. Ima simbolno in imaginarno dimenzijo. Zaradi simbolne 

je film realen in lahko manipulira z znaki, zaradi imaginarne pa otroku omogoča, da se do 

njega vede po načelu: »Saj vem, da je zgolj fikcija, pa vendar verjamem vanj.« Otrok, ki se 

filmu prepusti, mu dovoljuje, da manipulira z njegovimi čustvi, mislimi, občutki, ki so vsi 

realni, zato film vpliva na gledalce, saj sproža realne posledice (Rutar, 2008: 12–13).  

Da lahko v vrtcu uporabimo animirani film za poglobljene dejavnosti, mora otrok znati že 

ločevati med resničnim in domišljijskim ter dobrim in slabim, znati zavzeti različne družbene 

poglede, se vživeti v junake in razumeti obliko pripovedi, ki ima svoj začetek, zaplet, razplet 

in konec. Le s tem znanjem in razvitimi miselnimi strukturami bo otrok lahko razumel 

filmsko vsebino in ji sledil. Ker se te strukture razvijajo postopno in se razlikujejo od otroka 

do otroka, je še toliko pomembneje, da so izbrane vsebine primerne otrokovi razvojni stopnji. 

Otroke mora vzgojitelj pripraviti na ogled animiranega filma, poskrbeti, da so med ogledom z 

njim in mu po ogledu zagotoviti vso pomoč in podporo pri obravnavi filma, hkrati pa ustvariti 

prostor za podoživljanje in pogovor (Goetz idr., 2016: 30‒36). 

5.2.1 POGOVOR  

Pogovor vključuje samo govorjeni dialog, ki je v širšem pomenu besede vsaka oblika 

besednega sporazumevanja in kjer sodelujeta dva ali več udeležencev. Udeleženci si v dialogu 

izmenjujejo vlogo govorca in poslušalca (Kerbrat – Orecchioni, 1994; Weinrich, 1993, v 

Skubic, 2004: 45). »Pogovor je temeljna oblika pedagoškega govora oz. sporazumevanje v 

vrtcu.« (Skubic, 2004: 50)   

S pomočjo ogleda animiranega filma lahko vzgojitelj hitro ustvari prostor za pogovor in 

razmislek ter s tem okolje za učinkovitejše učenje. Vse to poteka v spremstvu odraslih, ki 

spodbujajo in usmerjajo otrokov odnos do filma. Le v družbi odrasle osebe ima otrok 

možnost, da se pogovori o videnem, zato so pomembni skupni ogledi filma. Pogovor vodi 

vzgojitelj, ki je strokovno usposobljen, način pogovora prilagodi starosti otrok ter usmerja 

pozornost na posamezne elemente oblike ali vsebine filma. Aktivno gledanje filmov pomeni 

ustvariti prostor za pogovor za izmenjavo pogledov, mnenj, občutkov in izkušenj vseh, ki so 

gledali film. Vzgojitelj animirani film uporabi kot iztočnico za pogovor o najrazličnejših 

temah, spodbuja pogovor o možnih načinih reševanja težav v zgodbi in vsakdanjem življenju. 

Še posebej pa je to pomembno za teme in vsebine, ki jih otroci še ne razumejo (smrt, 

ljubezen, spolnost) in bi si lahko ravnanje v njih razlagali napačno. Tu je še posebej 

pomembna vloga vzgojitelja (Peštaj, 2012: 9; Goetz idr., 2016: 31–32). 

 

Prostor za pogovor vzgojitelj ustvari pred in po ogledu filma in s tem spodbuja otroka, da 

postane aktiven kritičen gledalec, pomaga razvijati njihove veščine razmišljanja, spremljanja 

in sodelovanja v medijsko obogateni kulturi (Peštaj in Slatinšek, 2008: 143). Otrok se mora 
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naučiti gledati, zaznavati filmsko obliko in sprejemati, vrednotiti filmske vsebine. Pred 

ogledom filma vzgojitelj usmeri njegovo pozornost tako na vsebino kot tudi na obliko filma, 

po ogledu pa otrokom s pogovorom pomaga otroku razviti lastno refleksijo (prepoznavanje 

vzorcev razmišljanja, sporazumevanja in vedenja, njihovo vrednotenje in povezovanje z 

lastnimi izkušnjami) (Goetz idr., 2016: 31–32).  

 

Kroflič in B. Kelbl (2012: 29–30) sta oblikovala temeljna načela vodenja pogovora pred in po 

filmu: 

 odrasli otrokom ne pojasnjujejo zgodb in ne predlagajo njenega sporočila; 

 s podvprašanji otroke spodbujamo k natančnemu opazovanju in argumentiranju trditev; 

 otroke spodbujamo k potrpežljivemu poslušanju drug drugega ter upoštevanju možnih 

različnih pogledov in razlag; 

 morebitna skupna stališča otroci oblikujejo sami; 

 če so otroci spregledali kakšen pomemben detajl zgodbe, jih odrasli spomni nanj in 

spodbudi, da razmislijo o njem in pojasnijo njegov pomen; 

 ključno je otrokovo doživljanje, vživetje v like in zgodbo ter spodbuda, da ta doživetja 

izrazijo na različne načine: s pripovedovanjem, z dramatizacijo in/ali simbolno igro, s 

filmskim ustvarjanjem, z risbo, s plesom ipd.; 

 avtorja poudarjata, da imajo »vživetje v zgodbo in like, opazovanje njihovih karakternih 

značilnosti, opisovanje psiholoških stanj, poslušanje različnih razlag zgodbe in izražanje 

lastnih doživetij večjo vzgojno vrednost kot eksplicitno moralno sporočilo.«  

 

Vodeni pogovori z otroki pred ogledom animiranega filma in po njem so najdragocenejša 

dodana vrednost filmske izkušnje, zato ker imajo otroci možnost, da o filmih razmislijo in jih 

postavijo na svoje mesto v svojem svetu. Prav tako pa marsikaj zanimivega spoznajo med 

pogovorom. Ozavestiti in ubesediti osebno doživetje je za otroke veliko lažje kot za odrasle, 

ker so neobremenjeni s predsodki, njihov pogled je iskren in njihovo mnenje je neposredno. 

»Vsebina je tista, ki ponuja neskončne možnosti pogovarjanja, predelovanja, preigravanja. 

Pogovor o zgodbi lahko služi kot izhodišče za to, da vzgojitelj vidi, koliko so otroci zgodbo 

razumeli. Pomembno je sporočilo, kako so jo vtkali v svoje vsakodnevne izkušnje in 

razmišljanja. Zanimivo je odkrivati, s katerimi junaki so se povezali in zakaj, kako so 

zaznavali njihove lastnosti in sprejemali njihovo vedenje, kako so doživeli zaplet in razplet 

zgodbe, kako so se sami odločali ob moralnih dilemah v zgodbi, kakšno je njihovo mnenje o 

posameznih temah, ki jih je prikazala zgodba, kakšne so njihove izkušnje v podobnih 

okoliščinah. In na koncu: zgodbe, ki se lotevajo težjih, tabujskih tem (nasilje, smrt, različne 

spolne usmerjenosti, nenavadni identitetni položaji …), lahko pomagajo pri pogovorih prav o 

njih: lažje začnemo pogovor, otroci pa z lastno projekcijo v pripovedovanje zgodbe vtkejo 

svoja razmišljanja in čustva. Pogovor o filmu je pravzaprav preplet vsega – osebne izkušnje, 

razumevanja filmskih izraznih sredstev in vsebine. Eno brez drugega ne more obstajati in 

celota da filmu končno, edinstveno podobo.« (Goetz idr., 2016: 33)  

 

Ko se vzgojitelj pripravlja na ogled filma in pogovor z otroki o njem, se mora zavedati, da je 

delo zelo različno glede na posamezno skupino otrok. Poznati mora posamezne vidike 
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psihološkega razvoja v različnih razvojnih obdobjih in s tem prilagoditi način gledanja in 

pogovarjanja (prav tam). 

5.2.2 OPTIČNE IGRAČE  

Vzgojitelj mora skrbno izbrati film ter se ustrezno pripraviti na ustvarjanje in igro z optičnimi 

igračami. Vsak filmski-vzgojni program ima namreč v osnovi cilj, da spodbuja otrokovo 

ustvarjalnost, za kar so dobrodošle delavnice animiranega filma. Delavnice z optičnimi 

igračami so po ogledu filma odlične za refleksijo in/ali podoživljanje. Pri tem mora vzgojitelj 

dati velik poudarek na ustvarjalnosti in igri, v katerih daje otrokom veliko svobode pri 

izražanju in jih le subtilno usmerja in pomaga, da spoznajo tehnična sredstva, ki lahko 

pripomorejo k izrazu njihove ideje (Slatinšek, 2012: 12; Stergel, 2016: 8). 

 

Optične igrače, ki jih lahko otrok izdela tudi sam: 

1. Taumatrop  

Taumatrop je najpreprostejša optična naprava, ki jo je leta 1826 iznašel dr. John Paris. Gre za 

preprosto igračo, narejeno iz papirja v obliki kroga. Krog ima ob strani dve luknji, skozi kateri 

sta speljani vrvici. Na eni stani kroga je npr. narisana riba, na drugi strani pa akvarij. Ko krog 

zavrtimo s pomočjo vrvice, se pred očmi ustvari iluzija, da je riba v akvariju. Ob vrtenju se 

tako ti dve risbi zlijeta v eno (Slatinšek, 2007: 9–11). 

 
Slika 2: Taumatrop 

2. Zoetrop 

To je optična igrača, ki jo je leta 1834 iznašel W. G. Horner. To je valj, ki ima na obodu 

navpične reže, znotraj katerega se namesti papirni trak. Na traku so zaporedno narisane risbe 

animiranih elementov. Ko se valj zavrti, je treba opazovati risbe skozi reže na valju. To, kar 

se vidi, je tekoče gibanje – animacija (Repše, 2012: 17). 

 
 

Slika 3: Zoetrop 

 

Iz zoetropa je bilo izdelanih nekaj izpeljank, npr. fenaistoskop in praksinoskop. Oba delujeta 

na podobnem principu. 
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3. Praksinoskop  

Praksinoskop se je razvil kot alternativa in izboljšava zoetropa, ki ga je leta 1877 v Franciji 

izumil Charles-Émile Reynaud. Tako kot pri zoetropu se uporabila slikovni trak na notranji 

strani vrtljivega cilindra. Razlika in izboljšava je v notranjih lomljenih zrcalih, postavljenih v 

sredini valja. Z gledanjem zrcal gledalec vidi hiter nabor slik z iluzijo gibanja 

(http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Titlepage/Optical_Recreations.html). 

 

 
Slika 4: Praksinoskop 

 

4. Fenakistoskop  

Fenakistoskop je pravzaprav vrtljivi disk s serijo enakomerno razmaknjenih slik, nameščenih 

na hrbtni strani predilne plošče. Izumil ga je belgijski fizik Joseph Plateau leta 1832. 

Fenakistoskop velja za eno od prvih oblik medijske zabave, ki je utrla pot za prihodnost filma 

in filmske industrije 

(http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Titlepage/Optical_Recreations.html). 

 

 
Slika 5: Fenakistoskop 

 

5. Flip book  

Flip book ali animacija v knjigi je najbolj preprosta optična igrača. To je knjižica, ki ima na 

vsakem listu narisano novo zaporedno risbo animacije. Ko s palcem na hitro preletimo vse 

liste v knjižici, se odvije animacija. Velja za najpreprostejšo obliko animacije, ki pomaga 

razumeti tudi bolj zapleteno tehniko animiranega filma (Slatinšek, 2007: 9–11). Idejo o 

knjižici s serijo slik z imenom filoskop je leta 1860 razvil že Pierre-Hubert Desvignes. Imena 

za to optično igračo se razlikujejo od države do države. V Ameriki je znana kot flip book (flip 

– obrat – in book – knjiga), v Franciji folioskop (lat. folio – list) ali cinéma de poche (žepni 

http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Titlepage/Optical_Recreations.html
http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Titlepage/Optical_Recreations.html


31 
 

kino), v Nemčiji Daumenkino (palčni kino), v Angliji flick ali flicker book (flick – frcniti), pri 

nas pa se uporabljata izraza slikofrc ali žepni kino (Goetz, 2016: 141). 

 
Slika 6: Žepni kino 

 

6. Korevtoskop 

Korevtoskop ali choreutoscope (gr. choreutoscope – tisti, ki prikazuje ples) je leta 1866 izumil 

fizik Lionel Smith Beale. Sestavljen je iz panoramskega stekla s šestimi rahlo različnimi 

slikami, vstavljenimi v leseni okvir, v katerem je bilo izrezano okence, skozi katerega se je 

izmenično prikazala posamezna slika. Projekcijo gibljivih slik je mogoče ustvariti s pomočjo 

vrtljivega ročaja. Ta premika steklo in zaslonke, ki so prekinile dotok svetlobe med vsako 

sliko. Gibanje je zelo kratko in odsekano (prav tam: 142).  

 
Slika 7: Choreutoscope 

7. Ombro-cinema 

Je optična igrača, ki predstavlja tradicijo kitajskih senčnih lutk. Narejena je iz škatle, ki služi 

kot okvir, v katerem je prosojna folija s tankimi črnimi navpičnimi črtami. Za njo je na tulec 

navit papir s fragmentiranimi črnimi silhuetnimi risbami, ki ob pomikanju papirja za mrežo 

navpičnih črt ustvarijo vtis gibanja v dveh fazah. Igrača je bila izdelana okrog leta 1910 v 

Franciji, izpopolnil jo je ameriški umetnik Rufus Butler Seder. Fragmentirano podobo 

(razrezano v vertikalne črte) je prekril s prosojno ploščo z rebrastim polkrožnim reliefom 

(lentikularna leča), kar mu je omogočilo ustvariti učinek gibanja v največ šestih različnih 

fazah. V Sloveniji so bolj poznane slikovne kartice, imenovane tudi 3D-kartice z raznimi 

risanimi junaki (prav tam).  
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Slika 8: Ombro-cinema 

 

 

Optične igrače so v primerjavi s filmom, kot ga poznamo danes, res zastarele. Kljub temu še 

vedno pritegnejo gledalčevo oko in otroke navdušijo z učinkom, ki je dosežen na preprost 

način. Največja vrednost pa je ta, da ga lahko ustvarimo sami (prav tam). 

 

V zadnjem poglavju teoretičnega dela bom pozornost namenila povezavi med animiranim 

filmom in razvojem jezikovne zmožnosti. 

 

6 ANIMIRANI FILM IN RAZVOJ JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI 

Pri vzgoji je vse medsebojno povezano in pogojeno, zato se moramo zavedati, da nam bo s 

filmsko vzgojo uspelo, če se bodo uresničile tudi druge vzgojne naloge (Vrabec, 1968: 5). V 

predšolskem obdobju poteka intenziven razvoj na vseh področjih. Postopoma se oblikujejo 

mišljenje, govor, čustva, medosebni odnosi, pozornost (najprej kratkotrajna, manj usmerjena 

in nadzorovana) itn. Otroci v tem obdobju nova znanja povezujejo z že usvojenimi 

strukturami. Med seboj jih primerjajo, razvrščajo in sestavljajo v miselne sheme, ki jim 

služijo za lažjo orientacijo v okolju, ki jih obdaja. Veliko vlogo ima pri tem razvoj jezika, saj 

jim pomaga tako pri mišljenju kot pri čustvovanju in ustvarjanju odnosov. Otroci med seboj 

razvijajo prijateljstva in se urijo v razumevanju perspektive drugega, razvijajo empatijo, 

spoznavajo, kaj je prav in kaj narobe, kaj je dobro in kaj slabo. Otrokov razvoj je individualen 

na vseh področjih, zato se razlikujejo med seboj po zmožnostih zbranega gledanja filma. 

Najmlajši gledajo filme drugače, kot jih gledajo odrasli. Odrasla oseba brez težav povezuje in 

predvideva prizore, se v mislih vrača v že videne prizore in predvideva prihodnje. Otrok še ni 

zmožen prehajanja med posameznimi prizori in njihovega logičnega povezovanja, zato ne 

zmore predvideti prihodnjih prizorov. Daljšo filmsko celoto spremlja po delih, ki jih oblikuje 

sam glede na to, kako zna povezovati posamezne elemente. Če bo otroka v kakšnem prizoru 

nekaj zmedlo oziroma nečesa ne bo razumel ali pa mu bo povzročilo močna čustva, se lahko 

njegovo razumevanje močno spremeni. Lahko se tudi v tistem trenutku konča (Goetz idr., 

2016: 33–34).  

Otrokove potrebe in njegove razvojne značilnosti so upoštevane tudi v nacionalnem 

Kurikulumu za vrtce, v katerem so opredeljena različna področja dejavnosti, med njimi tudi 

umetnost in jezik.  Metode dela v vrtcu omogočajo povezovanje teh področij. Tako se lahko 
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filmska vzgoja vključuje v vsa področja dejavnosti in v področja umetnosti, ki vključuje 

različne umetnostne zvrsti. S slednjim se uresničujejo cilji za področje umetnosti, npr. 

doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, razvijanje estetskega zaznavanja, razvijanje 

ustvarjalnosti itn. (Stergel idr., 2016: 10). A poseben pomen animiranega filma pride še 

posebej do izraza v različnih oblikah medpodročnega povezovanja. S pomočjo 

kroskurikularnosti ponuja številne možnosti nadgradnje posameznih področij in njihovo 

realizacijo. »K temu nas neposredno usmerja že sama narava filmskega dela, ki združuje 

segmente številnih drugih umetniških zvrsti in ved: od književnosti, likovne umetnosti, 

glasbe, filozofije, sociologije in psihologije, pa vse do naravoslovnih, tehničnih in 

ekonomskih ved.« (Slatinšek, 2007: 7) Avtorji animiranih filmov za izdelavo filma namreč 

uporabijo tako filmske kot tudi likovne teorije, poznati pa morajo tudi literarno teorijo, ki jim 

pomaga pri zgodbi, in glasbeno umetnost, ki je potrebna za zvočni del, zato lahko animirani 

film v vrtčevskem kurikulumu vključujemo v vsa področja dejavnosti (Peštaj in Slatinšek, 

2011: 66).  

Da otrok razume film, ne potrebuje črk. Otroci se lahko brez ovire posvetijo umevanju, 

domišljiji in vrednotenju filma. K temu pa se pridruži še naravna želja po komunikaciji. 

Tistim otrokom, ki ugaja vizualno učenje, je film še posebej privlačno učno sredstvo. Taki 

lahko že po prvem gledanju brez zatikanja povzamejo in na grobo opišejo, kaj so videli. Delo 

s filmom posploši učenje sporazumevanja, jezika in pismenosti, saj je film (in televizija) 

osrednji vir novih besed, še zlasti pri majhnih otrocih (Rugelj, 2006: 44–51). Za vstop v 

simbolno dimenzijo sveta je jezik nujen pogoj. Šele jezik nam pomaga razumeti, kako malo 

vemo o svetu in odkriva, kako velik je. Obenem omogoča, da napredujemo tudi v 

spoznavanju (Rutar, 2008: 11). S pomočjo filma lahko otroku približamo abstraktna znanja z 

drugih področij in ga zanje bolje motiviramo (Stergel idr., 2016: 10). 

 

Uporaba filmov za učenje jezika je običajna praksa, filmi predstavljajo celo enega od orodij. 

Film je učinkovit pri razvoju besedišča in bralnih spretnostih, ker so potrebni podobni procesi 

za gledanje in razumevanje filmov kot za branje (İşcan, 2017).  

Skupinski ogledi filma spodbujajo otroka h govorjenju in k poslušanju. Spoznava, da ima tako 

kot druge umetnostne oblike in oblike komunikacije tudi film svoje zakone, konvencije in 

pravila izdelave. Otrok se uči izrazov, ki so specifični za film (npr. kader, žanr) in jih 

raziskuje s skupinskimi pogovori (Rugelj, 2006: 3). Filmi imajo veliko skupnega s knjigami v 

načinu pripovedovanja zgodbe. Oba razpravljata v smislu pripovedne strukture, žanra, tem. 

Zgodbe, ne glede na to, ali so napisane v knjigah ali prikazane v filmu, so navadno več kot 

samo zabava. Imajo različne namene in osnovna sporočila, ki zagotavljajo znanje o svetovih 

in predmetih, za katere morda nikoli ne bomo imeli priložnosti, da bi jih otroci sami doživeli. 

Prav tako nam omogočajo, da razmislimo o svojem življenju. Kot pri branju knjig morajo 

otroci uporabiti določene miselne strukture, da lahko osmislijo zgodbo o filmu. Pomen znotraj 

filma je pogosto impliciten ali vgrajen v kode in konvencije, s katerimi film komunicira 

(http://www.filmeducation.org).  

 

Med pomembnimi jezikovnimi in komunikacijskimi cilji, ki jih lahko dosežemo tudi z 

uporabo filmov vrtcu, so (Rugelj, 2006: 36): 

 bogatenje besedišča/usvajanje novih besed, 
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 raba pogovornega jezika, 

 obnova zgodb, 

 sekvenčnost, komponiranje,  

 opredeljevanje značajev, 

 oblikovanje povedi in vprašanj, 

 širjenje otrokovega doživljanja besedil, 

 spodbujanje rabe bolj raznolikih oblik komuniciranja, 

 spodbujanje otrok k pogovoru. 

 

 

6.1 FILMSKI JEZIK 

Jezik je orodje, ki so si ga izmislili ljudje za sporazumevanje med seboj. Da bi bil jezik zares 

umetnost, bi moral obstajati pred svojim nastankom. Martin (1963: 7) zato pravi, da: »jezik ni 

umetniški proizvod, ampak produkt narave kakor človek sam.« Jezik je torej družben produkt 

in sporazumevanje je njegov namen in tudi vzrok. V filmu pa se pojavljajo in govorijo junaki 

in predmeti sami, ni nobenega posrednika med njimi in gledalci. Filmsko osnovno gradivo je 

slika, ki otrokovim očem in ušesom vsili drobec resničnosti. Tako je filmski jezik, ki temelji 

na sliki – misli, manj dvoumen kot govorjeni jezik. Če film kot izrazno sredstvo posreduje 

misli, je res sredstvo sporazumevanja, je izraz, je jezik. Toda za to funkcijo ga prav posebno 

usposablja čas. Film je umetnost časa in kdor govori o jeziku, govori o pripovedi. In film je 

spodoben, da pripoveduje zgodbo, zato je film bogat in gibek jezik (Martin, 1963: 8–10). 

Šimenc (1994: 13) pravi, da je »filmski jezik dostopen vsem, ne glede na izobrazbo, vzgojo in 

razumsko raven«. 

 

Pri animiranih filmih ni običajnih govornih izvajanj oz. igralcev, ki govorijo v realnosti. 

Govor in glas v animiranem filmu izvira iz domišljije kot vse drugo (gibanje, prostor, liki …). 

Umetniki animiranih filmov govor in glas ponazarjajo s človeškim glasom, ki ga uporabljajo 

tudi za deformacijo govora in onomatopoijo (posnemanje glasu z besedo). Večkrat 

uporabljajo posnetke glasov. Nekateri zamenjajo človeški govor z glasbo (vokalno ali 

instrumentalno). Najpogosteje pa umetniki animiranega filma uporabljajo glasbene zvoke, ki 

so blizu resničnim. Z ustreznimi značilnimi toni pospremijo dogajanje v filmu ter ponazarjajo 

različna razpoloženja in okoliščine, v katerih so junaki filma. Novo vrednost govoru in glasu 

v animiranih filmih so dodali šumi. T. i. »novi zvoki« so filmu prav tako dodali novo 

vrednost. Prispevali so k notranji napetosti risanih junakov ali k podobi sveta in časa, v 

katerem se gibljejo (Munitić in Kovačič, 1976: 35).  

P. Slatinšek (2007: 21–22) pravi, »če želimo razumeti, kaj se dogaja na filmskem platnu, 

moramo razumeti filmski jezik«. Nezavedno se osnovnega razumevanja učimo vsi že zgodaj 

ob gledanju filmov in televizije. Tako kot drugi jeziki ima tudi filmski jezik svoje elemente. 

Zvok se v animiranem filmu odvija na treh ravneh:  

a) Govor 

Gre za sleherno obliko uporabe glasu v filmu, ki se lahko pojavi v obliki dialogov med liki ali 

kot monolog ali kot nevidni pripovedovalec. Govor lahko poteka v kateremkoli jeziku. Ker je 

pri animiranem filmu vsebina na vizualni ravni prikazana tako jasno, vsebina govora 
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pravzaprav ne potrebuje. Takrat imajo animirani liki namišljeno govorico, ki pa jim da novo 

zvočno razsežnost in ga označi.  

b) Zvočni učinki oziroma šumi  

To so tisti zvoki, ki postavijo dejanje v prostor. S svojim delovanjem ga proizvajajo junaki, 

predmeti v prostoru ali okolje samo.  

c) Glasba  

Glasba je ena najpomembnejših elementov čustvenega dogajanja v animaciji in je 

nepogrešljiva spremljevalka animiranih filmov. Glasba s svojo dinamiko, tempom, vzdušjem 

sledi premikom in dogajanju v animaciji. Predvsem pa glasba podkrepi čustvo, ki je prikazano 

na platnu. Pri tem imajo umetniki animiranih filmov na voljo veliko inštrumentov, ki imajo 

vsak svoje značilnosti in svojo izrazno moč. 

V zvočni podobi filma ima lahko pomembno vlogo celo tišina, če je uporabljena na 

ustvarjalen in zanimiv način. »Tišina v filmu ni nujno dobesedna odsotnost zvoka.« Lahko 

ima tudi svoje čustveno sporočilo. Pri animaciji se lahko brezmejno igramo tudi z zvokom, 

kar pomeni, da lahko vse ravni zvoka med seboj ustvarjalno pomešamo. Npr. lastnosti ene 

plasti zvoka si izposodimo in jih prenesemo na drugo ali/in nekaj, kar je v funkciji glasu, 

lahko izvajamo z glasbenim inštrumentom (Slatinšek, 2007: 21–21). 

 

Za filmski jezik je najpomembnejši slikovni posnetek, ne govor, saj ima ta drugotno vlogo. V 

filmskem jeziku besedo zamenja slika. Tako se učimo govorice slik v filmu, tj. novega zelo 

pisanega jezika, ki lahko gibko in natančno izraža tako dogodke kot čustva in misli (Šimenc, 

1994: 16, 18). Okolje, v katerem živijo otroci, je polno slik. Obkrožajo jih film, reklame, 

televizija, časopisi in revije. Torej ni težava, da otroci sliki ne bi bili izpostavljeni, težava se 

pojavi v miselnosti, da so slike nasploh neposredni nosilci pomena in to na drugačen način, 

kot sta govorjen ali pisan jezik. Obstajata dve splošni frazi, ki »utelešata« odnos do slik: 

1. Vsaka slika pove zgodbo. 

2. Slika je vredna tisoč besed.   

S tem se zavrača splošno stališče, da imajo slike jasne in enosmiselne pomene in se o njih ni 

treba učiti oz. jih raziskovati.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Kurikulum za vrtce strokovnim delavcem omogoča avtonomno izbiranje vsebin, metod, 

pripomočkov in oblik dela. Pri načrtovanju jezikovnih dejavnosti so najpogostejši pripomočki 

knjige in slikanice, s katerimi strokovni delavci uresničujejo različne jezikovne cilje. 

Medpodročno povezovanje je sestavni del Kurikuluma za vrtce in dela v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. Ideja magistrskega dela je povezovanje jezikovne vzgoje s filmsko 

vzgojo. Filmska vzgoja že išče svojo vlogo v predšolski vzgoji in pridobiva pomen pri 

celovitem razvoju otroka, zato naj bi animirani film za otroke obravnavali kot enakovrednega 

pravljici in slikanici. S filmsko vzgojo naj animirani film postane osrednja dejavnost, o kateri 

se pogovarjamo, ustvarjamo, poglabljamo se v njegovo vsebino, širimo in poglabljamo znanja 

in z njimi razvijamo tudi jezikovno zmožnost. Z animiranimi filmi lahko spodbujamo otroke k 

pripovedovanju in razpravljanju o temi, igralcih in sami zgodbi filma. Prav tako s filmsko 

vzgojo otroku ponujamo možnost, da se ustvarjalno izraža v jeziku, ustvarja lastne filme 

(vsebine/zgodbo za filme) in komentira oz. analizira različne videoposnetke. 

 

7.1 CILJI RAZISKAVE  

 

Cilj raziskave je predstaviti, kako animirani film uporabljati pri jezikovni vzgoji v vrtcu in 

ugotoviti, kako s filmsko vzgojo (dejavnostmi) spodbujati otrokovo jezikovno zmožnost, 

navesti kriterije za kakovosten animirani film in metode dela z animiranim filmom. 

 

7.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na osnovi opredeljenega problema in zastavljenih ciljev sem oblikovala naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

1) Kako filmsko vzgojo opredelijo intervjuvanci? 

2) Zakaj filmsko vzgojo uvesti že v vrtec oz. predšolsko obdobje?  

3) Kakšen vpliv ima animirani film na otroke?  

4) Katere so prednosti in slabosti uporabe animiranega filma v vrtcu?  

5) Kateri so kriteriji za izbor kakovostnega animiranega filma? 

6) Katera učna sredstva filmske vzgoje priporočate za spodbujanje razvoja jezikovne 

zmožnosti in katero metodo dela filmske vzgoje najbolj pogosto uporabljate pri svojem 

delu?  

7) Ali lahko z animiranim filmom spodbujamo otrokovo jezikovno zmožnost (npr. 

samostojno pripovedovanje, pravilna izgovarjava besed, komunikacijske spretnosti) in 

kako?  
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7.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Izvedla sem kvalitativno raziskavo. 

 

7.3.1 OPIS VZORCA 

 

Vzorec je neslučajnostni in namenski. Izvedla sem štiri intervjuje, in sicer z vzgojiteljico 

predšolskih otrok (v nadaljevanju vzgojiteljica), s knjižničarko, z vodjo programa Filmska 

vzgoja in mlada občinstva v javnem zavodu Kinodvor (v nadaljevanju vodja programa) in s 

strokovno sodelavko Kinodvora (v nadaljevanju strokovna delavka). Vse intervjuvanke so 

ženskega spola, delajo v Ljubljani in v svoje delo vključujejo filmsko vzgojo. Povprečna doba 

delovnih izkušenj med intervjuvankami je 17 let in 5 mesecev. 

 

7.3.2 OPIS INSTRUMENTA 

 

Za potrebe raziskave sem uporabila intervju. Intervju za vzgojiteljico je sestavljen iz devetih 

vprašanj, ki se vsebinsko nanašajo na vzgojiteljičine izkušnje z vpeljevanjem filmske vzgoje v 

vrtec. Vsa vprašanja so bila odprtega tipa. Intervju za vodjo programa, strokovno delavko in 

knjižničarko je sestavljen iz sedmih vprašanj odprtega tipa, ki se vsebinsko prav tako nanašajo 

na izkušnje s filmsko vzgojo na njihovem delovnem mestu. 

 

7.3.3 POSTOPKA ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Odločila sem se za polstrukturirani intervju, ki sem ga oblikovala na podlagi prebrane 

literature in s pomočjo mentorice junija 2017. Izvedla sem štiri intervjuje od septembra do 

oktobra 2017. Odgovore intervjuvancev sem si zapisovala med intervjujem. Pridobljene 

podatke sem obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo, tako da sem določila enote kodiranja,  

nato kodirala besedila in določila kategorije, na podlagi katerih sem primerjala pridobljene 

odgovore. Na koncu sem oblikovala končni sklep.  

 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate, pridobljene z intervjuji, sem predstavila in interpretirala glede na postavljena 

raziskovalna vprašanja. 
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8.1 OPREDELITEV FILMSKE VZGOJE  

 

Intervjuvanke sem najprej prosila, da opredelijo filmsko vzgojo, saj je pomembno, da tisti, ki 

izvajajo filmsko vzgojo, vedo, kaj filmska vzgoja zajema in da jo znajo ustrezno uresničiti na 

svojem delovnem mestu. Vzgojno delo je namreč po mnenju M. Borčić (1997: 36) 

nestrokovno in poenostavljeno, če vzgojitelji ne poznajo filmske teorije in mehanizmov 

percepcije sodobnega gledalca.  

Vzgojiteljica je opredelila filmsko vzgojo kot »del kulturno-umetnostne vzgoje, ki zajema več 

umetnostnih plasti (glasbeno, plesno, likovno, gledališko).« Knjižničarka je menila, da je 

namen filmske vzgoje »naučiti otroke gledati (film)«. Takšnega mnenja je tudi vodja 

programa, ki pa je dodala, da je filmska vzgoja tudi vsaka dejavnost, ki: 

 »… pripomore pri mladem gledalcu širiti pogled na to, kaj je film,  

 pomaga pri gledalcu razviti njegovo izražanje/razmišljanje o filmu, 

 pripomore k razvoju lastne filmske in druge ustvarjalnosti,  

 spodbuja interes za spoznavanje in raziskovanje kakovostnega filma.« 

 

Tako vzgojiteljica kot vodja programa pa dodajata, da »filmska vzgoja odpira in bogati 

domišljijo otrok ter spodbuja k ustvarjanju in lastnemu izražanju«. Pravita, da »nas filmska 

vzgoja popelje na pot (samo)raziskovanja, tipanja neznanega, (po)doživljanja filma in seveda 

na pot ustvarjalnosti«.  

Strokovna delavka pa meni, da filmska vzgoja »pomeni več in da je opredelitev filmske 

vzgoje širša od izobraževanja in ozaveščanja o filmu.« Strinja se, da gre pri filmski vzgoji za 

spoznavanje različnih filmov, tehnik, žanrov in da spodbuja veselje do filma, raziskovanja, 

navdušenja. A zanjo film sproži kontakt o tem, česar v vsakdanjem življenju ne bi doživela, 

zato film bogati življenja vseh. Poudari, da film ni potrošna roba, ampak moramo postati 

zavedni o gledanju in imeti do filma kritično distanco. Pravi, da je temelj gledanja filma v 

trikotniku, ki ga sestavljajo gledalec – film – življenje/vsebina. Gre za to, kako gledalec 

doživi film na podlagi svojih doživetij in ne za odgovor na vprašanje, kaj je hotel avtor 

povedati. Ta odgovor strokovne delavke bi utemeljila s pomenom vzgoje z umetniško 

izkušnjo: »Prava umetniška izkušnja je odprta za različne interpretacije in pomene ter je 

vedno dialoška (pomeni nastajajo v interakciji umetnika, njegove stvaritve in odjemalca 

umetnine).« (Kroflič, 2012: 9) Kroflič (2007: 18) poleg tega zapiše, da je vsak, ki je udeležen 

v doživljanju umetnine (ali kot ustvarjanje ali poustvarjanje ali zgolj vživljanje v umetniško 

stvaritev), v območju umetniške izkušnje. To predstavi s komunikacijskim modelom 

umetniške izkušnje, ki so ga oblikovali avtorji korporacije RAND. Model (slika 2) predstavlja 

dejstvo, da je umetnost, v magistrskem delu je ta umetnost film, most med umom umetnika in 

uporabnikom umetnine, ki je ključna za razumevanje notranje vrednosti umetniške izkušnje 

(prav tam).  
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Slika 9: Komunikacijski model umetniške izkušnje 

Vse intervjuvanke so poudarile, da je pri filmski vzgoji pomembno podoživljanje oziroma 

doživetje filma. Za avtorje McCarthy, Ondaaje, Zakaras in Brooks (2004: 41) je proces 

podoživljanja vzporeden procesu ustvarjanja, saj je neposredna izkušnja posameznika 

notranja in intenzivno osebna, interpretacija pa je poskus, kako drugim izraziti, kakšna je bila 

ta neposredna izkušnja. V nasprotju z drugimi oblikami komunikacije umetnost komunicira z 

neposredno izkušnjo. Ljudje se na to izkušnjo naprej odzovemo z močnim občutenjem, ki  ga 

obogatimo z refleksijo. Estetska izkušnja umetnine tako ni omejena samo na pasivno 

opazovanje, ampak spodbuja radovednost, spraševanje in iskanje razlag. Ljudje, ki se jih 

umetniško delo dotakne, po navadi o svojih izkušnjah z njim govorijo z drugimi in si tako 

izpopolnjujejo svoje razumevanje o umetnini. Ko je posameznik vpleten v takšen pogovor o 

animiranem filmu, bodisi z majhnim krogom prijateljev ali s širšo javnostjo, prenaša osebne 

in subjektivne odgovore v javno sfero, se pridružuje skupnosti, ki želi obogatiti individualno 

spoštovanje, ponovne izkušnje ter iskati in podpreti dela, ki zagotavljajo podobne izkušnje. 

Skupni pogovori vplivajo na individualno doživetje določenega umetniškega dela in lahko 

obogatijo kasnejše izkušnje in izkušnje podobnih del (prav tam: 41–42). 

 

8.2 ZAKAJ FILMSKO VZGOJO VKLJUČITI ŽE V VRTEC 

 

Vse intervjuvanke sem vprašala, zakaj je po njihovem mnenju treba uvesti filmsko vzgojo že 

v vrtec. Vse so menile, da je treba s filmsko vzgojo začeti takoj, ko je otrok pripravljen na 

ogled filma. Knjižničarka je celo poudarila, da čim prej, tem bolje, vodja programa pa 

odgovarja, da filmska vzgoja pravzaprav nima starostnih omejitev.  

Strokovna delavka in vzgojiteljica sta k temu dodali, da otroci že doma gledajo filme in da so 

filmi del našega vsakdana, zato jih je treba že v vrtcu ustrezno pripraviti na ogled filma in jih 

naučiti izbirati kakovostne animirane filme že zdaj. Le tako bomo po vzgojiteljičinem mnenju 

vzgojili kritične gledalce, z njimi pa vzgajali in ozaveščali še starše. Poudari tudi, da je 

filmska vzgoja v vrtcu pomembna, ker gre za medpodročno povezovanje in ker z umetnostjo 

tudi izobražujemo.  

Tudi  strokovna skupina za pripravo Strategije razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje  

ugotavlja, da so otroci praviloma že porabniki filma oziroma avdiovizualne ustvarjalnosti. 
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Vrtec oziroma kulturna ustanova ni tista, ki otroke začenja učiti gledati, temveč predvsem 

vzpostavlja mehanizme za poglabljanje, krepitev ali spreminjanje obstoječih gledalskih navad 

(Stergel idr., 2016: 5). Filmsko vzgojo je treba vključiti že v vrtec, ker začnejo otroci gledati 

televizijo v povprečju z dvema letoma ali s tremi leti in zato je izrednega pomena, da se že 

zgodaj naučijo pomensko izbrati slike v gibanju, ki podajajo zgodbo (Rugelj, 2006). Pri 

filmski vzgoji sta tako kot pri vzgoji o drugih umetnostnih zvrsteh navzoča dva pristopa 

vzgoje (Požar Matijašič in Bucik, 2008: 6–9): 

1. Vzgoja za umetnost. 

Gre za sistematično učenje spretnosti in znanj, načinov mišljenja ter prikaz različnih 

umetniških oblik. V primeru filmske vzgoje otroci spoznavajo različne filme, tehnike, žanre 

(igrani, animirani, dokumentarni) ter pridobivajo neposredne izkušnje, npr. izdelava 

animiranega filma, snemanje filma …  

2. Vzgoja z umetnostjo 

Pri vzgoji z umetnostjo gre za razvoj kognitivnih sposobnosti in za transfer med filmsko 

umetnostjo in drugimi področji. Ta pristop uporablja umetnost kot medij za poučevanje na 

različnih področjih in kot način za poglabljanje razumevanja odnosa med ljudmi, različnih 

tem ipd.  

Oba pristopa zahtevata strokovno usposobljene vzgojitelje, ki lahko delo obogatijo s 

sodelovanjem z izvajalci kulturnih programov in projektov. To je tudi eden od elementov 

kakovostne filmske vzgoje (Stergel idr., 2016: 6).  

 

8.3 VPLIV ANIMIRANEGA FILMA NA OTROKA 

 

Tretje vprašanje, na katero so odgovorile vse intervjuvanke, je, kakšen vpliv ima animirani 

film na otroke. Knjižničarka in strokovna delavka odgovarjata, da je vpliv odvisen od vsebine 

oz. teme animiranega filma in animacije filma oz. od tega, kako je narejen.  

Poznamo tri vrste animiranih filmov, ki se razlikujejo glede na tehniko izdelave. Prvi je risani 

film ali risanka, ki je ena najbolj znanih oblik filmske animacije. Pri njem likov in faz 

njihovega gibanja ne snemamo s kamero, ampak jih neposredno narišemo na filmski trak. 

Risbe torej »z roko neposredno narišemo na filmski trak in jih s projekcijo razgibamo oziroma 

oživimo na zaslonu« (Munitić in Kovačič, 1976: 16). Ko animiramo risbo, pred seboj nimamo 

dejanskega predmeta, ki bi ga lahko premikali, zato moramo ustvariti tako objekt kot tudi 

gibanje (Dovniković, 2007: 2). Druga vrsta animiranega filma so »stop-motion« animacije, 

pri kateri gre za postopek snemanja s fotoaparatom. Predmete in like, narejene iz različnih 

materialov (npr. pesek, plastelin, glina, papir idr.), se fotografira slika za sliko in pri vsaki 

sliki so postavljeni drugače. Ko se vse fotografije združijo oz. se jih hitro predvaja eno za 

drugo, se ustvari gibanje, če si fotografije sledijo v pravilnem zaporedju. Računalniška 

animacija je tretja in novejša tehnika izdelave animacije. Lahko je dvodimenzionalna ali 

tridimenzionalna animacija, kar je odvisno od uporabe oblik in prostora (Repše, 2012: 47). 

  

Vse intervjuvanke, razen knjižničarke, pravijo, da ima animirani film izjemen vpliv na razvoj 

otrokovega jezika, na njegovo domišljijo in odkrivanje sveta, ki mu je blizu, in tistega, ki mu 

ni. Prav tako se dotakne še otrokovih čustev. Vzgojiteljica je pri tem vprašanju poudarila, da 
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animirani film otroka sprosti, razoroži in izzove, da glasno komentira ali poustvarja z drugimi 

elementi umetniškega izražanja. Tako lahko otrok izraža svoje doživljanje kreativno ali pa 

nemo izrazi svoj odziv. Tudi Kroflič in M. Peštaj (2013: 4–7) zapišeta, da umetnost kot medij 

vzgoje in izobraževanja pritegne celoten spekter človekovih čutnih, intelektualnih, čustvenih 

in motivacijskih plasti osebnosti. Film kot umetnost otroku omogoča širjenje splošne 

razgledanosti, krepitev radovednosti in izkustven stik s predstavljeno vsebino ter s tem 

krepitev osebnostnih lastnosti in dimenzij, kot so: »… zmožnosti uživanja v lepem; zavedanje 

pomena pripovedovanja, ki je tudi osnovna struktura naše identitete; umetniške imaginacije; 

premagovanje strahov in stereotipov (ko nas soočenje z drugačnostjo upodobljene osebe 

prisili v razmislek o lastnih skritih (drugačnih) plasteh doživljanja)« (prav tam). 

Prav tako lahko umetnost vpliva na razvoj različnih inteligentnosti in spodbujanje kreativnosti 

ter je ena najprimernejših medijev za razvoj identitete, sebstva in moralne samopodobe 

otroka. »Vživetje v umetniško kreirano osebo oziroma dogodek, sočutje z njeno usodo, 

ukinjanje ego fantazij o samem sebi kot središču sveta, refleksija dogodkov, ki se meni 

samemu morda nikoli ne bodo zgodili, zmožnost ustvarjanja vizij o možnih svetovih, ki 

ukinjajo izvorno sebičnost in nepravičnost, so komponente imaginacije in hkrati kapacitete, ki 

poglabljajo posameznikovo etično zavest.« (Kroflič, 2007: 22)   

 

Vodja program doda še en pomemben vpliv animiranega filma, ki ga je primerjala s 

pravljicami. Pri filmu je za razliko od pravljice prisotna še slika, vizualna podoba, ki je 

izjemno močna. Enaka zgodba ima lahko v gibljivi podobi bistveno večji vpliv in pusti 

močnejši vtis kot pripovedovana, zato je odgovornost pri izboru filmov še toliko večja. A pri 

tej tezi moramo biti previdni. Na to opozori Rutar (2005: 12), ki pravi, da verjame, da vsi 

mladi ljudje radi gledajo filme in so ti nekakšen podaljšek pravljic oziroma nadaljevanje 

pravljic z drugačnimi sredstvi ter so koristni za razvoj mišljenja. »A najpomembnejše za 

razvoj mišljenja so in bodo tudi v prihodnosti knjige. Zato je pomembno, da otrok veliko časa 

nameni knjigam. Knjige pa ne morejo ponuditi vsega v trenutku. Za knjigo si je potrebno 

vzeti čas in od bralca zahtevajo miselni napor, medtem ko mediji (televizija in film) ponujajo 

gledalcu vse v izjemno kratkem času.« (Rutar, 2008: 15–16) 

 

8.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE ANIMIRANEGA FILMA V VRTCU 

 

Vprašanje o prednostih in slabostih uporabe animiranega filma sem postavila samo 

vzgojiteljici, saj je med intervjuvankami edina, katere delo vključuje neposredno delo z 

otroki. Kot prednost dela z animiranim filmom v vrtcu vidi skupne oglede, ki omogočajo po 

ogledu filma izmenjavo mnenj med otroki in ustvarijo vezi, ki jih povežejo in dobijo možnost 

različnih pogledov otrok. Animirani film v vrtcu po njenem mnenju omogoča kreativni 

pristop in z njim dosežemo hitro motivacijo otrok, predvsem pa omogoča otrokom, da 

spregovorijo pred skupino, saj se tudi bolj zaprti otroci sprostijo in spregovorijo o videnem.  

Filmi nudijo učenje o različnih krajih, predmetih, dogodkih, pojavih, kulturah ipd. Poučujejo 

o vrednotah in razkrivajo različne strani človeške narave. Predvsem pa je velika prednost v 

tem, da otroke zabavajo in nasmejejo (Patel, 2010). »Animirani film ima visoko estetsko 

vrednost, v otrocih zbuja občutek za lepo in pogosto odpira vrata v svet umetnosti. Močna 
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socialna vrednost je povezana predvsem z vsebino, ki otroka postavlja pred nenehne izzive 

prilagajanja lastnega dojemanja sveta tistemu, ki je prikazan v filmu. Za otroke je še posebno 

pomembna doživljajska vrednost, zmožnost otrokovega vživljanja v zgodbo. Filmska 

doživetja, hrepenenja, želje in strahovi junakov vodijo do samospoznavanja in oblikovanja 

občutka lastne identitete mladih gledalcev.« (Goetz, 2016: 30) 

 

Kot slabosti uporabe animiranega filma vzgojiteljica v intervjuju navaja: pravo mero gledanja, 

gledanj kar tako (kot mašilo ob slabem vremenu, brez predpriprave), predolge in nepredelane 

teme, nizanje filmov različnih vsebin, tehnik. Avtorji priročnika za animirani film v vrtcih in 

šolah, ki ima naslov Animirajmo!, poudarjajo, da je treba pri aktivnem delu s filmskimi 

vsebinami premišljeno in pazljivo vključiti vse gledalce. Tako, da se bo lahko vsak izmed njih 

učinkovito soočil z obliko in vsebino videnega. Če namreč otroka v določenem prizoru nekaj 

zmede oz. nečesa ne razume ali mu povzroči močna čustva, se lahko njegovo razumevanje 

močno spremeni. V tistem trenutku se lahko tudi konča. Prizore, ki imajo na otroka močan 

čustven vpliv, lahko otroci kasneje predelujejo v obliki dnevnih strahov, sanj ali celo nočnih 

mor, če jih ne predelajo (Goetz, 2016: 33). 

 

 

8.5 KRITERIJI ZA IZBOR ANIMIRANEGA FILMA 

 

Šimenc (1994) pravi, da je izbira animiranih filmov, ki jih otroci gledajo, izrednega pomena, 

zato sem vsem intervjuvankam postavila vprašanje, katere kriterije upoštevajo za izbor 

animiranih filmov pri svojem delu. Vse so kot glavni kriterij izpostavile starostni kriterij. Tudi 

Šimenc (1994: 14) pravi, da naj problematika v filmu ne presega življenjskih izkušenj otrok 

več kot za stopnjo ali dve od otrokovih zmožnosti razumevanja. Film mora pripovedovati 

zgodbo na način, da jo lahko otroci razumejo, predvsem pa povežejo z lastnimi izkušnjami 

(http://www.ecfaweb.org/). 

 

Poleg starostnega kriterija so vse intervjuvanke, z izjemo  knjižničarke, izpostavile kot 

pomembne naslednje tri kriterije za izbor animiranih filmov: 

1. kriterij: koliko se v animiranem filmu pripoveduje iz izhodišča otroka in koliko je otrok 

dejaven akter v filmu. Ta kriterij izpostavlja tudi  ECFA9. Njihova priporočila navajajo, da 

mora kakovosten film pripovedovati zgodbo, kot jo vidi otrok in ne z vidika odraslega, ki 

pripoveduje otroku (http://www.ecfaweb.org/).  

2. kriterij: kakovostni filmi so tisti, ki presegajo klišeje  in v katerem so nestereotipne vloge. 

Uporabiti filme, v katerih so zgodbe predstavljene z osebami, ki so sposobne nadaljnjega 

razvoja (ker se tudi otroci še razvijajo) in ne s statičnimi klišeji. 

3. kriterij: estetski vidik – izbrati filme, ki vsebujejo kakovostno glasbo in zvok, fotografijo 

in likovno podobo. 

 

                                                           
9EFCA je kratica za European Children’s Film Association. Je organizacija za vse, ki jih zanima visoko 

kakovostni film za otroke in mlade: filmske ustvarjalce, producente, promotorje, distributerje, razstavljavce, TV-

programe, organizatorje festivalov in filmske vzgojitelje. 

http://www.ecfaweb.org/
http://www.ecfaweb.org/
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Vzgojiteljica je dodala, da je pri izbiri animiranih filmov pozorna še na dobro naracijo, na 

tematiko, ki poda aktualno rešitev v skupini in ki omogoča reševanje morebitnih strahov, 

težav otrok. 

Vodja programa je jasno poudarila naslednje: »Odlika kakovostnega filma, pa najsi bo igrani 

ali animirani, ni zgolj v vsebinah, ki jih ponuja. Podobno kot pri literarnih delih je tudi pri 

filmih ključen kakovostni filmski jezik. Šele ta nam lahko zagotovi kakovostno filmsko 

izkušnjo, ki bo odzvanjala še dolgo po tem, ko se bo film odvrtel. Namen kakovostnega filma 

naj bi bil predvsem ta, da nam ponudi umetniško izkušnjo, estetsko doživetje, ki nas gane. Gre 

za neke vrste umetniški užitek in pri tem je estetika seveda pomembna, pa naj bo vizualna ali 

jezikovna.«  

Strokovna delavka pa je vsem že naštetim kriterijem dodala, da je še kako pomembno, da 

otrokom nudimo različne animirane filme, ki so si različni v različnih likovnih tehnikah, 

tehnikah animiranega filma, vsebini, poetiki. 

Knjižničarka je rekla, da se pri tem zanaša na stroko (npr. kaj izbere Kinodvor ali prebere 

kritike v medijih). 

 

Kakovostni film naj bi po priporočilih EFCA še (http://www.ecfaweb.org/): 

 pokazal otrokom, da v težavah, ki jih imajo, niso osamljeni in ponudil možne rešitve, 

 izpostavil otroško fantazijo in spontanost kot prednost otroka v svetu odraslih, 

 ustvarjal komunikacijo med otroki ter med otroki in odraslimi, 

 pokazal realnost življenja, tudi če je ta težka, toda ponujal upanje oziroma rešitev na 

koncu zgodbe, 

 pomagal otrokom razumeti tudi bolj kompleksna razmerja v njihovem življenju, 

 jim ponujal možnost, da spoznajo druge kulture in omogočil, da se poistovetijo z ljudmi, 

ki živijo v drugačnih skupnostih in družbah, 

 usmerjal tudi proč od realnega, v svet fantazije, 

 pripovedoval zgodbo z enim ali dvema močnejšima osebama, s katerima se lahko otrok 

identificira, in ne z večjim številom oseb, 

 združeval nekatere osnovne vrednote naše družbe, kot so svoboda in strpnost do 

drugačnih, nenasilje in solidarnost, 

 bil pozoren na to, da je polovica gledalcev deklic, ki ravno tako potrebujejo svoje 

junake/junakinje kot dečki, 

 način pripovedovanja zgodbe naj bi bil prilagojen posamezni starostni stopnji – 

pomembna je kakovostna dramaturgija, 

 bil pozoren na kakovost dialogov, prevoda in sinhronizacije. 

 

8.6 METODE DELA FILMSKE VZGOJE ZA SPODBUJANJE JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI 

 

Naslednje vprašanje, ki sem ga postavila vsem intervjuvankam, je bilo, katera učna sredstva 

in metode dela v filmski vzgoji bi svetovale za spodbujanje otrokovih jezikovnih zmožnosti. 

Vzgojiteljica, vodja programa in strokovna sodelavka so kot eno izmed najpomembnejših in 

najbolj uporabljenih metod pri delu z animiranim filmom izpostavile metodo pogovora. 

http://www.ecfaweb.org/
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Predvsem pogovor po ogledu filma, o vsebini filma, o ključnih prizorih, povzemanje tega, kar 

je otrok videl, izražanje lastnega mnenja o tem. Poudarile pa so tudi pogovor pred filmom, ki 

je primeren uvodu v ogled animiranega filma. Ta vključuje pripravo otrok na prostor, osnovne 

podatke o filmu (tehnika ipd.), treba pa jih je opozoriti tudi na to, kaj naj opazujejo v filmu. 

Večjo vrednost kot pogovor pred filmom ima po mnenju intervjuvank M. Peštaj in Krofliča 

pogovor po ogledu animiranega filma, zato sta omenjena avtorja oblikovala strukturo 

vodenega pogovora (Kroflič in Peštaj, 2013: 25–27): 

 

1. Opis zgodbe in likov: otroku postavimo vprašanja, kaj je videl v animiranem filmu, kdo 

nastopa v zgodbi in naj jih opiše (opis zunanjosti in značaja). Otroka spodbudimo, da 

spregovori o počutjih junakov v filmih in kako so ta počutja prepoznali v animiranem 

filmu. 

2. Poglobitev: vključuje vprašanja, zakaj, kaj to pomeni, po čem se vidi, da … Otroci tu 

argumentirajo svoja stališča s tem, kar so videli. To, da se otroci naučijo pri aktivnem 

gledanju argumentacije (tj. opisati, razložiti, kako so to videli, da je bilo tako), je 

izpostavila tudi strokovna sodelavka. To se ji zdi zelo pomembno, zato da otroci ne 

ostanejo samo na stopnji opisovanja dogodkov, zgodbe in likov. 

3. Vživetje v umetnino in zgodbo: ta stopnja pogovora od otrok zahteva odgovore na 

vprašanja, kako se je on počutil, ko se je to zgodilo, ali se je njemu to že zgodilo in kako 

se je takrat počutil, ko sem mu je to zgodilo oz. kako bi se počutil, če bi se mu to zgodilo 

in kaj bi naredil. Gre za prenos doživetij iz filma v vsakdanje življenje, kar po mnenju 

strokovne delavke bogati ogled filma in izkušnje otroka.  

4. Razvijanje občutljivosti za umetniški izraz: gre pravzaprav za pogovor o tem, kako je bil 

prikazan določen prizor, kakšen je bil videti junak v določeni situaciji, kakšne so bile 

barve (je bilo svetlo, temno), kaj smo ob tem slišali ipd.  

5. Ekspresija doživetij: je zadnja stopnja pogovora, in sicer odgovarja na vprašanje, ali lahko 

to uporabimo.  

 

Pri pogovoru o filmu je treba upoštevati še naslednja načela (Kroflič in Peštaj, 2013: 28): 

 Otrokom ne razlagamo zgodbe in/ali predlagamo njenega sporočila.  

 S podvprašanji otroke spodbujamo k natančnemu opazovanju in utemeljevanju trditev.  

 Spodbujamo k strpnemu poslušanju drug drugega in upoštevanju možnih različnih 

pogledov in razlag.  

 Morebitna skupna stališča naj oblikujejo otroci sami.  

 Če se nam zdi, da so spregledali kak pomemben detajl zgodbe, jih spomnimo nanj in 

spodbudimo, da razmislijo o njem in pojasnijo njegov pomen.  

 Ključno je otrokovo doživljanje, vživetje v like in zgodbo in spodbuda, da ta doživetja 

izrazijo na različne načine, npr. s pripovedovanjem, z risbo, s filmskim ustvarjanjem, z 

dramatizacijo in/ali s simbolno igro, s plesom …  

 

Za otroke je zelo pomembno predelovanje videne zgodbe ali v obliki pogovora ali kot 

dramatizacija v simbolni igri. Ker je simbolna igra neposredno povezana z otrokovim 

mišljenjem, govorom in s socialnimi kompetentnostmi, otrok v simbolni igri razvija 
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sposobnost zavedanja lastnih mentalnih stanj, sposobnost pretvarjanja, sposobnost 

vključevanja predstavljivosti mentalnih stanj drugih v lastna mentalna stanja ter razumevanja 

multiplih vlog. Ampak »dejavnosti v simbolni igri dobijo svojo pomenskost sporočilnost z 

rabo govora, ki kot simbolni sistem omogoča delovanje na predstavni ravni, to je iskanje 

novih povezav in odnosov. Z govorno pretvorbo dobijo predmeti jasen in prepoznaven pomen 

ter so razumljivi tudi drugim otrokom, vključenim v igro« (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006: 65–70).  

Intervjuvanke (vzgojiteljica, vodja programa in strokovna delavka) izpostavljajo kot 

pomembno za razvoj jezikovnih zmožnosti in za izraz svojih doživetij ob gledanju filma še  

tematske ustvarjalne delavnice (npr. risanje prizorov, ki jih otroci sestavljajo in lahko kasneje 

preko njih pripovedujejo zgodbo filma), knjižice, ki jih pripravijo filmske ustanove (npr. 

Kinodvor pripravlja knjižice z naslovom Bobrov dnevnik, Moj kino dnevnik, Animirani film 

idr.10), filmske delavnice (snemanje filmov z animacijo, spoznavanje razlike med sliko in 

gibljivo sliko) in igre z optičnimi igračami, ki so po mnenju vodje programa od vseh delavnic 

najprimernejše. Strokovna delavka pri vsem tem poudarja, da vsega, kar smo našteli, ni nujno 

potrebno izvesti takoj po ogledu animiranega filma. 

 

Pri analizi rezultatov sem ugotovila, da so intervjuvanke poudarile samo metodo pogovora. 

Avtorji Vrabec, Težak in M. Borčić (1978) pa pravijo, da je treba za bolj razvito filmsko 

vzgojo uporabljati različne metode, ki jih prilagodimo starosti in zmožnosti otrok, zato poleg 

metode pogovora navedejo še metodo prikazovanja, metodo praktičnega dela, metodo ustnega 

pojasnjevanja, metodo branja, metodo pisanja in metodo risanja. Med branjem teoretičnih 

razlag metod sem ugotovila, da lahko vsako izmed naštetih metod vključimo tudi v odgovore, 

pridobljene z intervjuji. Metoda prikazovanja ali demonstracije namreč zajema prikazovanje 

filmov v različnih tehnikah, kar za ustvarjalno filmsko vzgojo izpostavi tudi strokovna 

delavka, metodo praktičnega dela, branja, pisanja in risanja pa lahko povežem s tem, kar so 

intervjuvanke navedle, da je po ogledu animiranega filma treba ustvarjati (z likovnimi, 

filmskimi, jezikovnimi delavnicami in drugimi dejavnostmi), metodo pojasnjevanja pa lahko 

uresničimo s strukturiranim vodenim pogovorom po filmu, kjer mora otrok poročati, 

pripovedovati, opisovati in pojasnjevati. 

 

Vzgojiteljica in knjižničarka sta poleg metod dela z animiranim filmom omenili še dve učni 

tehniki filmske vzgoje, ki sta bistveni pogoj za praktično delo z animiranim filmom, zato bom 

v tabeli 1 opisala dve osnovni tehniki, ki sta osredotočeni na jezik gibljivih slik, ter tisti, ki sta 

jih omenili tudi vzgojiteljica in knjižničarka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Vir: http://www.kinodvor.org/kinobalon/knjizna-zbirka-kinobalon/. 



46 
 

Tabela 1: Učni tehniki (Rugelj, 2006: 25–26) 

 

8.7 ANIMIRANI FILM IN RAZVOJ JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI 

 

Predzadnje vprašanje se je nanašalo na osrednjo tezo magistrskega dela. Intervjuvanke sem 

vprašala, ali lahko po njihovem mnenju animirani film in filmske dejavnosti spodbujajo 

otrokovo jezikovno zmožnost. Vse intervjuvanke menijo, da lahko z animiranim filmom in 

ustrezno izbranimi filmskimi dejavnostmi spodbujamo jezikovno zmožnost. Vodja programa 

pravi, da na jezikovnem področju ni domača, a meni, da animirani in drugi filmi vsekakor 

spodbujajo jezikovno izražanje. Predvsem otrokova obnova zgodbe, pogovor o filmu in 

izražanje misli o filmu. To zadnje poudari kot enega od temeljnih ciljev filmske vzgoje, ki je 

tudi povezan s pismenostjo kot tako. Film po njenih besedah krepi tudi bralno pismenost z 

vidika branja podnapisov in poslušanja sinhronizacije.  

Istega mnenja je strokovna delavka, ki pravi, da se otroci ob aktivnem gledanju filma učijo 

pripovedovanja o svojih doživetjih, in kar je zanjo zelo pomembno, slišijo druga mnenja oz. 

doživetja drugih gledalcev. Prav tako se naučijo pripovedovati zgodbe v zaporedju, vrednotiti 

Ime tehnike Izvedba tehnike Ključna vprašanja pri uporabi 

tehnike 

Cilji tehnike 

Zamrznjen 

posnetek 

Posnetek animiranega filma 

zaustavimo tako, da bodo 

vsi otroci videli kader filma. 

Potem sledi razprava o tem, 

kaj vidijo na »zamrznjenem 

posnetku«. 

Kaj in/ali koga vidiš v 

kadrih? 

Kako stoji kamera? Zakaj je 

postavljena prav tam? 

Kaj lahko poveš o času, kraju 

in prizorišču? 

Kaj lahko poveš o likih 

(oblačilih, počutjih ipd.)? 

Otroke naučimo, da je 

lahko vsak element 

vizualne podobe nosilec 

pomena, da podobe lahko 

tudi beremo, da snemalna 

razdalja, snemalni kot in 

gibanje kamere učinkujejo 

na pomen, in da število in 

zaporedje kadrov 

učinkujeta na pomen. 

Zvok in 

podoba 

Prekriti posnetek in pozvati 

otroke, da pozorno 

prisluhnejo zvočnemu 

posnetku kratkega filma in 

nato opišejo, kaj slišijo. 

Kako bi opisal glasbo? 

Kakšna čustva/podobe 

nakazuje? Kakšno je vzdušje? 

Kaj natančno sliši in kaj bi to 

pomenilo? 

Kaj lik govori? 

Zakaj je tukaj tišina? Kaj se 

dogaja? 

Otrok se nauči, da lahko 

zvočne posnetke filmov 

sestavljajo štirje elementi: 

glasba, zvočni učinki, glas 

in tišina. Vsi prispevajo k 

pomenu. Spoznajo, da 

zvok, še posebej glasba, 

lahko daje filmu 

»razpoloženjskost« in 

opredeljuje njegov žanr, ter 

da lahko tudi tišina silovito 

učinkuje na razumevanje 

prizorov. 
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dejanja likov (kaj in zakaj je naredil) in opazovati. Otrok si z načrtnim gledanjem animiranih 

filmov in drugimi filmskimi dejavnostmi odpre poti gledanja in opazovanja podrobnosti.  

Vzgojiteljica pravi, da gre pri filmski vzgoji vedno za medpodročno povezovanje, zato lahko 

vsak animirani ali igrani film povežemo z likovno umetnostjo, s področjem jezika, družbe, 

narave in ne nazadnje tudi z matematiko. V prvi vrsti je po mnenju vzgojiteljice jezikovna 

vzgoja tisto, ki spodbuja otroka k samostojnemu pripovedovanju, komentiranju videnega, 

bogatenju besednega zaklada in izražanju medmetov. Vsak film po njenem mnenju izzove 

otroke k pogovoru o čustvih, strahovih in jih spodbuja k miselni povezavi. Tudi avtorji 

Strategije razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje (2016) trdijo, da je filmsko vzgojo 

mogoče smiselno vpeljati v različna področja. Pristop medpodročnega povezovanja zahteva 

od vzgojitelja premišljeno načrtovanje, izbor smiselnih povezav in evalvacijo rezultatov. 

Poseben pomen filmske vzgoje namreč pride do izraza šele v različnih oblikah 

medpredmetnega povezovanja, saj tak način dela ponuja številne možnosti nadgradnje 

posameznih področij oziroma sodelovanja pri njihovi realizaciji. »K temu nas neposredno 

usmerja že sama narava filmskega dela, ki združuje segmente številnih drugih umetniških 

zvrsti in ved: od književnosti, likovne umetnosti, glasbe, filozofije, sociologije in psihologije, 

pa vse do naravoslovnih, tehničnih in ekonomskih ved.« Na podlagi intervjujev zato lahko 

potrdim glavno tezo magistrskega dela, da lahko z animiranim filmom spodbujamo otrokovo 

jezikovno zmožnost. Velik pomen umetniške ekspresije in impresije za razvoj govora, 

miselnih kompetenc in metakognitivnih zmožnosti pripisuje tudi Kroflič (2008). Po njegovem 

mnenju umetnost, kar animirani film tudi je, z imaginativnim svetom spodbuja širjenje 

jezikovnih zmožnosti, še posebej tistih kompleksnejših (npr. metakognicije.), ter spodbuja 

doživetja in komentarje vrstnikov (to  poimenuje začetek »mini jedrne refleksije«). Prav tako 

trdi, da  »glasno izražanje misli« v simbolni igri ali dramatizaciji ali pri pogovoru o filmu 

dokazuje začetek ustvarjanja metakognicije (prav tam: 34).  

S pomočjo animiranega filma otroku približamo abstraktna znanja z drugih področij in ga 

zanje bolje motiviramo, saj film omogoča številne kurikularne povezave in spodbujanje 

multiperspektivnega pristopa k reševanju perečih vprašanj in problemov (Stergel, 2016: 10). 

Poleg tega otroci z načrtno uporabo animiranih filmov spoznajo, da je svet raznolik ter da 

lahko druge otroke odkrijemo ne le preko čustvenih odnosov prijateljstva, ampak tudi s 

posredovanjem, z izmenjavo in s pogajanjem o lastnih idejah (Kroflič, 2008: 34). Vzgoja 

mora biti zato usmerjenja v dialoškost, ki velik pomen pripisuje poslušanju kot temeljnemu 

pedagoškemu orodju za otrokovo pripoznanje samega sebe, ki vključuje tako 

(samo)zavedanje kot (samo)potrditev v socialni sredini s pomočjo »pozitivnih«, četudi 

konfliktnih odzivov vrstnikov in odraslih pomembnih oseb (Kroflič, 2008: 31–32). 

 

Poleg pripovedovanja, opisovanja, argumentiranja in izmenjave mnenj pri načrtni uporabi 

animiranega filma se pri otrocih neposredno razvija njihova zmožnost poslušanja drugega in 

upoštevanja njegovih idej pri rekonstrukciji lastnih pogledov (Kroflič, 2010: 54). 
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9 SKLEP 

Na podlagi zastavljenih ciljev in raziskovalnih vprašanj sem na osnovi pridobljenih rezultatov 

povzela naslednjih ugotovitve. 

Animirani film je del filmske vzgoje, ki jo v vrtcu umeščamo v področje umetnosti. Vse 

intervjuvanke trdijo, da animirani film ponuja možnost medpodročnega povezovanja, zato 

lahko trdim, da je animirani film mogoče uporabljati tudi na jezikovnem področju, predvsem 

zato, ker animirani film že po nastanku omogoča prehajanje med ostalimi umetnostmi in 

drugimi področji (prehajanje v izobraževanje skozi film ali s filmom). Z aktivnim gledanjem 

animiranih filmov, s tematskimi delavnicami in z načrtovanim pogovorom o animiranem 

filmu lahko spodbujamo otrokovo jezikovno zmožnost. Kroflič in M. Peštaj (2013: 29–30)  

trdita celo, da ima vživetje v zgodbo in like, opazovanje njihovih karakternih značilnosti, 

opisovanje psiholoških stanj, poslušanje različnih razlag zgodbe in izražanje lastnih doživetij 

pri uporabi animiranih filmih večjo vzgojno vrednost kot eksplicitno moralno sporočilo filma. 

Z raziskavo sem ugotovila, da se z animiranim filmom razvija otrokova sposobnost 

samostojnega pripovedovanja, da se nauči argumentirati svoja stališča, da se nauči obnoviti 

videno in da razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih 

dejavnostih in v različnih socialnih situacijah. 

 

Ugotovila sem, da se je treba na delo z animiranim filmom ustrezno pripraviti, torej morajo 

vzgojitelji strokovno načrtovati ogled filma, oblikovati ustrezne tematske delavnice in kar je 

najpomembnejše, tudi za razvoj jezikovnih zmožnosti oblikovati strukturiran pogovor o 

animiranem filmu. Le ustrezna vnaprejšnja priprava na aktivni ogled filma bo vzbudila 

otrokova pričakovanja in dosegla območje njegove senzibilnosti in samo s tem lahko 

vzgojimo radovednega gledalca, ki je dojemljiv za vsebinske in oblikovne poudarke izbranega 

animiranega filma. Pogovor in razmišljanje o animiranem filmu sta odvisna tudi od otrokove 

pripravljenosti za komunikacijo. Nujni sestavni del filmskega doživetja je poleg znanja o 

ključnih filmskih izraznih sredstvih, estetskih komponentah prav refleksija, ki nudi priložnost 

tudi za povezovanje filma z gledalčevim vsakdanjim življenjem. V refleksijo mora biti 

vključena osebna izkušnja, izražanje čustev, najvišjo stopnjo refleksije pa predstavlja 

sposobnost mladega gledalca, da analizira spodbude svojega doživljanja in dejavnike, s 

katerimi je bilo to doseženo (družbeni kontekst in avtorjev izraz). Vse to mora potekati na 

dialoški način (Stergel, 2016: 10).  

Poleg ustrezne strokovne priprave na delo z animiranim filmom morajo biti tudi vzgojitelji 

izobraženi na področju filmske vzgoje, zato morajo bodoči strokovni delavci v študijskih 

programih za vzgojitelje pridobiti temeljna znanja s področja filma in avdiovizualne kulture 

tako na dodiplomski kakor na podiplomski fazi študija11 (prav tam: 12). Le ustrezno 

                                                           
11 Aktualni javni študijski programi, ki vključujejo filmske in filmsko-vzgojne vsebine: 

AGRFT: Filmski in televizijski študiji (drugostopenjski program); FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE: 

Kulturologija / Komunikologija, Filmske študije (predmet); FILOZOFSKA FAKULTETA: Sociologija kulture, 

Uvod v filmske študije (predmet); UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PEDAGOŠKA FAKULTETA, Razredni 

pouk (program), Filmska vzgoja (predmet); UNIVERZA V MARIBORU: FAKULTETA ZA ELEKTRONIKO, 
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izobraženi strokovni delavci se bodo zavedali tega, kar pravi M. Borčić (2008: 17): 

»Sposobnost vrednotenja otroku ni dana sama od sebe. Vzgoja je tista, ki posamezniku odpira 

vrata v zavestno sprejemanje filma. V vzgojnem procesu pa nima nihče pravice vsiljevati 

svojega tolmačenja filma, posredno tudi svojih življenjskih resnic.« 

 

Ugotovila sem, da je treba ustrezno izbrati animirane filme, ki so premišljeno narejeni za 

najmlajše gledalce. Ker v Sloveniji nimamo izdelanih kriterijev, sem jih v poglavju 8.5 

povzela po European Children’s Film (EFCA) in jih dopolnila s kriteriji, ki so jih naštele 

intervjuvanke v raziskavi. Poudarile so, da je pri izboru filmov za otroke pomembno: 

— da so filmi namenjeni njihovi starosti in jih razumejo, 

— da otrokom ponudimo vsebine, ki so jim blizu, in like, s katerimi se lahko poistovetijo, 

— da imajo obliko, ki jih pritegne in 

— da izberemo teme, ki so osrednje v otrokovem trenutnem življenjskem obdobju. 

Kriteriji za izbiro animiranih filmov so nujni, saj le skrbno izbrani kakovostni animirani filmi 

otrokom razširijo in obogatijo obzorje (Peštaj, 2012: 10). Predlagala bi, da bi morali biti tudi 

animirani filmi označeni z oznako dober film, kot so z znakom kakovosti označene knjige; pri 

knjigi znak Zlata hruška označuje kakovost otroških in mladinskih knjig. Po mojem mnenju bi 

morali v Sloveniji oblikovati skupino strokovnjakov za filmsko umetnost, ki bi najprej 

oblikovala kriterije za kakovosten film, potem pa še vsako leto izdala seznam kakovostnih 

filmov na podlagi teh kriterijev. S tem bi imeli vzgojitelji in pa starši lažje delo pri izbiri 

animiranega filma za delo z otroki.  

 

Poleg pomembnosti strukturiranega pogovora o animiranem filmu lahko v vrtcu za razvoj 

otrok uporabljamo tudi ustvarjanje in igro z optičnimi igračami (taumatrop, flip book ipd.). 

 

Na podlagi intervjujev sem ugotovila, da je za kakovostno delo s filmom potrebno tudi 

sodelovanje s kulturnimi ustanovami, ki izvajajo filmsko vzgojo. To je poudarila tudi 

strokovna skupina, ki je oblikovala strategije razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje. 

Povezovanje vzgojno-izobraževalne ustanove in izvajalcev s področja kulture imenujejo kot 

eno od najbolj plodnih oblik filmsko vzgojnega delovanja (Stergel, 2016: 10). S filmsko 

vzgojo za predšolske otroke se v Sloveniji ukvarjajo Javni zavod Kinodvor, Zavod za 

uveljavljanje vizualne kulture Vizo, Art kino mreža Slovenije in Društvo za oživljanje 

zgodbe 2 koluta. Povezovanje vrtca s temi ustanovami je pomembno tudi zaradi ugotovitve, 

da je gledanje filma in njegovo doživetje drugačno od doživljanja in gledanja filma doma oz. 

v vrtcu. Intervjuvanke so enotnega mnenja, da kinodvorana ponuja idealne pogoje za gledanje 

in prav tako doživljanje filma. »Animirani filmi v vznemirljivi temni dvorani dobijo poseben 

čas in zaživijo popolnoma drugače kot na domači televiziji ali računalniku. Izkušnja kina je za 

otroke pomembna: naučijo se pravil vedenja v kinodvorani, njihova pozornost je osredotočena 

na veliko platno, ob ustrezni izbiri ponudnika predstave pa so deležni tudi vrste aktivnosti, ki 

spodbujajo aktiven ogled.« (Peštaj, 2012: 10) Praviloma je primarno delo kulturne ustanove 

                                                                                                                                                                                     
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, Medijske komunikacije (program); UNIVERZA V NOVI GORICI: 

VISOKA ŠOLA ZA UMETNOST, Medijske umetnosti in prakse (program).  

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizp8e5sajXAhVLC-wKHS4DChcQFghEMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.vizo.si%2Fcategory%2Ffilmska-vzgoja%2F&usg=AOvVaw1mTJdVVhC99qboILMpL-fm
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizp8e5sajXAhVLC-wKHS4DChcQFghEMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.vizo.si%2Fcategory%2Ffilmska-vzgoja%2F&usg=AOvVaw1mTJdVVhC99qboILMpL-fm
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produkcija, primerna predstavitev ter promocija umetniških izdelkov, zato ne moremo 

prenesti vsega izobraževanja na te ustanove (Peštaj in Slatinšek, 2008: 145).  

 

Raziskava prispeva k ozaveščanju strokovnih delavcev v vrtcu o pomembnosti strukturirane 

filmske vzgoje že v predšolskem obdobju in prikaže možnost uporabe animiranih filmov za 

doseganje napredka v govorno-jezikovnem razvoju predšolskega otroka. Predvsem pa 

spodbudi strokovne delavce, da v svoje delo vpeljejo animirane filme tudi kot učno sredstvo 

in ne kot sredstvo zabave in sprostitve. 

 

Možnost nadaljnje raziskave vidim v tem, da bi na podlagi študij primerljivih tujih 

predšolskih kurikulumov redefinirali umestitev filmske vzgoje: ali v Kurikulumu za vrtce 

ostane kot del področja umetnosti ali pa bi bilo bolje, da je to posamezno področje 

Kurikuluma za vrtce. Prav tako bi lahko raziskala več strategij za razvoj jezikovnih 

zmožnosti, npr. tako, da bi daljše časovno obdobje filmsko vzgojo s poudarkom na razvoju 

jezikovnih zmožnosti izvajala v skupini. Na podlagi izvajanja v skupini bi lahko nato 

predstavila konkretnejše primere dejavnosti uporabe animiranega filma za razvoj otrokove 

jezikovne zmožnosti. 
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