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IZVLEČEK 

Poučevanje angleščine v predšolskem obdobju je čedalje bolj razširjeno tudi v Sloveniji. Vedno več 

staršev spoznava prednosti usvajanja angleščine že v času vrtca, mnogi svoje otroke v popoldanskem 

času vpisujejo tudi v razne tečaje. Prednosti zgodnjega učenja tujega jezika se zaveda tudi velika večina 

vzgojiteljev, ki otrokom ponuja znanje preko različnih dejavnosti, in sicer branja knjig, poslušanja 

pesmi, gibalnih dejavnosti, s pomočjo uporabe lutke ipd. Živimo v času, ko je angleščina prisotna na 

vsakem koraku, zato je srečanje z njo že v zgodnjem otroštvu več kot dobrodošlo.  

V diplomskem delu sem raziskovala, ali slikanice motivirajo in spodbujajo predšolske otroke k učenju 

angleškega jezika in ali lahko z izbranima slikanicama uspešno naučim predšolske otroke poimenovati 

barve v angleškem jeziku. V teoretičnem delu sem pisala o zgodnjem poučevanju tujega jezika, kdaj 

pričeti z njim in kakšne so prednosti zgodnjega učenja tujega jezika, osredotočila pa sem se tudi na 

pogoje, ki so potrebni za uspešno učenje angleščine v predšolskem obdobju.  

Raziskovalni del vsebuje načrtovanje in izvajanje dejavnosti v angleškem jeziku s predšolskimi otroki v 

vrtcu. Dejavnosti sem izvajala v sklopu petih srečanj, pri čemer sem otrokom najprej s pomočjo knjig 

predstavila poimenovanje barv v angleščini in kako barve mešamo, zatem pa so otroci v izbrani 

dejavnosti tudi sami preizkusili in izkusili mešanje barv.  

Dejavnosti sem na koncu analizirala in prišla do zaključka, da se otroci v predšolskem obdobju zelo radi 

učijo angleščino in pri tem nimajo večjih težav. Pomembno je le zagotoviti vse ustrezne pogoje in 

upoštevati kriterije, med katere spadajo tudi ustrezno usposobljen učitelj oziroma vzgojitelj, dobro 

gradivo, ustrezno okolje in podpora staršev. Vsi ti dejavniki so ključni pri poučevanju tujega jezika v 

predšolskem obdobju. 

 

Ključne besede: zgodnje poučevanje tujega jezika, slikanice, tuji jezik v predšolskem obdobju, 

angleščina v zgodnjem otroštvu, učenje barv v angleškem jeziku 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The teaching of English in the pre-school period is becoming increasingly widespread in Slovenia. More 

and more parents are aware of the advantages of learning English in kindergarten, many of them enrol 

their children in various afternoon courses. The advantages of early learning of a foreign language are 

also recognized by the vast majority of educators who provide children with knowledge through 

various activities such as reading books, listening to poems, movement activities, using a puppet to 

teach language, etc. We live at a time when English is present everywhere, so learning it is more than 

welcome at an early age.  

In the diploma thesis, I investigated whether the picture books motivate and encourage pre-school 

children to learn the English language. I also explored if I can successfully teach pre-school children the 

vocabulary of the colours in the English language with the selected picture books. In the theoretical 

part, I wrote about early teaching of a foreign language, when to begin with it, what the advantages 

are and I also focused on the conditions that are necessary for successful learning of English in the 

preschool age. 

The empirical part contains the planning and implementation of activities in English with pre-school 

children in kindergarten. Through five meetings I worked with children and I presented them the 

names of colours in English and showed them how the colours mix together with the help of picture 

books. After that, I gave them the opportunity to try and experience mixing of colours through different 

activities. 

At the end, I analyzed the activities and came to the conclusion that children in preschool age are 

willing to learn English, enjoy learning English and have no major problems with learning. The only 

thing we have to take care of is providing all appropriate conditions and taking into account criteria 

which among other things include an appropriately qualified teacher, good quality material, an 

appropriate environment and the support of parents which, in my opinion, are crucial for teaching a 

foreign language in the preschool period. 

 

Key words: early foreign language teaching, teaching with storybooks, foreign language in preschool, 

English in early childhood, learning colours in English 
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1. UVOD 
 
Otroci se vsak dan naučijo nekaj novega, pomembnega za nadaljnje življenje. Sem spada tudi učenje 

tujega jezika. N. Seliškar (1995) je zapisala, da je v današnjem času govoriti en sam jezik tako, kot če bi 

vse življenje živeli v eni sami sobi ogromne palače. Vsak tuji jezik, ki se ga naučimo, nam odpre nova 

vrata, angleški jezik še prav posebej velika in mogočna. Lahko bi rekli, da je angleščina najbolj razširjen 

jezik v zgodovini našega planeta. Torej ima z razlogom že stoletje in pol vlogo »svetovnega jezika«. 

Zaradi tega se starostna meja učenja angleščine oziroma tujih jezikov po Evropi vztrajno znižuje. Nič 

drugače ni v Sloveniji. S šolskim letom 2016/2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

določilo uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta za vse učence od 2. razreda osnovne 

šole dalje. Mnogi starši se pomena zgodnjega učenja tujega jezika zavedajo in svoje otroke vpisujejo v 

jezikovne tečaje, nekateri vrtci po Sloveniji pa imajo organizirane tudi popoldanske urice učenja tujega 

jezika.  

»Kdaj naj pričnem otroka seznanjati s tujim jezikom?« »Ali niso otroci v vrtcu še premajhni?« »Ali učenje 

tujega jezika vpliva na učenje materinščine?« »Kje bodo tako majhni otroci sploh lahko uporabili znanje 

tujega jezika?« Na taka in podobna vprašanja pogosto naletimo, ko govorimo o poučevanju angleščine 

v predšolskem obdobju. Prav tem vprašanjem sem se posvetila v teoretičnem delu in na osnovi 

ustrezne literature predstavila tudi odgovore nanje. V empiričnem delu sem s pomočjo slikanic in skozi 

dejavnosti otrokom predstavila angleščino na zabaven način. Za slikanice sem se odločila, ker jih imajo 

otroci še posebej radi in jih privabijo kot le redko kateri material ali metoda. Slikanice so odličen uvod 

v spoznavanje in učenje tujega jezika, saj predstavljajo jezik kot ponavljajoč in zapomnljiv kontekst, 

hkrati pa so tudi odlična odskočna deska za dejavnosti, ki jih vzgojitelj pripravi vnaprej. Poslušanje 

namreč ni pasivna aktivnost. Otroci opazujejo pripovedovalčeve geste, zaznavajo tankočutne razlike v 

njegovem glasu, poskušajo predvideti, kaj se bo v zgodbi zgodilo v nadaljevanju, ugibajo pomen novih 

besed … Otroci imajo sposobnost, da razumejo knjigo, tudi če ne razumejo vseh slišanih besed. Pri 

dekodiranju slišanega jim pomagajo intonacija, mimika, kretnje, sobesedilo in slike. Če želimo otrokom 

omogočiti poslušanje z razumevanjem, jim moramo omogočiti tudi aktivno sodelovanje med samim 

poslušanjem. Prav zaradi zgoraj naštetega sem izbrala slikanici Hervéja Tulleta, saj otroke vabita k 

aktivnemu sodelovanju med poslušanjem, zaradi česar si veliko lažje zapomnijo nove, prvič slišane 

besede. 
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1.  UČENJE IN POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Učenje in poučevanje tujega jezika v predšolski dobi in prvih letih osnovne šole se je v zadnjih petnajstih 

letih razširilo po vsej Evropi. Bela knjiga evropske komisije Teaching and learning: Towards the Learning 

society (1995) navaja, da naj bi vsi državljani Evrope govorili tri jezike Evropske unije, in priporoča 

uvajanje tujega jezika v vrtec in na razredno stopnjo osnovne šole, in sicer z namenom, da bi se učenci 

na višji stopnji učili še druge tuje jezike (Brumen, 2009a: 65). Slovenija je kot članica Evropske skupnosti 

sopodpisnica številih dokumentov Evropske komisije, med drugim tudi dveh ključnih s področja 

spodbujanja večjezičnosti: Nova okvirna strategija za večjezičnost (2005) in Akcijski načrt 2004–2006 

za spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti, ki potrjujeta zavezanost Komisije Evropske 

skupnosti k večjezičnosti v Evropski uniji in učenju dveh jezikov (ob prvem) od zgodnjega otroštva 

naprej. V Akcijskem načrtu je posebej poudarjena namera, da razširjamo, utrjujemo in razvijamo čim 

zgodnejše učenje enega ali več (tujih) jezikov v vsaki članici EU. Ján Figel', evropski komisar za 

izobraževanje, usposabljanje, kulturo in večjezičnost, je povzel bistvo zgodnjega učenja večjega števila 

jezikov takole: »V razširjeni in večjezični Evropi nam zgodnje učenje (tujih) jezikov omogoča odkrivanje 

drugih kultur in nas pripravlja na učinkovitejšo zaposlitveno mobilnost« (Pižorn, 2009: 13). Akcijski 

načrt nalaga vsem državam EU, da zagotovijo vsem svojim prebivalcem možnost učenja še dveh drugih 

jezikov. Ta sta lahko sosedska, manjšinska ali tuja (prav tam). 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) lahko zasledimo, da je bila v zadnjih desetih letih na 

področju jezika izpostavljena problematika poučevanja tujega jezika v vrtcu. Zaenkrat v nobeni od 

držav EU poučevanje tujega jezika ni rešeno sistemsko in tudi ni vgrajeno v kurikulum za vrtce ter s tem 

obvezno za vse otroke. V večini držav sicer potekajo različni projekti poučevanja tujega jezika (v 

projekte so vključeni različno stari predšolski otroci, poučevanje poteka na različne načine, izbire tujega 

jezika so različne), v katere so otroci vključeni izbirno oziroma učenje tujega jezika poteka kot dodatna 

dejavnost, vendar so zaenkrat najprimernejše metode in pristopi ter zahtevani pogoji za kakovostno 

poučevanje tujega jezika na predšolski stopnji še v razvoju.  
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2.2. ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA IN MATERINŠČINA 

Kar se bo Janezek naučil, to bo John, Johann, Giovanni, Juan znal (Seliškar, 1995: 67). 

 

Velikokrat lahko srečamo negotove starše in vzgojitelje, ki zelo dvomijo v prednosti zgodnjega učenja 

tujega jezika. Starši pogosto menijo, da otroci tujega jezika nimajo priložnosti uporabiti, da niso 

govorno kompetentni, da od zgodnjega učenja tujega jezika ni nikakršne koristi in da celo škodi 

otrokovemu razvoju, še posebej razvoju maternega jezika. Mnogokrat menijo, da se otroci tujega jezika 

še niso sposobni učiti tako zgodaj, da so zaradi tega preobremenjeni in da učenje v zgodnjem obdobju 

nima smisla, saj se naučijo zelo  malo in še to hitro pozabijo. K. Pižorn (2009) pravi, da je oklevanje 

glede zgodnjega poučevanja tujega jezika v Sloveniji prisotno, vendar je razloge zanj težko razumeti. 

Morda je za takšno razmišljanje krivo pomanjkanje usposobljenih kadrov, morda strah, da bodo učenci 

preobremenjeni, morda prevladuje strah, da bo z uvajanjem tujih jezikov trpela materinščina oz. da bo 

sočasno opismenjevanje škodilo opismenjevanju v slovenščini.  

Vendar otrokova izpostavljenost tujemu jeziku v otroštvu ne škodi razvoju prvega, maternega jezika, 

temveč ga, ravno nasprotno, spodbuja in poveča otrokove sposobnosti učenja. Otroci se imajo 

možnost veliko naučiti o prvem jeziku, zlasti če se učijo jezikovne strukture, hkrati pa skupno besedišče 

spodbudi učenje novih besed tudi v prvem, maternem jeziku (Brumen, 2009b).  

S tem se strinja tudi M. Prebeg - Vilke (1995), ki pravi, da je strah, da bi zgodnje uvajanje učenja tujega 

jezika nekaj ur na teden ogrozilo otrokov normalni razvoj, popolnoma odveč. Majhni otroci, med 

drugim in tretjim letom starosti, bodo z lahkoto posnemali vse glasove, ki jim jih ponudimo, saj njihov 

sistem izgovarjave v maternem jeziku še ni stabiliziran in lahko črpajo iz celotnega fonda glasov, ki jih 

omogoča človeški govor. 

Danes se večina avtorjev strinja, da zgodnje učenje tujega jezika pozitivno vpliva na otrokov govorni, 

spoznavni in osebnostni razvoj. Tudi novejše raziskave kažejo, da je dvojezičnost otrokova prednost in 

ne ovira, saj pozitivno vpliva na otrokov splošni spoznavni razvoj,spodbuja divergentno mišljenje, 

zvišuje zmožnost jezikovne analize, vpliva na otrokovo metalingvistično zavedanje, spodbuja razvoj 

socialne kognicije in vpliva na pozitivno pojmovanje samega sebe (Kranjc, 2009). 
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2.3. KRITIČNO OBDOBJE ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA 

Ko se srečujemo z vprašanjem, kdaj naj bi začeli s poučevanjem tujega jezika, naletimo na popularno 

predpostavko, katere avtor je jezikoslovec Stephen Krashen: »Kolikor mlajši je otrok, toliko bolje« 

(angl. »The younger the better«) (Brumen, 2003; Seliškar, 1995). 

Če upoštevamo težnjo Evropske skupnosti po trilingvalnih prebivalcih Evrope, bi morali otroci znanje 

prvega tujega jezika pričeti pridobivati z začetkom šolanja ali celo bolj zgodaj, in sicer na predšolski 

stopnji. Vendar tu ne gre za učenje jezika, kot ga predvideva šolski učni načrt v okviru predmeta 

angleščina, ampak za govorno srečanje z jezikom s ciljem, da otroke seznanimo z jezikovno novimi in 

drugačnimi vsebinami ter jih senzibiliziramo zanje, poleg tega pa se ob tem seznanijo z vsebinami 

drugih predmetov (spoznavanje narave in družbe, glasba, matematika), pri katerih lahko simuliramo 

jezikovno situacijo (Brumen, 2003). 

Kritično obdobje je čas, ko je posameznik najbolj dojemljiv za določene učne izkušnje, saj se v možganih 

tvorijo povezave, ki omogočajo razvoj sposobnosti oziroma spretnosti. To pomeni, da takrat najhitreje 

in najučinkoviteje usvajamo določeno področje, po tem obdobju pa imamo nekoliko več težav oziroma 

področja nikoli ne usvojimo v celoti. Kritično obdobje za jezik znanstveniki opredeljujejo kot obdobje 

od rojstva do šestega oziroma sedmega leta, nekateri pa ta čas podaljšujejo do pubertete. V tem času 

je pomembno, da se z otrokom čim več pogovarjamo, mu beremo, pojemo, spodbujamo govor in s 

tem razvijamo možganske povezave ter posledično jezikovne zmožnosti (Brankovič, 2015). 

Raziskovalca Wilder Pennfield in Lamar Roberts sta v petdesetih letih pričela z raziskovanjem človeških 

možganov s ciljem, določiti optimalne zmogljivosti možganskih centrov v določeni življenjski starosti. 

Njuni rezultati so kasneje privedli do hipoteze, da je prirojena plastičnost človeških možganov v 

stalnem pojemanju oz. upadanju, dokler okoli devetega leta starosti ni dosežena trajna, zelo obsežna 

organizacija vseh možganskih funkcij. V tem procesu možgani postopoma izgubijo fleksibilnost 

»naravnega«, t. i. spontanega pridobivanja kakršnega koli jezika. Njunim spoznanjem sledi, da je 

časovni razpon pridobivanja jezikovnih znanj omejen na čas od prvega do devetega leta starosti. To 

obdobje imenujemo kritično obdobje. Kot pomembno značilnost te razvojne faze avtorja poudarita 

posebno imitacijsko sposobnost otroka, s pomočjo katere je sposoben odličnega posnemanja 

jezikovnih struktur, predvsem izgovarjave kateregakoli jezika (Brumen, 2003). 

Tudi mnoge druge raziskave izhajajo iz raziskovanj človeških možganov, ki ugotavljajo, da imajo otroci 

ob rojstvu milijone različnih možganskih celic. S povezovanjem možganskih celic nastanejo tesne 

povezave, ki pa zamrejo, če jih ne uporabljamo. Ta proces oziroma kritično obdobje nekateri 

strokovnjaki imenujejo tudi »okno možnosti« (angl. windows of opportunity). Strokovnjaki poudarjajo, 
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da ga moramo vsekakor izkoristiti za učenje tujega jezika v otroštvu, saj otrok brez truda, nezavedno 

avtomatizira tuje jezikovne strukture, še posebej naglas in melodijo tujega jezika (Brumen, 2009a). 

M. Prebeg - Vilke (1995) v (Kranjc, 2009) v svojem delu z naslovom Otrok in jeziki navaja raziskave, v 

katerih kot kritično obdobje za usvajanje tujega jezika navajajo čas do pubertete, po dvanajstem 

oziroma trinajstem letu pa naj bi prihajalo do prenosa naglasa iz prvega, torej maternega jezika, 

medtem ko lahko otroci v predšolskem obdobju usvojijo (in se naučijo) jezika brez tujega naglasa.  Z 

omenjenim se strinja tudi jezikoslovec in raziskovalec Jürgen Meisel, ki trdi, da je optimalna faza, v 

kateri otrok najbolje sprejema in se nauči slovnice in fonologije (glasoslovja) katerega koli jezika, 

domnevno med tretjim in petim letom starosti; z desetimi leti je vsekakor prepozno (Brumen, 2009a). 

Raziskovalci in raziskovalke različnih strok imajo sicer nekoliko različne opredelitve o primerni starosti 

oz. starostnem obdobju za začetek učenja in poučevanja tujega jezika, praviloma pa kot najbolj 

ustrezno za začetek učenja tujega jezika vsi navajajo starost od približno treh oz. štirih pa do približno 

sedmih oz. osmih let. Pri tem nekateri raziskovalci poudarjajo, da so lahko kritična obdobja različna za 

različne jezikovne zmožnosti, npr. za glasovno zmožnost in z njo povezanima izgovarjavo in besediščem 

(Marjanovič Umek, 2009). 

Vendar pa ni nič izgubljenega, če otrok začne z učenjem tujega jezika kasneje, na primer v okviru 

rednega pouka v šoli.  Uspešno komunikacijo v vsakdanjem življenju je moč doseči celo tedaj, kadar se 

učenje jezika začne po tako imenovanem občutljivem obdobju, torej puberteti. V tem primeru 

izgovarjava učečega morda ne bo tako blizu izgovarjavi rojenega govorca, vendar lahko doseže visoko 

raven obvladanja tujega jezika, če je dovolj motiviran, da se ga nauči, in če je stik s tujim jezikom dovolj 

intenziven. Stik s tujim jezikom lahko ustvari s pomočjo knjig, radia ali televizije, interneta ipd. 

Sklenemo torej lahko, da je vsaka starost primerna za začetek, če je učenec motiviran, če nameni 

učenju dovolj časa in če so viri, iz katerih se uči, dovolj dobri (Prebeg - Vilke, 1995). 
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2.4. PREDNOSTI ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA   

Znanstveniki menijo, da je najvidnejša prednost, ki jo lahko pridobimo z zgodnjim poučevanjem tujega 

jezika, velika spretnost otrok v govornih sposobnostih (Brumen, 2003). 

Prednosti učenja tujega jezika v otroštvu je veliko. Zlasti se kažejo pri izgovarjavi, melodiji in ritmu 

tujega jezika. Otrok se zelo približa izgovarjavi naravnega govorca in pridobi jezikovno sposobnost 

naravnega govorca. Otroci imajo v kritičnem obdobju zaradi svoje strukture možganov sposobnost bolj 

naravno razviti novi (tuji) jezik kot odrasli. V tem obdobju so otroški možgani nagnjeni k jezikovnemu 

razvoju. Moč učenja jezika je pri otroku tolikšna, da je vseeno, kateri jezik se uči, nauči pa se jih lahko 

toliko, kot jih lahko sistematično in redno sliši v svojem okolju (Brumen, 2009b). Raziskave kažejo, da 

so dvojezični otroci pri jezikovnih in nejezikovnih inteligenčnih testih boljši kot enojezični, imajo tudi 

boljše rezultate pri standardiziranih testih, zlasti pri bralnem razumevanju, maternem jeziku in 

matematiki (Brumen, 2009a). 

Otroci, ki so izpostavljeni tujemu jeziku, se hitreje in neprisiljeno naučijo brati, saj so sposobni brez 

vizualne podpore prepoznati zvezo med črko in glasom. Izpostavljenost tujemu jeziku koristi njihovim 

bralnim sposobnostim, saj zato bolje rešujejo probleme, kažejo boljši kognitivni razvoj, boljše sklepanje 

in divergentno mišljenje, so bolj kreativni, imajo pa tudi višjo samopodobo. Kažejo tudi visoke jezikovne 

zmožnosti za pridobivanje nadaljnjih tujih jezikov, prav tako pa imajo boljše učne rezultate kot 

najstniki, študenti oziroma odrasli, četudi tujega jezika ne obvladajo popolnoma ali tako kot naravni 

govorci. Med drugim tujemu jeziku izpostavljeni otroci razvijejo sposobnost medkulturnega pluralizma, 

so bolj odprti in spoštujejo druge kulture in ljudi, ki so drugačni od njih samih (Brumen, 2009a). 

Na osnovi različnih študij so znanstveniki prišli do zaključka, da v začetnih fazah učenja tujega jezika 

hitreje napredujejo starejši otroci, tudi morfologijo ali sintakso usvajajo hitreje kot mlajši otroci. 

Vendar je pridobivanje tujega jezika, če se prične že v otroštvu in je izpostavljeno »naravnemu, 

celostnemu pridobivanju ciljnega jezika«, sčasoma pri vseh dispozicijah (ne samo izgovarjavi) mnogo 

boljše kot pri učencih, ki se pričnejo jezika učiti pozneje (Brumen, 2003:22). Prednost se kaže tudi v 

tem, da otroci nimajo zadržkov pri pridobivanju tujega jezika in se ne obremenjujejo z napakami ter, 

kar je najpomembnejše, tuji jezik absorbirajo tako, kot goba vpija vodo (Brumen, 2009a).  

M. Dagarin Fojkar (2005) navaja, da je največja prednost zgodnjega učenja daljša izpostavljenost jeziku. 

Otrok, ki se začne jezik učiti pri npr. osmih letih, bo dolgoročno dalj časa izpostavljen jeziku kot tisti, ki 

se začne učiti npr. pri enajstih letih. Vendar pa je pri daljši izpostavljenosti težko zagotoviti kontinuiteto 

učenja, ki pa je tu zelo pomembna. 



7 
 

Toda ali ima zgodnje učenje tujega jezika res le prednosti? A. Pinter (2009) si v svojem delu zastavlja 

vprašanje: »Is younger better?« Navaja namreč priporočila Evropske unije iz leta 1998, v katerih 

Christiane Blondin in njeni kolegi opozarjajo, da je prednost mlajših učencev tujega jezika pred 

starejšimi učenci le minimalna. Nekatere raziskave kažejo, da učenci, ki se začno jezika učiti kasneje, 

zelo hitro dohitijo tiste, ki so začeli že v zgodnjem otroštvu, do šestnajstega leta pa se pogosto razlike 

med učenci zabrišejo. Prednosti mlajših učencev se nanašajo na intuitivno razumevanje jezika in 

njihovo sposobnost, da se bolj prilagodijo fonološkemu sistemu novega jezika. Raziskovalci so si 

soglasni v tem, da so otroci občutljivi na zvoke in ritem novih jezikov ter uživajo v posnemanju novih 

zvokov in vzorcev intonacije. Poleg tega so mlajši učenci bolj sproščeni in manj zadržani ter lahko, v 

primerjavi s tistimi, ki se začnejo jezika učiti pozneje, na splošno več časa namenijo jeziku.  

Učenci, ki so se začeli jezika učiti mlajši, kažejo pri rabi jezika večjo sproščenost in jezik spoznavajo 

daljše časovno obdobje, medtem ko imajo starejši učenci bolj učinkovite strategije in se veliko bolj 

zavedajo razloga, zakaj se učijo novega jezika. Odrasli in starejši učenci so bolj analitični in pozorni na 

podrobnosti, ki pomagajo pri učenju jezikov. Zdi se, da je edino področje, ki ga je težko nadomestiti, 

izgovarjava, vendar lahko tu igrajo vlogo vprašanja kulture in identitete. Odrasli in starejši otroci morda 

ne želijo govoriti angleško, ker želijo ohraniti svojo lastno identiteto (prav tam). 

 

Enako vprašanje kot Annamaria Pinter (2006) si zastavlja tudi Carol Read (2003). V raziskavah, v katerih 

primerjajo starejše in mlajše učence v enakem položaju in pod enakimi pogoji, starejši učenci dosledno 

delajo bolje. Iz raziskav, opravljenih od sedemdesetih let prejšnjega stoletja do danes, lahko vidimo, 

da starejši učenci kažejo hitrejši napredek v krajšem času in so tudi učinkovitejši. P. Ur (v Read 2003) 

opisuje dva razreda, v katerih je učence poučevala tuji jezik, in sicer ene pri osmih, druge pa pri desetih 

letih starosti. Rezultati kažejo, da do trenutka, ko so dosegli 13 let in odšli v srednjo šolo, ni bilo zaznane 

razlike med razredoma. Podobno Nunan (prav tam) poroča o vrednotenju jezikovnih programov, ki so 

preizkusili skupine učencev, stare 15 let, od katerih so se nekateri začeli učiti angleščino pri desetih, 

drugi pa pri petih letih. Tudi pri teh otrocih, pri starosti 15 let, niso ugotovili nobene razlike. 

 

Če povzamemo, raziskovalne študije vedno znova kažejo, da starejši učenci bolje razumejo slovnične 

koncepte, ki jih lahko prenesejo na učenje tujih jezikov. Starejši učenci imajo večjo kognitivno zrelost, 

bolje razvite učne strategije in veščine, učinkoviteje pridobivajo dejstva in koncepte ter imajo več 

izkušenj pri pogajanjih in vzdrževanju pogovorov.  
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Po mnenju C. Read (2003) so mlajši učenci boljši učenci, kadar: 

 je učenje naravno, zanimivo in ustrezno, učno vzdušje pa sproščeno in prijetno; 

 je učenje kontekstualizirano in je del dejanskega dogodka; 

 je učenje socialno in smiselno ter ima določen namen; 

 učenje gradijo na stvareh, ki jih poznajo in jim predstavljajo ustrezen izziv; 

 je učenje multisenzorično, aktivno in izkustveno; 

 učenje omogoča osebne, divergentne odgovore; 

 učenje upošteva več inteligenc; 

 učenje omogoča občutek, da so nekaj dosegli. 

 

Na vprašanje, ali ima zgodnje učenje tujega jezika res le prednosti, pa F. Myles (2017) odgovarja, da je 

odvisno od tega, kaj razumemo pod besedo »boljši«. Če to pomeni hitrejši jezikovni napredek, nam 

raziskave kažejo, da starejši otroci prekašajo mlajše otroke. Majhni otroci se učijo predvsem med 

delom in ne z zavestnim učenjem, zato potrebujejo veliko več truda in bogato interakcijo. Ocenjuje se, 

da so otroci do dopolnjenih štirih let  17.000 ur izpostavljeni maternemu jeziku. Ena ura tujega jezika 

na teden v nacionalnem učnem načrtu ni niti približek količini ur, namenjeni učenju maternega jezika, 

zaradi česar moramo spremeniti tudi naša pričakovanja glede jezikovnega razvoja tujih jezikov. Z eno 

uro tujega jezika na teden bi potrebovali 425 let, da bi dosegli nivo znanja maternega jezika. 

Če pa »boljši« pomeni razvijanje navdušenja za učenje jezikov in spreminjanje kulturnih dojemanj o 

središču jezikov za izobraževanje, tako da jih vključimo v kurikulum od samega začetka, potem veliko 

dokazov kaže, da so mlajši res boljši. V nedavni študiji, v kateri so primerjali 5-, 7- in 11-letnike, ki se 

učijo francoskega jezika v Angliji, je 96 % petletnikov kazalo navdušenje za učenje francoščine, enako 

velja za 88 % sedemletnih otrok.  
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2.5. KAKO ZAČETI S POUČEVANJEM TUJEGA JEZIKA 

N. Seliškar (1995: 65) navaja rezultate starejših raziskav, ki so pokazali, da morajo biti za uspešen 

začetek učenja tujega jezika v zgodnji otrokovi dobi zagotovljeni nekateri kriteriji, kot so: 

- pedagoško in jezikovno usposobljen učitelj,  

- časovno primerna razporeditev učnih ur (krajše in pogostejše ure), 

- ustrezna metodologija, povezana s poznavanjem psihologije otroka, 

- dobro učno gradivo, 

- podpora staršev in družbe, 

- finančna in strokovna podpora odgovornih ustanov, 

- primerno in prijazno okolje, 

- kontinuiteta učenja in 

- stalno vrednotenje zgodnjega učenja tujega jezika. 

 

Tudi G. Ellis in J. Brewster (2002) navajata šest optimalnih oziroma najustreznejših pogojev za učenje 

tujega jezika. Ti sicer veljajo za učenje tujega jezika v osnovni šoli, vendar se v splošnem skoraj ne 

razlikujejo od kriterijev N. Seliškar (1995). Mednje uvrščata: ustrezno usposobljene učitelje, ustrezen 

urnik in primerno časovno razporejanje oziroma načrtovanje, ustrezno metodologijo, kontinuiteto 

poučevanja in sodelovanje s srednjimi šolami, zagotavljanje ustreznih učnih gradiv ter celostno 

spremljanje in vrednotenje učenja in poučevanja. 

Z vsem naštetimi kriteriji se strinjajo tudi mnogi slovenski avtorji. Avtorici N. Seliškar (1995: 53) in M. 

Brumen (2003: 21) posebej poudarjata primerno in prijazno okolje. Pravita, da je zlato pravilo 

zgodnjega učenja tujega jezika aktivnost, ki mora pritegniti učenca, ga zabavati in – učiti. Če se učimo 

z veseljem, se učimo hitreje, znanje je trajnejše. Otroci mislijo v tujem jeziku, intuitivno dojemajo 

pomen celote; čeprav ne razumejo vsake besede, sprejemajo tuji jezik naravno. M. Prebeg - Vilke 

(1995) pravi, da je prvi stik s tujim jezikom zelo pomemben in pogosto odločilen za vse življenje. Otroka 

je nujno potrebno osvoboditi strahu in prisile, saj si bo samo v takem ozračju samostojno želel 

spregovoriti v tujem jeziku in bil pripravljen svoje dobro poznavanje sistema komuniciranja v 

maternem jeziku zamenjati z neznanim, saj v njem preži tisoč pasti. Otroke mora vsakič čakati nekaj 

prijetnega in vabljivega – na začetku celo dobesedno, v obliki nagrad, kasneje pa na simbolični ravni. 

Pri učenju tujega jezika je namreč nujen občutek sproščenosti in ugodja, ki se bo kasneje morda 

spremenil v občutek potrebe, le-ta pa bo najboljše sredstvo, da vztrajajo pri obvladovanju jezika, ki ni 

njihov materni jezik.  
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Tudi L. Čok (2009) pravi, da otrok, ki se na začetku šolanja začne seznanjati s tujim jezikom, potrebuje 

kontinuiran čas učenja jezika, svoji razvojni stopnji prilagojeno postopnost uvajanja prvega in tujega 

jezika, motivacijsko spodbujeno spoznavanje tujega jezika, kakovostna gradiva in didaktična sredstva 

za učenje, predvsem pa usposobljenega učitelja za poučevanje jezikov v otroški dobi. 

Spoznanja in izkušnje zgodnjega učenja tujih jezikov kažejo na to, da je uspeh usvajanja tujega jezika 

odvisen od trajanja učenja oziroma od trajanja stika z jezikom. Učenje, ki je namenjeno predšolskemu 

otroku, mora upoštevati posebnosti njegovega življenjskega obdobja. Vrednotenje učinkov učenja je 

pomembno, vendar naj bo usmerjeno v napredovanje in ne v ugotavljanje zastojev. Zavedati pa se 

moramo tudi, da je moč spomina pri otroku velika, zaradi česar naj učenje jezikov izkorišča vse vrste 

spomina: vidni, slušni, motorični, kratkoročni, dolgoročni itd. (Čok, 2009). 

M. Dagarin Fojkar (2005) v svojem članku poudarja kontinuiteto učenja. Največja prednost zgodnjega 

učenja je daljša izpostavljenost jeziku, vendar poudarja, da je poleg čim zgodnejšega učenja pomembna 

tudi kontinuiteta:  če  učenec po dveh ali treh letih preneha z učenjem jezika, bo pozneje, ko se ga bo 

ponovno začel učiti, moral od začetka, kot da se jezika ne bi nikoli učil. Z omejenim se strinja tudi M. 

Prebeg - Vilke (1995), ki pravi, da otrok sicer hitro usvaja elemente tujega jezika, vendar jih tudi hitro 

pozablja. Če ne moremo omogočiti kontinuitete učenja, je bolje, da z učenjem tujega jezika v zelo 

zgodnjem obdobju sploh ne začenjamo. 
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3. UPORABA SLIKANIC PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE V 

PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

S. Napast (2003) v svojem članku predlaga, naj poučevanje tujega jezika poteka preko pesmi, telesnih 

aktivnosti, risanja, barvanja in izrezovanja. Kot osnova za učenje angleškega besedišča nam služijo 

angleške otroške pesmi, pravljice in slikanice. S poslušanjem pravljic se otrokom razvija sposobnost 

razumevanja tujega jezika.  

V zadnjem času se veliko vzgojiteljev in učiteljev odloča za uporabo slikanic pri poučevanju otrok. V 

preteklosti pa ni bilo tako. J. Brewster in G. Ellis (2014) pravita, da je bil mnogokrat razlog za neuporabo 

slikanic pomanjkanje samozavesti za pripovedovanje ali glasno branje zgodb in premalo znanja o tem, 

kako jih uporabljati pri poučevanju angleščine. Mnogokrat učitelji niso vedeli, kako naj se na tak pouk 

sploh pripravijo, pogosto so menili, da je jezik v slikanicah preveč zahteven ali pa so, ravno obratno, 

imeli občutek, da je vsebina slikanic premalo zahtevna za starost otrok, ki jih poučujejo. 

 

3.1.  UČENJE IN POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Kot pravi L. Marjanovič Umek (2010), je danes slikanica vsekakor temeljna literarno-likovna vrsta v 

vrtcu. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) najdemo naslednjo razlago:  slíkanica -e ž (ȋ) otroška 

knjiga s slikami brez besedila ali s kratkim besedilom, navadno v verzih (http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html; 16. 6. 2017).  

Definicija slikanice, ki je najpogosteje uporabljena, je, da je slikanica skupek besedila, ilustracij in 

celotne zasnove. Je komercialni izdelek ter hkrati socialni, kulturni in zgodovinski dokument, predvsem 

pa izkušnja tako za bralca kot tudi ustvarjalca. Kot umetniška oblika se ukvarja z medsebojno 

odvisnostjo slik in besed, istočasnim prikazom dveh strani, ki se obračata, in z dramo, ki nastaja z 

obračanjem strani (Mourão, 2016). 

Slikanica običajno vsebuje medsebojno odvisnost tega, kar slike prikazujejo in besede pripovedujejo, 

to skupaj pa tvori pomen. Zakaj je slikanica tako posebna, lahko dokažemo s primerom, da jo je 

nemogoče prebrati prek radia in celostno razumeti. Vizualno sporočilo je bistveno za razumevanje 

sporočila celotne slikanice: lahko razjasni, dopolni, izboljša ali celo nasprotuje besednemu sporočilu 

(prav tam). 

Pri učenju angleščine kot tujega jezika so običajno izbrane slikanice, ki vsebujejo posebno razmerje 

med sliko in besedo z ilustracijami, ki se sinhronizirajo z besedilom, kar zagotavlja varen, podporni 

http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3597178/slikanica?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=slikanica
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kontekst učenja. Te slikanice so pogosto konceptualne knjige, ki vsebujejo predvidljive in ponavljajoče 

jezikovne strukture in slike, ki ugajajo očem, vendar nudijo malo dodatnih informacij. Otrokom je 

pomen jasen že samo ob pogledu na ilustracije. Ta podporni kontekst je pomemben pri učenju jezikov, 

zlasti pri zelo majhnih otrocih: omogoča jim, da pridobijo zaupanje v svoje učne izkušnje, vendar jih ne 

spodbuja, da bi bili aktivni učenci, saj je pomen zgodbe takoj očiten (prav tam). 

To pa ne velja za vse slikanice, poznamo namreč tudi tipe slikanic, pri katerih so otroci lahko poleg 

poslušanja aktivni. V nadaljevanju je navedena ena izmed delitev, ki določa tovrstni tip slikanic, to so 

aktivizirajoče slikanice. 

 

 

3.2. TIPOLOGIJA SLIKANIC 

M. Kobe (1987) v svojem delu z naslovom Pogledi na mladinsko književnost razlikuje različne tipe 

slikanic glede na avtorstvo, zahtevnostne stopnje, ustvarjalni postopek, razporeditev besedila in 

ilustracij, izvor besedila, nove likovne možnosti ter nove funkcijske možnosti. Kot didaktično najbolj 

uporabno mnogi avtorji navajajo naslednjo delitev: 

a) Avtorska slikanica: zanjo je značilno, da je avtor istočasno ilustrator in pisec besedila v knjigi, 

če seveda to obstaja. Prav zato avtorsko slikanico ločimo na dva podtipa, in sicer avtorsko 

slikanico z besedilom in avtorsko slikanico brez besedila. 

b) Aktivizirajoča slikanica: gre za tip besedila, ki otroka vabi oziroma spodbuja k igri. So slikanice, 

ki omogočajo otroku sodelovanje z ustvarjalci slikanice. Najpreprostejša oblika tovrstne 

slikanice je pobarvanka, ki jo otrok pomaga oblikovati, med aktivizirajoče slikanice pa spadajo 

tudi slik-slik sestavljanke, pri katerih gre za fizično odkrivanje sličic in posledično bralno 

odkrivanje sveta literarnih oseb in dogodkov, tip abecerim, ki predstavlja pesemska besedila, 

ki govorijo o črkah, njihovi obliki, zvenu in drugem, ter knjiga-igrača, ki otroka z igrivimi besedili 

motivira za različne igre. 

c) Klasična slikanica: je najobsežnejša skupina slikanic, pri kateri besedilo pričakuje od bralca 

zgolj omejeno sooblikovanje besedilno-likovne stvarnosti. Z »dokončno« likovno upodobitvijo, 

zamejenostjo sveta slikanice ima namreč bralec manj možnosti za ustvarjalno igro z besedilom 

kot pri aktivizirajoči slikanici (Saksida, 1999: 15). Tu gre za sodelovanje književnega ustvarjalca 

in ilustratorja, ki se lahko odvija na tri različne načine, in sicer da soavtorja hkrati soustvarjata 

besedno in likovno podobo slikanice ter se medtem spodbujata in izmenjujeta ideje; drugi 

način je, da likovni soavtor dobi že izoblikovano besedilo in ustvarja likovno podobo slikanice 
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v tesnem sodelovanju z avtorjem besedila; tretja možnost pa je, da likovni oblikovalec 

samostojno ustvarja likovno podobo besedil avtorja, s katerim že dalj časa sodeluje. 

d) Naslovniško odprta slikanica: je knjiga, v kateri so ilustrirana dela za odrasle. Lahko bi ji rekli 

tudi »slikanica za vse starosti«. Sem spadajo tudi sporočilno zahtevnejše slikanice, saj primeri 

iz prakse kažejo, da lahko starejši predšolski otroci razumejo tudi tovrstne slikanice (primer: 

Martin Krpan) (Povzeto po Kobe, 1987; Marjanovič Umek, 2010 in Saksida, 1999). 

 

 

3.3. PREDNOSTI UPORABE SLIKANIC 

Slikanice so odličen uvod v spoznavanje in učenje tujega jezika, saj predstavljajo jezik v ponavljajočem 

se in nepozabnem kontekstu. Hkrati so  tudi odlična odskočna deska za nadaljnje dejavnosti, ki jih je 

pripravil vzgojitelj (Ellis in Brewster, 2014).  

V svojem delu Tell it again! The Storytelling Handbook for Primary English Language Teachers Ellis in 

Brewster (2014)  med drugim navajata naslednje razloge, zakaj učitelji radi uporabljajo slikanice: 

- Zgodbe spodbujajo motivacijo za učenje, so polne izzivov in nudijo užitek, zabavo, hkrati pa 

pomagajo razviti pozitiven odnos do tujega jezika, kulture in učenja jezika, pripomorejo pa tudi 

k ustvarjanju želje po nadaljnjem učenju. 

- Zgodbe trenirajo domišljijo. Otroci lahko postanejo osebno vpleteni v zgodbo s tem, ko se 

identificirajo z liki ter poskušajo pojasniti zgodbo in ilustracije. Ta izkušnja pomaga razvijati 

otrokove lastne ustvarjalne moči. 

- Poslušanje zgodb v učilnici je skupna družbena izkušnja. Pripovedovanje zgodb izzove skupni 

množični odziv smeha, žalosti, vznemirjenja in predvidevanja, ki ni samo prijetno, ampak lahko 

pomaga zgraditi otrokovo zaupanje ter spodbuja socialni in čustveni razvoj. 

- Zgodbe pripomorejo h kontinuiteti učenja pri otrocih, saj lahko po želji povežejo angleščino z 

drugimi tematskimi področji v kurikulumu. 
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3.4. KAKO IZBRATI USTREZNO SLIKANICO ZA POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA 

Preden se odločimo za izbiro ustrezne slikanice, moramo upoštevati osnovno razlikovanje med dvema 

vrstama slikanic, to so avtentične in jezikovno prilagojene slikanice. 

 

3.4.1. AVTENTIČNE SLIKANICE 

Avtentične slikanice so slikanice, ki niso jezikovno prilagojene za učenje angleščine kot tujega jezika 

(njihov jezik ni izbran ali razvrščen/stopnjevan). Prvotno so napisane za angleško govoreče otroke, 

vendar veliko takšnih slikanic vsebuje jezik, ki je primeren tudi za tiste, ki se z angleščino prvič srečajo. 

Zelo pogosto se dogaja, da jezikovno prilagojene slikanice vsebujejo poenostavljeno različico 

angleščine, ki pa ni ustrezna, in s tem zavajajo tako učitelje oziroma vzgojitelje kot tudi otroke o resnični 

naravi jezika. Prednost avtentičnih slikanic je, da vsebujejo »pravi« jezik in s tem pomagajo v učilnici 

ustvariti občutek resničnega sveta (Ellis in Brewster, 1991). 

 

3.4.2. JEZIKOVNO PRILAGOJENE SLIKANICE  

Veliko slikanic, ki so se uporabljale pri poučevanju angleščine, je bilo še do nedavnega pravzaprav 

prilagojenih in poenostavljenih različic priljubljenih pravljic in pripovedk. Učitelji oziroma vzgojitelji so 

se pri poučevanju angleščine pogosto izogibali uporabi »pravih« knjig oziroma slikanic in so raje izbrali 

jezikovno prilagojene slikanice. Razlog je bil predvsem v mnenju vzgojiteljic, da je jezik v slikanici 

prezahteven za otroke, ki jim je angleščina tuji jezik. Vendar lahko otroci razumejo pomen zgodbe, tudi 

če ne razumejo vseh besed. Intonacija, mimika, geste, kontekst in vizualna podpora jim pomagajo pri 

dekodiranju pomena tega, kar so slišali (Ellis in Brewster, 2014). 

Vzgojitelji mnogokrat sami prilagajajo slikanice, vendar moramo biti tu zelo previdni. Če zgodbo preveč 

spremenimo in poenostavimo, obstaja nevarnost, da izgubi svojo čarobnost. To se lahko zgodi tudi, če 

je jezik prezahteven za otroke in posledično zgodbi ne uspejo slediti (Ellis in Brewster, 1991). Ena izmed 

skupnih značilnosti večine zgodb je uporaba preteklika (past simple tense). Nekatere učiteljice oz. 

vzgojiteljice se uporabi tega časa izogibajo, saj se jim zdi prezahteven za otroke. Zelo veliko zgodb se 

začne s citatom »Nekoč pred davnimi časi …«, ki že sam po sebi nakazuje, da se zgodba odvija v 

preteklosti, kakršnokoli spreminjanje pa bi zvenelo nenaravno in popačeno (Ellis in Brewster, 2002). 
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3.5. JEZIKOVNO PRILAGAJANJE SLIKANIC 

Ellis in Brewster (2014 in 1991) navajata smernice pri prilagajanju zgodb: 

 

BESEDIŠČE IN SPLOŠEN POMEN 

a) Preverite neznano vsebino ali besede. Je potrebno nadomestiti neznane besede z otrokom 

bolj znanimi – npr. okulist nadomestimo z zdravnik za oči (lažje) ali optik (pogosteje 

uporabljeno)? 

 

Upoštevajte, da je v nekaterih zgodbah pomembno ohraniti nekatere ključne besede, čeprav 

so morda nepoznane, da zgodba ne izgubi pomena. 

 

b) Preverite idiome. Ali obstajajo idiomi in ideje, ki jih je treba preoblikovati v jasnejši jezik 

(na primer »The beast had a mind to eat her up« bi lahko zamenjali z »The wolf decided to eat 

her up«)? 

 

c) Preverite jasnost. Bi več primerov pripomoglo k boljšemu razumevanju zgodbe? 

 

SLOVNICA 

a) Preverite slovnične čase. Je morda uporabljenih preveč različnih slovničnih časov? Večina 

zgodb uporablja navadni preteklik (angl. past simple tense). Za lažje razumevanje lahko 

»Everyone was enjoying the ride« zamenjamo z »Everyone enjoyed the ride«. 

 

b) Preverite jezikovne strukture. Zgodba lahko uporablja nekaj jezikovnih struktur, vendar boste 

morda želeli poudariti eno ali zmanjšati njihovo število. 

 

c) Preverite vrstni red besedila. V zgodbah se besedni red včasih razlikuje od vsakdanje uporabe, 

z namenom, da  ustvarimo bolj dramatičen učinek. Na primer: down came the rain (v tem 

primeru je poudarek na besedi rain oziroma dež). 

 

Odločiti se morate, ali bo to otroke zmedlo ali je koristno ohraniti prvotni učinek, saj so s tem 

otroci izpostavljeni naravnemu jeziku. 

 

ORGANIZACIJA IDEJ 

a) Preverite dolžino in zahtevnost stavka. Dolg stavek bo morda potrebno skrajšati in ga razdeliti 

na dva stavka. Morda boste morali dodati druge besede in uporabiti kretnje, da bo pomen bolj 

jasen. 

Na primer: »At once he fell upon the good woman and gobbled her down in a moment, for it 

had been more than three days since he had last eaten« lahko zamenjamo z »He grabbed the 

old woman and gobbled her up. Yum yum! (pripovedovalec se poboža po trebuhu in oblizne 

okoli ust) It was his first meal for three days«. 
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b) Preverite časovne reference. Ali je zaporedje dogodkov jasno ali pa ga je treba podkrepiti s 

časovnimi oznakami, kot so prvi, potem, naslednji dan itd.? 

 

c) Preverite, kako so ideje povezane. Ali je potrebno razmerje med stavki jasneje pojasniti? 

 

d) Preverite način razlaganja idej. Bi, če je veliko pripovedovanja, bolj neposreden govor olajšal 

zgodbo?  

 

 

DOLŽINA ZGODBE 

a) Preverite število idej v zgodbi. V nekaterih kumulativnih zgodbah je mogoče zapustiti nekatere 

znake ali dogodke, da bi zmanjšali dolžino zgodbe, ne da bi pokvarili celoten učinek. 

 

Pri izbiri poenostavitve jezika se moramo zavedati možnih posledic izgube bogastva izvirnega jezika. V 

primerih, ko spremenimo besedo, lahko bistveno spremenimo celoten pomen in moramo posledično 

spremeniti še veliko drugih besed (Wright, 1995). 

 

3.6. UPORABA MATERNEGA JEZIKA PRI BRANJU SLIKANICE V TUJEM JEZIKU 

Pri branju angleške slikanice otrokom, ki se z omenjenim jezikom srečujejo prvič, je kdaj pa kdaj 

potrebno uporabiti tudi materni jezik. Pravzaprav bi svoje učence prikrajšali za zelo koristno učno 

strategijo, če bi vztrajali z uporabo zgolj angleškega jezika. Vendar je treba dobro premisliti, kdaj in 

zakaj bomo uporabili materni jezik, kajti zavedati se moramo, da bodo otroci tuji jezik spoznali in 

usvojili toliko prej, kolikor več ga bomo uporabljali, posledično pa bomo tudi mi vedno manj uporabljali 

materni jezik (Brewster in Ellis, 1991). Wright (1995) pravi, da je včasih prevajanje najučinkovitejši 

način, ki otrokom pomaga razumeti pomen zgodbe. Ko enkrat otroci razumejo pomen besede, se 

moramo osredotočiti na čim pogostejšo uporabo le-te v tujem jeziku, otroci pa bodo med tem pozabili, 

kako so jo usvojili. 

Z uporabo maternega jezika pri poučevanju tujega jezika se strinja tudi M. Prebeg  - Vilke (1995), ki 

pravi, da se moramo velikokrat zateči k uporabi maternega jezika kot sredstvu pojasnjevanja, vendar 

ne v tolikšni meri, da bi pouk potekal v njem. Po njenem mnenju bi se moralo učenje tujega jezika 

začeti z določeno mero maternega jezika, da bi se lahko vzpostavila komunikacija in utrdila pravila igre. 

Sčasoma bi bila funkcija maternega jezika vse manj bistvena, po določenem času pa bi se popolnoma 

izgubila. Vendar se moramo zavedati, da so nekatere povratne informacije, ki jih dobimo od učenca v 

maternem jeziku, vedno koristne. 
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V zadnjih nekaj desetletjih pa učitelji tujega jezika vedno bolj zagovarjajo in uporabljajo »program 

jezikovne kopeli«, ki temelji na otrokovi sposobnosti naravnega usvajanja jezika (Brumen, 2003). Gre 

za pristop,  pri katerem tuji jezik integriramo med vsakdanje dejavnosti (npr. pranje perila, sajenje rož). 

Številne tuje raziskave kažejo prednosti takšnega poučevanja, otroci pa nezavedno, neobremenjeno 

spregovorijo v tujem jeziku (Brumen, 2009a: 69). Pri obravnavi slikanice uporabljamo samo tuji jezik, 

pri tem si pomagamo z mimiko, gestami in ilustracijami.  

 

3.7. KRITERIJI ZA IZBIRO SLIKANIC 

Andrew Wright (1995) pravi, da moramo:  

- izbrati zgodbo, ki bo otroke pritegnila že v prvih nekaj prebranih vrsticah (tu je pomembno 

upoštevati, da imajo otroci pogosto radi zgodbe v tujem jeziku, ki se jim v maternem jeziku 

sicer zdijo otročje); 

- izbrati zgodbo, ki je všeč nam in se nam zdi primerna za otroke; 

- biti pri izbiri pozorni, da bodo ob poslušanju otroci razumeli toliko, da bodo v njej lahko uživali; 

- otrokom ponuditi zgodbo, ki jim omogoča bogato izkušnjo jezika; 

- izbrati zgodbo, ki ne vsebuje dolgih opisnih odlomkov; 

- izbrati zgodbo, primerno glede na trenutni tematski sklop, ki ga obravnavamo v vrtcu; 

- izbrati zgodbo, pri kateri smo samozavestni in za katero imamo občutek, da jo bomo lahko 

dobro povedali. 

D. Haramija (2001: 32–34) pravi, da moramo biti vzgojitelji pri izbiri slikanic, ki jih obravnavamo pri 

usmerjenem branju v vrtcu, pozorni na kriterije, kot so dolžina besedila, zanimivost teme ter kvaliteta 

besedila in ilustracij. Najpomembnejši kriteriji za izbiro knjig za predšolske otroke, ki jih navaja, so: 

 kakovost dela: spoznavna, etična, estetska vrednost besedila in ilustracij, 

 skladnost s kurikulumom, razvijanje različnih metod ob spoznavanju literature, 

 razmerje med branjem domače in prevedene literature, 

 razmerje med branjem klasične in sodobne literature, 

 primerna vsebina glede na starost otroka, 

 primerna oblika knjige, 

 primerna dolžina besedila, 

 upoštevanje drugih dejavnikov (npr. letni časi, interes otroka ...). 
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G. Ellis in J. Brewster (2002) pravita, da moramo pri izbiri slikanic paziti, da so te dostopne, uporabne 

in ustrezne za poučevanje angleščine. Nekatere zgodbe so jezikovno manj zahtevne kot druge. To je 

deloma povezano z jezikom, ki je uporabljen v knjigi, dolžino same zgodbe, količino ponavljanja, izbiro 

slikanic in postavitvijo. Kadar izbiramo slikanico, moramo biti pozorni tudi na čas, otrokovo 

konceptualno raven in sposobnost koncentracije. Kriteriji, ki jih moramo po njunem mnenju upoštevati 

pri izbiri slikanic, so: 

a) Jezikovna raven  

Učitelj mora preučiti težavnost besedišča in strukturo jezika. Pri tem naj si pomaga z naslednjimi 

vprašanji: 

 Ali je jezikovna raven otrokom dostopna? 

 Ali jezikovna raven otrokom predstavlja ustrezno raven izziva? 

 Ali zgodba vsebuje bogato besedišče, ki otrokom zagotavlja razumevanje? 

 

b) Besedne figure 

Sem uvrščamo dialoge, predvidljivost, ponavljanje, kumulativno vsebino, ritem, humor, napetost, 

presenečenje, kontrast. Vprašanja, ki naj si jih vzgojitelj zastavi, so: 

 Katere besedne figure (dialog, ritem, rime itn.) se pojavljajo v slikanici? 

 Kako bodo besedne figure otrokom pomagale razumeti zgodbo, jim omogočile 

sodelovanje pri pripovedovanju zgodbe, izboljšale njihovo izgovarjavo, spodbudile 

pričakovanje in zapomnitev, obogatile njihovo besedišče, pomagale pri ohranjanju 

koncentracije in omogočile užitek pri branju? 

 

c) Vsebina  

Vsebina naj bo zabavna, smiselna, zanimiva, nepozabna, primerno dolga. Vzgojitelj oziroma učitelj 

mora odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 Ali bo zgodba pritegnila otroke? 

 Ali je zgodba primerna glede na njihove interese? 

 Ali je zgodba zabavna in si jo bodo otroci brez težav zapomnili? 

 Ali zgodba obravnava univerzalne teme?  

 Ali je zgodbo mogoče prebrati v enem delu ali se jo lahko razdeli na več delov? 

 Ali se strinjamo z vrednotami in stališči, ki so predstavljeni v zgodbi? 
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d) Ilustracija/razporeditev slikanice  

Sem uvrščamo dejavnike, kot so uporaba ilustracij, razporeditev, privlačnost in barvitost slikanice ter 

ciljna kultura. Pomembna vprašanja za vzgojitelja so: 

 Ali so ilustracije usklajene z besedilom in podpirajo otrokovo razumevanje zgodbe? 

 Ali ilustracije spodbujajo razvoj vizualne pismenosti otrok? 

 Ali so ilustracije primerne starostni skupini učencev? 

 Ali so ilustracije privlačne in dovolj barvite? 

 Ali so ilustracije dovolj velike, da jih lahko vidijo vsi otroci v igralnici? 

 Ali razporeditev slikanice (deljene strani, slikanica z zakrilci, govorni oblački, slikanice 

brez besedila) podpira otrokovo razumevanje in poveča otrokovo interakcijo z 

zgodbo? 

 

e) Medpredmetne in medkulturne povezave 

Sem spadajo medkulturne povezave, učenje za učenje, svetovno/kulturno znanje, učni stili in 

inteligence. Pomembna vprašanja na tem področju so: 

 Na kakšne načine zgodba otrokom omogoča, da se zavedajo in razvijajo svoje učne 

strategije? 

 Ali lahko zgodbo povežemo z drugimi področji kurikuluma (medpredmetne povezave)? 

 Kaj se lahko otroci iz slikanice naučijo o svetu in drugih kulturah? 

 Ali zgodba razvija in krepi koncepte učenja (npr. barve, števila)? 

 Ali zgodba in z njo povezane aktivnosti ustrezajo različnim učnim stilom? 

 

f) Motivacija  

Sem spadajo užitek, pozitiven odnos, radovednost, uspešno učenje, izkušnje in zaupanje. Pomembna 

vprašanja tega področja so: 

 Ali bo zgodba motivirala otroke na ta način, da jih bo spomnila na njihove osebne 

izkušnje? 

 Ali bo zgodba razvijala domišljijo otrok in njihov smisel za humor? 

 Ali bo zgodba pozitivno vplivala na otroke in v njih razvijala pozitiven odnos do jezika, 

kulture in učenja tujega jezika?  
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 Ali bo zgodba v učencih vzbudila radovednost in zanimanje za spoznavanje kulture in 

nadaljnje učenje jezika? 

 Ali bo zgodba otrokom zagotovila pozitivno izkušnjo, omogočila, da gradijo na 

samozavesti in razvijala željo po nadaljnjem učenju? 

 

g) Vrednote 

Tu so pomembni čustveni razvoj, sodelovanje in samozavest. Ustrezna vprašanja tega področja so: 

 Ali bo zgodba pomagala otrokom, da se zavedajo in razmišljajo o pomembnih 

vrednotah, ki jih najdejo v slikanici? 

 Ali so vrednote, ki jih zgodba ponuja, sprejemljive? 

 Ali bodo slikanica in z njo povezane dejavnosti otrokom omogočile, da sodelujejo, si 

delijo stvari in menjajo vloge? 

 Ali bodo otroci o zgodbi lahko raziskovali in delili svoja čustva? 

 Ali bo zgodba pomagala otrokom pri osebnostnem razvoju, razvoju samospoštovanja 

in samozavesti? 

 

h) Globalna (sporna) vprašanja 

Tu sta še posebej pomembni večkulturna vzgoja in medkulturna zavest. Vprašanja so sledeča: 

 Ali zgodba otrokom ponuja širši pogled na svet? 

 Ali razvija ozaveščenost in razumevanje okoljskih in ekoloških vprašanj, vprašanj 

enakosti spolov, rasizma, invalidnosti, človekovih pravic, zdravja in varnosti, strpnosti 

itd.? 

 Ali zgodba spodbuja medkulturno razumevanje? 

 

i) Jezik/vsebina  

Pri vsebini in jeziku je pomembno, da sta ta verodostojna in ustrezna. Pomagamo si lahko z vprašanji, 

kot so: 

 Ali je jezik, uporabljen v zgodbi, uradni jezik ciljne kulture, predstavljene v zgodbi? 

 Ali zgodba ponuja vse informacije o življenju v ciljni kulturi? 
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 Ali zgodba vsebuje nejasne kulturne reference, ki jih je težko razumeti? 

 Ali je zgodba preveč kulturno specifična? 

Slikanice moramo natančno analizirati, da lahko izkoristimo njihov celotni potencial. Verjetnosti, da bo 

vsaka knjiga zadostovala vsem zgoraj naštetim kriterijem, je malo, vendar bo vsaka dobra slikanica 

ustrezala vsaj nekaterim izmed njih (Ellis in Brewster 2002 in 2002). 
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4. SLIKANICE HERVÉJA TULLETA 
 

V tem poglavju bom na kratko predstavila avtorja slikanic, ki sem ju izbrala za svojo raziskavo, ter ju  

vsako posebej natančneje opisala. 

 

4.1.  O AVTORJU IZBRANIH SLIKANIC 

Hervé Tullet se je rodil leta 1958 v Normandiji v Franciji. Po 

študiju umetnosti je deset let delal kot umetniški direktor. Leta 

1990 je pripravil prve ilustracije za tisk. Knjige za otroke piše že 

od leta 1994, na ameriškem trgu pa je postal znan leta 2010 z 

izdajo knjige Un livre, ki je bila kasneje prevedena tudi v angleški 

jezik z naslovom Press Here (Tullet, 2017). 

Na spletni strani Lutkovnega gledališča Ljubljana (2013) lahko 

preberemo, da je Tullet eden najbolj priljubljenih francoskih 

avtorjev in ilustratorjev. Je dobitnik več književnih nagrad, 

njegove slikanice pa so prevedene v več kot petindvajset jezikov. 

Zanje je značilno, da niso namenjene zgolj branju, temveč 

spadajo med interaktivne igrive knjižice z močno prepoznavno 

likovnostjo, pri katerih morajo najmlajši bralci ustvarjalno 

sodelovati s tipanjem, pihanjem, premikanjem, tresenjem,  

obračanjem …  

 

 

Hervé Tullet je poznan tudi v Sloveniji. Njegovo najbolj znano 

delo Un Livre je prevedeno tudi v slovenščino z naslovom Pritisni 

tukaj. Poleg tega so v Lutkovnem gledališču Ljubljana izvajali 

predstavo Turlututu o knjižnem liku v zbirki slikanic Hervéja 

Tulleta. 

 

  
Slika 2: Slikanica Pritisni tukaj 

Slika 1: Hervé Tullet 
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4.2.  KNJIGA PRESS HERE 

Pritisnite rumeno piko na naslovnici knjige, 

sledite navodilom in začnite čarobno potovanje! 

Vsaka stran te presenetljive knjige naroči bralcu, 

da pritisne pike, pretrese strani, nagne knjigo in 

kdo ve, kaj se bo zgodilo naslednje! Otroci so 

vedno znova navdušeni, saj se z njihovo pomočjo 

pike pomnožijo, spremenijo smer in barvo ter se 

večajo! Knjiga je posebno izjemna, ker se celotna 

avantura dogaja na ravni površini preproste, 

tiskane strani ter z močjo otroške domišljije in 

interaktivnosti omogoči glasno zabavo za otroke 

vseh starosti (Chronicle Books, b. d.). 

Na šestinpetdesetih straneh, ki jih obsega knjiga, otroci poleg barv spoznavajo tudi mnoge nove izraze, 

kot so press, rub, shake, tilt, blow, clap, in na ta način pri branju knjige aktivno sodelujejo. Po branju 

knjige s svojo štiriletno nečakinjo menim, da je knjiga že sama po sebi dovolj velika motivacija in je 

nemogoče, da bi se otroci med branjem le-te dolgočasili, saj otroka aktivno vključuje v pripovedovanje. 

Med branjem je nečakinja nestrpno čakala, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju, in navdušeno sodelovala, 

pihala, ploskala ter opazovala rezultate svojega sodelovanja. Otroci se s pomočjo knjige seznanijo tudi 

s števili (»Five quick taps on the yellow«) in pa s štetjem (»Clap once, twice, three times«). Hkrati 

obnavljajo tudi poznavanje leve in desne strani (»Tilt the page to the left … and now to the right just to 

see what happens«). 

Na spletni strani Logopedski kotiček (2017) pravijo, da je slikanica primerna tako za malčke kot tudi za 

starejše predšolske otroke. Pri malčkih lahko knjigo izkoristimo za razvoj razumevanja, sledenja 

navodilom in širjenje besedišča, pri starejših otrocih pa lahko poleg tega razvijamo tudi številne 

koncepte in veščine. Slovenska različica knjige je bila po njihovem izboru knjiga meseca, navedli pa so 

tudi veščine, ki jih lahko razvijamo pri otrocih: 

 

RAZUMEVANJE VZROČNO-POSLEDIČNIH ODNOSOV: Otrok s svojimi dejanji vpliva na dogajanje v 

knjigi. Ko izpelje navodilo na eni strani, se na drugi strani nekaj spremeni. S tem spoznava, da s svojimi 

dejanji vpliva na okolje okoli sebe. 

KAZANJE S KAZALCEM: Na določenih straneh mora otrok s prstom pritisniti na piko oziroma pike. Če 

otrok tega še ne zmore, mu demonstriramo, kako naj to naredi, oziroma mu lahko pomagamo tako, da 

Slika 3: Slikanica Press Here 
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vodimo njegovo roko oziroma prst in skupaj pritisnemo na piko ter na ta način izkoristimo knjigo za 

razvijanje te veščine. Otroke, ki že zmorejo kazati s prstom, spodbudimo, da v knjigi s kazalcem 

pritisnejo na pike. 

SLEDENJE ENODELNIM NAVODILOM: V knjigi je na vsaki strani napisano enodelno navodilo (na primer: 

»Pritisni na piko! Enkrat ploskni! Pihaj!«). Otroka spodbudimo, da izpelje navodilo oziroma mu pri tem 

pomagamo. 

ŠIRJENJE BESEDIŠČA: Knjiga vsebuje številne glagole, kar lahko izkoristimo za učenje in utrjevanje 

razumevanja nekaterih akcijskih besed (pritisniti, ploskati, pretresti itd.). Pojma velik in majhen sta dva 

izmed prvih opisnih pridevnikov v malčkovem besedišču. V knjigi so predstavljene majhne in velike 

pike, kar lahko izkoristimo za razvoj in utrjevanje razumevanja teh dveh pridevnikov. 

PREPOZNAVANJE BARV: V knjigi so predstavljene tri primarne oz. osnovne  barve (rumena, modra in 

rdeča). Te tri barve se pojavljajo skozi celotno knjigo, kar lahko izkoristimo za učenje razumevanja in 

poimenovanja teh treh barv. 

ŠTETJE: Nekaj navodil v knjigi je zapisanih tako, da otrok večkrat ponovi določeno akcijo (na primer 

večkrat ploskne), ob čemer lahko hkrati tudi šteje. 

JEZIK: Knjiga ponuja veliko priložnosti za učenje in uporabo preteklika (na primer: »Pritisni tukaj! Kaj si 

naredil?«). 

K-VPRAŠANJA: Otroku lahko zastavite številna vprašanja, ki se začnejo z vprašalnicama KAJ in KAM (na 

primer: »Kaj se je zgodilo? Kam so padle pike?«). 

PREDVIDEVANJE POSLEDIC: Ker je knjiga napisana tako, da ilustrira vzročno-posledične odnose, lahko 

otroka spodbudimo k temu, da predvideva, kaj se bo zgodilo na naslednji strani. Vprašamo ga: »Kaj 

misliš, da se bo zgodilo, če pritisneva piko?« Otroku lahko ob tem nudimo ustrezen verbalni model 

odgovora: »Mislim, da bo izginila!« 

VZORCI: V knjigi je predstavljen vzorec iz vseh treh primarnih barv. Kasneje se dve piki v tem vzorcu 

zamenjata, zato lahko spodbudimo otroka, da poišče »napako«. 

LEVO IN DESNO: Nekatere strani v knjigi zahtevajo otrokovo poznavanje razlike med levo in desno 

stranjo. Pri starejših otrocih lahko to izkoristimo kot priložnost za učenje leve in desne strani, če so za 

to motivirani. 

 

Vse navedene veščine, ki jih lahko razvijamo pri otroku, kažejo na to, da je knjiga primerna za 

poučevanje otrok, saj lahko z njo vzgojitelji dosežejo marsikatere zastavljene cilje, otroci pa se ob  tem 

zabavajo in hkrati učijo. 
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4.3. KNJIGA MIX IT UP! 

Knjiga Mix It Up! se nadaljuje v slogu knjige 

Press Here. Na levi strani knjige so vidne rdeče, 

rumene in modre packe, ki izgledajo mokre na 

dotik, na desni strani pa je zgolj ena rumena 

packa. »Z enim prstom vzemite malo modre, 

sedaj pa se dotaknite rumene barve. 

Pobožajte, nežno.« Ko otrok obrne stran, 

zagleda rumeno packo, ki jo je na prejšnji strani 

božal, v zeleni barvi, vendar je ta nepopolno 

zmešana, zato so pod njo še vedno vidni deli 

modre in rumene barve. Otroci barve mešajo z dotikanjem »mokrih« madežev, s tresenjem, z 

zvračanjem in s hitrim zapiranjem knjige. Knjiga služi kot učinkovita predstavitev mešanja barv, saj 

otrokom omogoča zabavo tudi na mestih, kjer barve ni mogoče uporabljati (Publishers Weekly, 2014).  

Knjiga obsega štiriinšestdeset strani, na katerih se otroci srečajo z desetimi različnimi barvami, in sicer 

od primarne rumene, rdeče in modre, do sekundarne zelene, vijolične in oranžne. Uporabljeni sta tudi 

bela in črna barva, ki tvorita sivo, ter rožnata barva. Knjiga otroke spodbuja in nagovarja k ustvarjanju 

s stavki, kot so »Take a little bit of the red and rub it on the blue«  ali pa »Go ahead, try it!«. Otroci so 

za aktivno sodelovanje tudi pohvaljeni z besedami, kot so: »Great!« »You've got the magic touch« in 

pa »Well done«. Otroke spodbuja k razmišljanju in predvidevanju posledic s pomočjo besed »What do 

you think will happen?« in »You thought so?«. Veščine, ki jih lahko razvijamo pri tej knjigi, se ne 

razlikujejo veliko od tistih, ki so navedene za knjigo Press Here. Tudi tu je prisotno razumevanje 

vzročno-posledičnih odnosov in upoštevanje enodelnih navodil, s pomočjo katerih otroci zmešajo 

sekundarne barve. Še vedno sta prisotna kazanje s kazalcem in širjenje besedišča. Poleg primarnih 

spoznajo tu še sekundarne barve, še vedno so prisotni glagoli (tap, count, rub), štetje (»With one finger 

take a little bit of the blue« ali pa »Count to five«) ter otrokovo poznavanje razlike med levo in desno.  

Knjigo Mix It Up! sem prebrala tudi svojemu sedemletnemu nečaku. Ob branju sicer ni vedno vedel, 

kakšna barva bo nastala na naslednji strani, vendar se je zavedal, da barve ni zmešal on in da nima 

»magičnega dotika«, kot je zapisano v knjigi, ampak je to delo ilustratorja knjige. Knjiga ga ni tako 

očarala, kljub temu da je v angleščini. Zaradi slednjega menim, da sta knjigi primerni zgolj za predšolsko 

obdobje, saj imata čar, zaradi katerega otroci mislijo, da so sami čarovniki, ki so zmešali barve, in v 

branju knjige neskončno uživajo.  

Slika 4: Slikanica Mix it Up! 
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5. RAZISKOVALNI DEL 

 

5.1.  NAMEN RAZISKAVE 

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali slikanice motivirajo in spodbujajo predšolske otroke k učenju 

angleškega jezika ter ali otroci uživajo ob branju. Želela sem preveriti, ali lahko z izbranima knjigama 

uspešno naučim predšolske otroke besedišče v okviru barv v angleškem jeziku. Predvsem me je 

zanimalo, kako se bodo otroci odzvali na knjigo, ki je napisana v tujem jeziku. Glede na to, da večine 

besedišča otroci med branjem ne bodo razumeli, me je zanimalo, ali bodo uspeli obdržati pozornost in 

slediti zgodbi ali jih bo, nasprotno, branje v tujem jeziku motilo in dolgočasilo, zaradi česar bodo postali 

nepozorni in ne bodo dosegli zastavljenega znanja. 

 

5.2. CILJI RAZISKAVE 

 Ugotoviti, ali slikanice motivirajo in spodbujajo predšolske otroke k učenju angleškega 

jezika. 

 Preveriti, ali lahko z izbranima knjigama uspešno naučimo predšolske otroke besedišče za 

barve v angleškem jeziku. 

 

 

5.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Na kakšne načine otroci stari 4–5 let kažejo zanimanje za učenje angleščine? 

RV2: Koliko otrok učenje s pomočjo izbranih slikanic motivira? 

RV3: Na kakšen način izbrani slikanici spodbujata otroke k besednemu izražanju v angleškem jeziku? 

RV4: Koliko otrok se v sklopu petih srečanj uspe naučiti v angleščini poimenovati vse barve? 

RV5: Koliko otrok usvoji znanje mešanja barv? 
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5.4. METODOLOGIJA 
 

5.4.1. OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

Za pridobivanje rezultatov sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo. »To je metoda 

proučevanja na nivoju opisovanja dejstev, odnosov, procesov brez vzorčnega razlaganja.« (Čagran, idr. 

2008, str. 15) 

 

5.4.2. RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskavo sem vključila 24 otrok, starih 4–5 let, sodelovala sem tudi z vzgojiteljico in s pomočnico 

vzgojiteljice. Dejavnosti sem izvajala v eni izmed enot Otroškega vrtca Ajdovščina, sama raziskava pa 

je potekala v časovnem obdobju enega tedna. Z otroki sem vsak dan izvajala dejavnosti po približno 

dve uri na dan, odvisno od interesa otrok. Prilagajala sem se glede na njihovo koncentracijo in glede 

na cilj, ki sem si ga zastavila za izbrani dan. Nekatere dejavnosti sem izvajala z vsemi otroki, pri drugih 

sem izbrala individualno učno obliko ali pa sem otroke zaradi lažjega poteka dela razdelila v manjše 

skupine. Vzorec, zajet v raziskavi, je bil neslučajnostni, izbran namensko, glede na potrebe raziskave. 

 

5.4.3. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

V diplomski nalogi sem uporabila postopek opazovanja z udeležbo. V sklopu enega tedna sem z otroki 

izvajala različne dejavnosti, podatke pa zbirala s pomočjo opazovanja reakcij otrok, njihovega dela ter 

sprotnih analiz dejavnosti in celotnega dne. 

 

5.4.4. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

V diplomski nalogi sem podatke obdelala z uporabo kvalitativne metode. Kot pravi Vogrinc (2008), je 

za kvalitativno raziskovanje značilno, da je poudarek na subjektivnih doživetjih opazovalca in na 

ugotavljanju pomena, ki ga opazovalec pripisuje posameznim dogodkom. Podatki so zbrani v besedni 

in slikovni obliki, pri analiziranju zbranih podatkov pa ne uporabljamo statističnih postopkov.  

Vsak dan sem naredila refleksijo in zapisala analizo dejavnosti, ki sem jih izvajala z otroki v vrtcu. Analize 

sem zapisala vsak dan sproti, saj so bili s tem vtisi še sveži in tudi analiza veliko boljša. 
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5.5. PRIPRAVA NA IZVEDBO DEJAVNOSTI V VRTCU  

Za knjigo Hervéja Tulleta z naslovom »Press Here« sem se navdušila na fakulteti pri izbirnem predmetu 

Angleški jezik I – strategije za učenje tujega jezika. Z omenjeno knjigo lahko na zelo simpatičen način 

otroke naučimo osnovnih oziroma primarnih barv v angleščini. Otroci med branjem knjige štejejo, 

ploskajo, sodelujejo na še mnoge podobne načine in se med tem tudi nevede učijo. Na spletu sem 

pobrskala med naslovi drugih knjig tega avtorja in izbrala še knjigo »Mix It Up!«, ki je nekakšno 

nadaljevanje knjige »Press Here«, saj imajo otroci možnost poleg primarnih spoznati tudi sekundarne 

barve in se naučiti mešanja. Ker so barve precej vsakdanja in med otroki priljubljena tema, sem se 

odločila, da z omenjenima knjigama otroke poskusim naučiti poimenovanja barv v angleščini in 

mešanja le-teh.  

V vrtcu sem vzgojiteljici predstavila okvirne ideje za dejavnosti, ki bi jih izvajala z otroki. Skušala sem 

izbrati kar se da raznovrstne dejavnosti, da bi otroci sodelovali s čim večjim zanimanjem in veseljem. 

Čeprav je bila glavna tema dejavnosti spoznavanje barv in v tem okviru ustvarjanje otrok s tempera 

barvami, sem temu dodala tudi gibalno aktivnost otrok (sprehod, iskanje barv po igralnici …) 

 

5.6. IZVEDBA DEJAVNOSTI V VRTCU IN ANALIZE 
 

5.6.1. UVODNO SREČANJE                                                                                             

Otroke skupaj z vzgojiteljico in pomočnico pošljem v avlo, medtem pa pripravim igralnico tako, da vanjo 

skrijem rdeče, modre in rumene pike (prilepim jih pod mizo, na stol, na vzgojiteljičin hrbet, na 

ogledalo…). Pik zalepim toliko, kolikor je otrok. Zatem otroke povabim, da se v igralnici usedejo na tla, 

tako da me vsi vidijo. Preberem jim knjigo Press Here.  

 

Vprašanja po branju: 

Vam je bila knjiga všeč? 

Kakšne barve so bile pike? (Spodbudim, da povejo še v angleščini.) 

Kaj se je zgodilo, ko ste pritisnili na pike? 

Kaj se je zgodilo, ko ste pike stresli, jih nagnili ali pihnili vanje? 

Kako so pike postale večje? Kaj ste morali storiti? 
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Otrokom tudi povem, da se je nekaj pik iz knjige med pihanjem in tresenjem skrilo po igralnici, zato jih 

moramo poiskati in vrniti v knjigo. Prosim jih, da mi pike pomagajo poiskati, vendar naj vsak poišče 

zgolj eno. Otroke opozorim, da so vse pike na vidnem mestu in naj ne odpirajo omar. Najdene pike 

otroci prinesejo k meni,  prilepim jim jih na majico, saj jih bodo potrebovali pri naslednji dejavnosti. 

Otroke povabim, da mi pomagajo pripraviti igralnico tako, da bomo lahko izvajali še eno dejavnost. 

Stole postavimo v krog, otroci pa se nanje usedejo. Pri pripravljanju igralnice dodamo en stol več, ta 

bo med samo igro prazen. Tisti otrok, ob katerem je desni stol prazen, izbere otroka, za katerega bi 

rad, da se usede poleg njega. Otrok pove ime izbranega otroka, zatem pa pove še v angleščini, kakšne 

barve je pika (red, yellow ali blue), ki jo ima otrok zalepljeno na majici. Otroke spodbudim, da izberejo 

tistega vrstnika, ki še ni bil na vrsti. Na ta način otroci obnavljajo znanje barv na zabaven način. 

Za konec otroke povabim, da mi pomagajo pospraviti stole in se usedejo k mizam, saj imam zanje 

pripravljeno še eno igro. Na steno prilepim plakat s šestimi barvami (rumena, rdeča, modra, zelena, 

vijolična, oranžna), poimenovanimi v angleščini in slovenščini. Povem jim, da se bomo angleška 

poimenovanja naučili. Drugo polovico barv pustim skrito (zelena, vijolična, oranžna), saj jih bodo otroci 

spoznali na naslednjih srečanjih. Skupaj še enkrat obnovimo imena treh barv, ki smo jih danes spoznali 

v slovenščini in angleščini. 

Nato otrokom razdelim barvice, vsakemu otroku pa dam delovni list, enakega, kot ga bo dobil ob 

zadnjem srečanju. S pomočjo primerjanja bom na koncu srečanj ugotovila, ali sem dosegla cilj in otroke 

naučila, kako se barve mešajo in kako jih poimenujemo v angleščini. 

  

Analiza: 

Ko sem prišla v vrtec, sta me vzgojiteljica in pomočnica najprej predstavili otrokom. Predlagali sta, da 

se za lažje delo že na začetku spoznamo, zato so na njuno pobudo otroci vzeli vsak svoj stol in ga 

postavili v krog. Vzgojiteljica je vzela žogico in pričela z besedno igro »Ime, ime, ime, kako ti je ime?«. 

Za vsako »ime« so otroci udarili po nogah, plosknili in še enkrat udarili po nogah, otrok, ki je sedel levo 

od vzgojiteljice, pa je povedal svoje ime. Zatem smo ga vsi ponovili, pri tem pa za vsak zlog plosknili. 

Igra je potekala, dokler se niso predstavili vsi otroci, vključno z mano in vzgojiteljicama. Sledil je moj 

del.  

Otrokom sem povedala, da imam danes zanje pripravljene razne dejavnosti, in jim naročila, naj se 

postavijo v kolono, da bodo z vzgojiteljicama odšli v telovadnico, jaz pa bom medtem pripravila 

igralnico. Med tem časom so se otroci razigrali in bili gibalno aktivni, tako da jim je bilo kasneje lažje 

sedeti pri miru in tiho prisluhniti branju knjige. Otrokom sem najprej pokazala zgolj naslovnico knjige, 
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saj me je zanimalo, če jo kdo že pozna. Izkazalo se je, da so nekateri otroci knjigo že videli in brali, 

nekateri slovensko različico »Pritisni tukaj«, drugi pa angleško. Deklica, ki obiskuje tečaj angleščine, mi 

je zaupala, da so tam brali prav to knjigo. Tudi ko sem otroke vprašala, če znajo govoriti angleško, se je 

oglasila ista deklica in povedala, da pozna orange, pink, blue … Nekateri otroci so pričeli šteti v 

angleščini od ena do pet in opazila sem, da imajo že nekaj predznanja, ostali pa so bili tiho ter nekoliko 

žalostno in vprašujoče pogledovali, vendar sem jih hitro potolažila, da se bodo imeli danes skupaj z 

mano priložnost naučiti nekaj novih besed. 

Med branjem so mi vsi otroci z 

navdušenjem sledili in ohranili pozornost. 

Opazila sem, da jih ni motilo, da niso 

razumeli besed. Po pogovoru mi je 

vzgojiteljica zaupala, da je deček, ki je sedel 

zraven nje, tiho ponavljal besede za mano. 

Vmes sem nekajkrat besedilo povedala tudi 

v slovenščini, pri npr. »shake the book«, 

sem povedala, da bomo tresli knjigo. 

Povabila sem enega izmed otrok in mu 

govorila: »Shake, shake, shake.« Otroke sem se trudila čim več vključevati, saj je narava knjige taka, da 

otroke vabi k sodelovanju ob branju. Med branjem sem klicala po enega otroka, ki mi je pomagal tresti 

knjigo, pihati vanjo, pritiskati na pike v določeni barvi, pri ploskanju pa so sodelovali kar vsi. Zelo 

zanimivo je bilo, ko sem na začetku knjige glasno štela v angleščini in so se mi nekateri otroci pri tem 

tiho pridružili. Opazila sem, da so želeli priti vsi otroci na vrsto, da bi med branjem knjige lahko vstali 

in prišli k meni ter tudi oni pihali v knjigo, jo tresli ... Ob podobnih dejavnostih bom morala biti v 

prihodnje pozornejša in otroke npr. izžrebati z izštevanko, s tem pa preprečiti, da kateri od otrok 

morebiti ne bo izbran. 

Po branju so sledila vprašanja, na katera so otroci uspešno odgovarjali. Veliko otrok si je imena barv v 

angleščini zapomnilo že takoj po branju knjige, vendar ne vsi. Tu se je poznalo, da imajo nekateri otroci 

že predznanje. Pri iskanju pik otroci niso imeli večjih težav, nekateri so jih našli takoj, drugi kasneje. 

Zadnjima dvema dečkoma sem nekoliko pomagala pri iskanju in ju usmerjala, na koncu pa sem piki, ki 

sta ostali, prilepila na bolj vidno mesto, saj sta bila nekoliko razočarana, ker sta bila zadnja. 
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Sledila je igra »Moj desni stol je prazen«, ob 

kateri je načrtovano aktivnost nekoliko 

zmotilo to, da so si nekateri otroci pike med 

dejavnostjo odlepili z majic in si jih prilepili 

na roke, čelo, noge … Bala sem se, da jim bo 

to preusmerilo pozornost in mi ne bodo 

prisluhnili, vendar mi je vzgojiteljica v 

pogovoru na koncu zaupala, da je to 

običajno in tega tudi z verižicami (ki sem jih 

imela prvotno v planu) ne bi preprečila, saj 

je bilo to zanje nekaj novega, zato so želeli raziskovati in se igrati z njimi. Med igro so vsi otroci lepo 

sodelovali. Vmes sem jih nekajkrat spodbudila, da izberejo otroka, ki ga ni še nihče, tako da so vsi prišli 

na vrsto. Ena izmed deklic je izbrala mene, da se usedem poleg nje. Sama sicer nisem imela pike na 

majici, ker pa sem bila oblečena v modro majico, sem si pomagala s tem. Vzgojiteljica mi je povedala, 

da je bila ta dejavnost odlična, saj je otrokom omogočila, da so s ponavljanjem med igro, na zabaven 

način utrdili poznavanje  in  izgovorjavo besed za barve v angleščini.  

Pri plakatu smo z otroki še zadnjič ponovili 

imena barv v slovenščini in angleščini ter jih 

skupaj izgovarjali. Otroci ob tem niso imeli 

težav, nikogar ni bilo sram in vsi so lepo 

sodelovali. Pri delovnih listih pa so bili otroci 

zbegani. Menim, da nekateri niso razumeli 

navodil, čeprav sem ta večkrat jasno 

ponovila; mnogi otroci so, namesto da bi 

narisali nove krogce, pobarvali že narisane. 

Glede mešanja barv sem opazila, da otroci 

tega predznanja še nimajo, saj skoraj nihče ni vedel, kako se barve mešajo in kaj se zgodi, ko združimo 

dve barvi. Nekateri otroci so poskušali ugotoviti, kakšna barva nastane s pomočjo barvic. Ena izmed 

deklic je poskusila zmešati modro in črno tako, da je narisala nov krogec in ga pobarvala najprej s črno 

in nato čez z modro barvo. Eden izmed dečkov pa je krogce, ki so bili že narisani oz. natisnjeni na listu, 

pobarval z barvo, ki je bila zraven (rdeč krogec je pobarval modro). Vzgojiteljica mi je povedala, da je 

za 4–5 let stare otroke mešanje barv še preveč abstraktno in si tega ne predstavljajo, dokler sami ne 

preizkusijo. Cilj bom v skušala doseči  z vajami, ki jih bomo izvajali  naslednje dni (barvanje dlani, voda 

v kozarčkih …). 
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Po koncu mojih dejavnosti se je vzgojiteljica odločila, da bo z nekaj otroki poskusila narediti manjši 

uvod v mešanje barv. V prozorni mapi je zlila kapljico izbranih dveh primarnih barv, mapi prilepila na 

okno in vsakemu otroku naročila, naj močno pritiska po barvah in kroži s prstki po njiju, da se bosta 

zmešali. Otroci so sicer potrebovali nekaj pomoči in spodbude, vendar so na koncu uspeli in je v 

prozorni mapi nastala nova barva. 

 

 

5.6.2. DRUGO SREČANJE                                                                                        

Otroke povabim, da se usedejo na tla, in jim pokažem, kaj sem prinesla v vrtec (kozarčke, papirnate 

brisačke, tempera barve). Vprašam jih, kaj menijo, da bi s temi pripomočki lahko počeli in kaj bi oni 

počeli z njimi. 

Povabim jih, da se usedejo k mizi, kjer pripravim 6 kozarčkov. V 1., 3. in 5. nalijem pol kozarčka vode in 

vanjo kanem nekaj kapljic osnovne barve (rdečo, modro ali rumeno), medtem ko so 2., 4. in 6. kozarček 

prazni. Kozarčke postavim v krog in vanje dam papirnate brisače tako, da s pomočjo kapilarnosti 

obarvana voda iz dveh barvnih kozarčkov prehaja v praznega in se tam zmeša. V 2., 4. in 6. kozarčku 

bodo čez čas otroci videli, da so se barve pomešale in smo dobili sekundarne barve: oranžno, vijolično 

in zeleno.  

Med čakanjem, da se 2., 4. in 6. kozarček napolnijo, se odpravimo na sprehod. Medtem ko se otroci 

obuvajo v garderobi, kozarčke na pladnju odnesem z mize, da otroci ob prihodu s sprehoda ne bodo 

takoj tekli pogledovat, kaj je nastalo, saj bi s tem izgubila njihovo pozornost. Na sprehodu v naravi 

iščemo modre, rumene in rdeče stvari. Te si med sprehodom zapisujem na list, skupaj z njihovimi 

odzivi. Med sprehodom obnavljamo imena barv tudi v angleščini. 

Ko se vrnemo v igralnico, se z otroki najprej pogovorimo o tem, katere tri barve smo iskali na sprehodu. 

Vprašam jih, katere modre, katere rdeče in katere rumene stvari so videli v naravi. Otrokom razdelim 

barvice in liste, vsak otrok pa na svoj list za vsako izmed osnovnih barv nariše po eno stvar, ki se je 

spomni s sprehoda. Ko otroci končajo z risanjem, jih povabim, da se usedejo in počakajo, da prinesem 

kozarčke v skupino, da vidimo, kaj je nastalo. Ogledamo si, kako so se barve v kozarčkih med seboj 

zmešale. Otrokom pokažem, da se dve osnovni barvi zmešata v sekundarno. 

Z otroki ponovim barve v angleščini, zapisane na plakatu (rumena, rdeča, modra). Nato odkrijem drugo 

polovico plakata, na katerem so zapisane še zelena, vijolična in oranžna barva. Skupaj na kratko 
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ponovimo še te, nato pa otrokom zaupam, da se bomo tem barvam še nekoliko bolj posvetili na 

naslednjem srečanju. 

Analiza: 

Ob prihodu v vrtec je vzgojiteljica z otroki najprej ponovila, kaj smo počeli včeraj. Vsi otroci so se 

spomnili, da so smo govorili o barvah, in sicer yellow, red in blue, večina pa jih je tudi povezala besedo 

z ustrezno barvo, na katero je vzgojiteljica pokazala s prstom, kar mi je dalo potrditev, da sem prejšnje 

srečanje dobro načrtovala in izpeljala. Velika večina otrok je samo v enem dnevu usvojila poimenovanje 

treh barv v angleščini. 

Skupaj z otroki sem se usedla v krog in jim pokazala škatlo, ki sem jo prinesla s seboj. Škatlo sem 

nekoliko potresla, da se je slišal zvok stekla, in otroke vprašala, kaj je v njej. Otroci so odgovorili, da je 

steklo, nekateri so povedali, da se lahko razbije. Skupaj smo se ozrli po igralnici in našteli, kaj vse imamo 

steklenega (okna, ogledalo, steklo na vratih, vaze s cvetlicami na mizah …). Zatem sem odprla škatlo in 

otrokom pokazala kozarčke, ki sem jih prinesla, tri tempera barve in rolico papirnatih brisačk. Vprašala 

sem jih, kaj menijo, da bomo počeli, kaj bi oni s temi pripomočki počeli, zatem pa sem jim natančno 

razložila potek dela. Povedala sem jim, da bom pri tej dejavnosti potrebovala veliko pomočnikov, 

pravzaprav bom vsakega enkrat poklicala, da mi bo pomagal. 

Za to potezo sem se odločila, saj sem želela, da otroci čim več 

sodelujejo in ne le zgolj opazujejo, saj si bodo na ta način 

veliko bolj zapomnili. Drugi razlog pa je bil tudi ta, da mi na 

prvem srečanju ni uspelo vključiti vseh otrok in so bili potem 

nekateri nekoliko užaljeni. Otroke sem izžrebala z izštevanko 

oziroma izbrala tiste, ki niso še prišli na vrsto. Ko so se vsi 

usedli k mizi, sem zaposlila prve tri otroke, da so mi vsak v svoj 

kozarček natočili vodo do črte, ki sem jo predtem označila. 

Naslednje tri otroke sem zaposlila tako, da so mi iztisnili 

tempera barvo iz tube v kozarček z vodo, še druge tri pa tako, 

da so s čopičem zmešali barvo v vodi. V dejavnosti so otroci 

zelo uživali in to ne le tisti, ki so mešali, ampak tudi tisti, ki so 

opazovali. Ena izmed deklic je rekla, da se v kozarcu dogaja »prava čarovnija«. Nato sem izbrala še šest 

otrok, ki so papirnate brisače prepogibali tako, da je nastal papirnat trak. Pri tem smo jim z 

vzgojiteljicama nekoliko pomagale. Zatem sem vse tri kozarce z barvno vodo ter ostale tri, ki so bili še 

prazni, zložila na pladenj, in sicer tako, da je bil vmes po en kozarec prazen. Pladenj sem lahko zavrtela 
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in s tem dosegla, da so vsi otroci videli vse kozarčke. Sledil je sprehod, na katerem smo v naravi 

opazovali, kaj je rdečega, modrega in zelenega. 

Otrokom sem navodila podala takoj, ko so se v garderobi vsi oblekli, preobuli in postavili v vrsto. Ko 

smo prišli pred vrtec, sem otroke vprašala, kaj bomo počeli na sprehodu, s čimer sem se prepričala, da 

so  navodila poslušali in jih razumeli. Eden od dečkov je takoj povedal, da iščemo stvari, ki so blue, red 

in yellow, ne da bi otrokom podala navodila, da bomo govorili v angleščini. Že takoj, ko smo stopili skozi 

vrata vrtca, je drugi deček pokazal na pokrove smetnjakov, ki so bili v rumeni in modri barvi. 

Na začetku sem otroke spraševala, kaj vidijo, saj so nekateri potrebovali nekoliko spodbude, čez čas pa 

so kar sami pričeli naštevati in kazati s prstom na stvari v izbranih barvah. Veliko jih je opazilo igrala, 

rdeče hišne številke, barve fasad okoliških stavb, prometne znake, rumeno in rdeče listje na drevesih, 

modro ptičjo krmilnico ter modro ograjo sosednjega bloka in celo oblačila, ki so se sušila na balkonih 

blokov. Dečki so bili bolj pozorni na avtomobile, motorje, kolesa in prometne znake, deklice pa na 

cvetlice, grmovja. To se je pokazalo tudi pri risanju, ko smo prispeli s sprehoda. Sprva sem imela namen 

dejavnost izvajati z vsemi otroki skupaj, vendar mi je vzgojiteljica svetovala, naj izberem zgolj nekaj 

otrok, saj jim lahko bolj sledim, se jim posvetim, jih spodbujam in usmerjam. Nekaterim sem morala 

navodila povedati večkrat, drugi pa so že ob prvem poslušanju navodila razumeli in ustrezno narisali 

stvari, ki so jih videli v naravi. Opazila sem, da je bilo najboljše, če sem se vsakemu otroku posebej 

posvetila, mu ponovno povedala navodila in se pogovorila z njim, kaj smo videli v naravi. Nekateri so 

takoj pričeli naštevati, kaj so videli, drugi se niso spomnili in sem jim morala pri tem malo pomagati. 

Ker je bilo nekatere risbice nekoliko težje razbrati, sem vsakega otroka posebej vprašala, kaj je narisal, 

in to zapisala zraven risbice, kar mi je zelo olajšalo delo doma. Nekateri otroci, predvsem tisti najmlajši, 

navodil niso razumeli in so narisali npr. moder motor, čeprav smo videli le rdečega. Ena od deklic je 

sonce pobarvala v vseh treh barvah in rekla, da je to mavrica, čeprav je nismo videli. Zelo zanimivo je 

bilo, da je veliko otrok z rumeno narisalo sonce, čeprav se je to med samim sprehodom nekoliko 

skrivalo za oblaki. Iz tega sklepam, da je verjetno sonce prvo, na kar se otroci ob rumeni barvi spomnijo. 

Otroci so v dejavnostih aktivno sodelovali, med sprehodom iskali stvari v okolici in niso zgolj ponavljali 

eden za drugim. To sem videla tudi po risbicah, saj te niso bile enolične, ampak so otroci dejansko 

opazovali naravo in okolico. 
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Sledilo je opazovanje poskusa, ki smo ga izvedli. Ob tem so bili nekateri 

otroci zelo presenečeni. Otrokom sem tudi naročila, naj pozorno 

pogledajo papirnate brisače, ki so se obarvale v tako barvo kot 

kozarček, iz katerega so prišle. Dovolila sem jim tudi, da se mokrih 

brisač dotaknejo in se prepričajo, da je barva iz enega kozarca 

prepotovala preko papirnate brisače v drugega. Pladenj s kozarci sem 

zavrtela in vsakemu otroku dala možnost, da vidi, kaj je nastalo. 

Otrokom sem razložila, da se barve med seboj mešajo, ter jim 

pokazala, da je v kozarcu z modro in rumeno nastala zelena barva. 

Preostanek osnovnih barv sem zlila v kozarce s sekundarnimi, da so 

otroci videli, kako se barve v vodi takoj premešajo. 

 

Na koncu so nekateri otroci želeli dodatno eksperimentirati in me vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi zeleno 

zlila v oranžno, ali lahko zmešamo vijolično in modro, ipd. Na njihovo željo sem te poskuse izvedla in 

nato otrokom razložila, da z nepravilnim mešanjem barv ne moremo dobiti lepih barv, s katerimi bi 

barvali. Seveda pa sem na željo otrok to storila, da so se lahko o končnem izdelku prepričali na lastne 

oči. 

Za konec bi morali po načrtu odkriti drugi del barv na plakatu, ki so bile do sedaj skrite, in še enkrat 

ponoviti poimenovanje barv in mešanje, vendar so postali nekateri otroci že utrujeni in nepozorni, zato 

sem se odločila, da to prihranim za naslednje srečanje. 
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5.6.3. TRETJE SREČANJE                                                                                            

Z otroki se usedemo na tla. Pogovorimo se o knjigi, ki sem jo brala ob prvem srečanju. 

Vprašanja o knjigi »Press Here«: 

Česa se najbolj spomnite iz knjige? 

Kdo je nastopal v njej? Kakšne so bile te pike?  

Kakšnih barv? (Povejo še v angleščini, če se spomnijo.) 

Kaj ste počeli z njimi? (Pihali, tresli, pritiskali, ploskali …) 

 

Z otroki se pogovorimo o poskusu, ki smo ga izvajali na zadnjem srečanju (mešanje barv v kozarcih). 

Vprašam jih, kakšne barve smo najprej dali v kozarčke z vodo in kakšne so nastale v tistih, ki so bili 

sprva prazni. S pomočjo plakata jih naučim poimenovanja teh barv v angleščini. Zraven plakata na vidno 

mesto zalepim barvni krog in jim povem, da so rdeča, rumena in modra primarne oz. osnovne barve 

ter jih spomnim, da so te videli že v knjigi »Press Here« in da smo jih iskali na sprehodu v naravi. Povem 

jim, da poznamo še druge barve, ki jih imenujemo sekundarne. Te nastanejo z mešanjem primarnih. 

Povem jim, da so to tiste tri, ki so nastale v praznih kozarcih. 

Otrokom pokažem novo knjigo (»Mix It Up!«), v kateri bodo lahko videli, kako te barve nastanejo, in 

jim povem, da mi jih bodo lahko pomagali ustvariti. Povabim jih k poslušanju. 

 

Vprašanja po branju knjige »Mix It Up!«: 

Kaj ste si najbolj zapomnili iz slikanice? 

Katere barve so nastopale v knjigi? (Obnavljamo barve s pomočjo knjige – tudi v angleščini.) 

Kaj moramo narediti, da postanejo barve svetlejše/temnejše? 

Ali bi znali vi zmešati barve, kot se mešajo v tej knjigi? 

 

Naslednjo dejavnost bom izvajala s približno dvema, morda tremi otroki naenkrat, saj se bom manjši 

skupini otrok lažje posvetila in z njimi obnavljala poznavanje barv v angleščini ter kako se mešajo. Ostali 

otroci bodo imeli čas za prosto igro s pomočnico. 
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Vsakemu otroku razdelim risalni list in ga povabim k mizi. Otroka vprašam, katero izmed treh 

sekundarnih barv bi rad »pričaral« (zeleno, oranžno ali vijolično). Vprašam ga tudi, kateri dve barvi 

mora zmešati, da bo dobil barvo, ki si jo je izbral, hkrati pa ga spodbudim, da pove imena barv tudi v 

angleščini. Glede na izbrano barvo mu levo dlan pobarvam z eno barvo, desno pa z drugo. Pri tem mi 

bo pomagala vzgojiteljica. Vsako izmed dlani nato odtisne na določeno mesto na listu. Zatem jim dlani 

ponovno pobarvam in naročim, naj jih nekaj časa drgnejo med seboj in nato odtisnejo na list, da vidijo, 

ali jim je uspelo pričarati izbrano barvo. 

Analiza: 

Na začetku današnje ure so otroci že sedeli na stolih, razporejeni v krog, zato sem lahko takoj začela z 

delom. Z otroki smo najprej na kratko obnovili knjigo »Press Here«, ki sem jo brala na prvem srečanju, 

ter obnovili poimenovanje vseh treh barv v angleščini. Sledil je še pogovor o poskusu, ki smo ga izvedli 

na prejšnjem srečanju. Otroci so kar sami povedali, da so dodali yellow, red in blue. Ko sem jih vprašala, 

ali se spomnijo, katere barve so nastale z mešanjem, je znala odgovoriti več kot polovica otrok. 

Uspešno so odgovarjali tudi, ko sem jih vprašala, če znajo te barve poimenovati tudi v angleščini in so 

nekateri že poznali orange, purple in green. Ob plakatu smo skupaj ponovili imena vseh barv in 

izgovarjavo, zatem pa sem jim pokazala še barvni krog. Na rumeno, modro in rdečo barvo sem napisala 

številko ena in jih spomnila, da so te barve nastopale v knjigi »Press Here« in da smo jih iskali v naravi. 

Pokazala sem jim, kako si s krogom lahko pomagajo pri mešanju barv. Nato so otroci pospravili stole, z 

vzgojiteljicama pa smo medtem pripravile blazine, tako da so se otroci lahko zopet usedli in niso izgubili 

koncentracije za branje knjige »Mix It Up!«. Za blazine sem se odločila, ker so se otroci lahko usedli v 

polkrog in so tako lahko vsi videli knjigo, pa tudi zato, ker jim je sedenje na blazinah že poznano in so 

lahko sproščeno čakali, da pričnem z branjem. 

Otroci so pri branju zelo lepo sodelovali, sama 

pa sem se trudila vključiti čim več otrok. Otroci 

so tresli knjigo, nežno božali po dve barvi v 

knjigi, da sta se zmešali, knjigo zvrnili na eno 

stran in mirno počakali, da vidijo, kaj se bo 

zgodilo. Med samim branjem sem jih 

spodbujala, da so razmišljali, kaj se bo zgodilo. 

Nekateri so že takoj vedeli odgovore, drugi so 

ugibali, nekateri, sploh tisti mlajši, pa so le 

začudeno gledali. Otroci so se tudi naučili, da bela barva posvetli, črna pa potemni. Iz pogovora po 

branju knjige sem opazila, da so si otroci najbolj zapomnili trenutek, »ko je počilo«, oziroma ko sem na 
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hitro zaprla knjigo, da sta se barvi z obeh strani knjige med seboj zmešali. Takrat je v igralnici nastala 

tišina in tudi tisti otroci, ki prej niso popolnoma sledili branju, so pogledali proti meni. Kasneje je imel 

priložnost to storiti tudi deček, ki je iz črne in bele pričaral sivo. Nekateri otroci so vedeli, da bo iz črne 

in bele nastala siva, drugi pa so bili tiho ali ugibali. Otroke sem na koncu vprašala, ali bi oni znali zmešati 

barve, kot so se mešale v knjigi. Večina jih ni odgovorila pritrdilno, zato sem jim zaupala, da se bomo 

to sedaj skupaj naučili, in podala navodila za naslednjo dejavnost.  

Za to dejavnost sem izbrala individualno učno 

obliko, saj sem se na ta način lažje posvetila 

vsakemu otroku posebej in z njim obnovila ter 

nadgradila znanje o barvanju in mešanju barv. 

Dejavnost sva izvajali z vzgojiteljico, pomočnica pa 

pomagala po potrebi. Delo je potekalo nemoteno, 

ena je otrokom barvala roke, druga jim je 

pomagala pri umivanju rok, tretja pa je opazovala 

druge otroke. Delo smo si med seboj razdelile in 

vmes tudi zamenjale, npr. pri menjavi vode in pranju čopičev, tako da smo lahko vse otroke 

nadzorovale, vendar kljub temu nemoteno izvajale dejavnost, ki sem si jo zadala.  

 

Na začetku so želeli vsi otroci »delati risbico«, 

vendar sem jim povedala, da bodo vsi prišli na 

vrsto, le da bom poklicala vsakega posebej, 

saj ne morem vsem naenkrat barvati rok in 

jim pomagati. Čez čas so se otroci res lepo 

vključili in prišli kar sami k mizi, kadar so 

opazili, da se je spraznila. Ena izmed deklic se 

je že na začetku usedla k mizi in povedala, da 

bo počakala in gledala. Medtem ko sem se 

ukvarjala z drugimi otroki, je strpno in 

potrpežljivo čakala ter opazovala, kaj počnemo. 
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Nekatere otroke sem vprašala, katero barvo bi radi zmešali 

(rumeno, zeleno ali vijolično), drugim pa sem ponudila barve in jih 

vprašala, kateri dve bi radi zmešali. Nekateri otroci so takoj vedeli, 

katera  barva bo nastala, drugim pa sem pomagala z razlago ob 

barvnem krogu. Uporabila sem različne odtenke modre in rdeče 

barve, zaradi česar niso bile vse barve enake, nad čemer so bili 

navdušeni tudi otroci. Večini otrok sva dlani pobarvali s 

pomočnico, nekaterim pa sva na njihovo željo pustili, da si dlani 

pobarvajo sami. 

 

 

V skupini je tudi bolj tiha in plašna deklico, ki je prišla 

letos prvič v vrtec, zaradi česar je še nekoliko zadržana 

in ima včasih težave pri vključevanju v dejavnosti. 

Vzgojiteljica mi je svetovala, naj jo povabim skupaj s 

prijateljico, s katero sta se takrat ravno igrali, in to se je 

izkazalo kot dobro. Deklica se je s prijateljico brez težav 

usedla k mizi in pustila, da ji dlani pobarvam s tempera 

barvo. Skupaj s prijateljico sta si veselo kazali, kakšni 

dlani imata, in se smejali.  

Ena izmed deklic me je takoj po branju knjige prosila, če ji jo posodim, da jo sama še enkrat prebere. S 

prstki se je dotikala barv in jih navidezno mešala ter zadovoljno obračala strani v knjigi, da vidi, če ji bo 

mešanje uspelo.  
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5.6.4. ČETRTO SREČANJE 

Z otroki si ogledamo barve na plakatu in ponovimo njihova imena v angleščini. Nato si ogledamo še 

barvni krog in obnovimo poznavanje primarnih barv ter tistih, ki nastanejo z mešanjem, tj. sekundarnih. 

Zaradi lažjega poteka dela dejavnost izvajam zgolj s tremi do štirimi otroki naenkrat. Povabim jih v 

telovadnico, saj imam zanje pripravljen večji list papirja, na katerem bodo lahko skupaj ustvarjali. Na 

zelo velikem formatu papirja otroke čaka pobarvanka, ki pa ima s pikicami že vnaprej označeno in 

določeno, kakšne barve mora biti določeno polje (npr. vijoličen metulj, zelen travnik, rumen tobogan 

…). Otroci imajo na voljo le tri osnovne tempera barve, ostale si morajo zmešati sami. Otroci s tem 

znova obnavljajo poznavanje mešanja barv in njihovo poimenovanje v angleščini.  

Na koncu pobarvanko prinesem v igralnico, da si jo vsi skupaj ogledamo in ponovimo, katere barve smo 

uporabljali. Otroke vprašam, kako so prišli do zelene, rumene in oranžne barve. Imena vseh barv 

ponovimo v angleščini (»Yellow and blue makes green«). 

 

Analiza: 

Otroci so me tudi tokrat že čakali vsak na svojem stolu v krogu. Skupaj z vzgojiteljico so mi opisali 

dejavnost, ki so jo izvajali v petek, ko sem bila odsotna. Otroci so pobarvali čebelje panje v vseh šest 

barv, ki smo se jih učili, in sike zalepili na steno. Po celotni igralnici so bile na tleh razporejene pike v 

vseh šestih barvah, ki so predstavljale med, otroci pa so bili čebelice, ki so ta med nosile v svoje panje. 

Zatem so otroci ob plakatu ponovili še imena vseh barv v angleščini in s pomočjo barvnega kroga tudi 

obnovili mešanje barv. Večina otrok je že znala poimenovati barve v angleščini. Vzgojiteljica mi je 

zaupala, da štirje otroci obiskujejo tudi tečaj angleščine, ki poteka v popoldanskem času v vrtcu. Pri 

odgovarjanju so bili ti otroci zelo uspešni. Vse barve pa je znal našteti tudi deček, ki ima starejšo sestro, 

ta pa ga pogosto nauči kakšno besedo v angleščini. Sledila je igra »Ime, ime, ime, kako ti je ime?«, ki je 

otrokom že znana. Vsakemu otroku sem na majico zalepila piko v eni izmed petih barv, s čimer sem jih 

pri naslednji dejavnosti lažje razdelila v pet skupin. Za spremembo so morali otroci tokrat poleg imena 

v angleščini povedati še ime barve pike, zalepljene na majici. Opazila sem, da so imeli pri tej nalogi 

težave tudi otroci, ki jim gre angleščina sicer dobro in so si imena barv dobro zapomnili že ob prvem 

srečanju, ko pa so tokrat prišli na vrsto, so se zmedli in niso znali povedati imena barve v angleščini 

oziroma so za to potrebovali malce več časa. 



41 
 

Ko smo zaključili, sem otrokom povedala, kaj 

bomo počeli. Razložila sem jim, da bomo imeli 

pet pobarvank, vsako za eno skupino. Otroci so 

tudi tokrat lepo počakali in se niso prerivali, saj so 

že navajeni pravil vedenja. Na začetku sem delala 

z vsakim otrokom posebej. Ponudila sem mu, da 

si na pobarvanki izbere, kaj bi rad pobarval, nato 

pa sva si ogledala, katere tempere imava na voljo, 

in po potrebi zmešala ustrezno barvo. Ostali 

otroci so počakali, da so prišli na vrsto in sem se lahko posvetila vsakemu posebej ter po potrebi 

pomagala pri mešanju barv. Našo dejavnost so opazovali tudi nekateri otroci drugih skupin in se želeli 

vključiti. Deklici, ki me je večkrat vprašala, kdaj se nam lahko pridruži, sem razložila, da nas je trenutno 

pri mizi preveč, ko pa se bo nekdo umaknil, jo bom poklicala. Z otroki smo ponovili tudi, kako se barva 

posvetli oz. potemni s pomočjo bele oz. črne barve. 

 

Zelo zanimivo je, da so bili nekateri najmlajši otroci veliko 

bolj natančni kot starejši. Deček na fotografiji je želel 

vedeti, ali naj pobarva od črte do črte. Zaupal mi je, da 

doma skupaj z očetom pogosto barvata s tempera 

barvami. To je bilo razvidno iz natančnosti pri barvanju. 

Pred barvanjem je sam povedal, da si mora zavihati rokave, 

medtem ko sem morala nekatere starejše otroke na to 

spomniti. Nekatere otroke, in sicer tako dečke kot deklice, 

je motilo, da so si umazali majico, spet drugi tega sploh niso 

opazili. Opazila sem, da so otroci na zelo različnih razvojnih 

stopnjah, čeprav gre za homogeno skupino otrok, starih 4–

5 let. Otrokom, ki so imeli težave pri mešanju barv, sem 

pomagala z barvnim krogom (kot je razvidno na fotografiji, 

tudi omenjenemu dečku). Nekateri so si z njim znali pomagati, druge pa sem morala še dodatno 

usmerjati. Med barvanjem sem otroke spodbujala, da so barvo, ki so si jo izbrali, poimenovali tudi v 

angleščini.  

Na koncu se je izkazalo, da bo zmanjkalo časa za vseh pet pobarvank, zato smo pobarvali le štiri, vseeno 

pa so vsi otroci prišli na vrsto. Nekateri so se prej naveličali in jih je zamenjal nekdo iz druge skupine. 
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Dejavnost sem sproti prilagajala, saj so nekateri otroci pobarvali le en del pobarvanke, spet drugi so 

želeli več barvanja in mešanja barv, zaradi česar se nisem strogo držala prvotne priprave dejavnosti, v 

kateri sem predvidela barvanje po skupinah, ampak sem otrokom, ki so želeli več, to tudi omogočila. 

Nekateri so zelo neradi odložili čopič. Mlajši deček je bil tako navdušen, da je ob koncu barvanja 

določenega področja vsakič poskočil, na obrazu pa se mu je narisal velik nasmešek. Opazila sem, da so 

bili nekateri otroci popolnoma skoncentrirani na barvanje in jih dogajanje v okolici ni motilo. Tudi 

deklica, ki je običajno bolj tiha in sramežljiva, saj je letos prvič v vrtcu, se je z veseljem vključila v 

dejavnost in barvala skupaj z ostalimi otroki. 

 

 

5.6.5. ZADNJE SREČANJE:                                                                       

Dan pričnemo z igro Pika pikica (Dot to dot). Otrokom razdelim liste, na katerih so pike različnih barv. 

Po mojih navodilih morajo s črto povezovati barvne pike med seboj. Da bo otrokom lažje, poleg 

izgovarjanja barv v angleščini s prstom na plakatu pokažem na ustrezno barvo, vendar to storim 

nekoliko kasneje, da se otroci ne zanašajo le na moje kazanje. Ob pravilnem povezovanju na listu 

nastane slika z jesenskim motivom (dežnik ali škorenj). Otroke nato spodbudim, da sliko pobarvajo s 

svojo najljubšo barvo. Vsakega otroka posebej vprašam, ali je barva, ki jo je izbral, primarna ali 

sekundarna. Če je sekundarna, ga spodbudim, da premisli, kateri dve primarni barvi mora uporabiti, 

da lahko zmeša izbrano sekundarno barvo. Spodbudim ga, da pove v angleščini. 

Ko otroci končajo, jim razdelim še delovne liste, ki sem jim jih razdelila že prvi dan (krogci, ki jih morajo 

pobarvati in prikazati, kako se mešajo barve). Pri tem barvni krog v igralnici skrijem, da lahko preverim 

njihovo znanje. Za konec vsakemu izmed otrok razdelim diplomo iz mešanja in poznavanja barv v 

angleškem jeziku. 

 

Analiza: 

Kot vsak dan smo tudi danes začeli s pogovorom in ponovili, kar smo se v prejšnjih srečanjih naučili:  

poimenovati barve v angleščini in kako jih mešamo. Otrokom sem povedala, kaj bomo danes počeli, in 

jim v slovenščini podala navodila za prvo dejavnost. Večkrat sem jih opozorila, da bodo morali dobro 

poslušati, če bodo želeli, da bo nastala slika, ki jo bodo kasneje lahko po želji pobarvali.  
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Večina otrok ni imela težav in je dobro prisluhnila mojemu 

branju ter na osnovi slišanih barv pike med seboj povezovala s 

črtami. Le nekaterim sta morali na pomoč priskočiti 

vzgojiteljica in pomočnica. Otroke sem med branjem ves čas 

opazovala in jih v slovenščini spraševala, katero barvo sem 

pravkar povedala, da sem se prepričala o pravilnosti 

povezovanja pik med seboj. Po potrebi sem jih pohvalila ali jim 

pomagala in jih usmerila k pravilnemu povezovanju. Sčasoma 

so vsi otroci razumeli, kaj morajo početi in kako povezovati, da 

dobijo končno sliko (dežnik ali škorenj). Na koncu so nastalo 

sliko pobarvali s poljubnimi barvami. Med barvanjem so 

nekateri otroci ves čas sodelovali z mano: »Glej Tina, blue!« ali 

pa »Jaz sem izbral orange!« To je bila še dodatno potrditev, da sem z izbranimi dejavnostmi dosegla 

zastavljeni cilj in otroke naučila poimenovati vse zastavljene barve v angleščini.  

Ko so vsi otroci zaključili z barvanjem, sem tiste pri rumeni mizi zadržala, ostalim pa sem pustila čas za 

prosto igro. Za to sem se odločila, ker sem z delom v skupini lahko vsakemu otroku ponovno dala 

navodila in ga med samim delom tudi usmerjala. V skupini so bili največ štirje otroci, zraven pa se je 

občasno vključila tudi vzgojiteljica in mi po potrebi pomagala otroke usmerjati. Delovni listi so bili 

otrokom že poznani s prvega srečanja, ena deklica me je tudi vprašala, če bomo danes barvali kakor ob 

prvem srečanju.  

Tokrat sem delovne liste nekoliko prilagodila, in sicer sem 

otrokom s svinčnikom narisala krog in jim s tem omejila 

območje barvanja, saj ob prvem srečanju nekateri niso vedeli, 

kje naj barvajo. To se je izkazalo za dobro, saj so si otroci, sploh 

tisti bolj natančni, vzeli čas in kroge zelo lepo pobarvali »od 

črte do črte«. Opazila sem tudi, da so natančno razumeli, kaj 

morajo početi, videli, da je zadnji krog v vrsti nepobarvan, in 

spoznali, da je njihova naloga, da ga pobarvajo. Otrokom sem 

pomagala tako, da sem jih vprašala, kaj se zgodi, če zmešamo 

npr. barvi yellow in red. Otrokom sem v pomoč pri reševanju 

delovnega lista o mešanju barv ponudila barvni krog in jih 

spomnila dejavnosti, pri kateri sem jim obarvala dlani. Na 

omari so viseli tudi izdelki, s katerimi so si nekateri pomagali. Eden izmed dečkov me je vprašal, če 

imam s sabo knjigo, ki sem jim jo brala, da bi si pomagal z njo.  
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Ko so vsi otroci končali z reševanjem delovnih 

listov, sem jih povabila, da vzamejo vsak svoj stol 

in se usedejo v krog, saj imam zanje pripravljeno 

še majhno presenečenje. Še zadnjič smo ponovili 

imena barv v angleščini, otroke pa sem pohvalila 

in se jim zahvalila za sodelovanje pri dejavnostih. 

Nato sem vsakemu podelila diplomo iz mešanja 

barv in poimenovanja le-teh v angleščini. Otroci so 

bili vidno veseli in ponosni na svoj dosežek. 
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5.7. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Na kakšne načine otroci stari 4–5 let kažejo zanimanje za učenje angleščine? 

Otroci kažejo veliko zanimanja za učenje angleščine. To sem opazila, ko sta me dva otroka prosila, če 

jima posodim knjigo, saj sta jo želela še enkrat sama prebrati oziroma prelistati. V pogovoru z 

vzgojiteljico in s pomočnico sem izvedela, da nekateri otroci obiskujejo tudi tečaj angleščine, ki poteka 

v popoldanskem času v vrtcu. Pri nekaterih otrocih, ki imajo starejše brate ali sestre, pa se je poznalo, 

da se veliko naučijo prav od njih. Otroci so z veseljem sodelovali pri vseh dejavnostih, zelo radi so tudi 

obnavljali znanje ob plakatu in barvnem krogu. 

RV2: Koliko otrok učenje s pomočjo izbranih slikanic motivira? 

Učenje s pomočjo izbranih slikanic je motiviralo vse otroke. Po branju vsake izmed knjig so otroci 

navdušeno odgovarjali na vprašanja, nekateri so mi povedali, da so pri tečaju angleščine že brali to 

knjigo, kar sem opazila tudi sama, saj so občasno glasno izgovarjali besede skupaj z mano. Eden izmed 

dečkov mi je zaupal, da je doma s starši nekoč že prebral slovensko različico knjige Press Here. Ko sem 

otrokom po branju slikanice podala navodila za dejavnost, ki je sledila, so navdušeno vzeli vsak svoj 

stol in se usedli k mizi ter čakali, da lahko začnejo z delom. 

RV3: Na kakšen način izbrani slikanici spodbujata otroke k besednemu izražanju v angleškem jeziku? 

Slikanici otrok ne spodbujata ravno k besednemu izražanju, temveč bolj k sodelovanju v smislu gibanja 

(ploskanje, tresenje knjige, nagibanje knjige v eno stran, pihanje vanjo …). Otroke sem k govoru 

spodbudila po branju knjig, ko sem jim zastavila vnaprej določena vprašanja in ob plakatu obnavljala 

poimenovanje barv, kar sem izvajala vsak dan znova, da sem utrdila njihovo znanje. Poleg tega sem jih 

med branjem spodbudila, da so skupaj z mano po navodilih v knjigi glasno šteli od ena do pet (»Five 

quick taps on the yellow!«), ali jih povprašala, na katero piko morajo sedaj pritisniti, na primer katera 

barva se imenuje »red«. Otrokom sem občasno in po potrebi prevedla vprašanje iz knjige (»To turn all 

of those dots to green, what do you have to do?«), seveda pa je v tem primeru sledil odgovor v 

slovenščini.  

 

RV4: Koliko otrok se v sklopu petih srečanj uspe naučiti v angleščini poimenovati vse barve? 

V petih srečanjih so se vsi otroci uspeli naučiti angleške besede za barve, kar sem preverjala vsak dan 

sproti ob plakatu. Preverjala sem tudi individualno znanje vsakega otroka posebej, in sicer s sprotnimi 

vprašanji med izvajanjem zgoraj omenjenih dejavnosti. Vsi otroci so se naučili poimenovanja vseh 

devet zastavljenih barv, in sicer yellow, red, blue, green, purple, orange ter tudi black, white in grey, ki 

smo jih sicer omenjali nekoliko manj. 
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RV5: Koliko otrok usvoji znanje mešanja barv? 

Znanje mešanja barv je usvojila velika večina otrok. Delovni list je na zadnjem srečanju v celoti pravilno 

rešilo 16 izmed 20 otrok. Zelo veliko se jih je uspešno naučilo uporabljati barvni krog, kar sicer ni bil cilj 

te naloge. Velikokrat so ga uporabili kot pomoč pri mešanju barv, nekateri pa so se po pomoč ozrli k 

omari, na katero smo prilepili izdelke mešanja barve z dlanmi. Nekoliko težav sta jim delali le siva in 

roza barva, ki ju nisem vsak dan znova obnavljala z njimi, kar se je poznalo tudi pri reševanju delovnih 

listov. Omenjenih barv otroci sami niso nikoli zmešali in nista bili vključeni v nobeno dejavnost, ampak 

so zanju slišali le v knjigi Mix It Up! in še nekajkrat med dejavnostmi, ko sem jim le z besedami opisala, 

kako nastaneta roza in siva barva. Enako velja tudi za posvetlitev z belo in potemnitev s črno barvo.  
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6. ZAKLJUČEK 
 

V uvodu sem izpostavila nekaj najpogostejših vprašanj, ki si jih običajno zastavljajo starši in vzgojitelji 

o učenju tujega jezika na predšolski stopnji. Pred začetkom pisanja diplomske naloge sem si ta 

vprašanja zastavljala tudi sama in jih vzela kot izziv. Slikanici Hervéja Tulleta sta me že ob prvem branju 

zelo navdušili in želela sem preveriti, kako se bodo nanju odzvali otroci, zaradi česar sem se odločila, 

da ju za raziskavo uporabim v diplomskem delu. Kljub poplavi sodobne tehnologije in različnim 

načinom prenosa znanja preko (tabličnih) računalnikov – tu so v ospredju predvsem videoposnetki na 

spletnih omrežjih in  televiziji – pa menim, da ostajajo knjige in pripovedovanje zgodb še vedno močno 

in privlačno orodje tako za otroke kot tudi za odrasle. Pripovedovanje zgodb je običajno povezano s 

predšolskim obdobjem, vendar nas spremljajo skozi celo življenje. 

Učenje tujega jezika mora biti zanimivo, otroci se morajo zabavati in prav z uporabo izbranih dveh 

slikanic mi je to uspelo. Otroci so bili med branjem zelo motivirani in so radi sodelovali. Menim, da sem 

s pomočjo slikanic in dejavnosti pri otrocih vzbudila veselje do učenja tujega jezika in s tem dosegla 

zastavljeni cilj. 

S slikanicami otrokom lažje in bolj približamo izbrano temo ter jih motiviramo za poslušanje. 

Vzgojiteljem so slikanice lahko v pomoč pri razlagi, otrokom pa pri vizualizaciji slišanega. S pomočjo 

slikanice si npr. lažje predstavljajo, kako se mešajo barve, kako iz gosenice nastane metulj … Ustrezne 

slikanice otrokom ponujajo tudi odgovore na vprašanja. Vzgojitelji si lahko s pomočjo slikanic pomagajo 

pri razlagi oz. odgovorih na težja vprašanja v zvezi s tabu temami, kot so smrt, ločitev, spolnost ipd. 

Zelo zanimivo bi bilo v predšolskem obdobju s pomočjo slikanic poučevati skozi celotno šolsko leto. 

Slikanice bi izbrali glede na tematiko v vrtcu, npr. glede na letni čas, praznike, temo meseca v vrtcu … 

Tako bi lahko npr. v novembru z njihovo pomočjo  govorili o smrti; v decembrskem prazničnem času bi 

izbrali slikanice o dobrih možeh, ki nam prinesejo darila, o okraševanju in tudi o socialni revščini; v 

januarju bi bile v ospredju slikanice na temo zime, kako nastaneta sneg in led, zakaj in kako se stopita, 

o temperaturi in zimskih oblačilih; v februarju pa bi izbrali slikanice, ki prikazujejo pustovanje, različne 

maske, kurente, posvetili bi se valentinovemu in spregovorili o tabu temi ločitev; v marcu bi izbrali 

slikanice na temo pomladi in znanilcih pomladi, v aprilu pa slikanice na temo velikonočnih jajc, 

pogovarjali bi se o kokoših in kako ta valijo jajca, kako nastanejo piščančki, o razmnoževanju rastlin in 

živali, spolnosti itn. Menim, da lahko za skoraj vsako vprašanje in skoraj vsako (tudi tabu) temo 

najdemo ustrezno slikanico, ki bo otrokom ponudila odgovore in jim temo prikazala na ustrezen način. 

Seveda pa ima tu še pomembnejšo vlogo kot slikanica vzgojitelj – njegova pripravljenost, 

usposobljenost, odprtost ipd. 
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S pomočjo slikanic sem pri otrocih uspešno dosegla zastavljene cilje, veliko novega znanja pa sem med 

izvajanjem dejavnosti in pisanjem diplomskega dela usvojila tudi sama. Menim, da je učenje tujega 

jezika v predšolskem obdobju koristno in učinkovito, vendar le ob upoštevanju vseh kriterijev,   

zapisanih v tem diplomskem delu.  

Za konec lahko še enkrat zapišem besede Stephena Krashena, ki sem jih uporabila že v začetku 

diplomskega dela, da je, dolgoročno gledano, zgodnji začetek učenja tujega jezika boljši ali »Younger is 

better in the long run". 
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8. PRILOGE 
 

PRILOGA 1: PIKA PIKICA (škorenj) 
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PRILOGA 2: PIKA PIKICA (dežnik) 
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PRILOGA 3: DELOVNI LIST 
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PRILOGA 4: DIPLOMA ZA OTROKE 
 

 


