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POVZETEK 

 

Učenje tujih jezikov na zgodnji stopnji narašča, starostna meja začetka učenja tujih jezikov pa 

se pomika navzdol. V času poučevanja tujih jezikov se je razvilo veliko različnih pristopov, 

eden izmed njih je na zgodbi temelječa metodologija. Otroci uživajo ob branju in poslušanju 

zgodb v njihovem maternem jeziku, te zaradi svoje tipične sestave, ponavljajočih in hitro 

zapomljivih vsebin predstavljajo idealno sredstvo pri zgodnjem poučevanju tujega jezika. V 

procesu branja zgodb (ang. storybooks) se namreč ustvari sproščeno vzdušje, kar olajša in 

izboljša pomnjenje. Posebna vrsta slikanic so aktivizirajoče slikanice, katerih glavna 

značilnost je, da otroku poleg estetske vzgoje nudijo izkustveno in doživljajsko vrednost ter 

ga v branje aktivno vključijo. 

 

V teoretičnih izhodiščih magistrskega dela sem podrobneje predstavila učenje tujega jezika v 

zgodnjih letih poučevanja ter na zgodbah temelječo metodologijo. Predstavila sem slikanico 

kot najbolj razširjen tip knjige v otroški književnosti in njeno uporabo pri poučevanju tujega 

jezika. Osredinila sem se na slikanico brez besedila in aktivizirajočo slikanico. 

 

Namen empiričnega dela naloge je bil izdelati in v praksi preizkusiti uporabo aktivizirajoče 

slikanice iz blaga in uporabo klasične slikanice. Izvedla in analizirala sem štiri šolske ure, pri 

katerih je sodelovalo 54 učencev in njihova učiteljica angleškega jezika. Učenci imajo za sabo 

leto dni poučevanja angleškega jezika. S pomočjo opazovanja, anketnih vprašalnikov in 

intervjujev učencev sem ugotavljala in analizirala morebitne razlike v motiviranosti učencev 

za delo z omenjenima slikanicama glede na različne elemente slikanice. Predstavila sem 

nekatere dejavnosti pred, med in po branju slikanice ter učiteljev pogled na poučevanje tujega 

jezika z na zgodbi temelječo metodologijo, natančneje z aktivizirajočo slikanico.  

 

Rezultati raziskave kažejo, da je bil glavni cilj dosežen. Uporaba na zgodbi temelječe 

metodologije je spodbudila aktivnejše sodelovanje učencev pri pouku, še posebej zanimiva je 

bila zanje aktivizirajoča slikanica. Učiteljice sem spodbudila in navdušila za uporabo 

raznolikih slikanic (ne samo po temi, tudi po zunanjih značilnostih) pri poučevanju tujega 

jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

Ključne besede: Zgodnje poučevanje angleškega jezika, na zgodbah temelječ pristop, 

slikanica, slikanica brez besedila, aktivizirajoča slikanica 

  



ABSTRACT 

 

TEACHING ENGLISH IN THE SECOND GRADE THROUGH A CLOTH BOOK 

 

While teaching foreign languages to learners in their early years is rapidly increasing, the age 

line at which they begin to learn foreign languages is decreasing. 

 

There are many different approaches to teaching second languages. One of them is a story-

based methodology. Children enjoy listening to stories in their mother tongue and are familiar 

with narrative conventions. That is the reason why stories provide an ideal introduction to the 

foreign language as they present the language in a repetitive and memorable context. The 

reading process creates a relaxed atmosphere that eases and improves the learners memory. 

One type of a picturebook is a cloth book. It offers the reader not only the eastetic value, but 

also the value of experience and includes him actively in the reading process. 

 

In the theoretical part of the master's thesis, I presented the learning of a foreign language in 

childhood and a story-based methodology of teaching. I presented picturebooks as one of the 

most used books types in children's literature and the use of them in foreign language 

learning. Moreover, I introduced a wordless picturebook and a cloth book.  

 

In the empirical part of the thesis, the aim was to make and test the use of a cloth book and a 

typical picturebook. I taught and analysed four lessons. 54 children, who had been learning 

English as their first foreign language for a year, and their English teacher participated in the 

study. With the help of questionnaires, interviews and by observing the students I learned and 

analysed the potencial differences in student's motivation for working with picturebooks with 

different elements. I presented some pre-, while- and post-reading activities and the teacher's 

view on using story-based methodology in foreign language learning, especially her view on 

using cloth books. 

 

The conducted research with its findings shows that the main goal was achieved. The use of 

story-based methodology promoted more active participation of pupils in class, especially 

while working with a cloth book. Also, the teachers were thrilled with using different 

picturebooks (not only different by topic, but also by visual characteristics) in foreign 

language teaching in the first three years of school. 

 

Key words: Early English language teaching, story-based approach, picture books, wordless 

book, cloth book. 
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I UVOD 
 

Učenje tujega jezika je v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju zelo specifično, zato mora 

poučevanje potekati po načelih, ki veljajo za zgodnje učenje in poučevanje. Pri poučevanju se 

spodbuja uporaba konkretnih gradiv in vizualne podpore ter spodbujanje učencev k 

veččutnemu učenju, kar pripomore k boljši zapomnitvi in uporabi naučenega. 

 

Knjige so eno izmed gradiv, s katerimi se otroci srečajo že med desetim in dvanajstim 

mesecem starosti in hitro osvojijo pravila ravnanja z njimi. Poleg zgodnje izkušnje s knjigo 

otrokovo celotno zgodnje otroštvo temelji na pripovedovanju njihovih lastnih zgodb iz 

vsakdanjega življenja, s čimer izražajo svoje ideje, čustva in želje. Pripovedovanje je tako 

močno in univerzalno sredstvo tudi za spoznavanje in utrjevanje jezika v razredu. Dobro 

pripovedovanje zgodb zagotavlja učenčevo sodelovanje, osredotočenost na vsebino in 

motivacijo za poslušanje. Iz tega in mnogih drugih razlogov so knjige pri poučevanju tujega 

jezika v razredu še posebej dobro sprejete. Otroci med sedmim in desetim letom so nad 

angleškimi slikanicami navdušeni, prednost uporabe na zgodbi temelječe metodologije pa 

potrjujejo številni avtorji in raziskave.  

 

V teoretičnih izhodiščih magistrskega dela je predstavljeno zgodnje poučevanje tujega jezika, 

pri čemer je izpostavljena na zgodbi temelječa metodologija in prednosti njene uporabe pri 

pouku angleškega jezika kot prvega tujega jezika. Predstavljena je slikanica kot najbolj 

razširjen tip knjige v otroški književnosti ter njene vsebinske in oblikovne značilnosti. 

Podrobneje sta predstavljeni slikanica brez besedila in aktivizirajoča slikanica. Slednjo sem 

zaradi želje po ustvarjanju novega in zanimivega didaktičnega gradiva izdelala sama. 

Narejena je iz blaga in ne vsebuje zapisanega besedila. Aktivizirajoča slikanica učencem nudi 

didaktično igro, saj vsaka stran vsebuje naloge, ki učenca motivirajo in ga še aktivneje 

vključijo v proces branja.  

 

Namen empiričnega dela je bil uporabiti lastno izdelano aktivizirajočo slikanico in klasično 

slikanico pri poučevanju tujega jezika v drugem razredu osnovne šole. Ugotoviti sem želela 

razlike v motiviranosti učencev ob uporabi različnih slikanic glede na njihove določene 

elemente. 
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II TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 Zgodnje poučevanje angleškega jezika in mladi učenec 
Učenje tujega/drugega jezika se pomika v čedalje zgodnejše obdobje šolanja, saj uspešnost 

poučevanja tujega jezika po načelu »čim prej, tem bolje« dokazujejo številna 

razvojnoraziskovalna spoznanja (Juriševič, 2009). V zadnjih 20 letih je večina članic 

Evropske unije znižala starostno mejo, pri kateri se otrok začne učiti tujega jezika. Izmed 27 

članic jih 13 uvaja tuji jezik pri starosti od pet do sedem let, 10 med osmim in devetim letom, 

samo 4 članice pa šele med desetim in enajstim letom (Enever, 2011). Kot članica Evropske 

skupnosti je Slovenija sopodpisnica dveh dokumentov, ključnih na področjih spodbujanja 

večjezičnosti, in sicer Nova okvirna strategija za večjezičnost (2005) in Akcijski načrt    

2004–2006 za spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti. V slednjem je še posebej 

poudarjen namen razširanja, utrjevanja in razvijanja čim zgodnejšega učenja enega ali več 

(tujih) jezikov (Pižorn, 2009). V letu 2013 je država sprejela še pravilnik o postopnem 

uvajanju prvega tujega jezika v 1. razred osnovne šole. Prvi tuji jezik je danes obvezen za vse 

učence od drugega razreda dalje, v prvem razredu pa je učencem ponujen kot neobvezni 

izbirni predmet. Prvi tuji jezik je običajno angleščina, na posebnih območjih pa nemščina 

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, str. 89).  

 

V obdobje zgodnjega poučevanja angleškega jezika uvrščamo mlajše učence (ang. young 

learners), kamor sodijo osnovnošolski učenci, stari med sedem in dvanajst let, in najmlajše 

učence (ang. very young learners), kamor sodijo predšolski otroci, stari od tri do šest let 

(Djigunović, 2012).  

1.1 Poučevanje angleščine v osnovni šoli 

Najboljši način za učenje novega jezika je, da smo postavljeni v okolje, v katerem se ta jezik 

uporablja. Temu v prid kažejo številne izkušnje otrok, ki so odraščali v večjezičnih družinah, 

kjer so bili ves čas izpostavljeni drugemu jeziku. Na ta način so komunikacijo v drugem 

jeziku osvojili zelo naravno (Enever, 2011). Ker to v procesu šolskega učenja tujega jezika ni 

mogoče, se temu vendarle lahko približamo z naslednjimi pogoji učenja. Prvi je čas za učenje 

jezika, ki ga mora biti dovolj in ki naj povezano traja več let skupaj. Drugi pogoj je 

izpostavljenost jeziku, ki naj bo tako v šoli kot tudi izven šole. Pomemben pogoj je tudi 

potreba po znanju tujega jezika. Učenci morajo začutiti, da potrebujejo znanje tujega jezika, 

npr. za ustvarjanje prijateljstev, potovanja ipd. Pestrost uporabe tujega jezika je pogoj, ki 

zagotavlja, da so učenci izpostavljeni tako pisani kot govorjeni obliki tujega jezika in da ga 

imajo možnost uporabljati za razmišljanje, interakcijo ipd. Velik del učenja predstavlja jezik, 

ki ni subjekt učenja, ampak se ga učenci v procesu pridobivanja znanja kljub temu naučijo 

skozi komunikacijo. To je zelo pomemben pogoj, ki zagotavlja boljše učenje (Moon, 2000). 

 

Učenje tujih jezikov v šoli naj bi bilo čim bolj približano naravnemu pridobivanju znanja 

prvega jezika. Preden bodo učenci sami začeli sporočati v tujem jeziku, jim je treba ponuditi 

veliko jezikovnega vnosa in različnih možnosti za soočanje z jezikom (Učni načrt za tuji jezik 

v 2. in 3. razredu, 2013). Upoštevati je treba učenčeve značilnosti in jezikovni razvoj, na 

podlagi katerega izberemo učne vsebine, metode in pristope. V prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju naj bo pouk organiziran konkretno, v situacijskih priložnostih in 

pogostem izmenjevanju različnih krajših dejavnosti, saj imajo učenci kratkotrajno pozornost. 

Priporoča se uporaba konkretnih gradiv (npr. igrač) in vizualne podpore (npr. ilustracije) ter 

spodbujanje učencev k veččutnemu učenju. To ustvarja povezave z obravnavanimi vsebinami 

in pripomore k boljši zapomnitvi in uporabi naučenega (prav tam, 2013).  
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M. Juriševič (2009) je v svoji raziskavi ugotovila, da je velika večina učencev prvega triletja 

osnovne šole do učenja tujega jezika razvila pozitiven odnos in notranjo motivacijo, kar 

pomeni, da se tujega jezika učijo zaradi njegove uporabne vrednosti (zmožnosti pogovarjanja 

v tujem jeziku, razumevanja risank, filmov, knjig itd.). To so pokazali tudi rezultati 

longitudinalnih študij, ki jih v svojem članku opisuje J. Djigunović M. (2012). V projektu 

“The Zagreb Project” (1991-2001) so ugotovili, da je odnos do učenja tujega jezika pozitiven 

pri veliki večini učencev od začetka učenja in vse do konca tretjega razreda, potem pa se 

pojavljajo različne oblike motivacije. Tudi rezultati “ELLiE project (2006-2010)” kažejo 

začetno pozitivno motiviranost, vendar opozarjajo na tisti odstotek učencev, ki jim učenje 

tujega jezika na začetku ni všeč. Notranjo motivacijo učencev ohranjamo z igralnimi 

dejavnostmi, katerih uporaba veča učenčevo sodelovanje pri pouku, interes in veselje do 

učenja tujega jezika (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). J. Djigunović M. (2012) 

dodaja, da se je kot pomemben faktor motiviranosti učencev pokazal tudi pozitiven čustveni 

odnos učencev do učiteljice. Ravno ti pa v procesu poučevanja prevzemajo nove vloge, saj 

postajajo opazovalci, soorganizatorji in sodelujoči pri igri in drugih dejavnostih (Učni načrt za 

tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). 

 

1.2 Različne metode in pristopi poučevanja 

Otroci v zgodnjem obdobju uzaveščanja novega jezikovnega sistema potrebujejo drugačen 

pristop kot starejši učenci, saj nove vrste vedenj in spoznanj pridobivajo celostno (Brumen, 

2004). Pri usvajanju jezika so bolj uspešni, kadar so v stiku s kontekstualiziranimi 

dejavnostmi, ki so podprte s slikovnim gradivom, čustvi ali stvarnimi situacijami (Skela in 

Dagarin Fojkar, 2009). To je v raziskavi ugotovila tudi M. Juriševič (2009), kjer so učenci kot 

najmanj priljubljeno aktivnost izbrali branje in pisanje, kot najbolj priljubljene pa igranje, 

petje in plesanje. Da torej lahko omogočimo učencem usvajanje novega sistema v polni meri, 

morajo biti temu prilagojene tudi metode, strategije in tehnike poučevanja (Brumen, 2004).  

 

Do danes se je zvrstilo že kar nekaj različnih metod, med katerimi lahko učitelj izbira, in sicer 

glede na potrebe učencev, zahteve šole ali izobraževalnega sistema in glede na to, katera 

metoda mu je bližja. Skela in M. Dagarin Fojkar (2009) v članku navajata šest pristopov k 

poučevanju tujih jezikov, ki jih danes uporabljajo učitelji; to so avdiolingvalni oz. 

slušnojezikovni pristop (ang. Audio-lingual Approach), popolni telesni odziv (ang. Total 

Physical Response), komunikacijski pristop (ang. The Communicative Approach), na 

dejavnostih temelječ pristop (ang. Task-based Approach), na zgodbah temelječa metodologija 

(ang. Story-based Methodology) in medpredmetni pristop (ang. Cross-curricular Approach).  

1.2.1 Na zgodbah temelječa metodologija 

Branje zgodb je izmed vseh tehnik, ki so na voljo, že od nekdaj ena najbolj pogosto 

uporabljenih. Knjige so na začetku služile zgolj kot pripomoček za prevajanje besedila, danes 

pa se na zgodbah temelječa metodologija uporablja zlasti pri zgodnjem poučevanju otrok 

(Zaro in Saberri, 1995). Otroci uživajo ob branju zgodb v njihovem maternem jeziku. Zaradi 

svoje tipične sestave, ponavljajočih in hitro zapomljivih vsebin zgodbe predstavljajo idealno 

sredstvo pri zgodnjem poučevanju tujega jezika (Ellis in Brewster, 2014). Da so slikanice 

zaželjene in uporabne prav pri poučevanju angleščine kot tujega jezika, so dokazali že razni 

projekti iz leta 1990, ki jih v članku Picturebooks in educating teachers omeni Smiljana 

Narančić Kovač (2016). Dodaja, da so bile slikanice pred letom 1970 le redko omenjene kot 

pripomoček za poučevanje angleščine, saj je bil dostop do njih skoraj nemogoč. 
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O pozitivnih učinkih branja zgodb z otroki že leta pišejo številni avtorji (Zaro in Salaberri, 

1995; Illan Martinez, 2007; C. Read, 2010; Mourão, 2009; Alastair K., 2012; Dujmović, 

2006; J. Ellis in J. Brewster, 2014; S. Narančić Kovač, 2016). Illan Martinez (2007) navaja 

svoj primer poučevanja angleščine v dvojezični madridski šoli, kjer so učenci prvih razredov 

izgubili interes in motivacijo ob monotonem učenju ob učbenikih. Omenjena avtorica, ki jih je 

poučevala, je poskusila z metodo branja slikanic, ki se je izkazala za zelo uspešno, saj je 

učencem povrnila motivacija za delo. J. Ellis in J. Brewster (2014) sta strnili veliko pozitivnih 

razlogov za uporabo učnega pristopa, temelječega na zgodbah: 

 

– Zgodbe otroke motivirajo, jim predstavljajo izziv in užitek. Prav tako pomagajo 

razvijati pozitiven odnos do tujega jezika, kulture in učenja tujih jezikov. 

– Zgodbe spodbujajo domišlijo. Omogočajo osebno vpletenost otrok v zgodbo, saj se ti 

identificirajo z likom, razlagajo zgodbo in ilustracije. 

– Zgodbe so zelo uporaben pripomoček pri povezovanju realnega sveta z domišljijskim. 

– Poslušanje zgodb v razredu krepi socialne odnose. Zgodbe izzovejo skupne odzive 

smeha, žalosti, vznemirjenosti in pričakovanj, kar v otroku vzbuja prijeten občutek, 

poleg tega pa pomaga krepiti njegovo samozavest in spodbuja socialni in emocionalni 

razvoj. 

– Otroci uživajo v branju podobnih zgodb. Veliko zgodb že samih po sebi vsebuje veliko 

ponavljanja besedišča in struktur. Učenci si zapomnijo vsako podrobnost in vedo, kaj 

lahko pričakujejo v nadaljevanju branja. Ponavljanje spodbuja vpletenost učenca v 

zgodbo, s čimer se sčasoma oblikuje vzorec branja zgodb. 

– Poslušanje zgodb daje učitelju priložnost za predstavitev novega besedišča ali besednih 

struktur. Učenec jih prejme v tujem jeziku na raznolik, lahko zapomljiv in znan način, 

kar obogati njegovo razmišljanje in sčasoma njegov govor. 

– Poslušanje zgodb učencem omogoča zavedanje ritma, intonacije in izgovarjave jezika. 

– Zgodbe zadovoljijo individualne interese in raznolike učne potrebe, saj se otrok odziva 

z lastno stopnjo znanja. 

–  Zgodbe zadovoljijo različne tipe učencev in inteligenc ter vsakemu učencu pokažejo 

smiselnost učenja.  

– Zgodbe odsevajo okolje in kulturo avtorja in ilustratorja, kar daje priložnost za 

predstavitev kulturnih informacij in spodbuja medkulturno razumevanje. 

– Zgodbe spodbujajo učne strategije, kot so poslušanje za razumevanje zgodbe (ang. 

listening for general meaning), predvidevanje in ugibanje pomena. 

– Zgodbe naslavljajo teme, še pomembnejše od uporabnih dialogov in aktivnosti. Otroka 

seznanijo z idejami in s čustvi ter mu ponudijo priložnost, da razmisli o tem, kako 

pomembne so te zanj.  

– Zgodbe omogočijo učitelju uporabo metodologije usvajanja jezika tako, da zagotavljajo 

optimalen jezikovni vnos. Učitelj tako učencem nudi znanje tujega jezika eno stopnjo 

višje od njihovega trenutnega znanja. Na tej osnovi temelji Krashenova hipoteza o 

vnosu (Krashen, 2009), po kateri učenec po »naravnem redu« napreduje takrat, kadar je 

izpostavljen jeziku, ki je eno stopnjo nad njegovo trenutno stopnjo jezikovne 

usposobljenosti.  

– Zgodbe omogočajo priložnosti za razvoj kontinuitete v učenčevem učenju in 

medpredmetne povezave, saj lahko učenje angleščine povezujejo z ostalimi predmeti. 

– Zgodbe dodajo raznolikost in nudijo odskočno desko za celotne enote, ki sestavljajo 

učni načrt. Učence vanj aktivno vključujejo in predstavljajo sveže nadomestilo za 

učbenike. 
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Mourão (2009) navede kar trideset razlogov za uporabo slikanic pri pouku, ki jih razdeli v več 

skupin: družbenoučinkovito, kognitivno, lingvistično, kulturno, estetsko. Potrditev pozitivnih 

učinkov branja zgodb je prikazala tudi študija primera, kjer so učenci prvih razredov brali 

slikanico Cockatoos avtorja Quentina Blaka (Narančić Kovač, 2016). Zaro in Saberri (1995) 

dodajata, da ta metoda v osnovi temelji na poslušanju, kar sovpada s tako imenovanim “tihim 

obdobjem” (ang. silent period), v katerem so otroci na začetku učenja tujega jezika in v 

katerem je najpomembnejša dejavnost ravno poslušanje.  

 

Mnogi avtorji že leta pišejo o smiselnosti uporabe na zgodbi temelječega pristopa. G. Ellis in 

J. Brewster (2014) pa navedeta še štiri glavne razloge, po katerih zgodbe lahko pripomorejo k 

poučevanju: 

 

– Medpredmetne povezave  

Z zgodbami krepimo znanje ostalih predmetov učnega načrta, npr. pri matematiki čas, 

števila in merjenje, pri likovni umetnosti izdelavo škatle in knjige, pri glasbi petje, 

igranje na instrumente, igra vlog ipd.  

 

– Učiti se učiti 

Učenci ozaveščajo učenje in utrdijo strategije, kot so načrtovanje, napovedovanje, 

samoocenjevanje, pregledovanje; razvijajo posebne strategije za učenje angleškega 

jezika, npr. ugibanje pomena novih besed, razvijanje spomina, samopreverjanje, 

predvidevanje; razvijajo učne spretnosti, npr. izdelovanje, razumevanje in 

interpretacija grafov, učenje uporabe in izdelava slovarjev, organiziranje dela. 

 

– Utrjevanje pojmov 

Učenci preko zgodb krepijo pojme, kot so npr. barva, velikost, oblika, čas, vzrok in 

učinek. 

 

– Državljanstvo, raznolikost in medkulturno izobraževanje  

Učenci z učenjem ideje o državljanstvu in multikulturnem izobraževanju razvijajo 

interkulturne predstave, razumejo pravice in dolžnosti, spodbujajo enake priložnosti in 

razvijajo vrednote demokracije in harmonije.  

 

Ključno vlogo pri uporabi na zgodbi temelječe metode igra učitelj. Da bi ta lahko na primeren 

način podajal znanje preko slikanic, S. Narančič Kovač (2016) navaja tri ključne sestavine 

znanja, ki jih mora imeti; biti mora seznanjen z razponom različnih slikanic, s teorijo slikanice 

in z načinom vključitve slikanic v pouk. Vsekakor pa je treba upoštevati dejstvo, da se vsak 

učenec uči na svoj način. Zaradi ozaveščenosti o teh razlikah učenja stremimo k temu, da bi 

posameznikom omogočili čim lažje usvajanje novih znanj. Temu primerno prilagodimo 

proces učenja. Bogatost literature (različne ilustracije, vsebina, aktivnosti ob branju) nam 

omogočajo, da se približamo vsem tipom učencev in jim na ta način zagotovimo uspešno 

izkušnjo učenja (Ellis in Brewster, 2014).  

1.2.2 Na zgodbah temelječa metodologija pri pouku angleškega jezika 

V procesu branja  knjig se ustvari sproščeno, veselo razmerje med pripovedovalcem in 

poslušalcem, kar ju zbliža in utrdi zaupanje med njima (Dujmović, 2006). Če se lahko ustvari 

takšna vez med učiteljem in učencem, je proces usvajanja novega znanja za oba udeleženca 

zelo olajšan in veliko bolj prijeten.  

 

Dujmovič (2006) navaja tri glavne prednosti uporabe knjig pri poučevanju tujega jezika, in 

sicer: 
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1. z zgodbami utrdimo otrokovo pojmovno znanje (ang. conceptual development), npr. 

barve, velikost, oblika, čas, vzrok in posledica itd.; 

2. Zgodbe so sredstvo za razvoj učenja: 

– Utrdijo miselne strategije, kot so primerjanje, razvrščanje, predvidevanje, reševanje 

problemov, domnevanje, načrtovanje itd.; 

– Z njimi razvijamo strategije za učenje angleščine, npr. ugibanje pomena novih besed, 

utrjevanje spomina, samopreverjanje itd.; 

– Z njimi razvijamo učne veščine, npr. izdelovanje, razumevanje in interpretacija grafov 

in tabel, izdelovanje in učenje uporabe slovarja, organiziranje dela itd.; 

3. Skrbno izbrane zgodbe so uporabne za razvoj znanja drugih predmetov, npr. 

– pri matematiki ponovimo čas, števila, štetje ipd.; 

– pri znanosti življenski krog žuželk, živali, ipd.; 

– pri zgodovini prazgodovinske živali, razumevanje kronologije; 

– pri geografiji nakupovanje in trgovine v lokalni okolici, okoliške parke, šport in igre, 

uporabo zemljevidov in atlasa, vreme in klima po svetu, kulturne študije; 

– pri umetnosti risanje in izdelava maket, klobukov, ur in kolažev; 

– pri glasbi pa petje pesmi, igranje instrumentov, igra vlog itd. 

 

S slikanicami lahko poučevanje angleškega jezika povezujemo z vsemi predmeti šolskega 

kurikuluma. Bolj podrobno tabelo, ki vključuje vse zgoraj omenjene prednosti, predstavita G. 

Ellis in J. Brewster (2014). Ta konkretno slikanico poveže s predmeti, učnimi strategijami, 

pojmovnim znanjem in dobrososedskostjo. Predstavljam primera knjig Brown Bear, Brown 

Bear in The Very Hungry Caterpillar (Ellis in Brewster, 2014). 

 

Tabela 1: Slikanica Brown Bear, Brown bear v povezavi z učnim načrtom 

Brown Bear, Brown Bear ... 

Medpredmetne povezave Učne strategije Pojmovno 

znanje 

Dobrososedskost 

Spoznavanje 

okolja 

Bitja in njihov 

življenski cikel ter 

navade. 

Primerjanje, 

povezovanje, 

izdelava 

povezav, 

predvidevanje, 

ugibanje, 

treniranje 

spomina, 

uporaba 

predhodnega 

znanja itd. 

Barve, 

velikost, 

oblika, 

količina. 

Kulturne 

podobnosti in 

razlike, moralne 

vrednote, pomoč 

ostalim, starejši 

ljudje, 

prijateljstvo, 

tolerantnost, 

varčevanje z 

energijo, 

varovanje in 

izumrtje živali 

itd. 

Geografija Živali po svetu, 

onesnaženje, okolje, 

uporaba zemljevida ali 

atlasa. 

Umetnost Risanje, kuhanje, 

izdelava knjig, 

kartonov, plakatov ipd. 

Glasba Petje pesmi, rim, igra 

vlog ipd. 

 

Tabela 2: Slikanica The Very Hungry Caterpillar v povezavi z učnim načrtom 

The Very Hungry Caterpillar 

Medpredmetne povezave Učne strategije Pojmovno 

znanje 

Dobrososedskost 

Matematika Števila in štetje, 

merjenje, množenje, 

izdelava in 

Primerjanje, 

povezovanje, 

izdelava 

Barve, 

velikost, 

oblika, 

Kulturne 

podobnosti in 

razlike, moralne 
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interpretacija grafov in 

tabel, izdelava ankete 

ali raziskave. 

povezav, 

reševanje 

problemov, 

predvidevanje, 

ugibanje, 

treniranje 

spomina, 

uporaba 

predhodnega 

znanja itd. 

količina, čas in 

koncept časa. 

vrednote, pomoč 

ostalim, starejši 

ljudje, 

prijateljstvo, 

tolerantnost, 

varčevanje z 

energijo, 

varovanje in 

izumrtje živali 

itd. 

Spoznavanje 

okolja 

Bitja in njihov 

življenski cikel ter 

navade, zdravo 

prehranjevanje, čut za 

okus.  

Geografija Živali po svetu, 

onesnaženje, okolje, 

uporaba zemljevida ali 

atlasa. 

Umetnost Risanje, kuhanje, 

izdelava knjig, 

kartonov, plakatov ipd. 

Glasba Petje pesmi, rim, igra 

vlog ipd. 

 

M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska (2011) sta zapisali, da so otroci v starosti od sedem do 

deset let očarani nad angleškimi slikanicami. V kolikor zna učitelj izbrati primerno slikanico, 

ta kmalu lahko postane otrokova najljubša knjiga. Med priljubljene slikanice tako navedeta 

zbirko knjig o psičku Pikiju (npr. Where's Spot? Spot's Baby Sister), katere avtor je Eric Hill. 

Veliko priljubljenih knjig so ustvarili tudi Eric Carle (npr. The Very Hungry Caterpillar), 

Helen Nicoll in Jan Pienkowski (zbirka zgodb o prijazni čarovnici Meg, kot sta npr. Meg and 

Mog, Meg's Eggs). Ne samo, da so te knjige pisane ter da vsebujejo čudovite ilustracije in 

zanimive zgodbe, včasih vsebujejo tudi zavihke, ki jih bralec lahko odpira, ali luknje, skozi 

katere lahko pogleda. Poleg tega so zapisane v tujem jeziku, kar je dodaten izziv za branje in 

razumevanje zgodbe. Otrokova zgodnja šolska leta sovpadajo s hitrim razvojem pismenosti v 

maternem jeziku, zato je to obdobje idealno za njihov razvoj navade »interakcije s knjigo« 

tako v maternem kot tudi v tujem jeziku (prav tam, 2011). Pri tem je treba poudariti, da ni 

nujno, da otroci že samostojno berejo knjigo od strani do strani. Pri tej starosti namreč tega še 

pogosto niso zmožni. Zanje je enako koristno že to, da knjigo prelistajo in ugibajo njeno 

vsebino. To počnejo s pomočjo opazovanja ilustracij ali s pomočjo spominjanja zgodbe, ki 

jim jo je pred tem naglas prebral učitelj angleščine ali starš. Nekateri otroci poskušajo naglas 

prebrati besede, ki jih poznajo, izgovarjavo besed, ki jih ne poznajo, pa pogosto ugibajo.  

Vsekakor pa je treba vse interakcije in otrokov individualno preživeti čas s knjigami hvaliti in 

spodbujati (prav tam, 2011).  

 

A. Kaminski (2013) je pri opazovanju otrok, udeleženih pri na zgodbi temelječe učne ure v 

angleškem jeziku, opazila »čar pripovedništva« (ang. the magic of storytelling): učenci so bili 

popolnoma osredinjeni na zgodbo in ilustracije, prepuščeni izkušnji poslušanja 

pripovedovanja zgodbe, očarani nad videnim in slišanim, nekateri so celo poskušali ponoviti 

učiteljeve besede. Rezultati raziskave (prav tam, 2013) so pokazali, da so učenci zelo 

motivirani za poslušanje zgodb. Zgodbe v tujem jeziku razumejo s pomočjo ilustracij, kljub 

temu da so kompleksne in bogate z jezikovnimi strukturami, ki so nad njihovo trenutno 

stopnjo znanja.  

1.2.2.1 Izbira slikanic za poučevanje angleščine 

Izbrati primerno knjigo za poučevanje angleščine od nas zahteva zmožnost ocenjevanja knjig 

in razlikovanja med tistimi, ki so primerne za učenčevo stopnjo znanja tujega jezika, in 
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tistimi, ki to niso. Učitelj lahko izbira med veliko različnimi slikanicami; takimi, ki jih otroci 

že poznajo in so jih brali v svojem maternem jeziku (to so večinoma tradicionalne zgodbe in 

pravljice), slikovnimi zgodbami brez besedila, rimanimi zgodbami, kumulativnimi zgodbami 

s predvidljivim zaključkom, šaljivimi zgodbami, zgodbami z izrazitim ritmom, 

vsakodnevnimi zgodbami, fantastičnimi pripovedmi, zgodbami o živalih itd (Dujmović, 

2006).  

 

M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska (2011) menita, da je pri izbiri knjig te treba pogledati in 

izbrati skozi otroške oči. Otroci imajo radi humoristične in duhovite zgodbe, takšne z 

nepričakovanim koncem, pesmi z rimami in ponovitvami ter kumulativne verze. Prav tako 

obožujejo zgodbe, v katerih nastopajo otroci ali živali, ki se obnašajo kot ljudje. Avtorici 

pravita, da imajo otroci radi tako klasične zgodbe kot takšne, ki jih niso še nikoli slišali (prav 

tam).  

 

Izbor knjig za poučevanje tujega jezika je res širok. Med štiri najpomembnejše kriterije za 

izbiro zgodb za otroke I. K. Ghosn (2004) izpostavi: 

– Temo: univerzalne teme; otroci po svetu se lahko poistovetijo s strahom, pogumom, 

upanjem, ljubeznijo, lastnino in potrebo po uspehu – univerzalne teme so splošne in ob 

branju omogočajo izvedbo raznolikih aktivnosti. 

– Zgodbo: jasna, preprosta zgodba s pomirjajočim in ne pretirano čustvenim koncem. 

– Jezik: določena količina zabavnih in predvidljivih ponovitev, še posebej za učence 

začetnike; ponavljajoče jezikovne strukture in tipični izrazi, ki so jasno vpleteni v 

kontekst zgodbe; uporaba besedišča s sopomenkami in alternativnimi izrazi.  

– Ilustracije: estetsko privlačne ilustracije, ki pojasnjujejo besedilo; dobre ilustracije 

nudijo možnosti za diskusijo ključnega besedišča zgodbe.  

 

Knjige, ki se uporabljajo pri poučevanju tujega jezika, delimo na avtentične in poenostavljene 

(Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011). Avtentične knjige so pisane za materne govorce 

angleškega jezika, poenostavljene pa za učence tujega jezika angleščine. Kljub temu da so 

avtentične knjige bolj kompleksne in vsebujejo več besed, ki jih učenci tujega jezika 

angleščine ne razumejo, imajo vrednost prave literature, kar učenci bolj cenijo (prav tam, 

2011).  

 

Obstaja veliko avtentičnih knjig, ki so brez prilagoditev primerne za poučevanje tujega jezika 

v razredu (Dujmović, 2006). Večkrat že ob pogledu na slikanico prehitro sklenemo, da je 

zaradi uporabe zahtevnejših besed za učence pretežka. Moramo se zavedati, da so učenci 

sposobni razumeti pomen zgodbe, kljub temu da ne razumejo vsake besede. In ravno zaradi 

občutka zadovoljstva, ki ga bodo občutili po branju zahtevnejše, »prave« knjige, je vredno 

izbirati tudi avtentične knjige oziroma slikanice (prav tam, 2006). Tudi drugi avtorji 

(Brewster, Ellis in Girard, 2002; Kaminski, 2013; Ellis in Brewster, 2014) pišejo o prednostih 

uporabe avtentičnih knjig, ki otroke motivirajo in v učilnico vnesejo primere uporabe 

resničnega jezika. Ilustracije so v teh knjigah na zelo visokem nivoju, kar je faktor 

privlačnosti za učence, poleg tega pa pripomorejo k splošni razumljivosti knjige (Dujmović, 

2006).  

1.2.2.2 Vloga učitelja in njegovo načrtovanje učne ure z uporabo slikanic v 

tujejezičnem razredu 

Kot prenašalec znanja je učitelj v procesu poučevanja tujega jezika izredno pomemben. To 

potrujejo številne raziskave (Enever, 2011). Razultati ELLiE raziskav, ki so zajemali sedem 

evropskih držav, so pokazali, da so se za poučevanje tujega jezika uspešno izkazale naslednje 

karakteristike učiteljev: veselje do poučevanja tujega jezika, zaupanje v prednosti poučevanja 
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tujega jezika v zgodnjem obdobju otrok, zmožnost vzpostavitve pozitivnega in zaupnega 

odnosa z učenci, skrb za učenčevo pozitivno izkušnjo s tujim jezikom, zmožnost ohranjanja 

pozornosti učencev (Tragant Mestres in Lundberg, 2011). 

 

Učitelj v procesu načrtovanja učne ure najprej izbere slikanico. Da bi kar se da najbolje 

izkoristil potencial izbrane slikanice in povečal učenčeve užitke ob branju, je potrebno branje 

natančno načrtovati in prilagoditi potrebam določenega razreda. G. Ellis in J. Brewster (2014) 

navajata osem korakov, ki so učiteljem v pomoč pri načrtovanju na zgodbi temelječe učne 

ure. Učitelj naj (prav, tam, 2014): 

1. Prilagodi besedilo slikanice. Na primer: Učitelj naj manj znane besede po potrebi 

zamenja z bolj znanimi in strukture stavkov prilagodi tako, da bodo učenci lahko 

sledili zgodbi.  

2. Učencem ponudi vidno in slušno oporo. Na primer: risbe na tabli, izrezki fotografij, 

lutke, predmeti iz vsakdanjega življenja, slikovne kartice, zvočni učinki ipd. 

3. Določi ciljni jezik. Določi dele jezika, ki jih morajo učenci za razumevanje zgodbe 

nujno razumeti. Ti deli so lahko skupki besedišča, jezikovne strukture, izgovarjava itd. 

4. Se odloči o načinu branja slikanice. Učitelj naj se odloči, ali bo prebral celo knjigo v 

eni uri ali bo knjigo razdelil na več manjših delov in jih bral skozi več ur. Določi, 

koliko ur bo posvetil tej zgodbi, ali jo bo uporabil enkrat, dvakrat itd. 

5. Ponudi kontekst zgodbe in predstavi glavne like zgodbe. Učencem naj približa zgodbo 

njihovim izkušnjam. Zgodbo naj poveže s pomembnimi elementi njihovega življenja, 

kot so na primer njihovi domovi, poznani ljudje in živali, stvari in dejavnosti, ki jih 

imajo radi, poznane navade (npr. nakupovanje, piknik) itd.  

6. Izpostavi glavne besede in besedne zveze.  

7. Se odloči, v katerem vrstnem redu bo predstavil jezik in koliko tega bo predstavil 

naenkrat. Učitelj naj poskrbi, da je vsaka učna ura raznolika in da utrdi znanje 

preteklih ur.  

8. Se odloči, koliko dejavnosti po branju bo izvedel. Poišče naj dejavnosti z jezikom, ki 

se pojavi v zgodbi. Primer: petje pesmi, igra vlog.  

 

Ob upoštevanju zgornjih korakov učitelj učno uro načrtuje v treh stopnjah. Prva učna ura se 

začne s prvo, tj. pripravljalno fazo (Cameron, 2001). V njej učitelj uporabi vizualne 

pripomočke (npr. lutke, predmete ali slike), s katerimi pritegne učenčevo pozornost in vzbudi 

njihovo radovednost. V tej fazi učitelj predstavi ključno besedišče in aktivira predznanje 

učencev. Sledi druga, tj. glavna dejavnost. V tej fazi učitelj prebere ali pove zgodbo, učenci 

pa poslušajo. Učitelj naj učencem pomaga razumeti zgodbo s pomočjo kretenj, tona glasu, 

mimike, gibanja in zvočnih učinkov. V proces branja oziroma pripovedovanja naj vključi 

učence. Tretjo fazo predstavljajo nadaljnje dejavnosti, ki so lahko: pogovor o zgodbi, gibalne 

aktivnosti, igre ali na primer povezovanje vsebine s kvizom (prav tam, 2001). Druga učna ura 

naj se navezuje na prvo. Cameron (2001) navaja nekaj možnosti za to: ponovitev besedišča, 

povedi in zgodbe, dramatizacija zgodbe, izdelava knjige, ustvarjanja risbe, ponovno 

pripovedovanje zgodbe. 

 

Učenčevo razumevanje zgodbe lahko učitelj zagotovi z uporabo različnih tehnik 

pripovedovanja. Če je le možno, otroke posede na tla v njegovo neposredno bližino. Poleg 

tega, da bodo učenci zgodbo bolje slišali in jasneje videli ilustracije, bo to ustvarilo posebno 

vzdušje v razredu. Zgodbo bere počasi in jasno ter otrokom daje dovolj časa za ogled 

ilustracij in razmislek. S komentarji in kazanjem na ilustracije usmerja njihovo pozornost na 

pomembne elemente zgodbe. Učence vključi v branje zgodbe tako, da jim nudi možnost 

ponovitve besed in besednih zvez. Uporablja kretnje in mimiko obraza, spreminja hitrost 
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pripovedovanja, jakost glasu in intonacijo ter uporablja premore z namenom povečanja 

dramatičnosti pripovedovanja. Za različne like uporabi različne glasove in ustvarja dodatne 

zvočne učinke. Z učenci ima vzpostavljen očesni stik in jih vključuje v branje s postavljanjem 

vprašanj (npr. Ali ima kdo od vas doma mačko? Kaj mislite, da se bo zgodilo?). Besede 

večkrat ponovi. S tem bodo učenci dobili dodatno priložnost za razumevanje besed in celotne 

zgodbe (Ellis in Brewster, 2014). 

 

Večina učiteljev tujega jezika se strinja, da so slikanice neprecenljiv material. Da je slikanice 

potrebno vključiti v izobraževanje učiteljev, piše S. Narančić Kovač (2016). Pravi, da bi 

morali biti učitelji seznanjeni s kratko zgodovino slikanic, morali pa bi tudi raziskati znatno 

število slikanic (tako klasičnih kot modernih) s perspektive bralca in poslušalca. S tem bi 

razvili kriterije za izbiranje kvalitetnih slikanic, spoznali njihove možnosti uporabe pri 

poučevanju tujega jezika in znali razviti primerne učne materiale za posamezno slikanico, s 

katerimi bi izvajali aktivnosti za potrebe mladih bralcev. Končni rezultati: 

 učitelji bi v celoti razumeli, kaj je slikanica; 

 razvili bi kriterij za ocenjevanje slikanic; 

 naučili bi se, kako učinkovito vključiti slikanico v proces poučevanja. 

2 Slikanica 
V otroški književnosti je slikanica najbolj razširjena oblika knjige (Haramija, 2013). 

Največkrat se definira kot knjiga, ki vsebuje ilustracije, besedilo in parabesedilo. K. Knight 

(2014) dodaja, da je slikanica veliko več kot to. Obstaja namreč veliko različnih tipov 

slikanic, od prvih slikanic, s katerimi se otroci najprej srečajo (to so knjige s črkami in števili, 

tihe knjige (ang. silent books) in atipične knjige (igralne knjige)), do slikanic z veliko 

besedila, v katerih se beseda in slika dopolnjujeta in ustvarita kompleksno zgodbo.  

 

D. Haramija in J. Batič (2013) slikanico opisujeta kot posebno obliko knjige, v kateri se 

besedilo in ilustracija prepletata v enovito celoto. Vsaka slikanica naj bi vsebovala tri 

pomembne sestavine; poleg besedila in ilustracij še vsebinsko-oblikovni odnos med tema. Ta 

odnos avtorici poimenujeta »interakcija«, saj besedilo vpliva na razbiranje pomena ilustracij, 

ilustracija pa spreminja ali dopolnjuje pomen besedila. Tudi Nikolajeva (2003) v članku 

Verbalno in vizualno omenja te tri sestavine. Pravi, da slikanice komunicirajo s pomočjo dveh 

različnih znakovnih sklopov; slikovnega, ki ga v slikanicah predstavljajo slike, in 

konvencionalnega, ki ga predstavljajo besede. Napetost med tema dvema sestavinama pa je 

vir neomejenih možnosti za njuno interakcijo. Kljub temu da sta tako besedilo kot ilustracija 

ključnega pomena pri slikanicah, pa D. Haramija in J. Batič (2013) dodajata, da med slikanice 

za otroke prištevamo dela, pri katerih je likovni delež obvezno večji od besedilnega (ta naj ne 

presega 1800 besed).  

 

Kompleksnejšo razlago, ki prav tako vsebuje vse zgoraj omenjene sestavine, po Barbari Bader 

navedeta E. Arizpe in Styles (Bader, 1976, v Arizpe in Styles, 2013: 19): slikanica je besedilo, 

ilustracija, celotno oblikovanje; predmet izdelave in komercialen izdelek; socialen, kulturni in 

zgodovinski dokument in kar je najpomembnejše, izkušnja za otroka. Kot oblika umetnosti je 

popolnoma odvisna od soodvisnosti ilustracij in besed, sočasnega prikaza dveh strani in od 

drame prihajajoče strani. Res je, da so slikanice kot celota oblika umetnosti in da, kot pravita 

Salisbury in Styles (prav tam, 2013), najboljše izmed njih postanejo brezčasne majhne galerije 

umetnosti v naših domovih. So skupek koncepta, umetniškega dela, oblikovanja in 

produkcije, ki bralcu (tako otroku kot tudi odraslemu) nudi užitek in stimulira domišlijo. 

Zaradi delovanja kot eno in ne kot več posameznih delov se v današnjem času brišejo meje 

med knjigami objekta oziroma knjigami skulptur (ang. book arts), literaturo in tako 
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imenovano komercialno grafično umetnostjo ter se združujejo v otroško slikanico. V Italiji je 

bil v ta namen ustanovljen arhiv umetnikov otroških knjig, s čimer so podprli možnost, da 

pridejo otroci v vsakodnevni stik s pristno umetnostjo (prav tam). O tem, da je slikanica kot 

objekt prvi stik otroka z likovno umetnostjo in prav tako s književnostjo, pišeta tudi D. 

Haramija in J. Batič (2013).  

 

M. Nikolajeva (2003) v članku Verbalno in vizualno: slikanica kot medij slikanice označi za 

sintetični medij, saj – podobno kot deluje gledališče ali film – pri branju slikanice bralec 

celostni smisel doživi šele skozi interakcijo različnih komunikacijskih sredstev, v tem primeru 

kombinacije dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne. Vsem razlagam slikanic je 

skupno, da slikanice opisujejo kot posebno obliko književne zvrsti, ki vključuje besedilo in 

ilustracijo, z interakcijo med tema dvema sestavinama pa slikanica postane estetski izdelek.  

 

O slikanicah lahko večkrat beremo v strokovnih knjigah o mladinski književnosti. Teoretiki 

analizirajo aspekte slikanic in vizualno pismenost (ang. visual literacy) iz različnih perspektiv. 

Med obstoječimi študijami obstaja več pristopov, med katerimi je prevladujoč tisti, ki se 

osredotoča na vlogo slikanic v vzgojno-izobraževalnem sistemu in vključuje socializacijo in 

usvajanje jezika. Drugi slikanice obravnavajo iz zgodovinskega vidika, pri čemer analizirajo 

npr. oblikovanje in tehniko. Tako Lyn Ellen Lacy v Art and Design in Children's Picture 

Books (1986) kritično vrednoti zgolj elemente, kot so linije, barve, kontraste, obliko in 

prostor. Veliko avtorjev se je pri raziskavi slikanic osredinilo na temo in stilsko raznolikost, 

npr. Bettina Hurlimann (Picture-Book World, 1968), Barbara Bader (American Picturebooks: 

From Noah's Ark to the Beast Within, 1976) in William Feaver (When We Were Young. Two 

Centuries of Children's Book Illustrations, 1977), pri večini pa je bila odvzeta tipična 

zaporednost slikanic, saj te niso bile analizirane kot celota, ampak kot posamezne ilustracije. 

John Stephens (Language and Ideology in Children's Fiction) se osredini na tematiko slikanic 

in izvzame ilustracije, obratno pa naredita Joseph Schwarcz (Ways of the Illustrator, 1982) in 

Jane Doonan (Looking at Pictures in Picture Books, 1993), katerih analiza temelji prav na 

ilustracijah. Drugo delo J. Schwarcza, The Picture Book Comes of Age (1991) že omenja 

slikanico kot posebno obliko umetniške zvrsti (M. Nikolajeva in C. Scott, 2006). Perry 

Nodelman in Margaret Meek sta avtorja pomembnih del, ki so spremenile razumevanje 

slikanic, in sicer Words About Pictures (1990) in How Texts Teach What Readers Learn 

(1988). Nodelman piše o interakciji med besedilom in ilustracijami in ju opiše kot »več kot 

zgolj seštevek obeh delov«, M. Meek pa se osredini na način, preko katerega kvalitetne 

slikanice učijo otroke pravil pripovedovanja. V Reading Images: The Grammar of Visual 

Design (1996) Gunter Kress in Theo Van Leeuween pišeta o »slovnici« vizualnega 

oblikovanja, kar ponazorita s preprostim primerom: leva stran večine slikanic predstavlja že 

poznano, medtem ko desna stran podaja nove informacije in s tem motivira bralca k obračanju 

strani. Povzetek pristopov Nodelmana, Kressa in Van Leeuweena v delu Reading 

Contemporary Picturebooks (2001) ponudi David Lewis. Opiše tudi, kako otroci reagirajo na 

vizualna besedila in pokaže kompleksnost slikanice kot oblike umetniškega dela ter različne 

možnosti njene interpretacije (Salisbury in Styles, 2013). Zaradi obravnave različnih vidikov 

interakcije med besedilom in ilustracijami se je odnos do slikanic začel spreminjati in kljub 

dejstvu, da nekateri slikanice še vedno obravnavajo kot manj pomembno literaturo, 

namenjeno zgolj otroški zabavi, temu nasprotno kažejo številne kritike, namenjene 

razumevanju tej vrsti knjige (Arizpe in Styles, 2003). Ne samo, da niso namenjene zgolj 

otroški zabavi, namenjene so tako otrokom kot odraslim bralcem oziroma občinstvu dveh ali 

več generacij. Ker so slikanice v osnovi namenjene temu, da jih odrasli berejo otrokom, 

vsebujejo tekstovne in vizualne vrzeli, ki jih vsak izmed njih zapolni po svoje (Nikolajeva, 

2003).  
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2.1 Zahtevnostne stopnje slikanice 

Da bi bile knjige privlačne za najmlajše, so narejene kot igralni pripomoček; vsebujejo razne 

zavihke, ki jih otroci lahko premikajo, sestavljanke ali plišaste živali, različne teksture papirja 

(mehkejše blago, bleščice ipd.), zvočne vstavke (npr. ob pritisku na gumb se sliši oglašanje 

živali), so različne oblike (nekatere knjige so oblikovane v obliki avta, žoge ipd.) 

(Kummerling-Meibauer, 2011). Razlikujejo pa se ne zgolj po izgledu oziroma oblikovanju, 

temveč tudi po stopnji zahtevnosti. Marjana Kobe (1987) deli slikanice na tri zahtevnostne 

stopnje: 

– harmonikasto zložljiva kartonska zgibanka ali leporello, 

– knjiga s trdimi kartonastimi listi, 

– knjiga s tankimi listi.  

 

Za leporello je značilno, da še nima prave oblike knjige, saj je po izgledu med igračo in 

»pravo« knjigo. Kljub temu da je doživljajsko zelo preprosta knjiga, ima več zahtevnostnih 

stopenj. Prva je namenjena otrokom okrog drugega in tretjega leta in je običajno brez 

besedila. Sestavljena je iz celostranskih slik, navadno gre za pojme, ki so otroku znani; 

domače živali, igrače, vozila, priljubljene jedi, števila do 10, vključuje pa tudi že prizore iz 

ceste, igrišč ipd. Za drugo zahtevnostno stopnjo so že značilna krajša besedila, ki pojasnjujejo 

slike, katerih središče je otrok sam. Slike prikazujejo, kako se otrok umiva, oblači, igra 

raznolike igre, je pri zdravniku, praznuje rojstni dan ipd. Tretja stopnja leporella otroka že 

uvaja v svet prave besedne umetnosti, saj ga seznani s kratkimi ljudskimi in umetnimi 

otroškimi pesmicami, ki jih spremljajo živobarvne ilustracije. Otrok uživa ob rimah, ritmu in 

zvočni barvitosti besed (Kobe, 1987). Najvišjo zahtevnostno stopnjo slikanic predstavlja 

»prava« knjiga s tankimi listi. Marjana Kobe (prav tam) poudarja, da ni zahtevnejša zaradi 

same zunanje podobe, temveč zaradi doživljajske zahtevnosti. 

 

Pri poučevanju tujega jezika je še posebej pomembno, da izberemo otrokom primerno 

zahtevno slikanico, pri čemer upoštevamo vsebovano besedišče, dolžino zgodbe, količino 

ponavljanja, vsebovane ilustracije in izgled. Ellis in Brewster (2014) opozarjata na to, da se 

tudi znotraj razreda lahko pojavijo velike razlike v razponu angleškega znanja, kar pripisujeta 

različnim dejavnikom, npr. kvaliteti in kvantiteti poučevanja, izvenšolski izpostavljenosti, 

interesu idr. Izbrane knjige sta razvrstili v dve skupini in jih ločili po stopnji zahtevnosti. V 

spodnji tabeli so predstavljeni primeri zgodb za poučevanje angleškega jezika, razvrščeni 

glede na jezikovno zahtevnost (Ellis in Brewster, 2014, str. 16): 

 

Tabela 3: Zgodbe, razvrščene glede na jezikovno zahtevnost  

Zgodbe, razvrščene glede na jezikovno zahtevnost 

(dolžina, lingvistična kompleksnost) 

Lahke Težje Težke 

Brown Bear, Brown Bear 

... 

The Kangaroo from 

Woolloomooloo 

Something Else 

 My Cat Likes to Hide in Boxes Funnybones 

Mr McGee Princess Smartypants 

The Very Hungry Caterpillar Jim and the Beanstalk 

Meg's Eggs  

The Clever Tortoise 

The Elephant and the Bad Baby 
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Ker so razredi zelo različni in ker različne zgodbe pritegnejo različne razrede, je učitelj z 

avtonomno odločitvijo tisti, ki določi primerno slikanico, saj svoje učence najbolje pozna in 

ve, kaj je za njih primerno.  

2.2 Besedilo in ilustracija v slikanici 

2.2.1 Delež besedila in ilustracij v različnih tipih knjig 

Besedilo in ilustracija v slikanicah skoraj nikoli nista zastopana v enaki meri. Glede na to, 

koliko je česa v določeni slikanici, so različni avtorji razdelili literarna dela v več skupin. 

Najenostavnejša delitev, ki definira slikanico in jo loči od ilustrirane knjige, je ravno na 

podlagi razmerja deleža besedila in ilustracij. Slikanice se od ilustriranih knjig namreč 

razlikujejo v tem, da vsebujejo manj besedila ali ga sploh ne in besedilo nadomestijo 

ilustracije (Knight, 2014). Ta delitev je precej ohlapna, zato so spodaj predstavljene še bolj 

ozko razdeljene delitve. 

 

Glede na razmerje besedila in ilustracij lahko knjige razdelimo tudi na sledeče (Batič, 

Haramija, 2013, str. 24): 

 

Tabela 4: Delež besedila in ilustracij v različnih tipih knjig 

SLIKANICA BREZ BESEDILA (tiha 

knjiga) 

Gledano s stališča vključenosti besedila 

vsebuje naslov, vsi drugi elementi zgodbe so 

izraženi z likovno-oblikovnimi elementi. 

STRIP Je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo, 

s stališča besedila je prisoten dialog med liki; 

uporabljena so posebna izrazna sredstva 

(vrste oblačkov, znaki …). 

SLIKANICA Vsebuje manj kot polovico besedila, a največ 

1.800 besed, ilustracija je povezana z 

besedilom in oblikovana v zgodbo. 

ILUSTRIRANA KNJIGA Vsebuje več kot polovico besedila, ki v 

dolžini ni omejeno, ilustrirani so posamezni 

prizori in ne zgodba. 

KNJIGA BREZ ILUSTRACIJ Ne vsebuje ilustracij, temveč le besedilo. 

 

Podobno delitev, ki ne vključuje stripa in knjige brez ilustracij, navaja Torben Gregersen (M. 

Nikolajeva in C. Scott, 2006), ki slikanice deli v štiri kategorije: 

– razstavna knjiga: slikovni slovar (ang. the exhibit book: picture dictionary); 

– slikovna zgodba: knjiga brez besed ali z zelo malo besedami (ang. the picture 

narrative: wordless or with very few words); 

– slikanica: besedilo in ilustracija sta enako pomembni (ang. the picturebook or picture 

storybook: text and picture equally important); 

– ilustrirana knjiga: besedilo lahko obstaja neodvisno od slike (ang. the illustrated book: 

the text can exist independently).  

 

M. Kobe (1987) knjige glede na delež besedila in ilustracij razdeli na tri tipe. 

– Prvi tip predstavlja klasična slikanica. Vsaka ilustracija deluje kot samostojna slika, 

oba elementa slikanice tako ilustracija kot besedilo pa sta enakovredno zastopana in 

delujeta kot samostojna elementa.  
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– Pri drugem tipu slikanice se ilustracija razširi, “razlije čez svoj rob”, in poseže v 

besedilo. Le to ni več strnjeno, ampak je razdeljeno v manjše odlomke, ki so včasih že 

del ilustracije.  

– V tretji tip slikanic sodijo tiste, ki vključujejo še večjo prepletenost ilustracij in 

besedila. Likovni ustvarjalec tako besedilo reorganizira in potem na novo 

organiziranega vključi v ilustracijo. Tako oblikovano besedilo ohranja svoje specifične 

vsebinske razsežnosti. Prav ta tip slikanic je v sodobni slikanici najbolj pogosto 

zastopan. Primeri so npr. Jure Kvak Kvak avtorice Saše Vegri, Abecedarija avtorja 

Daneta Zajca in Klepetava želva avtorice Polonce Kovač. 

 

Različni avtorji delijo slikanice na različne načine, nekatere delitve so bolj strnjene, druge 

podrobnejše. Vsekakor pa se vse opirajo na delež besedila in ilustracij ter njihove interakcije. 

To nam pove veliko o široki in raznoliki izbiri slikanic, ki so na voljo bralcem.  

2.2.2 Besedilo v slikanici 

Za slikanico je značilno, da zgodbo pripoveduje tako z besedo kot s sliko, zato ima omejeno 

dolžino besedila. Poezijo lahko delimo na lirsko, torej tisto, ki izpoveduje, in epsko, tisto, ki 

pripoveduje. Lirska otroška poezija izraža raznolike teme, ki so povezane z doživljajem, 

razpoloženjem, okoljem in s čustvi, ki so del otrokovega izkušenjskega sveta (D. Haramija in 

J. Batič, 2013). Značilna je vsebinska kratkost besedila, najpomembnejša sestavina pa je 

ritem. Ker je vsaka pesem zase zaokrožena celota, je težko ustvariti ilustracije, ki bi sledile 

zgodbi, zato so navadno ob vsaki pesmi ilustracije vezane zgolj na zapisano pesem. Avtorji 

takšnih slikanic na Slovenskem so npr. Tone Pavček, Kajetan Kovič, Dane Zajc, Jože Snoj, 

Miroslav Košuta, Niko Grafenauer, Boris A. Novak, Bina Štampe Žmavc idr. Epsko otroško 

poezijo na drugi strani opisujejo pripovedovanje, opisovanje in razmišljanje, kar je izraženo v 

verzni obliki. Tudi tukaj so teme črpane iz otroškega življenja, manj je poudarka na čustvih in 

več na dogodkih (npr. igra in odnos z vrstniki in bližnjimi sorodniki, otrokove želje) (prav 

tam, 2013). Proza je v slikaniški obliki možna le kratka, saj ima slikanica omejeno dolžino 

besedila. Najpogosteje tako najdemo pravljice (folklorne in avtorske, tako klasične kot 

sodobne), pripovedke, kratke realistične in fantastične zgodbe, med slednje sodi tudi 

nonsensna kratka zgodba (prav tam, 2013). 

 

Sama zgradba literarnega dela je v slikanicah enaka kot v drugih (mladinskih) delih. Pri tem 

je treba upoštevati naslovnikovo starost, njegov interes za določene teme, literarne like, 

izkušnje, kulturni kontekst, razumevanje časa in prostora, strukturo in perspektivo. V otroški 

slikanici so motivi najpogosteje liki, situacije, prostori, čas, predmeti in živali, ki so otroku 

znani. Tema je najpogosteje ena, je najpomembnejša ter najpogosteje izražena že v naslovu 

slikanice. Primeri tem v otroški slikanici so: strahopetnost, drugačnost, osamljenost, 

prijateljstvo, ljubezen, smrt, težave najmlajših idr. Literarni liki so lahko ali realistični ali 

fantastični, glavni lik pa je načeloma star približno toliko kot mladi bralec. Književni prostor 

je lahko realen in konkreten ali fantastičen, vendar mora biti slednji dovolj podoben 

Zemljinim, da si ga otrok lahko predstavlja. Književni čas je odvisen od književne vrste, 

pomembno pa je, da je za otroka logičen in da je nizanje dogodkov sintetično (prav tam, 

2013). S časom in dogajanjem je povezan postopek nizanja motivov, imenovan 

pripovedovanje. Pripovedovalec v otroški književnosti je prvoosebni (vedno deluje 

subjektivno, je omejen z izkušnjo jezika, snovjo, motivi in temami) ali tretjeosebni (lahko je 

odrasla oseba, nabor jezikovnih sredstev ter morfoloških prvin je večji). Perspektiva v otroški 

književnosti ne opisuje zgolj pripovedovanja zgodbe, temveč tudi pripovedovalčevo stališče. 

Iz tega vidika je ključnega pomena, kakšen je otrokov pogled na besedilo. D. Haramija in J. 

Batič po Matjažu Kmeclu povzemata tragično, komično, tragikomično, kritično in pravljično 

perspektivo (prav tam, str. 51). 
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2.2.3 Ilustracija v slikanici 

»Ilustracija je sestavni element slikanice, ki ga lahko otrok sprejema brez posrednika, saj 

zmore otrok 'prebrati' slike prej, kot zna brati besedilo« (Haramija in Batič, 2013, str. 51).  

 

Likovni jezik je bolj univerzalen kot verbalen, saj se za ilustracije namreč zdi, da se jih lahko 

interpretira brez poznavanja likovnega jezika, medtem ko se moramo branja in govora naučiti. 

Pri tem se večkrat spregleda, da na interpretacijo tega vpliva ravno poznavanje likovnega 

jezika tako kot tudi izkušnje opazovalca in njegovo kulturno okolje (prav tam). Nina Šušteršič 

s številnimi drugimi avtorji (Šušteršič, Butina, de Gleria, Skubin, Zornik, 2011) opredeli 

razliko med vizualnim in likovnim, pri čemer poudari, da je zaznava veliko več kot enostavno 

zrcaljenje fizikalnih dražljajev. Vizualno zaznavanje je vezano na mišljenje, saj posamezniki 

stvari vidimo subjektivno zaradi naših raznolikih osebnosti in vpliva različnih dejavnikov, kot 

sta npr. družba in izobrazba. Likovno mišljenje se od tega razlikuje, saj likovniki zaradi 

svojega znanja in zavestnega iskanja novih izraznih možnosti vidijo motive drugače, poleg 

tega pa je dojemanje gledalca nekega likovnega dela prav tako odvisno od številnih 

dejavnikov. »Likovno mišljenje se torej razvija postopno: z odkrivanjem posebnega 

(likovnega) načina gledanja« (prav tam, str. 129).  

 

Pri branju slik obstajata dve ravni: raven prepoznavanja in raven razumevanja. »Razumevanje 

je povezano z izkušnjami, okoljem in s časovnim obdobjem, v katerem se nahajamo« 

(Haramija in Batič, 2013, str. 53). Če ne poznamo jezika, v katerem so izražene slike (tako kot 

tudi besede), nam te ne predstavljajo velikega pomena. V ilustracijah se močno kaže kultura 

določenega časa in prostora, zato otrok ne bo razumel slike, če ne bo prej seznanjen s to 

kulturo.  

 

Ravno med odraslimi in otroki, dvojnemu naslovniku slikanic, se pojavljajo razlike v 

poznavanju konteksta. Odrasli imajo več splošnega znanja in vidijo literarno-likovno zgodbo 

drugače kot otrok. Razlike se pojavljajo tudi med samimi otroki, saj imajo različno znanje, 

izkušnje in odnos do umetnosti glede na svojo razvojno stopnjo, socialno okolje in lastni 

interes (prav tam).  

2.2.3.1 Likovni jezik 

V kolikor želimo razumeti likovno delo v slikanicah, moramo poznati likovni jezik. Ta ima 

kot vsak drugi jezik svoja pravila (prav tam). Likovni jezik proučuje likovna teorija in je 

skupen vsem panogam likovne umetnosti: slikarstvu, kiparstvu, grafični umetnosti, arhitekturi 

... Glavna področja proučevanja so likovne prvine, likovna morfologija in likovne 

spremenljivke, likovna kompozicija in likovna semiotika (Šuštaršič idr., 2011). Osredinili se 

bomo na likovne elemente oziroma likovne prvine, ki so osnovni pojmi likovnega izražanja. 

Delimo jih na orisne in na orisane. Orisne likovne prvine so: točka, črta (linija), svetlo-temno 

in barva. Orisane likovne prvine so: oblika, ploskev in prostor (prav tam).   

 

ORISNE LIKOVNE PRVINE 

Točka je najmanjši orisni element, ki pritegne in zadrži pogled na sebi, vendar ne izraža 

gibanja. Z gibanjem točke nastane črta, ki se lahko giba svobodno in neomejeno (aktivna 

linija), se zaključi in oriše neko ploskev (medialna linija) ali nastane kot posledica strukturnih 

linij, ki določajo lastnosti določene ploskve (pasivna linija). Črte ločujemo tudi glede na 

izvedbo, tok, obliko, velikost in smer (Šuštaršič idr., 2011).  

 

Naslednja orisna prvina je barva, ki jo lahko proučujemo z vidika fizike, kemije, fiziologije in 

psihologije (Haramija in Batič, 2013). Ker so ilustracije v slikanici tudi nosilke zgodbe, je 

pomembno, da otroke pritegnejo k branju. Zaradi večje atraktivnosti vsebujejo barve. Anette 
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Werner (2011) v članku Color perception in infants and young children: The significance of 

color in picturebooks navaja raziskave številnih avtorjev (Bang, Kress in van Leeuwen, 

Moebius, Nodelman, Painter), ki so poudarili pomembnost barve v slikanicah. Poleg 

estetskega doprinosa je barva najpomembnejša pri vizualni percepciji, otrokom pomaga pri 

klasifikaciji objektov in razvijanju konceptov, lažji prepoznavi in identifikaciji objektov ter 

krepitvi spomina. Njen simbolni pomen pa je otrokom lahko razumljiv. Avtorica članka kot 

najpomembnejšo funkcijo barve izpostavi interpersonalno funkcijo,  ki se nanaša na čustva in 

razmerja, ki jih barva vzbudi pri branju zgodbe (Kummerling-Meibauer, 2011). Mlajši bralci 

so na barve še posebej občutljivi in veliko pozornosti namenijo različnim aspektom ilustracij, 

ki so jim zanimive (Salisbury in Styles, 2013). Pomemben orisni element je tudi svetlo-temno. 

Osvetljenost predmetov nam daje pomembno informacijo o oblikah teles in prostoru 

(Šuštaršič idr., 2011).  

 

ORISANE LIKOVNE PRVINE 

Oblika je orisana likovna prvina, saj jo lahko orišemo s katero izmed orisnih likovnih prvin. 

Med osnovne oblike uvrščamo geometrijske like in telesa. Razlikujejo se glede na 

konstrukcijo (masivna konstrukcija, skelet, lupina itd.), vrsto materiala, vrsto simetrije, 

vsebino (barvo, teksturo, svetlost), odnos do treh dimenzij prostora, dinamični ali statični 

učinek, ritem, proporc (podolgovati, široki, strnjeni), funkcijo in pomen, polnost in votlost, 

lahko so organske ali anorganske, geometrijske ali negeometrijske, pravilne ali nepravilne. 

Vsako obliko določajo tri vrednosti: absolutna vrednost (npr. krog), likovna vsebina (npr. 

barva, tekstura, svetlost) in relativna vrednost (odnos do oblik ali drugih elementov) 

(Šuštaršič idr., 2011, str. 199).  

 

Naslednja orisana prvina je ploskev, katere likovne lastnosti določajo druge likovne prvine oz. 

spremenljivke, kot so oblika, svetlost, barva idr. Ploskev nastane z gibanjem črte, gostenjem 

točk, spreminjanjem vrednosti svetlosti površine ali s spreminjanjem barvne površine. 

Omejena je lahko z medialno ali pasivno črto. Ploskve so različnih oblik, razlikujejo pa se 

tudi po velikosti, teksturi, gostoti, prosojnosti itn (prav tam). 

 

Tretji orisani element je prostor. Likovni prostor vsako področje likovnega ustvarjanja 

obravnava na drugačen način. V slikarstvu je likovni prostor dvodimenzionalen, vendar slikar 

tridimenzinalni objekt in prostor prikaže z iluzijo. To stori z uporabo prostorskih ključev ali 

globinskih vodil, ki omogočajo videnje globine prostora, upodobljenega na ploskvi (prav 

tam).  

 

Način, na katerega se avtor odloči upodobiti določeno likovno prvino, vpliva na izgled 

slikanice. Ker so ilustracije otrokom pomembne in ker so nosilke zgodbe, sem pri ustvarjanju 

lastne aktivizirajoče slikanice v empiričnem delu raziskovalne naloge upoštevala pravila 

likovnega jezika in izbranemu stilu ustvarjanja sledila skozi celotno slikanico. V njej je 

ogromno točk, ki pritegnejo bralčev pogled (npr. mačje oči, gumbi, svetleči našitki, papirnate 

cvetlice). Ustvarjala sem jasne in enostavne linije. Ker so številne raziskave potrdile 

pomembnost barve v slikanicah (Werner, 2011), sem v slikanici uporabila širok spekter 

pisanega in atraktivnega blaga. S pomočjo elementa svetlo-temno sem na strani poudarila za 

bralca pomembne predmete. Veliko je različnih oblik in ploskev. Posebnost teh je zagotovo v 

teksturi, saj sem z uporabo različnega blaga in našitih dodatkov poskrbela za raznolikost 

slikanice.  

2.2.4 Interakcija med besedilom in ilustracijo 

Kot navaja Maria Nikolajeva (2003, str. 6), je v slikanici »napetost med obema funkcijama vir 

neomejenih možnosti za interakcijo med besedo in sliko«. Glavni sestavini slikanic, besedilo 
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in ilustracija, sta v neizogibnem medsebojnem odnosu. Možnosti, kako delujeta skupaj, pa je 

ogromno. Posledično je možnih tudi več vrst komunikacij med bralcem in slikanico. M. 

Nikolajeva in C. Scott sta v knjigi How Picturebooks Work (2006) preučili širok spekter 

možnih interakcij med besedo in sliko.  

Izpostavili sta naslednje vrste komunikacije med bralci in slikanico (Nikolajeva, 2003): 

– Simetrična interakcija. 

V tem primeru besede in slike pripovedujejo isto zgodbo. Informacija se tako podvaja 

na besedni in slikovni ravni. Avtorica v članku dodaja, da slikanica v tem primeru ne 

spodbuja bralca k razmišljanju in uporabi domišljije, saj se mu ni treba truditi, če so 

vse vrzeli zapolnjene enako oziroma jih sploh ni.  

– Komplementarna interakcija. 

Dinamika postane komplementarna takrat, kadar se besede in slike dopolnjujejo in si 

medsebojno zapolnjujejo vrzeli in pomanjkljivosti. 

– Stopnjevalna interakcija. 

Pri tej obliki komunikacije slike podrčtujejo in presegajo pomen besed, lahko pa je 

tudi obratno. Pojavlja se torej že razlika v sporočilu obeh vrst komunikacije, kar 

ustvarja kompleksnejšo dinamiko. 

 

Kadar je razlika v sporočilu med omenjenima vrstama komunikacije velika, se razvije 

kontrapunktna ali protislovna dinamika, pri kateri skupno sporočilo besed in slik presega 

sporočila posamezne ravni komunikacije. M. Nikolajeva in C. Scott (2006) navedeta več 

možnosti kontradiktornosti v slikanicah, in sicer koga slikanica naslavlja (ta je lahko otrok ali 

odrasel bralec), v kakšnem stilu sta beseda in slika (npr. besedilo je lahko ironično, ilustracije 

ne), v žanru oziroma modalnosti (besedilo je lahko realistično, ilustracije nakazujejo 

fantazijo), jukstapoziciji, v perspektivi, prikazu junakov, metafikciji ter v razliki v času in 

prostoru.  Skrajna oblika omenjenih razlik v sporočilu pa je imenovana kontradiktorna ali 

nezdružljiva interakcija, pri kateri besedilo in slike sporočajo dvoumno sporočilo, kar bralca 

spodbudi k razmisleku o vsebini slikanice (M. Nikolajeva, 2003).  

 

O izrednem pomenu odnosa med besedilom in ilustracijo pišejo tudi D. Haramija in J. Batič 

(2013) in Lawrenc R. Sipe (1998). Slednji ta odnos opiše z besedo »sinergija«, saj je končni 

učinek kombinacije obeh elementov veliko večji od učinka delovanja posameznih elementov. 

Z željo po obrazložitvi, kakšni procesi se v naših glavah dogajajo pri združitvi verbalnega in 

vizualnega ob branju slikanic, se v članku How Picture Books Work: A Semiotically Framed 

Theory of Text-Picture Relationship opre na literarne teorije. Izpostavi koncept zapolnjevanja 

vrzeli (ang. concept of gap-filling) Wolfganga Iserja; Nodelmanova poda opažanja o tem, da 

imajo besede večjo težo pri prenosu časovnih, ilustracije pa prostorskih informacij; poda 

delitev umetnosti G. E. Lessinga na tisto, ki temelji na simultanem zaznavanju (slikanje, 

kiparstvo) in tisto, ki temelji na sukcesivnem zaznavanju (glasba, literatura) ter njegovo 

ugotovitev, da slikanice spadajo med hibridne umetniške oblike, saj jih doživljamo simultano 

v času in prostoru (prav tam).  

 

Najbolj zanimivo interakcijo po mnenju M. Nikolajeve in C. Scott (2006) nudijo tiste 

slikanice, pri katerih je avtor besedila in ilustracij ista oseba. Obstajajo seveda tudi primeri 

dobrega sodelovanja med piscem in ilustratorjem, za katere primer navede slikanice The Wild 

Baby books ustvarjalk Barbro Lindgren in Eve Eriksson. M. Nikolajeva (2003) dodaja, da 

slikanice, pri katerih so besedila in ilustracije v neskladju, ponujajo obilico možnih razlag in 

zaposlujejo otroško domišljijo.  
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Avtorja E. Arizpe in Styles (2003) sta med otroki izvedla obširno raziskavo, na kateri temelji 

knjiga Children reading pictures. O interakciji med besedilom in ilustracijo so skoraj brez 

izjem izpostavili večjo vrednost ilustracij. Večinoma se strinjajo s tem, da oba elementa 

slikanic pripovedujeta isto zgodbo. Odgovori nekaterih (starejših) učencev so vendarle bili 

bolj poglobljeni. Desetletni deček priznava pomembnost doprinosa obeh sestavin, pove pa, da 

besede bolj potrebujejo ilustracije kot obratno (prav tam, 2003). Deček torej že loči oba 

sistema in razume, da med seboj delujeta v različnih interakcijah. 

2.3 Oblikovanje slikanice 

Celostno podobo slikanice sestavljajo besedilo, ilustracije in parabesedilo, kamor sodijo 

naslovnica, vezni listi in notranja naslovnica. K celostnem pomenu zgodbe pa dodajo tudi 

druge značilnosti, kot so oblika in format knjige ter postavitev slike in besedila (Haramija in 

Batič, 2011). 

2.3.1 Likovne (slikarske) tehnike in materiali 

Vsak umetnik se izraža v svojem slogu in avtorski poetiki (Šuštaršič idr., 2011) ter izbere tisto 

tehniko in material, ki ustreza njegovemu značaju in značaju izdelka, ki ga želi ustvariti. Vsak 

material in orodje, ki se ga lahko uporablja za ustvarjanje, ima svojo naravo in je pomemben 

izrazni element celotnega dela (Haramija in Batič, 2013). Nekateri ustvarjalci imajo raje 

tradicionalne tehnike (pastel, barvni svinčniki, akvarel, kolaž, akrilne barve itd.), drugi pa 

ilustracije ustvarjajo zgolj z računalniškimi programi (Knight, 2014). Nekateri določen 

material izberejo zaradi besedila, saj npr. »črne črte na belem papirju ne morejo izraziti 

razpoloženj barve. Lesorez težje prikaže teksturo, kolaž zavira ustvarjanje globine, akvarel s 

svojo prosojnostjo lažje ustvarja vtis svetlobe kakor tempera« (Nodelman, 1996, str. 223-224, 

v Haramija in Batič, 2011). Bolj kot poznamo določen material, bolj ga lahko izkoristimo in 

kot ilustrator obogatimo slikanico ali si kot bralec obogatimo branje slikanice.  

2.3.2 Format in oblika 

Najpogostejša oblika slikanice je velikost A4, kar je (210 x 297) mm. Postavitev tega formata 

je lahko pokončna ali ležeča. Pogosto se uporablja tudi kvadratni format v različnih 

velikostih. Otroci v raziskavi K. Knight (2013) so kot najbolj priljubljen format slikanice 

izbrali ravno kvadratnega. Oblik, ki so še možne, je veliko, saj je ta popolnoma odvisna od 

oblikovalca (Haramija in Batič, 2011) in od tega, kakšno zgodbo ustvarja. Za ilustracije 

velikih pokrajin in pogleda na morje je najprimernejši podolžni format, za vsakodnevne 

prizore, posnetke od blizu in portrete pa je ustreznejša portretna oblika slikanice (Knight, 

2013).  

 

»Od običajne slikanice pa odstopajo premične knjige, ki so lahko po formatu enake običajnim 

knjigam, a imajo posebne elemente, ki so lahko tridimenzionalni ali pa zahtevajo posebno 

bralčevo aktivnost (npr. odpiranje okenca)« (Haramija in Batič, 2011, str. 60). Za te tipe knjig 

obstaja več poimenovanj, in sicer gibljivka, izrezanka, postavljanka, prerezanka, zgibanka, 

zloženka. Nekatere tipične oblike teh knjig so (Haramija in Batič, 2011, str. 61): 

 »Pop-up« knjige. Vsebujejo tridimenzionalne oblike, ki se prikažejo ob odprtju strani. 

 Knjige z vrtljivimi elementi, ang. volvelles. Pojavljajo se nove podobe ob vrtenju 

določenih elementov slikanice. 

 Knjige v obliki kukala, ang. tunnel book. Ko bralec raztegne knjigo, ki je navadno 

zložena v harmoniko in ima izrezane odprtine, lahko pogleda skozi kukalo na 

naslovnici knjige in vidi prizor v notranjosti.  

 Knjige z zavihki, ang. flap books. Bralec dviguje določene elemente v knjigi in 

odkriva, kaj se skriva pod njimi.  
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 Knjige z okenci »povleci in poglej«, ang. pull tabs. Bralec povleče določen element v 

knjigi in opazuje spremembo. 

2.3.3 Tipografija 

Izbira pisave je pomemben del oblikovanja slikanice. Najuspešnejša je takrat, kadar je bralec 

sploh ne opazi, kar zapiše Leonard S. Marcus (2012:40, v Haramija in Batič, 2011, str. 63): 

»obstaja [...] nenapisano pravilo, da je najboljša pisava tista, ki nase ne pritegne pozornosti.«  

 

Otroci v raziskavi K. Knight (2014) so kot najbolj priljubljeni pisavi izbrali nasprotujoči si 

»Arial« (primer: Arial) in »Viner Hand ITC« (primer: Viner Hand ITC). Prvega so izbrali, 

ker je najlažji za branje, uporabljen je v veliko knjigah in ker je dovolj velik. Nekaterim 

učencem se je zdel dolgočasen. Pisava Arial je sicer najpogosteje izbrana pisava tako za 

besedila na spletu kot za tiskana besedila. Branje te pisave priporočajo tudi tistim z bralno-

napisovalnimi težavami (Rello, 2013). Veliko otrok je izbralo pisavo Vinter Hand ITC, kar 

avtorica pripisuje drugačnosti pisave. Doda, da so te otroke, rojene v času tehnologije, 

pritegnila tudi druga, različna ročno pisana besedila.  

 

Tipografija ima pomembno vlogo pri celotnem doživljanju zgodbe. Otrokom, zajetim v njeno 

raziskavo (Knight, 2014) je bila bolj kot enostavna pisava všeč tista, ki se navadno pojavlja v 

revijah in na naslovnici, saj se jim je zdela bolj zabavna. Šestletna deklica je povedala, da ji je 

bilo pri piratski zgodbi všeč, da so bile besede različnih oblik, velikosti in barv, ker je to 

zgodbo naredilo bolj zanimivo. Sedemletni deček je dodal, da so besede velike in male in 

suhe in debele in visoke in drobne in smešne.  

2.3.4 Naslovnica 

Naslovnica je bralčev prvi stik s knjigo. In čeprav naj je ne bi sodili po ovitku, se pri otroškem 

izbiranju slikanice zgodi ravno to. Celostna podoba slikanice bralca pritegne ali odvrne k 

branju. Na naslovnici so zapisani podatki o naslovu in avtorjih, vključuje pa tudi ilustracijo, ki 

je lahko identična eni izmed strani v knjigi ali pa predstavlja nov motiv. Z naslovnico se 

pogosto povezuje hrbtna stran slikanice, ki je namenjena povzetku slikanice in informaciji o 

avtorjih (Haramija in Batič, 2011).  

2.3.5 Postavitev slike in besedila 

Ilustracije in besedilo so v slikanici lahko postavljene na različne načine. V slovenskih 

slikanicah sta najpogostejši ti dve kombinaciji: 

 Besedilo je postavljeno na povsem neilustrirani strani ali na delih strani, npr. na eni 

strani je besedilo, na drugi ilustracija, besedilo je pod ali nad ilustracijo ali pa je 

ilustracija med dvema pasovoma besedila. 

 Besedilo je postavljeno znotraj ilustracije, npr. na barvno enovitih delih, lahko je v 

okvirjih znotraj ilustracije ali pa se oblika besedila popolnoma prilagodi obliki 

upodobljenega predmeta (Haramija in Batič, 2011).  

 

Otroci v raziskavi K. Knight (2014) so povedali, da jim je všeč, če je besedilo postavljeno v 

nenavadni obliki na strani. Na drugo mesto so uvrstili kratke, široke stolpce besedila. Avtorica 

sklepa, da so nenavadno obliko izbrali, ker jim predstavlja nekaj drugačnega od tega, kar sicer 

berejo. Vsekakor pa rezultati dokazujejo, da je otrokom pomembno, kako je besedilo v 

slikanici postavljeno in da jih to motivira za branje. Glede postavitev slike so raje izbrali tiste, 

ki se razlivajo čez rob, kot tiste uokvirjene znotraj strani. Po njihovem mnenju na teh, ki so 

omejene z robovi, vidiš manj slike (avtorica pri tem doda, da so bile vse podane ilustracije v 

identičnih velikostih).  
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2.4 Slikanica brez besedila 

Slikanice brez besedila, imenovane tudi tihe knjige (ang. wordless picturebooks, silent books) 

so skrajna oblika slikanic, saj so osnovane na ilustracijah in ne vsebujejo besedila. V osrčju 

vsake bralne izkušnje branja slikanic je vrzel, ki jo mora zapolniti bralec (Arizpe in Styles, 

2003). Pri slikanicah brez besedila ima ta še posebej pomembno vlogo, saj na podlagi 

vizualne obdelave strani pripoveduje zgodbo. Kot navajata D. Haramija in J. Batič (2013, str. 

24), bralec ob branju oblikuje »pričakovanja in ugotovitve o pomenu slik, hkrati pa mora 

bralec sodelovati pri odkrivanju temeljnih odnosov med slikami, upodobljenimi dogodki in 

pomenom, ki izhaja iz uporabljenih barv, perspektive, kadriranja in kompozicije«. In čeprav 

so te slikanice brez besedila, nikoli niso čisto brez besed, saj bralca že z naslovom usmerijo k 

razbiranju pomenov ilustracij in sestavljanju teh v celovito zgodbo. Interpretacija zgodb brez 

besedila je zahtevna in večplastna, prav tako pa najboljši dokaz, da je bralec takšne slikanice 

tudi njen soavtor. Pomen nastaja izključno v odnosu med sliko in bralcem, njegovimi 

izkušnjami, likovnim znanjem, vrednotami idr (J. Batič in D. Haramija, 2014).   

 

Posebna vrsta knjige brez besedila je (nem.) »wimmelbook«, ki je slikanica, sestavljena iz 

ilustracij, polnih oseb, prizorov in vključuje ogromno podrobnosti. Otroka spodbudi k 

natančnemu opazovanju in iskanju zgodbe, zahteva pa visoke standarde vizualne pismenosti 

(Kummerling-Meibauer, 2011).  

 

Razstavna knjiga oziroma slikovni slovar (ang. exhibit book, picture dictionary) je 

zahtevnostno najenostavnejša slikanica brez besed, saj nima zgodbe in z njo povezanih 

zapletov. Je pa edina, ki zagotavlja popolno ujemanje besedila in ilustracije, saj se slika 

banane ali jabolka natančno nanaša na besedo banane ali jabolka. To seveda izključuje 

primere, kjer so zapisi namerno ironični, npr. v knjigi avtoric Inger in Lasse Sandberg Little 

Anna and the Magic Hat (1965), čeprav ta ne spada med slikovne slovarje, kjer so z besedo 

zapisani pojmi pes, žlica, rokavica, medvedek, letalo, pomaranča, riba in radio, slike pa 

prikazujejo mačko, vilico, čevelj, punčko, avto, banano, ptico in televizijo (Nikolajeva in 

Scott, 2006). 

 

Če odmislimo slikovni slovar, so slikanice brez besedila, ki vključujejo zgodbo, vse prej kot 

enostavne za branje, mnoge izmed njih so celo zelo kompleksne in zahtevne. Da lahko bralec 

razume dogajanje, mora natančno opazovati. Primeri takšnih slikanic so npr. Clown (slo. 

Klovn) avtorja Quentina Blaka, Sunshine (slo. Sonček) avtorja Jana Ormerdorja in Little 

Mouse books (slo. Knjige male miške) avtorice Monique Felix. V knjigah te zvrsti so ujete 

tako šaljive kot resne zgodbe. Raymond Briggsov Snowman (slo. Sneženi mož) govori o 

neizogibni izgubi, Up and up avtorice Shirley Hughes pa o izpolnjeni otroški želji po letenju 

in dogodivščinah na tej poti (Salisbury in Styles, 2013). 

 

Izpostavila sem nekaj primerov angleških slikanic brez besedila z raznolikimi temami, ki so 

zaznamovale tuji prostor, zaradi očitne uporabe pa so primerne tudi za razrede slovenskih 

osnovnih šol. Kot navajata Salisbury in Styles (2013), imajo slikanice brez besedila ogromno 

prednost, da so lahko brane povsod po svetu, v vseh jezikih.  

2.4.1 Slikanica brez besedila na Slovenskem 

Med letoma 1976 in 1986 so se na Slovenskem pojavile prve avtorske slikanice, med katere 

štejemo Maruško Potepuško avtorja M. Amaliettija. Prav ta spada med slikanice brez 

besedila, saj je celotna zgodba o smučarskem izletu punčke Maruške na Triglav zapisana 

zgolj s sliko (Kobe, 1987). Igor Saksida za to slikanico uporabi izraz »slikovna pripoved« 

(Haramija in Batič, 2013). Slikanica na 22 straneh prikazuje Maruškin izlet na Triglav ter 

povratek nazaj domov k družini. Število ilustracij na straneh je različno, od ene ilustracije na 
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dveh straneh do šestih manjših ilustracij na dveh straneh. Velikosti ilustracij so prav tako 

različne, kar doda k raznolikosti slikanice.  

 
Slika 1: Naslovnica slikanice Maruška Potepuška 

 
Slika 2: Notranja stran slikanice Maruška Potepuška 

V letu 1987 so nastale slikanice brez besedila avtorja M. Mančka z naslovom Brundo se igra, 

Brundo skače in Brundo šteje (Kobe, 1987). Dve izmed bolj znanih slovenskih slikanic brez 

besedila sta Zgodba o sidru (2010) avtorja Damijana Stepančiča in Deček in hiša (2015), ki je 

prva avtorska slikanica Maje Kastelic. 

2.5 Aktivizirajoča slikanica 

Kot piše M. Kobe (1987), je osnovna funkcija slikanice estetska vzgoja otroka. A že v 

šestdesetih letih se je začel pojavljati princip sproščene estetske igre s knjigo in njeno 

tekstovno-likovno vsebino. Takšne slikanice imenujemo aktivizirajoče slikanice, njihova 

glavna značilnost pa je, da otroka spodbudijo k samostojnemu in zato doživljajsko 

individualno naravnanemu branju zgodbe, ki jo v likovni obliki predstavi avtor. Osnovna 

funkcija slikanice se razširi, saj poleg estetske vzgoje otroku nudi izkustveno in doživljajsko 

vrednost. V knjigo ga aktivno vključi, včasih tudi do te mere, da soustvarja slikanico. Kot 

začetnika oziroma pobudnika tovrstnih slikanic bi smeli imeti Lea Lionnija in njegovo 

avtorsko slikanico Little Blue and Little Yellow. Glavna junaka sta abstraktna (moder in 

rumen madež), vendar vsakemu otroku omogočata, da ju domisli po svoji lastni domišljiji.  

Spet druga različica aktivizirajoče knjige otroka neposredno nagovori, saj vsaka stran knjige 

otroku postavlja vprašanja, bodisi v besedi ali sliki. Otrok mora na vprašanja odgovoriti, da 

lahko doživljajsko zgodbi sledi do konca. Nekatere aktivizirajoče slikanice so šle v takšno 

skrajnost, da otrok z reševanjem ugank in pravilnih reakcij sam vpliva na potek zgodbe 

oziroma da brez otrokovega sodelovanja razplet zgodbe sploh ni mogoč. 

 

Med aktivizirajoče slikanice spada tudi slikanica brez besed, saj otroku ponudi bodisi pravo 

zgodbo in spodbuja bralca k doživljajskem prevajanju po logiki lastne ustvarjalne domišljije 

bodici ilustracije različnih situacij (npr. smučišče, igrišče, trgovino) in otroka spodbudi k 

izmišljanju poljubne zgodbe (prav tam).  
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Med slikanice, ki na način estetske igre spodbujajo bralca k sodelovanju, sodijo tudi knjige, ki 

na koncu vključujejo napotke in izrezljiv material za nadaljevanje zgodb in knjige, ki imajo 

dodatno slikovno gradivo, s katerim otrok dopolnjuje slikanico tekom branja (prav tam). 

Ker obstaja toliko različnih oblik in materialov, iz katerih so izdelane slikanice, jih je težko 

klasificirati. Mnogi se sprašujejo – so to še knjige ali so igrače? Morda celo hibrid med igračo 

in knjigo? Liljana Klemenčič tovrstne slikanice imenuje »knjigrice«, MKL, Pionirska – center 

za mladinsko književnost in knjižničarstvo pa »igroknjige« (Haramija in Batič, 2013). 

Kakorkoli že, vpliv teh prvih otroških knjig na otroke še ni bil raziskan in mnogi odgovori še 

ostajajo odprti (Kummerling-Meibauer, 2011).  

2.5.1 Aktivizirajoča slikanica na Slovenskem 

Med prve poskuse iskanja novih funkcionalnosti slikanic uvrščamo slikaniška oblikovanja 

Tomaža Kržišnika, saj je ustvarjalec mnogih zgibank, ki otroku zbudijo radovednost in ga 

aktivirajo na način estetske igre. Tip aktivizirajoče slikanice so tudi Pobarvanke, knjižna 

serija, v kateri sta izšli tudi dve slikanici, V Cirkusu (M. Manček in D. Zajc) ter Domače živali 

(M. Manček in T. Pavček). Pri slednjih je odmik od klasičnega pojmovanja slikanic res velik, 

saj otrok poseže v nedotakljivost leposlovne knjige in jo sme pobarvati. V mladinski knjigi je 

leta 1975 izšla slikanica, katere avtor besedila je Dane Zajc, avtor ilustracij pa tujec L. 

Manasek. Je ena izmed prvih slikanic, ki je likovno dinamično oblikovana in omogoča 

prepogibanje in zapogibanje listov, kar izzove otrokovo radovednost (Kobe, 1987). Marjana 

Kobe je že leta 1987 v knjigi Pogledi na mladinsko književnost zapisala, da se v najbližji 

prihodnosti slovenskemu slikaniškemu trgu obetajo avtorske slikanice brez besed in drugi tipi 

slikanic ter da to potrjuje dejstvo, da slikanica na Slovenskem išče nove možnosti, se razvija 

in ne stagnira. 

 

Izziv vsakega pripovedovalca je ohranjanje pozornosti poslušalca. Z veliko vaje lahko vsi 

postanemo dobri pripovedovalci in se skozi spoznavanje različnih tehnik pripovedovanja 

naučimo oživiti zgodbe (Ellis in Brewster, 2014). Številni avtorji pišejo o tem, kako otroci 

radi poslušajo zgodbe v tujem jeziku in razumejo navado pripovedovanja. Kadar zaslišijo 

»Once upon a time«, točno vedo, kaj sledi. Iz tega in mnogih drugih razlogov knjige nudijo 

odlično priložnost za učenje tujega jezika (Brewster, Ellis in Girard, 2010). Ob visoki 

motivaciji so učenci popolnoma zatopljeni v zgodbo, ki jo poslušajo (Skela in Dagarin Fojkar, 

2009). Ker se učijo ob raziskovanju in igri (prav tam, 2009), je aktivizirajoča slikanica 

primerna tudi za učenje tujega jezika. V branje zgodb, ki je med učenci že tako priljubljeno, 

doda novo dimenzijo, saj učenca v proces branja še bolj aktivno vključi.  
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III EMPIRIČNI DEL 

3 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev 
V sklopi poučevanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ki je bil del študijskega 

predmeta Raziskovanje prakse, sem za krožek v 2. razredu iz blaga izdelala lastno slikanico 

brez besedila. Ker nasplošno rada ustvarjam, še posebej šivam, sem pri brskanju po spletu 

večkrat naletela na podobne knjige, imenovane »tihe knjige«, v angleščini pa za njih najdemo 

več izrazov: »quiet book, quilt book, cloth book, activity book«. Narejena knjiga je vsebovala 

različne dejavnosti, s katerimi so učenci utrjevali besedišče. Za raziskavo svojega 

magistrskega dela sem se odločila, da izdelam aktivizirajočo knjigo iz blaga, v kateri bo 

posamezne dejavnosti povezovala zgodba, ki jo bom prebrala skupaj z učenci. Takšnih knjig 

ni možno dobiti v naših knjižnicah, za poučevanje tujega jezika pa se mi zdijo primerne, saj 

učencem predstavljajo novost, drugačnost in jih zaradi aktivne vključenosti v branje še bolj 

motivirajo.  

 

Glavni namen magistrskega dela je bil izdelati in v praksi preizkusiti uporabo aktivizirajoče 

slikanice iz blaga, uporabiti pa tudi klasično slikanico ter ugotoviti in analizirati morebitne 

razlike v motiviranosti učencev za delo, predstaviti nekatere dejavnosti pred, med in po branju 

slikanice ter učiteljev pogled na poučevanje angleškega jezika z aktivizirajočo knjigo. Učitelje 

želim spodbuditi tudi k uporabi raznolikih (ne samo po temi, ampak tudi po zunanjih 

značilnostih) slikanic pri poučevanju tujega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.  

 

Na podlagi tega sem oblikovala naslednje cilje raziskave: 

– izdelati aktivizirajočo slikanico in jo uporabiti pri poučevanju angleškega jezika v 

drugem razredu osnovne šole; 

– v praksi preizkusiti uporabnost dveh različnih vrst slikanice z učnim pristopom, ki 

temelji na pripovedovanju zgodb; 

– učence aktivno vključiti v branje slikanic in pridobiti njihovo mnenje o motiviranosti 

med uporabo različnih vrst slikanic; 

– ugotoviti mnenje učiteljic, vključenih v raziskavo, o uporabi (aktivizirajočih) slikanic 

za poučevanje angleškega jezika. 

 

4 Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi teorije in raziskovalnih ciljev sem oblikovala raziskovalna vprašanja: 

– Ali se pojavljajo razlike v motiviranosti učencev drugega razreda med uporabo 

različnih vrst slikanic? 

– Kako učenci drugega razreda ocenjujejo uporabo različnih vrst slikanic za poučevanje 

angleškega jezika? 

– Kako učiteljice, vključene v raziskavo, ocenjujejo uporabo različnih vrst slikanic za 

poučevanje angleškega jezika v drugem razredu? 

5 Raziskovalna metoda in vzorec 
Raziskava je bila izvedena v treh delih, in sicer pred, med in po poučevanju tujega jezika s 

pomočjo dveh različnih slikanic, pri čemer smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskava ustreza kriterijem kvantitativnega (anketiranje) in kvalitativnega 

(intervju, opazovanje) raziskovanja. Raziskovanje poteka načrtno in sistematično, z uporabo 

različnih raziskovalnih tehnik ter s ciljem zagotavljanja kakovostnejšega vzgojno-

izobraževalnega procesa.  
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Vzorčenje je bilo neslučajnostno in priložnostno. V raziskavo sta bila vključena dva oddelka 

drugega razreda (starosti 7–8 let) izbrane slovenske osnovne šole, v katerih je skupno 54 

učencev, od tega 23 učenk in 26 učencev. Vsi učenci imajo za sabo najmanj leto dni učenja 

angleščine kot prvega tujega jezika. V raziskavo so bile vključene tudi tri učiteljice 

angleškega jezika; učiteljica 1 je po izobrazbi profesorica angleščine, na razredni stopnji 

poučuje že 5 let, trenutno pa uči angleščino v vseh oddelkih drugega razreda; učiteljica 2 je po 

izobrazbi profesorica angleščine in zgodovine, na razredni stopnji poučuje prvo leto, trenuno 

uči angleščino v prvem in tretjem razredu; učiteljica 3 je po izobrazbi profesorica angleščine, 

na razredni stopnji poučuje tri leta, to šolsko leto ne poučuje na razredni stopnji. Učiteljica 3 

je lansko leto poučevala razreda, ki sem jih vključila v raziskavo. Učiteljica 1 je v raziskavi 

sodelovala tudi z opazovanjem. 

6 Postopek zbiranja podatkov 
Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu septembru in oktobru v šolskem letu 2017/2018.  

 

Podatke sem zbirala na eni izmed slovenskih osnovnih šol. Pred izvedbo raziskave sem 

pridobila soglasje šole in staršev. Staršem sem zagotovila anonimnost zbranih podatkov, ki 

bodo uporabljeni izključno za potrebe magistrskega dela. 

 

Skladno s cilji sem raziskavo zasnovala na podlagi instrumentov kvantitativnega (anketni 

vprašalnik) in kvalitativnega raziskovanja (opazovanje, intervju). Podatki, pridobljeni s 

pomočjo anketnega vprašalnika, so bili kategorizirani in vneseni v statistični program SPSS 

(Statistical Package for the Social Science). Podatke sem prikazala z grafi in jih interpretirala. 

Za opis vzorca sem uporabila osnovno deskriptivno statistiko. Intervjuje sem dobesedno 

prepisala v program Word in jih tam tudi kodirala. Podatke, pridobljene z opazovalnim 

listom, sem uporabila za podkrepitev rezultatov. 

6.1 Raziskovalni pripomočki 

INTERVJU 

Z intervjujem, najpogosteje uporabljeno tehniko zbiranja podatkov, sem želela ugotoviti, kaj 

učenci in učiteljice mislijo o proučevani temi. Intervju sem izbrala zaradi njegovih številnih 

prednosti, in sicer (Vogrinc, 2008): 

 Vsi učenci drugega razreda na začetku šolskega leta še ne znajo dobro brati in pisati. 

Da se ne bi osredotočali na samo branje/pisanje, je za pridobitev njihovih mnenj, 

misli, razlag in pojasnitev lažja verbalna tehnika zbiranja podatkov.  

 Ponuja možnost spremljanja neverbalne komunikacije. Ker je bilo nekaterim učencem 

ob odgovarjanju (navadno ob začetku intervjuvanja) nerodno, so pri nekaterih 

odgovorih samo pokimali, se vmes nasmehnili ipd.  

 Je zelo prilagodljiva tehnika zbiranja podatkov (še posebej nestrukturirana oblika 

intervjuja), saj omogoča prilagajanje konkretni situaciji. 

 Daje možnost dodatnih pojasnil tako vpraševancu kot raziskovalcu.  

 

Da bi intervju izvedla čim bolj uspešno, sem upoštevala vse pomanjkljivosti te tehnike 

zbiranja podatkov z željo, da bi jih kar se da omilila oziroma izključila. Vogrinc (2008) navaja 

slednje: 

 Kakovostna izpeljava intervjuja zahteva določene sposobnosti in znanje, zato se je na 

intervjuvanje potrebno temeljito pripraviti in ga skrbno načrtovati. 

 Raziskovalec lahko vpliva na odgovarjanje vprašancev. 

 Raziskovalec na odgovore vprašancev lahko vpliva tudi nezavedno, npr. z 

neverbalnimi odzivi in mimiko obraza.  



37 

 

 Med raziskovalcem in vprašancem se mora vzpostaviti medsebojno zaupanje in 

spoštovanje, da bo lahko vprašanec sproščeno in odkrito odgovarjal na vprašanja.  

 

Slednja se mi zdi pri otrocih še posebej pomembna, zato sem pred intervjuvanjem imela 

možnost nagovoriti celoten razred, kjer sem se jim predstavila, povedala kaj in zakaj počnem 

ter kako bo potekal celoten raziskovalni proces. Pred intervjuvanjem sem poudarila, da ni 

pravilnih in nepravilnih odgovorov, da bom njihove odgovore poslušala samo jaz (da za njih 

ne bo izvedela učiteljica) in da bo zagotovljena anonimnost. To, da odgovarjajo po resnici in 

da je prav vse, kar povedo, sem jim povedala tudi med samim intervjuvanjem.  

 

OPAZOVANJE 

Glavna prednost tehnike opazovanja v primerjavi z drugimi tehnikami zbiranja podatkov je ta, 

da omogoča neposredno zbiranje podatkov, saj je opazovalec neposredno v situaciji, ki jo 

opazuje (Vogrinc, 2008). 

Ker je težko biti hkrati opazovalec in raziskovalec, sem učne ure zaradi lažje analize želela 

posneti z videokamero, vendar tega nisem storila, saj se s tem niso strinjali vsi starši 

raziskovanih razredov. Opazovanje je potekalo v naravni situaciji, z udeležbo. Izvedla sem 

nestrukturirano opazovanje, pri katerem sem si določila splošne smernice, v okviru katerih 

sem opazovanje vodila proti zastavljenemu cilju. V skladu s cilji sem oblikovala opazovalni 

list (PRILOGA 1), ki sem ga izpolnila po vsaki uri poučevanja. Tekom učne ure je isti 

opazovalni list izpolnjevala tudi njihova učiteljica angleškega jezika, ki je bila prisotna pri teh 

urah.  

 

ANKETA 

Instrument kvantitativnega raziskovanja, ki sem ga uporabila, je anketni vprašalnik. Z 

njegovo pomočjo zbiramo podatke o objektivnih dejstvih in podatke o stališčih, mnenjih, 

željah ipd.  

V svoj anketni vprašalnik sem vključila vprašanja zaprtega tipa, kar pomeni, da anketiranec 

izbira med danimi možnostmi. Učenci so imeli na voljo vprašanja z več možnimi odgovori, 

dihotomna vprašanja in ocenjevalne lestvice.  

6.2 Načrt 

V natančnejšem načrtu sem določila, da bom intervjuvala sedem naključno izbranih (z 

žrebom) učencev (skupno 14 učencev)  iz dveh razredov, da bi ugotovila, v kolikšni meri so 

pri urah angleškega jezika seznanjeni z učnim pristopom, ki temelji na pripovedovanju zgodb. 

Z intervjujem bom ugotovila, kaj jih pri slikanicah najbolj motivira k sodelovanju in kakšne 

slikanice so jim všeč. Na podlagi odgovorov bom izbrala klasično slikanico in izdelala lastno 

aktivizirajočo slikanico in ju med učenci dveh skupin drugega razreda osnovne šole uporabila 

pri izvedbi dveh šolskih ur z analizo. V 2. a razredu bomo pri prvi šolski uri brali običajno 

slikanico, po izvedeni uri pa bodo učenci odgovorili na vprašanja na anketnem vprašalniku, ki 

se bodo nanašala na značilnosti slikanice in njihovo mnenje o obravnavi te pri poučevanju 

angleškega jezika. Pri drugi šolski uri bomo z učenci brali aktivizirajočo slikanico in izpolnili 

enak anketni vprašalnik. Z drugo skupino drugošolcev (2. c razred) bomo uri izvedli v 

obratnem vrstnem redu, najprej bomo brali aktivizirajočo slikanico in nato običajno slikanico. 

V tednu po izvedenih urah bom intervjuvala učence ter ugotovila, kaj jim je bilo pri urah 

angleščine in pri obravnavanih slikanicah všeč in kaj ne. Intervjuvala bom tudi učiteljice in 

predstavila njihov pogled na poučevanje tujega jezika s pomočjo (aktivizirajočih) slikanic.  
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Tabela 5: Načrt izvajanja empiričnega dela 

ČAS AKTIVNOST SODELUJOČI EVALVACIJA PRIPOMOČKI 

25. 9.–

29. 9.  

Intervjuvanje 

učencev in učiteljic 

Učiteljice in 14 

učencev 

Intervju Diktafon, vprašanja 

za intervjuvanje 

2. 10.–

6. 10. 

 

 

 

Izvedba dveh učnih 

ur v dveh oddelkih 

drugega razreda 

 

 

Učiteljice in vsi 

učenci 

 

 

 

 

Opazovanje, 

anketni 

vprašalnik 

 

 

Aktivizirajoča 

slikanica, klasična 

slikanica, slikovno 

gradivo, potrebno za 

izvedbo učnih ur 

 

9. 10.–

13. 10. 

 

Intervjuvanje 

učencev in učiteljic 

 

Učiteljice in 14 

učencev 

 

Intervju 

 

Diktafon, vpašanja 

za intervjuvanje, obe 

slikanici 

 

7 Rezultati in interpretacija podatkov 

7.1 Evalvacija prvih intervjujev 

V prvem tednu raziskovanja sem med učenci obeh razredov izvedla intervjuje. Na voljo sem 

imela eno šolsko uro za posamezen razred. Učenci so bili naključno izbrani z žrebom. 

Posamezno so hodili iz razreda, kjer sem jih na hodniku intervjuvala. Intervjuvala sem skupno 

13 učencev, sedem iz 2. c razreda in šest iz 2. a razreda. Od tega jih je enajst starih sedem let, 

dva pa sta stara šest let. 

 

Pri intervjuvanih učencih sem pri prvem intervjuvanju najprej preverila, v kolikšni meri jim je 

všeč pouk angleškega jezika. V 2. c razredu mi je izmed sedem anketirancev pet odgovorilo, 

da imajo radi ure angleškega jezika, eden je odgovoril, da so mu srednje všeč, eden pa, da mu 

sploh niso všeč. Prvi pravi, da je razlog za to, ker se učiteljica preveč krega, drugi pa, ker ne 

razume, kar učiteljica govori. Slednji je odgovoril, da mu pri angleščini nič ni všeč in da je 

bilo tako tudi v preteklem šolskem letu, ko se je z angleščino prvič spoznal. V 2. a razredu je 

izmed šestih pet anketirancev odgovorilo, da imajo radi ure angleščine, ena učenka je celo 

poudarila, da jih ima zelo rada. Eden izmed učencev ima srednje rad angleški jezik, saj mu ni 

všeč, kadar pišejo in delajo težke naloge. Kot razloge, zakaj jim je tuji jezik všeč, so navedli: 

– učenje o živalih (radi se učijo, kako se ime določene živali izgovori v angleškem 

jeziku), 

– učenje novega besedišča (o živalih, barvah), 

– učenje pesmi, 

– risanje in branje, 

– pogovarjanje v angleščini, 

– igranje iger (bingo), 

– demonstracija učiteljice (njen govor, kretnje, gibanje, mimika). 

 

Učiteljica 1 dodaja, da so odzivi na ure angleškega jezika pri teh učencih zelo deljeni. Pravi, 

da tisti, ki so zainteresirani za delo, pokažejo res velik interes in željo po sodelovanju, tisti, ki 

pa za delo niso zainteresirani, jim je pri urah vse odveč. Pravi, da je v teh dveh razredih kar 

nekaj takšnih učencev, ki rečejo »ne razumem te« ali »ne vem, kaj počneš«, ne da bi se sploh 

potrudili razumeti (pri tem izvzame tiste, ki imajo resne učne težave in so šibki tudi na drugih 

področjih učenja). To podkrepi z dejstvom, da se za razlago potrudi in jim pojme pokaže s 
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sliko, pri razlagi uporabi mimiko in gibe, večkrat prinese konkreten material s sabo ipd. 

Občutek ima, da se ne želijo naučiti ali se jim ne ljubi, omeni pa tudi, da vsekakor za to lahko 

obstajajo tudi drugi razlogi. Potrdi odgovore intervjuvancev, ki so odgovorili, da se radi učijo 

o živalih. Pravi, da je to tema, ki jih hitro pritegne k uri, omeni pa tudi to, da zna biti dvorezen 

meč, saj se učenci hitro preveč intenzivno odzovejo in pričnejo z oponašanjem živali (pri tem 

pa ne poslušajo in ne spremljajo dela, ki ga je zanje pripravila učiteljica). Tudi učiteljici 2 in 3 

se strinjata s tem, da nasplošno vsi učenci razredne stopnje na tej šoli radi sodelujejo pri urah 

angleškega jezika, se pa pojavljajo razlike v motiviranosti pri določenih temah, dejavnostih in 

tudi spolu. Učiteljica 3 pravi, da sta prav ta dva razreda lansko šolsko leto rada sodelovala pri 

urah angleškega jezika. Učiteljica 2 dodaja, da so nasplošno vsi zainteresiani za dejavnosti, 

kot sta barvanje in razno izdelovanje stvari. Omeni, da vsi učenci zelo radi pojejo, se pa 

pojavljajo razlike v spolu, saj se ji zdi, da je veliko fantov zelo zadržanih, čeprav sicer radi 

sodelujejo pri vseh dejavnostih.  

 

V vsakem razredu je bil po eden učenec, ki je na vprašanje Ali ste pri angleščini že kdaj brali 

kakšno slikanico? odgovoril z »ja«. Eden izmed njiju je povedal, da nikoli niso brali cele 

knjige, ampak po delih. Ostali so odgovorili, da je še niso brali; niti letos niti v preteklem 

šolskem letu. To je potrdila Učiteljica 1, ki je povedala, da z njimi še ni brala konkretne 

slikanice. Pravi, da sicer rada pripoveduje zgodbe, ampak da v razred redko kdaj prinese 

slikanico. Zgodbe je že pripovedovala s pomočjo lutk, slik na tabli in slik na PowerPointu, ki 

jih je predvajala na tablo preko projektorja. Slednjo možnost izbere zaradi velikega števila 

otrok v oddelkih, saj jim na ta način zagotovi, da lahko vsi dobro vidijo ilustracije. V razredu 

je po 27 učencev, učilnice niso velike. Učiteljica 1 je mnenja, da v tako velikem oddelku ne 

more brati slikanic »na klasičen način«. S tem misli, da bi učenci sedli okrog nje in poslušali 

branje slikanice. Učiteljica 3 je povedala, da je lani s temi učenci brala slikanico, ni pa podala 

konkretnega naslova. Sicer večkrat izbere druge didaktične pripomočke, kot so plišaste igrače, 

slikovne kartice in multimedijo (internet in poslušanje CD-jev). Tudi učiteljica 2 izmed vseh 

didaktičnih pripomočkov največ uporablja računalnik, preko katerega učencem večinoma 

predvaja posnetke pesmi. Zelo pogosto se poslužuje lastno izdelanih delovnih listov in 

slikovnega gradiva (ang. flashcards). Dodala je še, da knjig še ni uporabljala, je pa že brala 

zgodbe na podlagi slikovnega gradiva kot učiteljica 1, in sicer s predvajajanjem slik preko 

programa PowerPoint. Omeni še, da bi se poslužila dela s slikanicami, če bi le te bile bolj 

dostopne, saj se ji zdijo zanimiv didaktični pripomoček, ki učence motivira k delu (še posebej 

prve razrede).  

 

Glede na odgovore učencev in učiteljic lahko sklepam, da bo učencem tudi delo s klasično 

obliko slikanice nekaj novega. Seveda jih poznajo že iz preteklih let (doma, vrtca, 1. razreda) 

in ostalih predmetov, bo pa zanje to nova izkušnja pri pouku angleškega jezika.  

7.2 Izdelava aktivizirajoče slikanice 

Najpomembnejši element zgodbe je glavni junak, ki mora biti nekdo, ki je zanimiv bralcu 

(Knight, 2014). Ker so v prvih intervjujih večinoma vsi učenci omenjali, da imajo radi živali, 

sem se odločila, da se odločim za eno od domačih živali. Drugi najpogostejši odgovor so bile 

»princeske, kraljične«, kar se mi je zdelo preveč specifično, da bi lahko veljalo za cel razred, 

še posebej ne za fante. Učenci so omenjali miš (zaradi zgodb o mišku Tipu), žabo (zaradi 

zgodb o Frančku), hrčka (ker ima učenka doma hrčka in je to njena najljubša žival) idr. Sama 

sem se odločila za mačko, ker verjamem, da je vsem učencem poznana, prav tako pa je ena 

izmed prvih živali, ki jih spoznavajo pri učenju angleškega jezika. Kot pravi K. Knight 

(2014), ni dovolj, da zgolj določimo, kdo je glavni lik, ampak ga moramo oživiti. Med 

predlogi omeni, da izberemo zanj primerno in ne prezahtevno ime. Ker sem izdelovala 
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aktivizirajočo knjigo in sem si zamislila, da mi jo bodo pomagali brati učenci, sem to 

vprašanje pustila odprto.  

 

Na podlagi intervjujev sem sklenila, da bom v zgodbo vključila več živali, in sicer večino 

takšnih, ki jih učenci že znajo poimenovati v angleškem jeziku. Osnovno idejo o slikanici sem 

črpala iz knjig o psičku Pikiju avtorja Erica Hilla. Nekatere njegove aktivizirajoče slikanice so 

sestavljene tako, da bralec z odkrivanjem zavihkov nekaj išče. Tako sem svojemu glavnemu 

liku, mačku, dodala predmet – klobuk. Ta je nenavaden, rahlo nevsakdanji, lahko bi bil celo 

čarovniški. Mačka s klobukom sem skicirala na list. Ker bo knjiga narejena iz blaga, so zaradi 

lažje izdelave linije preproste. Na list papirja sem narisala kvadratke za vseh 12 strani knjige 

(6 listov). Izmislila sem si okvirno zgodbo o tem, kako maček išče svoj klobuk.  

 

Tabela 6: Načrt zgodbe Cat with(out) hat po straneh 

1. STRAN Naslovnica 7. STRAN Maček pokliče mamo 

2. STRAN Maček si umije zobe 8. STRAN Maček pogleda skozi okno 

3. STRAN Maček se obleče 9. STRAN Maček pogleda pred hišo 

4. STRAN Maček ne najde klobuka 10. STRAN Maček pogleda v hlev 

5. STRAN Maček pogleda v omaro 11. STRAN Maček pogleda v hlev 

6. STRAN Maček pogleda v skrinjo 12. STRAN Maček se s klobukom odpravi ... 

 

Velikost te knjige sem prilagodila klasični slikanici, ki jo bom brala v drugi učni uri. Obe 

slikanici sta tako formata A4. Za strani knjige sem izbrala raznoliko, pisano blago. Nanj sem 

šivala elemente v barvah, ki so se s tem blagom usklajevali. Prav tako sem izbirala dodatke 

(gumbe, ključe, trakove), ki so atraktivni za bralca. Ko sem imela sešito ogrodje, sem se 

odločila, kaj bo skrito v omari, v skrinji in kaj bo otrok našel ob pogledu skozi okno, na 

travniku in v hlevu. Po dve strani sem sešila skupaj, jih ob robu preluknjala in z vrvico 

zavezala skupaj. Vsak list (dve strani) je del zase in če odvežemo vrvico, lahko liste po 

potrebi odstranimo ali kakšnega dodamo ter s tem bogatimo oziroma spreminjamo zgodbo. 

Tudi nekateri elementi v slikanici so odstranljivi oz. niso našiti (npr. vsebina v skrinji, 

oblačila v omari, živali, ki se skrivajo v travniku). V nadaljevanju sem opisala tudi nekatere 

možne dodatke, ki se jih ob spreminjanju zgodbe lahko doda. Takšna vezava nam omogoča, 

da ob branju slikanice učencem na nekaterih delih kažemo hkrati samo eno stran. Ker se 

otroci ves čas ukvarjajo s knjigo, je to veliko lažje, saj se osredotočijo na določen prizor in ne 

iščejo zavihkov in nalog na naslednji strani.  

 

Naslovnica: Maček s klobukom 

 
Slika 3: Naslovnica slikanice Cat with(out) hat 
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Sestava strani: Na prvi strani je maček s klobukom. Učenci se lahko dotaknejo klobuka, ki je 

napolnjen z vato; okrasnih cvetlic; ozadja, ki ima zaradi šivov posebno teksturo. 

 

Zgodba: »This is a story about a cat. What do you think is his name? What does he have on 

his head? What are these? (flowers) So, this is a story about a cat (his name) with a hat. Let's 

see what happens with this cat ...« 

 

Možne spremembe: S sponkami lahko na naslovnico dodamo še kakšen predmet, ki bo 

značilen za tega mačka. Npr. lahko prilepimo pentljico, dodamo še kakšen predmet, npr. 

torbo. Pomembno je, da ima skozi zgodbo maček ta predmet ves čas s sabo, torej ga moramo 

dodati povsod, kjer se pojavi maček oz. odvisno od zgodbe.  

 

Druga stran: Maček si umije zobe 

 

 
Slika 4: Druga stran slikanice Cat with(out) hat 

 
Slika 5: Druga stran slikanice Cat with(out) hat, 

odpiranje zavihka 

 

Sestava strani: Na drugi strani je maček z zobno ščetko. Učenci dvignejo zavihek in mu s tem 

odprejo usta. Z zobno ščetko, ki je pritrjena z ježkom, mu umijejo zobe. 

 

Zgodba: »In the morning, the cat woke up and he went to the bathroom. He took his 

toothbrush and he started to clean his teeth. Would you like to clean his teeth? Great, now you 

can try. Wow, how they shine! Excellent! Now let's put on some clothes ...« 

 

Možni dodatki: Na to stran lahko dodatno pritrdimo zobno pasto, krpico za umivanje obraza, 

glavnik ali kaj drugega. 
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Tretja stran: Maček se obleče 

 
Slika 6: Tretja stran slikanice Cat with(out) hat 

 

Sestava strani: Na tretji strani učenci zapnejo pulover z zadrgo in plašč z gumbi. Vsi materiali 

na strani so različnih tekstur. 

Zgodba:  »Let's help the cat get dressed. First, we have to zip the zipper. Would you like to 

zip it? Well done. Now we have to close the coat and do the buttons. How many buttons are 

there? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight buttons! Would you like to do the 

first button? Great. Who is going to do the next one? Well done. And the third button. Great. 

The last button ... and the cat is all dressed out. Thank you children for helping him! But there 

is still one thing missing ...« 

 

Možni dodatki: Na strani lahko dodamo tudi kakšen drug kos oblačila, ki ga ni treba našiti, 

npr. šal, okrasni metuljček, spodnjo majico (kos blaga zataknemo pod pulover z zadrgo) ipd. 

 

Četrta stran: Maček si želi nadeti klobuk, ampak ga ni 

 

 
Slika 7: Četrta stran slikanice Cat with(out) hat 

Sestava strani: Na četrti strani se učenci lahko dotaknejo različnih materialov. 

 

Zgodba: »... his hat! Where is his hat? Do you have it? Did you hide it somewhere? Hmmm ... 

nobody knows. Do you remember which colour it is? Yes, it's blue ... but there is no blue hat 

here.« 
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Možni dodatki: Na stran lahko dodamo nekaj odrezkov različnih kosov blaga ali zgolj barv, 

da učenci ugibajo in si osvežijo spomin, kakšen je klobuk (barve, teksture), ki ga je maček 

nosil na naslovni strani knjige. 

 

Peta stran: Maček pogleda v omaro 

 

 
Slika 8: Peta stran slikanice Cat with(out) hat 

 

 
Slika 9: Peta stran slikanice Cat with(out) hat, 

odpiranje zavihkov 

 

Sestava strani: Na peti strani je večdelna omara, ki jo učenci korak za korakom odpirajo. 

Najdejo oblačila, miško, žabe. Na omari je lončnica, ki jo odprejo kot zavihek in pokukajo, ali 

se tam skriva klobuk. 

 

Zgodba: »Let's look in the closet! Would you like to open it? Oh, what do we have here! Is 

this a hat? No, it's a shirt. And there are some boots. Let's look here ... oh no, what is this? It's 

a mouse! Let's look here ... OH NO! THERE ARE FROGS IN THE CLOSET! We found 

frogs, a mouse, a shirt ... but no hat. There is no hat in the closet.« 

 

Možni dodatki: Oblačila, žabe in miška so snemljivi, tako da lahko namesto njih dodamo 

kakšen drug predmet ali žival. 

 

Šesta stran: Maček pogleda v skrinjo 

 

 
Slika 10: Šesta stran slikanice Cat with(out) hat 

 
Slika 11: Šesta stran slikanice Cat with(out) hat, 

odpiranje zavihka 
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Sestava strani: Na strani je skrinja, ki ima drobno ključavnico. Učenci preštejejo ključe in 

ugibajo, kateri je pravi. Poskušajo jo odkleniti in ko jim to uspe, pogledajo, kaj se skiva v njej. 

 

Zgodba: »Let's look in the chest! Oh no, it's locked. There are some keys. How many keys are 

there? One, two, three, four. Four keys. Which one should we use? Let's try this one. Who 

would like to unlock it? ... this is not the right key. Let's try this one. Let's try this one. This is 

the right one, hooray! Do you think there is a hat in here? Let's look ... uuuuu, strawberries! 

Do you like eating strawberries? Yes, yummy! But there is no hat in here ...« 

 

Možni dodatki: Jagode so snemljive, v skrinjo lahko dodamo kateri koli drugi »zaklad«. 

 

Sedma stran: Maček po telefonu pokliče svojo mamo 

 

 
Slika 12: Sedma stran slikanice Cat with(out) hat 

 

Sestava strani: Na strani je telefon s številčnico. Naloga učencev je, da tipkajo številke (lahko 

jih govorijo na glas) in kličejo mačkovo mamo, da jim pove, kje je mačkov klobuk. 

 

Zgodba: »Let's call his mom! Maybe she knows where the hat is ... one, two, six, six, two. Oh 

no, wrong number! Would you like to try? ... Hello? Police officer? Oh no, wrong number! 

Goodbye! Let's try again ... and again ... and again ... Hello mom! Do you know where is my 

hat? Outside? Ok. Thank you. Goodbye mom!« 

 

Možni dodatki: Na strani ne vidim smiselnosti dodajanja elementov, nam pa sama dejavnost 

klicanja omogoča raznolikost, saj lahko po telefonu prikličemo drugo osebo ali pa nam 

njegova mama poda drugačne odgovore. 
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Osma stran: Maček pogleda skozi okno 

 

 
Slika 13: Osma stran slikanice Cat with(out) hat  

Slika 14: Osma stran slikanice Cat with(out) hat, 

odpiranje zavihka 

Sestava strani: Na strani je okno, skrito z zavesami. Učenci odgrnejo zavese in pogledajo 

skozi okno. Vidijo travnik, dve jablani, klopco. Če dvignejo zavihek, pa najdejo dva ptička – 

kosa. Pod oknom sta dve različni lončnici. 

 

Zgodba: »Let's look through the window! What do you see? There are trees ... apples ... look, 

birds! But no hat ...« 

 

Možni dodatki: S priponkami lahko v naravo dodamo še kakšno žival (ptice, psa), osebo ali 

predmet. 

 

Deveta stran: Maček pogleda na travnik 

 

 

Slika 15: Deveta stran slikanice Cat with(out) hat 

 

Sestava strani: Na strani je travnik z visoko travo, v kateri se skrivajo živali. Učenci ugibajo, 

kaj se skriva v travi in odmikajo travo, da to najdejo. V tem primeru najdejo kačo, žabe, ribe 

in dve rački. Ob soncu vidijo leteti dve ptici. 

 

Zgodba: »Let's go outside and look here! Is this his hat? (Pull out the snake and throw it on 

the floor) Noooo, this is a snake! Scary! Do you like snakes? Let's look here ... there are some 

frogs, again! Let's look here ... would you like to open it and see? There are two ducks and 

some fish! But there is no hat ...« 
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Možni dodatki: V travo lahko skrijemo poljubno žival ali predmet. 

 

Deseta in enajsta stran: Maček pogleda v hlev 

 

 

Slika 16: Deseta in enajsta stran slikanice Cat with(out) hat 

 
Slika 17: Deseta in enajsta stran slikanice Cat with(out) hat, odpiranje zavihkov 

 

Sestava strani: Ti dve strani učenci vidijo hkrati, saj je na njih velik hlev. Učenci ugibajo, kaj 

se skriva za vrati hleva. Vrata odpiramo postopno, da najprej vidijo kravo, nato prašiča, potem 

konja in ovco ter na koncu obešalnik, na katerem je klobuk. Učenci se lahko dotaknejo 

različnih materialov, iz katerih so izdelane živali in klobuki. 

 

Zgodba: »Let's look in the stable ... do you think this is the cat's hat? What colour is it? No, 

this is pink ... it's a cow! With a hat! What about here ... would you like to open the door? It's 

a pig. With a hat! Do you like their hats? Let's open the other side of the door ... who's hiding 

here? It's a horse with an orange hat! And a sheep ... also wearing a hat. And which animal is 

hiding here? ... it's not an animal! It's a hanger with a hat! WE FOUND IT, HOORAY! Let's 

clap!« 

 

Možni dodatki: Živalim lahko pritrdimo še kakšne podatke, če je to smiselno za zgodbo. 

Lahko dodamo še kakšno žival, npr. kokoško, piščanca ali psa.  
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Dvanajsta stran: Maček nadene klobuk in se odpravi ... 

 

 
Slika 18: Dvanajsta stran slikanice Cat with(out) hat 

 

Sestava strani: Na strani je maček s klobukom, obrnjen stran od nas. Učenci ugibajo, kam se 

je odpravil. 

 

Zgodba: »So here he goes ... here's our cat with his blue hat. What do you think – where is he 

going?« 

 

Možni dodatki: Na travo ali na mačka lahko pritrdimo kakšne dodatke, ki bi učence usmerili 

tja, kamor gre. 

 

7.3 Izbira klasične slikanice 

V tej fazi raziskovanja sem izbrala še klasično slikanico. Nabor slikanic, ki vključujejo živali, 

je velik. Po pogovoru z njihovo učiteljico angleščine sem se odločila za knjigo A bit lost 

avtorja Chrisa Haughtona. Zgodba se mi zdi šaljiva, enostavna in ravno prav dolga. Govori o 

mali sovi, ki med spanjem pade iz gnezda in se izgubi. Pri iskanju njene mame ji pomoč 

ponudi lisica. Sprašuje jo, kakšna je njena mama, in ji na podlagi tega kaže živali. Ko ji sova 

pove, da je njena mama velika, ji lisica pokaže medveda in reče, da je to njena mama. Sovica 

ji pove, da to ni res in da ima njena mama špičasta ušesa. Lisica ji tako pokaže zajčka. Sovica 

ji spet pove, da to ni res in da ima njena mama velike oči. Licisa ji pokaže žabo. Sovica ji 

zopet pove, da to ni njena mama. Žaba pove sovici, da ve, kje je njena mama, saj jo povsod 

išče. Skupaj se odpravijo in res najdejo mamo sovo. Ta povabi lisico in žabo v gnezdo na 

piškote. Tam se mali sovici zopet začne dremati in že se nagiba k robu ...  

7.4 Načrtovanje na zgodbi temelječe učne ure 

Sledilo je pisanje priprav za dve učni uri. V vsaki fazi načrtovanja na zgodbi temelječe učne 

ure je bilo treba določiti (Brewster, Ellis in Girard, 2010): 

– učne cilje (jezikovni, kulturni, medpredmetni itd.) in glavne pričakovane rezultate; 

– ali moram zgodbo prilagoditi; 

– koliko časa bom zgodbo uporabljala; 

– tehnike pripovedovanja (ali jo bom brala v celoti ali razdelila na več delov); 

– kako bom vsebino približala učencem: s kontekstualizacijo zgodbe, predstavitvijo 

glavnih književnih oseb, osvežitvijo učenčevega predhodnega znanja ...; 

– material, ki ga morem predhodno pripraviti; 
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– kako bom učencem razložila cilje in glavne pričakovane rezultate, da bodo vedeli, kaj 

se od njih pričakuje; 

– kako bom pripravila prostor, da bodo vsi videli mene in knjigo; 

– kako, kdaj in kolikokrat bom zgodbo prebrala; 

– dejavnosti, s katerimi bom utrdila jezik, predstavljen v zgodbi; 

– način, s katerim bom z učenci pregledala narejeno delo in evalvirala glavne rezultate. 

 

Odločiti sem se morala, ali bom knjigi prebrala ali bom zgodbi povedala na pamet. Obstaja 

veliko prednosti in slabosti vsakega načina, ki sta sicer tudi tesno povezana (Brewster, Ellis in 

Girard, 2002). Slikanica Cat with(out) hat nima zapisanega besedila, sem si ga pa kljub temu 

izmislila in zapisala v program Word. Načrtovala sem, da bom doma knjigo večkrat prebrala 

in se stavke naučila na pamet. Tekom branja te knjige v razredu bom od naučenega besedila 

zagotovo nekoliko odstopila, saj se bom prilagajala odgovorom učencev. Slikanico A bit lost 

bom v razredu prebrala. Kljub temu pa je potrebno zgodbo nekajkrat prebrati doma in se 

pripraviti na branje pred učenci. Tako ne beremo vseh besed na strani in ne gledamo ves čas v 

knjigo, kar nam omogoča več očesnega stika s poslušalci (prav tam, 2002). Priporočljivo je 

počasno in jasno branje; dodatni komentarji o ilustracijah; spodbujanje učencev k ponovitvi 

določenih besed in fraz; uporaba kretenj in mimike; uporaba različne barve, tona in jakosti 

glasu; uporaba premorov med branjem; uporaba različnega glasu za različne književne like; 

dodajanje zvočnih učinkov; postavljanje vprašanj učencem; ponovitev, razširitev in 

preoblikovanje besed in besednih zvez (prav tam, 2002). 

Poleg samega branja je bilo potrebno načrtovanje dejavnosti, s katerimi bom učencem 

ponudila možnost za učenje in jih motivirala.  

  

Dejavnosti pred poslušanjem so namenjene temu, da se učenci seznanijo s temo in z 

besediščem besedila, ki ga bodo brali oziroma poslušali. Učencem pokažemo slikovno 

gradivo in jih seznanimo z besedami in jezikovnimi strukturami, ki se bodo pojavile v knjigi. 

Tako bodo pri poslušanju branja knjige bolj samozavestni (Mourão, 2009). Pri mojih učnih 

urah so bile te dejavnosti uganke in fotografije, na katerih se skrivajo živali, ki se v določeni 

slikanici pojavijo. Tako sem učence seznanila z novimi besedami in osvežila že usvojene.  

 

Dejavnosti pred poslušanjem knjige A bit lost: Učence povabim k igranju igre »pantomima«. 

Izmed učencev, ki želijo sodelovati, izberem enega in mu skrivaj pokažem fotografijo živali. 

Učenec z gibanjem ali oglašanjem pokaže žival, ostali pa ugibajo, dokler ne uganejo, katero 

žival oponaša. Slike živali (medved, zajec, žaba, sova) z magnetki pritrdim na tablo in skupaj 

z učenci nekajkrat ponovim, kako se izgovorijo v angleščini. Nato učencem pokažem sliko 

lešnikov in jih vprašam, katera žival jih rada je. Ko uganejo, da je to veverica, tudi njeno sliko 

pritrdim na tablo. Ponovimo vseh pet živali. 

 

Dejavnosti pred poslušanjem knjige Cat with(out) hat: Učence povabim k pozornemu 

poslušanju. Glasovno oponašam živali, oni pa ugibajo, katera žival se tako oglaša. Ko 

uganejo, sliko pritrdim na tablo in skupaj z učenci ponovim besedo. Na tabli so na koncu slike 

živali: mačka, žaba, ptica, krava, pujs, konj, ovca, riba, kača in raca. Ponovimo imena živali. 

Potem učencem pokažem škatlo in jih vprašam, kaj mislijo, da je notri. Škatlo pretresem, 

učenci pa pozorno poslušajo. Nato se nekaj učencev dotakne vsebine v škatli, ne da bi 

pogledali vanjo. Škatlo odprem in ven vzamem knjigo iz blaga.  

 

Dejavnosti med poslušanjem aktivirajo učenčevo mišljenje, ohranjajo njihovo pozornost in 

omogočajo ponovitev jezikovnih elementov, ki se pojavljajo v zgodbi (Szpotowicz in Szulc-

Kurpaska, 2011). Mourão (2009) svetuje spodbujanje otrokovega sodelovanja. To lahko 
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dosežemo z učenčevo demonstracijo delov zgodb, uporabo mimike ob določenih besedah 

(npr. pokažejo »hot« ali »cold«), s postavljanjem vprašanj ali ugank ipd.  

 

Tekom branja knjige A bit lost  sem učence vključevala v branje z vprašanji, kot so: 

– Kaj mislite, da se bo sedaj zgodilo? ( ang. What do you think will happen next?) 

– Je to njena mama? (ang. Is this her mommy?) 

– Kdo je to? (ang. Who is this?) 

 

Med branjem slikanice Cat with(out) hat učenci na vsaki njeni strani naletijo na aktivnost, ki 

jih zaposli. Dejavnosti so natančneje opisane pod poglavjem Izdelava aktivizirajoče slikanice.  

 

Dejavnosti po poslušanju  

Obstaja ogromno možnih aktivnosti, ki jih lahko izvedemo po poslušanju branja. Dejavnosti 

spodbudijo učenčevo ustvarjalnost, z njihovo pomočjo pa učenci ponovijo zgodbo (lahko jo 

odigrajo, povedo ...) (Mourão, 2009). Za dejavnost po poslušanju slikanice sem izbrala 

dinamične didaktične igre, pri katerih smo utrjevali besedišče, ki se je pojavilo v slikanicah.  

 

Dejavnosti po poslušanju knjige A bit lost: Učence vprašam nekaj vprašanj o vsebini knjige in 

ob tem kažem strani knjige. Usmerim jih tudi na fotografije na tabli. Učenci jih postavijo v 

pravilni vrstni red, tako kot so si sledile v zgodbi. Nato te slike živali pritrdim na različne 

konce razreda. Učenci vstanejo in me pozorno poslušajo. Zatisnem si oči in glasno rečem: 

»One, two, three ... STOP!« in učenci se med tem časom tiho postavijo pod poljubno slikovno 

kartico. Nato povem eno izmed živali na slikovni kartici. Učenci, ki stojijo pod to kartico, 

sedejo na svoja mesta. Ostali učenci se igrajo naprej. Učenci, ki sedijo, me zamenjajo in oni 

govorijo »One, two, three ... stop« ter izberejo poljubno žival. Pri tem jim po potrebi 

pomagam. 

 

Dejavnosti po poslušanju knjige Cat with(out) hat: Učence vprašam nekaj vprašanj o vsebini 

knjige in ob tem kažem strani knjige. Nato jih usmerim na fotografije živali, ki so na tabli. 

Vprašam jih, če smo v knjigi videli vse živali. Vprašam jih, če katere živali iz knjige ni na 

tabli (miš), ter to narišem na tablo. Nato učenci zaprejo oči, jaz pa s table snamem eno sliko. 

Učenci odprejo oči in ugibajo, katera slika živali manjka. Nato izberemo učenca, ki gre za 

nekaj sekund iz razreda, ostali učenci pa se odločijo, katero sliko živali mu bodo skrili. 

Učenec se vrne v razred in ugiba, katera manjka. Učence nato vprašam, katera živali ima 

»pointy ears/big eyes« in katera je zelo velika. Pokažem jim sliko živali in jo poimenujem. Če 

jo poimenujem prav, učenci poskočijo, če jo imenujem narobe, počepnejo.  

Ure sem morala načrtovati tako, da je na koncu ostalo 5 minut časa, ki smo ga namenili 

izpolnjevanju anketnih vprašalnikov. 

7.5 Izvedba učnih ur 

PRVA URA V 2. C RAZREDU 

V ponedeljek sem v 2. c razredu izvedla uro s slikanico A bit lost. Šolska ura je potekala od 

10.30 do 11.15. V razredu je bilo prisotnih 25 otrok in njihova učiteljica angleškega jezika. V 

šolski uri sem izvedla vse načrtovane dejavnosti pred, med in po branju. V zadnjem delu ure 

smo skupaj izpolnili vprašalnik.  

Kljub temu da sem izvedla vse načrtovane dejavnosti, ura ni šla popolnoma po zastavljenem 

načrtu, saj sem imela kar nekaj težav z discipliniranjem učencev. Izredno težko je bilo 

pridobiti pozornost vseh učencev. Pri igrah so postali zelo glasni, zaradi česar smo dejavnosti 

morali prekinjati, saj kar nekaj učencev ni sledilo uri in je počelo druge stvari (pisali so v 

zvezek, se obračali nazaj in se pogovarjali s sošolci ipd). Na moja vprašanja so odgovarjali v 



50 

 

slovenskem jeziku, a še to bolj poredko. Dobila sem občutek, da me kljub slikovnemu gradivu 

in mojim demonstracijam zelo slabo razumejo.  

Po končani uri sem izpolnila opazovalni list (Priloga 1). 

 

PRVA URA V 2. A RAZREDU 

Isti dan sem izvedla uro v 2. a razredu, kjer se uro začela z avtorsko slikanico Cat with(out) 

hat. Tudi v tem razredu je bilo prisotnih 24 otrok, 10 deklic in 14 dečkov, in njihova učiteljica 

angleškega jezika. V šolski uri sem izvedla vse načrtovane dejavnosti pred, med in po branju. 

V zadnjem delu ure smo skupaj izpolnili anketni vprašalnik. 

Ta ura je bila popolnoma drugačna od prejšnje, saj so vsi učenci sodelovali in poslušali branje 

knjige. Vsi so dvigovali roke, zato sem se skozi celotno uro trudila, da so vsi prišli na vrsto. 

Pri branju slikanice so se ob določenih straneh smejali. Dobila sem občutek, da se ob branju 

zabavajo in da razumejo tako moja navodila kot samo zgodbo in dejavnosti, ki jih ta zahteva 

od bralca.  

Po končani uri sem izpolnila opazovalni list (Priloga 1). 

 

DRUGA URA V 2. A RAZREDU 

V 2. a razredu sem izvedla še drugo uro, tokrat s slikanico A bit lost. Šolska ura je potekala v 

sredo od 10.30 do 11.15. V razredu je bilo prisotnih 24 otrok, 10 deklic in 14 dečkov, in 

njihova učiteljica angleškega jezika. V šolski uri sem izvedla vse načrtovane dejavnosti pred, 

med in po branju. V zadnjem delu ure smo skupaj izpolnili vprašalnik.  

Učna ura je potekala približno tako, kot sem jo načrtovala. Bilo je nekaj motečih dejavnikov 

(učenec se je igral z žogo, dva sta se neprestano pogovarjala, eden je plezal pod mizo), ampak 

sem učence z dejavnostmi hitro pritegnila nazaj k delu. Pred branjem knjige so se umirili in 

do konca pozorno poslušali branje slikanice. Na vprašanja so odgovarjali večinoma v 

slovenščini, kar nekaj učencev pa se je trudilo izgovoriti tudi angleške besede. Besedi 

»squirell« in »owl« sta se jim zdeli malo težji, vendar sem jih večkrat ponovila in jih 

spodbujala k ponovitvi, saj sem videla željo po izgovarjavi besed. Določenim prizorom v 

knjigi so se nasmejali.  

Po končani uri sem izpolnila opazovalni list (Priloga 1). 

 

DRUGA URA V 2. C RAZREDU 

V istem tednu sem v 2. c razredu izvedla še drugo uro, tokrat z aktivizirajočo slikanico Cat 

with(out) hat. Šolska ura je potekala v petek od 11.20 do 12.05. V razredu je bilo prisotnih 25 

otrok in njihova učiteljica angleškega jezika. V šolski uri sem izvedla vse načrtovane 

dejavnosti pred, med in po branju. V zadnjem delu ure smo skupaj izpolnili vprašalnik.  

Zaradi disciplinskih težav pretekle ure sem pričakovala, da bo zaradi samega termina (petek, 

zadnja šolska ura) teh tokrat še več, a na srečo ni bilo tako. Še posebej dobro so sodelovali pri 

branju slikanice. Tako kot v prejšnjem razredu, so tudi tukaj vsi želeli sodelovati. Kljub temu 

da sem večkrat poudarila, da bodo vsi prišli na vrsto, so ves čas dvigovali roke in se oglašali. 

Dobila sem občutek, da jim je pomembno zgolj to, da pridejo na vrsto in nekaj naredijo, ne 

spremljajo pa same zgodbe. Zato sem to uro še posebej vztrajala pri vprašanjih, kot so: »Kaj 

mislite, da se bo sedaj zgodilo? Mislite, da bo klobuk na naslednji strani?« ipd. S tem sem jih 

še posebej želela opozoriti na potek zgodbe. Tako kot pri prejšnji njihovi uri, sem tudi tukaj 

imela občutek, da me ne razumejo. Čeprav so se imena vseh živali, ki se pojavijo v zgodbi, že 

učili, jih niso znali poimenovati. Zelo poredko sem dobila odgovor v angleškem jeziku, kljub 

temu da sem sama nenehno ponavljala iste besede, besedne zveze in tudi stavke.  

Po končani uri sem izpolnila opazovalni list (Priloga 1). 
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7.6 Analiza rezultatov raziskave 

Predstavljam analizo rezultatov raziskave, v kateri se prepletajo rezultati, pridobljeni z 

opazovanjem, intervjuji učencev (Priloga 7 in Priloga 8) in učiteljic (Priloga 9) ter anketnimi 

vprašalniki (Priloga 2 in Priloga 3) .  

Na tem mestu bi poudarila, da sem pri vodenju učencev ob izpolnjevanju anketnih 

vprašalnikov težja vprašanja (kot je naprimer »postavitev besedila v slikanici«) dodatno 

razložila in odgovarjala na učenčeva vprašanja. S tem sem želela doseči, da učenci zastavljeno 

vprašanje res razumejo in da bodo zato odgovori nanj resnični.  

 

7.6.1 Všečnost branja in poslušanja branja slikanic 

V začetni fazi raziskovanja so vsi intervjuvani učenci (13) odgovorili, da nasplošno (ne nujno 

pri pouku angleškega jezika) radi berejo. To potrjujejo tudi anketni vprašalniki, saj je skupno 

39 (79,6 %) učencev na trditev »Rad/a berem slikanice.« odgovorilo pritrdilno. 10 učencev 

(20,4 %) je takšnih, ki ne berejo radi. Intervjuvani učenci radi berejo, zato: 

 ker znajo brati (3 odgovori), 

 ker s tem izboljšajo svoje branje (3 odgovori), 

 ker so jim všeč šaljive zgodbe (3 odgovori), 

 »ker je fajn« (2 odgovora), 

 ker se kaj naučijo (2 odgovora), 

 ker so v knjigah lepe slike (2 odgovora), 

 ker spoznavajo nove zgodbe (1 odgovor), 

 ker lahko povedo boljšo obnovo bralne značke (1 odgovor), 

 ker jih pritegnejo knjige z zanimivimi naslovi in napetimi zgodbami (1 odgovor),  

 ker pri tem najdejo lepe povedi in zanimive besede (1 odgovor). 

 

Še bolj kot samostojno branje pa imajo učenci radi, če jim knjigo pripoveduje kdo drug. Kar 

45 (91,8 %) jih je odgovorilo, da radi poslušajo branje slikanic, in samo 4 (8,2 %), da ne.  

Tistih učencev, ki radi poslušajo branje knjig pri angleškem jeziku, je skupno 38 (77,6 %), 

tisti, ki radi samostojno berejo pri angleščini pa 30 (61, 2 %).  

 

Kljub temu da so odgovori na anketnih vprašalnikov pokazali, da učenci radi poslušajo branje 

knjig, Učiteljica 1 ni dobila tega občutka. Zdi se ji, da imajo otroci težave s slušno 

koncentracijo, ki se ne kaže zgolj pri urah angleškega jezika, ampak tudi pri slovenščini in 

ostalih predmetih. Učiteljica 3 pa pravi, da je lani te učence poslušanje branja načeloma 

motiviralo, dodaja pa, da je to zelo odvisno od same slikanice, če jih pritegne ali ne. Glede na 

moje opazovanje in opazovanje Učiteljice 1, ki je bila prisotna pri mojih urah poučevanja, 

lahko potrdim, da je učence branje teh dveh knjig motiviralo in da so radi poslušali kljub 

nekaterim motečim dejavnikom, ki so se pojavili tekom branja s strani nekaterih učencev. 

Izmed vseh razredov je bil sicer 2. c razred ob branju slikanice A bit lost najmanj motiviran.   

 

7.6.2 Najljubši element branja slikanic 

Učenci obeh razredov so na anketnem vprašalniku odgovorili na vprašanje: »Kaj ti je bilo pri 

branju te slikanice najbolj všeč?« 
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 A bit lost 

 
Graf 1: Najljubši element branja slikanice A bit lost 

 

19 učencev (38,8 % učencev) iz obeh razredov je kot najljubši element te slikanice izbralo 

ilustracije. V 2. c razredu se je na drugo mesto uvrstil način branja, saj ga je izbralo šest 

učencev (24 % učencev), na tretje mesto pa besedilo, kar so izbrali trije učenci (12,5 % 

učencev). Temo in naslovnico sta kot najljubši element izbrala po dva učenca (8% učencev). 

Eden izmed učencev ni odgovoril oziroma je izbral več elementov, zaradi česar odgovor ni 

veljaven. 

 

V 2. a razredu so na drugo mesto uvrstili temo, kar je izbralo pet učencev (20,8 % učencev), 

na tretje mesto pa naslovnico, kar so izbrali štirje učenci (16,7 % učencev). Najmanj pogosto 

so izbrali besedilo in način branja, kar so izbrali po trije učenci (12,5 % učencev). Da so v tem 

razredu manjkrat izbrali način branja kot najlubši element branja slikanice ne pripisujem 

razliki v svojem načinu branja, saj sem aktivizirajočo slikanico brala z enakimi poudarki, v 

aktivnosti branja vključevala vse učence, uporabljala obrazno mimiko in se gibala po razredu. 

Razlog za to po mojem mnenju prav tako ni v različnem vrstnem redu slikanic, saj so v obeh 

razredih kot najljubšo knjigo v veliki večini izbrali isto. Sklepam, da so se jim ostali dejavniki 

(ilustracija, tema in naslovnica) zdeli zgolj pomembnejši od samega načina branja ali pa 

(kljub razlagi) niso razumeli, kaj se z »načinom branja« misli. To možnost omenjam zato, ker 

so pri intervjujih v veliki večini učenci povedali, da jim je bilo pri aktivizirajoči slikanici 

najbolj všeč ravno to, da vsebuje zavihke in naloge.  
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 Cat with(out) hat 

 
Graf 2: Najljubši element branja slikanice Cat with(out) hat 

Večina učencev iz obeh razredov, skupno 19 (38,8 % učencev), je kot najljubši element 

slikanice izbrala ilustracije. Pri 2. a razredu so si ostali odgovori zelo blizu, in sicer je 

naslovnico izbralo šest učencev (25 % učencev), temo in način branja pa po pet učencev  

(20,8 % učencev). Nihče iz obeh anketiranih razredov ni izbral možnosti »Najbolj všeč mi je 

bilo to, da v knjigi ni zapisanega besedila«. V 2. c razredu je pet učencev (20 % učencev) 

izbralo temo, štirje učenci (16 % učencev) naslovnico in dva učenca (8 % učencev) način 

branja kot najljubši element slikanice. Pri treh učencih tega razreda pri tem vprašanju ni bilo 

obkroženega nobenega elementa oziroma jih je bilo več, zaradi česar odgovor ni veljaven.  

 

V obeh razredih in pri branju obeh knjig izstopa ilustracija kot element, ki je bil učencem pri 

branju najbolj všeč. Da je ilustracija otrokom zelo pomembna, je v svoji raziskavi ugotovila 

tudi Karenanne Knight (2014). Otroci v njeni raziskavi so navedli, da slike pomagajo 

razumeti besede in branje naredijo bolj zabavno. Otrok, ki so izbrali knjige brez ali z zelo 

malo slikami, je bilo izredno malo. Učiteljica 2 poudarja, da naj bi bile knjige (in nasplošno 

slikovno gradivo) čimbolj žive in zanimive, saj učence pritegnejo slike. Je mnenja, da pri 

samih ilustracijah barve igrajo ključno vlogo. Tudi Učiteljica 3 navaja ilustracije kot enega 

izmed elementov, poleg materiala in besedišča, ki je učencem najpomembnejši. Tudi ostali 

elementi slikanic, še posebej pri slikanici Cat with(out) hat, so dobro zastopani, kar kaže na 

to, da učenci vendarle opazijo tudi druge elemente, ki pa so jim različno všeč. Zanimivo se mi 

zdi, da nihče od učencev ni izbral možnosti »Najbolj všeč mi je to, da v knjigi ni napisanega 

besedila.« Očitno to ni element slikanice, ki bi v tolikšni meri pritegnil njihovo pozornost, da 

bi ga postavili na prvo mesto. Način, kako je zapisano in postavljeno besedilo v knjigi A bit 

lost, je po drugi strani bolj pritegnil učence, saj je to izbralo skupno sedem učencev iz obeh 

razredov. Če je v knjigi zapisano besedilo, so učenci nanj pozorni in ga izberejo za najljubši 

element slikanice. V primeru, da besedila ni, se bolj osredotočajo na druge elemente slikanice 

in jim dejstvo, da besedila ni, ni pomemben element slikanice.   
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7.6.3 Ocena oblikovanja slikanic 

Pri tretji nalogi so učenci ocenjevali, v kolikšni meri so jim všeč določeni oblikovni elementi 

prebrane slikanice. 

 

 Ocena materiala slikanice  

 

A bit lost 

 
Graf 3: Ocena materiala slikanice A bit lost 

Večini, skupno 35 učencem (71,4 % učencev), je všeč material, iz katerega je izdelana 

slikanica. Devetim učencem (18,4 % učencev) je srednje všeč, štirim učencem (8,2 % 

učencev) pa ni všeč, od tega trem učencem iz 2. a razreda in enemu iz 2. c razreda. 
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Cat with(out) hat 

 
Graf 4: Ocena materiala slikanice Cat with(out) hat 

Veliki večini, skupno 37 učencem (75,5 % učencev) je všeč material, iz katerega je izdelana 

prebrana slikanica. Skupno sedmim učencem (14,3 % učencev), petim iz 2. c razreda in 

dvema iz 2. a razreda, je material srednje všeč. Trem učencem (6,1 % učencev) iz 2. a razreda 

material ni všeč. 

 

V vsakem razredu je bil visok odstotek tistih učencev, več kot 71 % učencev, ki sta jim bila 

všeč oba materiala knjig. Razlika med všečnostjo samega materiala se tako ni pokazala, saj 

sta bila oba materiala všeč veliki večini učencev. Blago je učencem kot material knjige všeč, 

ker je »puhast«, kar je povedala Lena, Sergej pa je dodal, da so mu všeč vzorčki v knjigi. Eva 

in Žan sta omenila, da bi jima bilo všeč, če bi bila knjiga Cat with(out) hat narejena iz papirja 

(vendar kljub temu izdelana na način odpiranja zavihkov, odklepanja skrinje ipd.). Da je papir 

(tisti z visokim sijajem) najpogostejša izbira otrok, je v raziskavi ugotovila K. Knight (Knight, 

2014), ki dodaja, da se ta papir tudi najpogosteje uporablja za tiskanje slikanic.  
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 Ocena velikosti slikanice  
 

A bit lost 

 
Graf 5: Ocena velikosti slikanice A bit lost 

Večini učencev, skupno 36 (73,5 % učencev), se zdi knjiga ravno prav velika. Enemu učencu 

iz 2. a razreda in štirim učencem iz 2. a razreda (skupno 10,2 % učencev) se zdi knjiga 

prevelika, trem učencem iz 2. c razreda in štirim iz 2. a razreda (skupno 14,3 % učencev) pa 

se zdi premajhna.  

 

Cat with(out) hat 

 
Graf 6: Ocena velikosti slikanice Cat with(out) hat 
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38 učencem (77,6 % učencev) se zdi knjiga ravno prav velika. Sedmim učencem (14,3 % 

učencev), trem iz 2. c razreda in štirim iz 2. a razreda (skupno 14,3 % učencev), se zdi knjiga 

prevelika, enemu učencu (2 % učencev) iz 2. a razreda pa premajhna.  

 

Obe prebrani slikanici sta formata približno A4, kar je (210 x 297) mm in je najpogostejša 

oblika za slikanico, seveda z odstopanji, ki nastanejo pri oblikovanju in obrezovanju (D. 

Haramija in J. Batič, 2013). Večini otrok (skupno 75,5 % vseh učencev) je taka velikost 

knjige všeč. Strokovna mnenja o tem, katera velikost knjige je primerna za mlajše bralce, so 

različna. M. Nikolajeva in C. Scott (2006) navajata najmanj dva nasprotujoča si koncepta 

glede primerne velikosti: a) manjše knjige so primerne za manjše roke ter b) velike knjige so 

bolj atraktivne in enostavnejše za rokovanje majhnih rok. Katero velikost izbere ustvarjalec za 

določen tip knjige, je vsekakor zelo pomembno, saj predstavlja del estetske celote knjige. V 

intervjujih pred poučevanimi urami so mi učenci povedali, da imajo radi »navadne« knjige, ne 

prevelike in ne premajhne. Polona je dodatno razložila, da mora biti knjiga: »manjša, da jo 

lahko lažje držim«, Sergej pa je povedal: »ne, velikih jaz ne berem«. Kljub temu da imajo 

večinoma radi klasično velikost knjig, bi lahko bila v mojem primeru poučevanja primerna 

večja knjiga, saj je v razredu veliko učencev. Kot pravita M. Szpotowicz in M. Szulc-

Kurpaska (2011), so velike knjige (ang. big books) priporočljive ravno za velike razrede, pri 

katerih lahko učenci bolje vidijo ilustracije in so bolj vključeni v branje.  

 

 Ocena ilustracij slikanice  

 

A bit lost 

 
Graf 7: Ocena ilustracij slikanice A bit lost 

 

22 učencem 2. c razreda in 14 učencem (skupno 73,5 % vseh učencev) so ilustracije všeč. 

Enemu učencu iz 2. c razreda so srednje všeč, dvema pa niso všeč. V 2. a razredu je večji 

delež tistih, ki so jim ilustracije srednje všeč, in sicer je ta odgovor izbralo šest učencev. Trem 

učencem tega razreda ilustracije niso všeč.  

 

 



58 

 

 

Cat with(out) hat 

 
Graf 8: Ocena ilustracij slikanice Cat with(out) hat 

 

Po 18 učencem iz vsakega razreda, skupno 36 učencem (73,5 % učencev), so ilustracije knjige 

všeč. Dvema učencema iz 2. a razreda in štirim iz 2. a razreda (skupno 12,2 % vseh učencev) 

so srednje všeč, trem učencem (8,2 % učencev), enemu iz 2. c razreda in enemu iz 2. a, pa 

ilustracije niso všeč. 

 

Tudi ilustracije obeh knjig so všeč večini učencev, čeprav se v tem knjigi zelo razlikujeta. V 

knjigi A bit lost so ilustracije večinoma v sekundarnih barvah in nerealistične, kar je bilo všeč 

Leni, ki pravi, da so bile »slike v različnih barvah ... ker je veverica vijolična, ampak je rjava, 

pa medved ni moder, je pa rjav«. Oblike teh živali opiše kot »čudne«, saj živali niso naslikane 

realistično. To, kar je bilo Leni všeč, pa pri tej knjigi ni bilo všeč Timoteju, ki pravi, da »niso 

preveč barvne slike« in da mu ilustracije niso všeč. To navede tudi kot razlog, zakaj se mu zdi 

ta knjiga težja od Cat with(out) hat, za katero pove, da je »barvasta«. Barva je ena izmed 

temeljnih orisnih prvin, poleg točke, linije ter elementa svetlo-temno (D. Haramija in J. Batič, 

2013) in je za učence eden izmed ključnih dejavnikov ocenjevanja ilustracij. Barva ima zelo 

močno estetsko vrednost, saj slike naredi privlačnejše na pogled, otroci pa spontano raje 

gledajo barvne slike (v primerjavi s črno-belimi), zaradi česar ima barva velik vpliv na 

atraktivnost celotne knjige (A. Werner, 2011). Kljub temu da obe slikanici vsebujeta veliko 

barv, se med učenci pojavljajo manjše razlike v tem, ali so jim ilustracije slikanic všeč ali ne. 

Kot pravi učiteljica 2, so si učenci med sabo zelo različni in nekaterim je določen tip 

ilustracije všeč – zaradi česar mu je tudi sama knjiga všeč, drugemu pa ne – zaradi česar mu 

potem celotna knjiga ni všeč.  
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 Ocena naslovnice slikanice  

 

A bit lost 

 
Graf 9: Ocena naslovnice slikanice A bit lost 

Večini učencev je naslovna stran knjige všeč. To potrjujejo odgovori 18 učencev iz 2. c 

razreda in 16 učencev iz 2. a razreda (skupno 69,4 % vseh učencev). Po trem učencem iz 

vsakega razreda (skupno 12,2 % učencev) je naslovna stran srednje všeč, osmim (16,3 % 

učencev) pa ni všeč. Od teh jih je pet iz 2. a razreda. 

 

Cat with(out) hat 

 
Graf 10: Ocena naslovnice Cat with(out) hat 
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Skupno 34 učencem (69,4 % učencev) je naslovnica slikanice všeč. Štirim učencem iz 2. c 

razreda in petim učencem iz 2. a razreda (skupno 18,4 % vseh učencev) je naslovna stran 

srednje všeč, trem učencem 2. a razreda pa naslovnica ni všeč.  

 

Učencem sta bili obe naslovnici všeč, kar je odgovorilo 69,4% učencev. M. Nikolajeva in C. 

Scott (2006) navajata, da obstaja veliko empiričih raziskav, ki potrjujejo dejstvo, da veliko 

mladih bralcev izbere (ali ne izbere) določeno knjigo ravno zaradi naslova. Večina naslovov 

otroških knjig sloni na imenu glavnega junaka ali kombinaciji imena in vzdevka oziroma 

naziva, ki pogosto nakazuje osrednji konflikt v zgodbi. Knjiga A bit lost v naslovu ne 

predstavi glavnega junaka, temveč zgolj osrednji konflikt zgodbe, kar je prav tako pogosto 

izbrani naslov. Tega dopolnjuje ilustracija sove, glavnega junaka, ki je naslikana pod 

naslovom. Ilustracija ja sestavni del naslovnice, ki v nobeni slikanici – brez izjem – ne sme 

manjkati (M. Nikolajeva in C. Scott, 2006). Učenci so mi pri učni uri v 2. a razredu na 

vprašanje, kaj mislijo, da pomeni »A bit lost« odgovorili: »izgubljeno«, »majhno izgubljeno«, 

v 2. c razredu pa na to vprašanje niso imeli odgovora. Posebna in nenavadna je tudi izbrana 

pisava. Druga knjiga je brez naslova in dopušča, da tega izberejo učenci sami. Na vprašanje, 

kaj mislijo, o čem bo govorila zgodba, so učenci obeh razredov v večini v slovenskem jeziku 

odgovorili, da »o mačku/o mucku«. In čeprav naj se knjiga ne bi sodila po ovitku, se pri 

otroškem izbiranju slikanice zgodi ravno to, saj naslovnica bralca pritegne oziroma odvrne od 

branja (D. Haramija in J. Batič, 2013). Po ogledu obeh naslovnic so bili učenci motivirani za 

delo, saj jih je zanimalo, kakšna zgodba se skriva znotraj knjige. Moja opažanja je potrdila 

tudi pri učni uri prisotna Učiteljica 1.  

 

 Ocena postavitve besedila v slikanici  

 

A bit lost 

 

Graf 11: Ocena postavitve besedila v slikanici A bit lost 

Večini učencev, skupno 35 (71,4 % učencev), 21 iz 2. c razreda in 14 iz 2. a razreda, je 

postavitev besedila v slikanici všeč. Enemu učencu iz 2. c razreda in osmim učencem iz 2. a 
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razreda (skupno 18,4 % vseh učencev) je postavitev besedila srednje všeč, trem učencem (6,1 

% učencev) pa ni všeč.  

 

Cat with(out) hat 

 
Graf 12: Ocena odsotnosti zapisanega besedila v slikanici Cat with(out) hat 

Večini učencev, skupno 36 (73,5 % učencev), 19 iz 2. c razreda in 17 iz 2. a razreda je všeč, 

da v slikanici ni bilo zapisanega besedila. Trem učencem (6,1 % učencev) je bilo to srednje 

všeč, osmim (16,3 % učencev) pa to ni bilo všeč.  

 

K. Knight (Knight, 2014) v raziskavi kot najpogosteje izbrane in uporabljene stile pisave med 

učenci navede »Arial«, ki je za branje najenostavnejši, je v veliko knjigah in ima velike črke, 

in »Viner Hand ITC«, ki je zaradi podobnosti z rokopisom učencem predstavljal novost, 

neobičajnost, drugačnost. Tudi pisava, uporabljena v slikanici A bit lost je nekoliko posebna, 

drugačna in učencem predstavlja novost. Oblikovana je bila namreč posebej za to (in še eno 

drugo) slikanico avtorja Chrisa Haughtona. Linije črk so odebeljene, črke so nizke in široke, 

prazni prostori v notranjosti črk pa so pri naslovu celo zapolnjeni. Večini učencev, skupno 34 

učencem iz obeh razredov, je bilo besedilo in njegova postavitev všeč. Pojavile so se razlike 

med razredoma, saj je bilo v 2. a razredu kar osem učencev, ki jim je bilo besedilo in njegova 

postavitev v knjigi A bit lost srednje všeč, in dva, ki jima sploh ni bilo všeč. Besedilo se 

nahaja na svetlejšem delu ilustracije oziroma je z belo barvo napisano na olivno zelenem 

ozadju. Ravno postavitev besedila in slik v slikanici ustvari ritem, in sicer z menjavanjem 

pospešitev in zaviranj razpleta (D. Haramija in J. Batič, 2013).  

 

Pričakovala sem, da bo učencem všeč odsotnost besedila v knjigi Cat with(out) hat. Rezultati 

so pokazali, da je večini učencev (skupno 73 % učencev) to všeč, je pa osem učencev iz obeh 

razredov, ki jim to ni bilo všeč. Sandra je v intervjuju povedala, da bi si želela zapisano 

besedilo, da bi lahko sama prebrala knjigo.  
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 Ocena količine besedila v slikanici  

 

A bit lost 

 
Graf 13: Ocena količine besedila v slikanici A bit lost 

Skupno 32 učencem (65,3 % učencev) se zdi količina besedila ravno pravšnja. Devetim 

učencem 2. a razreda (37,5 % učencev tega razreda) se zdi, da je bilo besedila premalo. Tako 

menijo tudi štirje učenci 2. c razreda. Eden učenec meni, da je bilo besedila preveč. 

 

Cat with(out) hat 

 
Graf 14: Ocena količine besedila v slikanici Cat with(out) hat 

Večini učencev, 15 iz vsakega razreda (skupno 61,2 % učencev), se je zdela količina 

govorjenega besedila ravno pravšnja. Štirim učencem 2. c razreda in petim učencem 2. a 
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razreda (skupno 18,4 % učencev) se je zdelo govorjenega besedila premalo, štirim učencem iz 

vsakega razreda (16,3 % učencev) pa preveč. 

 

Večini učencev se je zdela količina besedila ravno pravšnja. Izstopa 2. a razred, ki bi si želel, 

da bi bilo besedila pri slikanici A bit lost več. To ocenjuje kar 37,5 % učencev tega razreda. 

Mnenja o knjigi Cat with(out) hat so v obeh razredih podobna, saj se večini učencev količina 

govorjenega besedila zdi ravno pravšnja. Tistih, ki se jim zdi ta pretežka, pa je približno 

toliko kot tistih, ki se jim zdi prelahka. V tem primeru se kažejo individualne razlike med 

učenci, ki imajo različno stopnjo znanja in izkušenj v angleškem jeziku. Na razlike znotraj 

razreda opozarjata Ellis in Brewster (2014), ki jih pripisujeta različnim dejavnikom, npr. 

kvaliteti in kvantiteti poučevanja, izvenšolski izpostavljenosti, interesu idr.  

 

 Ocena zahtevnosti besedišča slikanice  

 

A bit lost 

 
Graf 15: Ocena zahtevnosti besedišča slikanice A bit lost 

22 učencem 2. c razreda se je zahtevnost besedišča te slikanice zdela primerna. Enemu učencu 

se je zdela prelahka in dvema učencema pretežka. 

V 2. a razredu se je devetim učencem (37,5 % učencev tega razreda) besedišče zdelo 

primerno, devetim učencem (37,5 % učencev tega razreda) pa pretežko. Štirim učencem  

(16,7 % učencev tega razreda) se je besedišče zdelo prelahko, dva pa na vprašanje nista 

odgovorila. 
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Cat with(out) hat 

 
Graf 16: Ocena zahtevnosti besedišča slikanice Cat with(out) hat 

Večini učencev 2. c razreda, in sicer 16 (64 % učencev tega razreda) se je zahtevnost 

besedišča te slikanice zdela primerna. Trem se je besedišče zdelo prezahtevno, štirim 

prelahko, dva na vprašanje nista odgovorila. 

V 2. a razredu se je desetim učencem (41,7 % učencev tega razreda) besedišče zdelo ravno 

prav težko, enajstim učencem (45,8 % učencev tega razreda) pa pretežko. Štirim učencem 

(16,7 % učencev tega razreda) se je besedišče zdelo prelahko. 

 

Pri oceni zahtevnosti besedišča so se med razredoma pojavile razlike. Večini učencev 2. c 

razreda se je zahtevnost besedišča obeh knjig zdela ravno prav težka. V 2. a razredu so bila 

mnenja zelo deljena. Devetim učencem se je knjiga A bit lost zdela ravno prav zahtevna, 

devetim pa prezahtevna. Knjiga Cat with(out) hat se je zdela pretežka kar 11 učencem, kar je 

41,7 % učencev tega razreda. V obeh razredih je bil manjši delež tistih, ki sta se jim slikanici 

zdeli prelahki. Glede na moje opazovanje bi v razredih pričakovala obratne rezultate, saj sem 

v 2. a razredu dobila občutek, da mi bolje sledijo pri branju, več odgovarjajo v angleškem 

jeziku (oziroma se trudijo odgovoriti v angleškem jeziku) in bolj aktivno sodelujejo. Maši se 

zdi slikanica A bit lost težja zaradi besed, ki se jih lansko leto še niso učili (sova, veverica). To 

menita tudi Zoja in Polona. Sergeju in Timoteju se zdi težja, ker jima celotna slikanica ni bila 

všeč. Lena pove, da so bile besede zahtevne, »slike so mi pa bile jasne«. Eva je povedala, da 

se ji zdi slikanica Cat with(out) hat težja, ker »ima več papirjev ... mislim, iz blaga je narejena 

...«, s čimer je mislila, da je slikanica bolj obširna in da je vsebovala večjo količino 

govorjenega besedila. Sandra pove, da so bile v obeh knjigah besede, ki jih ni razumela, 

nobena od knjig pa se ji ni zdela zahtevna. Tudi Zala je takšnega mnenja.  

Pri branju slikanice Cat with(out) hat so se učencem lahko zdele zahtevne določene besede, ki 

jih ne poznajo, npr. skrinja (ang. chest), hlev (ang. stable) in zobna ščetka (ang. toothbrush). 

Glede na to, da imajo vsi učenci za sabo leto dni poučevanja angleškega jezika, sem 

predvidevala, da poznajo besede živali na kmetiji (krava, miš, mačka idr.) in ostale besede, 

kot so npr. okno (ang. window), omara (ang. closet) in telefon (ang. telephone). Učitelj, ki 

učence poučuje dlje časa, dobro pozna njihov nivo znanja in lahko lažje predvidi količino 
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novega in že usvojenega besedišča. Pri pripovedovanju zgodb s slikanicami brez besedila ima 

za takšno prilagoditev besedišča še posebej veliko možnosti.  

 

7.6.4 Branje aktivizirajočih knjig 

Učenci so odgovarjali na dihotomno vprašanje: »Ali si že kdaj bral takšno knjigo?«. Pri tem 

sem jih opozorila, da z izrazom »takšno knjigo« mislim na knjigo, ki je približno takšne 

velikosti, je iz takšnega materiala, vsebuje razne zavihke in naloge, ima ilustracije in besedilo 

v katerem koli jeziku. Dodala sem, da se vprašanje ne nanaša na pouk angleškega jezika.  

 
Graf 17: Branje aktivizirajočih knjig v preteklosti 

Po 15 učencev iz vsakega razreda (skupaj 61,2 % učencev) še ni držalo v rokah ali bralo 

podobne slikanice. 14 učencev (28,6 % učencev) je takšno slikanico že videlo oziroma bralo. 

5 učencev (10,2 % učencev) na vprašanje ni odgovorilo. 

 

Večina učencev (61,2 % vseh učencev) še ni videlo ali bralo takšne knjige. Sklepam, da je 

razlog za to večja nedostopnost takšnih knjig in nasplošno manjše število aktivizirajočih knjig 

iz blaga. Timotej je v intervjuju omenil, da je že bral knjigo, ki je sicer iz kartona, vsebuje pa 

dele strani, ki so iz različnega materiala, npr. koža raznih živali. Predvidevam, da se je s 

takšnimi knjigami srečala večina ostalih otrok, vključenih v raziskavo. S takšno aktivizirajočo 

slikanico, kot so jo spoznali pri moji učni uri, se še niso srečali.  

 

7.6.5 Branje aktivizirajočih knjig pri angleškem jeziku 

Učenci so odgovarjali na dihotomno vprašanje: »Ali si že kdaj bral takšno knjigo pri urah 

angleškega jezika?«. Pri tem sem jih opozorila, da z izrazom »takšno knjigo« mislim na 

knjigo, ki je približno takšne velikosti, je iz takšnega materiala, vsebuje razne zavihke in 

naloge, ima ilustracije in besedilo (zapisano ali govorjeno) v angleškem jeziku. 
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Graf 18: Branje aktivizirajočih knjig pri pouku angleškega jezika v preteklosti 

Večina učencev (75 % učencev tega razreda) iz 2. a razreda takšne knjige še ni brala pri 

pouku angleškega jezika, šest učencev (25% tega razreda) pa je takšno knjigo že bralo. V 2. c 

razredu je tistih, ki so takšno knjigo že brali, bistveno več. Tako je namreč odgovorilo kar 13 

učencev (52 % učencev tega razreda), devet učencev (36 % učencev tega razreda) pa takšne 

knjige še ni bralo. Trije učenci (12 % učencev tega razreda) na to vprašanje niso odgovorili. 

 

Večina otrok iz 2. a razreda takšne knjige še ni držala v rokah oziroma je učenci še niso brali. 

Ker se takšnih knjig iz blaga načeloma ne dobi v knjižnici in so večinoma produkt domače 

izdelave (poleg tistih, narejenih za igro dojenčkov, ki jim to predstavlja prvi stik s knjigo), 

sem pričakovala, da bo odstotek teh učencev še višji. Ob odgovarjanju učencev na to 

vprašanje sem slišala nekaj učencev pripomniti »Ja, danes smo jo brali,« zaradi česar sem 

pred celotnim razredom poudarila, da se to branje ne šteje in da me zanima, če so knjigo imeli 

v rokah oziroma brali pred našim srečanjem. Na podlagi tega razloga menim, da odgovori v 

tem razredu niso korektni, saj niso vsi učenci popravili svojih odgovorov. Glede na to, da sta 

mi tako njihova lanska učiteljica angleščine, Učiteljica 3, kot letošnja učiteljica, Učiteljica 1, 

povedali, da kaj podobnega še niso brali, potem – vsaj pri pouku angleškega jezika – 

podobnih knjig niso videli ali brali.  

 

7.6.6 Želja po branju slikanic pri pouku angleškega jezika 

 

Učenci so potrdili oziroma zavrgli trditev: »Takšno knjigo bi rad/-a večkrat bral/-a pri 

angleškem jeziku.« 
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A bit lost 

 
Graf 19: Želja po branju slikanic kot je A bit lost pri pouku angleškega jezika 

 

36 učencev (73,5 % učencev) bi radi večkrat brali podobno knjigo, kot je knjiga A bit lost. 

Devet učencev (18,4 % učencev), od tega sedem iz 2. a razreda, podobne knjige ne želi brati 

pri urah angleškega jezika. Štirje učenci (8,2 % učencev) niso podali odgovora. 

 

Cat with(out) hat 

 
Graf 20: Želja po branju aktivizirajočih slikanic kot je Cat with(out) hat pri pouku 

angleškega jezika 
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36 učencev (73,5 % učencev) si v prihodnje želi brati podobnih knjig, kot je Cat with(out) hat. 

Osem učencev (16,3 % učencev) si tega ne želi, pet učencev (10,2 % učencev) pa na 

vprašanje ni odgovorilo.  

 

Razultati so pokazali, da si večina učencev (73,5 % vseh učencev) želi brati podobnih knjig 

pri pouku angleškega jezika, kljub temu da s tem do sedaj še niso imeli izkušenj. Želijo si 

brati knjig v obeh različnih oblikovnih stilih. Različni stili slikanic obogatijo otrokovo 

vizualno izkušnjo in se razlikujejo od zgodb, podanih v učbenikih, saj učencem nudijo širok 

spekter jezikovnih struktur in besedišča, ki ga uporabljajo rojeni govorci takšnega jezika (ang. 

native speaker) (Dunn, 2008).  

 

7.6.7 Primerjava priljubljenosti različnih slikanic 

Po koncu druge ure poučevanja so se učenci morali odločiti, katera izmed dveh slikanic, ki 

smo ju obravnavali skupaj, jim je bolj všeč.  

 

 
Graf 21: Bolj priljubljena slikanica 

 

36 učencem (73,5 % učencev) je bila bolj všeč knjiga Cat with(out) hat. Šestim učencem iz 2. 

a razreda in trem učencem iz 2. c razreda, skupno torej devetim učencem (18,4 % učencev) je 

bila bolj všeč druga knjiga A bit lost. Štirje učenci (8 % učencev) niso izbrali knjige, ki jim je 

bila bolj všeč oziroma so napisali obe knjigi. 

 

Intervjuvani učenci so mi povedali, da jim je knjiga Cat with(out) hat všeč zato, ker lahko 

odkrivaš zavihke (9 učencev) in ker vsebuje naloge (3 učenci),  pri čemer je Timotej povedal, 

da je bilo dobro, ker je vsebovala »pripomočke«, s pomočjo katerih smo delali različne 

naloge. Najbolj se mu je v spomin vtisnila zobna ščetka. Dodal je še, da mu je všeč, ker je 

knjiga vsebovala stvari iz resničnega življenja, ker si na primer tudi doma umivamo zobe z 

zobno ščetko. Luko je ob tem vprašanju zanimalo, če lahko mucku zopet umije zobe. Da se 

mlajši bralci radi igrajo igro skrivalnic (ang. hide and seek) in iščejo skrite elemente v slikah, 

je že leta 1996 v članku Illustrations, Text, and the Child Reader: What are Pictures in 
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Children's Storybooks for? zapisal Zhihui Fang (Fang, 1996). To se do danes ni spremenilo, 

saj je učence to pri branju knjige najbolj motiviralo.  

 

Ostali učenci so odgovorili še, da jim je knjiga všeč zato, ker je iz blaga oziroma ker je zašita 

(3 učenci). Leni je bila všeč zato, ker je »puhasta«, Sergeju pa, ker ima knjiga »take vzorčke, 

pikice ...« in ker se z njo lahko »igraš«. Timotej je o pozitivnih lastnostih knjige povedal še, 

da je »barvna in pisana«, Maša pa, da »so jo tk lepo naredili«. Razlogi, zakaj jim je bila 

slikanica všeč, je torej drugačnost in vizualna privlačnost.  

 

Dva intervjuvana učenca, ki sta za bolj priljubljeno knjigo izbrala A bit lost, sta povedala, da 

jima je bila bolj všeč zaradi zabavne zgodbe. Lena pravi, da ji je knjiga všeč tudi zato, ker 

vsebuje nenavadne barve, za kar pravi, da so »take slike v barvah ... ker veverica ni vijolična, 

ampak rjava, pa medved ni moder, je rjav«, všeč so ji bile tudi »čudne« oblike živali. 

 

7.7 Analiza intervjujev učiteljic 

Izvedla sem intervju s tremi učiteljicami, ki na tej šoli poučujejo angleški jezik na razredni 

stopnji. V intervjujih sem jih vprašala o njihovi rabi različnih didaktičnih pripomočkov pri 

pouku angleškega jezika, motivaciji učencev, uporabi slikanic pri poučevanju, o njihovih 

kriterijih za izbor slikanic ter o slikanicah brez besedila in aktivizirajočih slikanicah.  

 

Nekatere odgovore učiteljic o motivaciji učencev, rabi didaktičnih pripomočkov in slikanic 

sem analizirala že pri poglavju Evalvacija prvih intervjujev in načrtovanje učnih ur in 

slikanic, saj sem jih povezala z odgovori učencev. 

 

Učiteljica 1 je v intervjuju povedala, da ima nasplošno zelo rada slikanice in »zgodbice«. 

Konkretno slikanico zelo poredko prinese v razred, večkrat se poslužuje prostega 

pripovedovanja zgodb preko slik na PowerPointu. To možnost izbere zaradi tega, ker učenci 

bolje vidijo slike. Občasno uporabi tudi program YouTube, preko katerega učencem predvaja 

posnetke, ali konkreten material, npr. lutke.  

 

Pri delu s slikanicami je Učiteljici 1 najbolj všeč sam proces pripovedovanja. To pove tudi 

Učiteljica 2: »To, da maš prosto možnost pripovedovanja. Da lahko sam kaj dodaš ali 

spremeniš. To, da jim s tem, ko menjaš ton glasu, jakost glasu – da jih s tem pritegneš.« Doda, 

da ji je pri slikanicah zelo všeč, ker vsebujejo »pomene, ki so za otroke koristni.« Učiteljici 1 

je pomembna tudi vizualnost, ki jo pritegne k izboru določene slikanice.  

 

Kljub temu da je Učiteljici 1 pomemben vizualen izgled slikanice, je kriterij za izbor 

največkrat povezan s tematiko, ki se mora usklajevati z letnimi pripravami. S tem se strinja 

Učiteljica 2, ki pove, da mora sovpadati s sklopi, ki jih morajo obravnavati. Dodaja, da se bo 

v prihodnje zagotovo poslužila branja slikanice za sprostitev, tudi če se ne navezuje na sklop, 

bi pa v tem primeru najbolj izbirala glede na zahtevnost besedišča slikanice. Učiteljica 3 

navaja iste kriterije, kot najpomembnejšo izpostavi temo (primernost zgodbe in besedišča), na 

drugo mesto pa postavi vizualno privlačnost/izgled slikanice. Vse učiteljice so mnenja, da je 

ta učencem najpomembnejši element slikanice. Učiteljica 2 dodaja, da mora biti knjiga živa in 

zanimiva ter da je pomembno tudi to, da jim je tematsko blizu (da govori o nečem, kar 

poznajo in kar imajo radi). Dodaja, da se večkrat na podlagi ilustracij oziroma vizualnega 

izgleda odločijo, ali jim je celotna knjiga všeč ali ne.  

 

Nobena izmed učiteljic v razredu še ni brala slikanic brez besedila ali aktivizirajoče slikanice. 
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Učiteljica 2 je takšne knjige že videla, ni pa jih še uporabljala. Pove, da je svojim otrokom že 

brala knjige, pri katerih se odpirajo zavihki, ni pa jih še uporabila za poučevanje v razredu.  

 

Učiteljica 1 je povedala, da si predstavlja, »da uspe čudovito v pol manjši skupini.« Dodaja, 

da pri tolikšnem številu učencev (27, kadar so vsi prisotni), ki imajo tako različnie 

sposobnosti, težko izvajaš takšne ure in da koncentracija otrok ves čas niha gor in dol. Pravi, 

da ima velikokrat občutek, da je ne poslušajo, ampak samo čakajo, kdaj jih boš poklical, da 

pridejo na vrsto. »Čaka ... sliši pa sploh ne, kaj govorim.« dodaja. Aktivizirajoča slikanica se 

ji zdi primerna za 1., 2. in 3. razred, pri slednjem bi uporabila kakšno drugo temo, vendar na 

način interaktivnosti. Tako sta odgovorili tudi drugi dve učiteljici.  

 

Učiteljica 1 kot prednost takšne slikanice navaja: »[...] absolutno to, da nardiš točno takšno, 

kot jo hočeš. Ker jo prilagodiš [...] svojim potrebam, željam, razredu. V končni fazi ciljni 

publiki.« Prednost vidi tudi v tem, da učitelj kot ustvarjalec takšnega dela k branju pristopi 

popolnoma drugače, saj ima do knjige »drugačen odnos kot pa do knjige iz knjižnice.« 

Navede primer njenega poučevanja v podaljšanem bivanju, kjer je prinesla svoje knjige iz 

otroštva. Pove, da »so tudi otroci čisto drugačni,« saj čutijo spremembo in vedo, da je to tebi 

pomembno. Učiteljica 3 prednost samostojno izdelane slikanice vidi v tem, da jo izdelaš po 

lastnem okusu in prilagodiš temo, vizualno podobo in zgodbo ustvariš v povezavi s ciljem, ki 

ga želiš doseči. Učiteljica 2 pravi, da je takšna knjiga odlična za začetek ure, da jih pritegne k 

poslušanju, z njo pa lahko v uro odlično vpelješ tematiko tiste ure. Za poučevanje tujega 

jezika se ji zdi to zelo smiselno in bi priporočila tudi ostalim. 

 

Slabost takšne slikanice Učiteljica 1 vidi v tem, da »vzame [...] ogromno časa.« Dodaja pa, da 

je dobro, ker takšno knjigo lahko potem ponovno uporabiš in recikliraš pri kakšni drugi temi. 

To konkretno slikanico bi lahko uporabila tudi za učenje predlogov v angleščini (npr. »in, on, 

under«), navede za primer. Učiteljica 2 je kot slabost izpostavila to, da jo lahko učenci 

uničijo, učitelj pa je ne zna primerno uporabiti v razredu (če s tem nima izkušenj). Učiteljica 3 

slabosti ne vidi.  

 

Vse učiteljice vidijo veliko več prednosti kot slabosti samostojne izdelave (aktivizirajoče) 

slikanice. Pri načrtovanju pa je vsekakor treba biti premišljen in učno uro skrbno načrtovati. V 

kolikor je izdelana premišljeno in učencem predstavljena na zanimiv način, lahko isto 

slikanico na različne načine uporabiš pri poučevanju tujega jezika ali katerega koli drugega 

šolskega predmeta. Aktivizirajoča slikanica (izdelana iz blaga ali katerega koli drugega 

materiala) pa pri tem nudi še več možnosti, saj lahko odstraniš ali zamenjaš določene 

elemente in slikanico prilagodiš novim ciljem.  

 

7.8  Diskusija 

Odgovorimo lahko na prvo raziskovalno vprašanje. 

 

Prvo raziskovalno vprašanje: Ali se pojavljajo razlike v motiviranosti učencev drugega 

razreda med uporabo različnih vrst slikanic? 

 

V 2. c razredu so se glede na opazovanje pojavile razlike v motiviranosti učencev pri 

obravnavi obeh slikanic, saj so se učenci bolj odzivali in sodelovali pri branju slikanice Cat 

with(out) hat. Tudi pri poučevanju v 2. a razredu je bilo med branjem slikanice Cat with(out) 

hat manj motečih dejavnikov. Pod slednje štejem: obračanje v nasprotno smer (stran od mene 

in slikanice), pogovarjanje z drugim učencem, risanje ali barvanje, gledanje skozi okno, 
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miselna odsotnost učenca, glasno govorjenje in fizična aktivnost z namenom pritegnitve 

pozornosti drugih učencev. Vsi dejavniki so bili obvladljivi, vendar kljub temu moteči in so 

občasno prekinjali načrtovan potek ure.  

Vsi intervjuvani učenci so povedali, da sta jim bili učni uri z obravnavanima slikanicama 

všeč. To je povedal tudi Timotej, ki mu sicer ure angleškega jezika niso všeč. Povedal je, da 

mu je bilo všeč, ker smo se »zabavali.« Drugi razlog za všečnost učne ure učencem  je 

navedla Eva, ki je dejala, da je bilo »bolj zanimivo«, najbolj všeč pa ji je bilo, ker sem 

pripovedovala zgodbo. Tudi Luku, Sandri, Maši, Timoteju, Sergeju in Jerci je bilo najbolj 

všeč branje knjige. Žanu in Ajdi je bilo najbolj všeč to, da smo »knjigo odpirali in zapirali«, s 

čimer mislita na odpiranje zavihkov v knjigi Cat with(out) hat. Lena je povedala, da ji je bilo 

najbolj všeč, »ko smo se s slikicami igrali« ter ko smo »kapo iskali«. Polona je povedala, da 

sta ji je bili uri všeč zaradi tega, »ker ste nam zelo veliko pokazali pa veliko smo se igrali.« 

Lena je bila edina, ki je poleg branja omenila še katero drugo dejavnost, ki ji je bila všeč, 

Sergej pa je bil edini, ki je omenil, da mu je bilo v teh dveh urah všeč tudi reševanje anketega 

vprašalnika. Vsem ostalim učencem je bil najbolj všeč sam proces branja slikanice.  

Glede na zbrane podatke lahko potrdimo, da se med učenci pojavljajo razlike v motiviranosti 

med obravnavo različnih slikanic. Učenci so bili motivirani tudi pri branju klasične slikanice, 

vendar se je motiviranost za delo še bolj pokazala pri branju slikanice Cat with(out) hat, ki jo 

je večina učencev (73,5 % učencev) na anketnem vprašalniku izbrala za bolj priljubljeno 

slikanico. Razlike v motiviranosti je opazila tudi Učiteljica 1, ki je opazovala vse učne ure. 

 

Odgovorimo lahko tudi na drugo raziskovalno vprašanje. 

 

Drugo raziskovalno vprašanje: Kako učenci drugega razreda ocenjujejo uporabo različnih 

vrst slikanic za poučevanje angleškega jezika? 

 

V oceni elementov slikanice (material, velikost, ilustracije, postavitev besedila, naslovnica in 

količina besedila) se med obravnavanima slikanicama glede na rezultate anketnih 

vprašalnikov niso pojavile razlike med učenci. Večini sta bila všeč oba materiala (tako papir 

kot blago), ilustracije obeh slikanic (tako grafično naslikane kot sešite podobe), postavitev 

besedila oziroma odsotnost besedila, naslovnici obeh slikanic, količina besedila obeh slikanic 

ter velikost obeh slikanic. V 2. a razredu so se pojavile razlike v oceni zahtevnosti besedišča, 

saj se je skoraj polovici učencev (45,8 % učencev tega razreda) besedišče knjige Cat with(out) 

hat zdelo prezahtevno. Na tem mestu bi zopet poudarila prednosti učiteljeve samostojne 

izdelave slikanice oziroma prilagoditve že obstoječe slikanice, saj pozna nivo znanja učencev 

in lahko lažje predvidi količino novega in že usvojenega znanja. Pri pripovedovanju zgodb s 

slikanicami brez besedila ima za takšno prilagoditev še posebej veliko možnosti.  Slikanica 

Cat with(out) hat je večini učencev (73,5 % učencem) bolj všeč, kot razlog pa so največkrat 

navedli njeno interaktivnost, torej možnost odpiranja in zapiranja zavihkov. Večina učencev 

(73,5 % učencev iz vsakega razreda) si pri pouku angleškega jezika želi brati podobnih knjig 

– tako klasičnih slikanic kot aktivizirajočih slikanic (iz blaga).  

S tem do sedaj niso imeli izkušenj, eden izmed učencev je v intervjuju pred obravnavanima 

učnima urama dodal, da bi se mu zdelo branje knjige pri angleščini težko. Ker učenci teh dveh 

razredov nasplošno radi berejo in poslušajo branje knjig, menim, da bi (tisti učenci, ki imajo s 

tem težave) s pogostejšo uporabo na zgodbi temelječih učnih ur pri pouku angleškega jezika 

izgubili ta strah pred nerazumevanjem zgodbe. Zaradi občutka prebrane angleške knjige bi 

bili za učenje tujega jezika še bolj motivirani. To potrjujejo tudi v teoretičnem delu 

izpostavljene teorije. Seveda pa je ravno zaradi tega ključnega pomena, da je učitelj seznanjen 

s to metodo dela in jo v razredu zna ustrezno uporabiti. 
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Odgovorimo lahko na tretje raziskovalno vprašanje. 

 

Kako učiteljice, vključene v raziskavo, ocenjujejo uporabo različnih vrst slikanic za 

poučevanje angleškega jezika v drugem razredu? 

 

Kot kriterij za izbor določene slikanice pri učiteljicah prevladuje besedišče oziroma tema, ki 

se mora usklajevati s tematiko in cilji učnega načrta. Poleg tega je Učiteljici 1 pomemben tudi 

vizualni izgled slikanice, kar je – ob strinjanju vseh učiteljic – pomemben dejavnik tudi za 

učence. Tako so odgovorili tudi učenci, saj pri branju obeh knjig izstopa ilustracija kot 

element, ki je bil učencem pri branju najbolj všeč. Ostalim elementom učiteljice ne posvečajo 

toliko pozornosti. Učiteljica 3 pravi, da so ti elementi sicer pomembni učencem in da jih 

opazijo. Med najpomembnejše zanje izpostavi ilustracije, material in besedišče. Vse učiteljice 

so mnenja, da je pri poučevanju tujega jezika smiselno uporabljati različne vrste slikanic. Nad 

uporabo konkretne slikanice iz blaga je bila navdušena Učiteljica 1, saj je videla, kakšen 

odziv je dosegla pri učencih. Slikanica se je zdela primerna za poučevanje angleškega jezika 

od 1. do 3. razreda tudi ostalima dvema učiteljicama, ki v njej vidita veliko prednosti. 

Učiteljice se sicer redko poslužujejo uporabe na zgodbi temelječe metodologije. Učiteljica 1 

to utemelji z razlogom, da za obravnavo ene slikanice porabi veliko učnih ur. Učiteljici 2 se 

zdi uporaba slikanic primerna za začetek ure, s čimer bi učence motivirala in jih vpeljala v 

temo določene ure.   
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IV SKLEP 
 

Pri uporabi na zgodbi temelječega pristopa ima učitelj na voljo široko paleto slikanic, ki jih 

lahko uporabi pri poučevanju tujega jezika. V grobi delitvi slikanice ločujemo glede na 

razmerje besedila in ilustracije, razlikujejo pa se še v številnih drugih elementih, ki se v vsaki 

slikanici povežejo v celoto. Kot pravita Salisbury in Styles (2013, str. 50): »Najboljše 

slikanice postanejo mini galerije v naših domovih – so skupek koncepta, umetniškega dela, 

oblikovanja in izdelave, ki ponuja užitek in stimulira domišljijo tako otrok kot odraslih.« 

 

Vsi intervjuvani učenci so povedali, da sta jim bili učni uri z uporabo na zgodbe temelječe 

metodologije všeč, česar ne trdijo za njihovo oceno učnih ur angleškega jezika, ki so jih bili 

deležni v preteklosti. Prav tako sta jim bili všeč obe slikanici, tako klasična kot aktivizirajoča 

slikanica iz blaga.  

 

Če primerjamo klasično slikanico in aktivizirajočo slikanico, so se glede na moje in 

učiteljičino opazovanje učenci bolj odzivali in aktivneje sodelovali pri branju aktivizirajoče 

slikanice. Pri tem želim poudariti, da so aktivno sodelovali tudi pri branju klasične slikanice, 

vendar so bile kljub temu opazne razlike. Razloge za to lahko najdemo v tem, da jim je 

aktivizirajoča slikanica predstavljala novost, drugačnost in njihovo aktivnejšo vključitev v 

branje. Iz teh razlogov so jo izbrali za bolj priljubljeno slikanico. Kljub temu pa si velika 

večina otrok želi pri pouku angleškega jezika brati več knjig – tako klasičnih kot 

aktivizirajočih.  

 

Pri učenčevi oceni različnih elementov slikanice, kot so: material, velikost, ilustracije, 

postavitev besedila, naslovnica in količina besedila, se med slikanicama niso pojavile razlike. 

Posamezni elementi ustvarjajo celoto slikanice takšno, kot je. In ta je učencem všeč ali pa jim 

ni. Razlike so se pokazale zgolj v enemu razredu, in sicer pri njihovi oceni zahtevnosti 

določene slikanice. Pri uravnavanju tega elementa ima učitelj tega konkretnega razreda 

možnosti prilagajanja besedišča potrebam njegovih učencev. To je velika prednost, saj pozna 

nivo znanja učenca in lahko lažje predvidi količino novega in že usvojenega znanja, slikanica 

brez besedila in lastno izdelana (aktivizirajoča) slikanica pa mu pri tem puščata še posebej 

odprte možnosti za individualiziranje. Nad uporabo različnih slikanic pri pouku angleškega 

jezika so se navdušile tudi učiteljice, ki pravijo, da jih bodo v prihodnje zagotovo večkrat 

prinesle v razred. 

 

Ob pogledu na rezultate in njihovo interpretacijo lahko trdimo, da je bil glavni cilj 

magistrskega dela dosežen. Uporaba na zgodbi temelječe metodologije je bila v razredih 

dobro sprejeta. Učenci so bili ob branju klasične in aktivizirajoče slikanice motivirani za delo, 

kar se je pokazalo z njihovo stopnjo odzivnosti in željo po sodelovanju in odgovarjanju na 

vprašanja. Na tem mestu bi omenila še možne izboljšave izpeljane raziskave. Ta bi imela še 

večjo veljavnost, če bi v obeh razredih izvedla več ur z uporabo na zgodbi temelječe 

metodologije in pri tem učence seznanila s še z več dejavnostmi pred, med in po branju. Pri 

tem bi bilo smiselno uporabiti več raznolikih, aktivizirajočih slikanic, ki bi jih učenci lahko 

primerjali med sabo. Zanimivo bi bilo videti primerjavo uporabe aktivizirajoče slikanice z 

manjšo skupino otrok ter iskanje možnosti učinkovite uporabe aktivizirajoče slikanice v 

večjih razredih, pri čemer bi bili učenci še bolj v konkretnem stiku s knjigo. Mojo raziskavo 

bi vsekakor nadgradilo mnenje dodatnih učiteljev oziroma učiteljic, ki bi opazovali poučevane 

ure, in intervjuvanje vseh učencev iz posameznega razreda, s čemer bi razširila vzorec in 

pridobila celoten pogled razreda na obravnavano tematiko.  
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Zgodbe so najstarejša oblika literature in kljub poskusom, da bi ta proces na nek način 

posnemali ali nadgradili (z raznimi pripovedovanji preko elektronskih naprav), zgolj klasično 

pripovedništvo ohranja svoj čar. Želela bi si, da so tako kot otroci tudi učitelji očarani nad 

slikanicami in da bodo ta čar pripovedništva ponesli v svoje razrede. Učitelje želim spodbuditi 

k uporabi raznolikih (ne samo po vsebini, ampak tudi po zunanjih značilnostih) slikanic pri 

poučevanju tujega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Upam, da bo izdelava 

moje lastne aktivizirajoče slikanice k ustvarjanju spodbudila še kakšnega drugega 

učitelja/učiteljico in da bodo s tem vsesplošno veselje do dela s knjigami prenesli na učence.  
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VI PRILOGE 

Priloga 1: Opazovalni list 
Slikanica: A bit lost (Chris Haughton) 

Ciljna področja:  

 Motivacija 

 Sodelovanje 

 Problemske situacije 

 

 

 

 

2. A 

 

 

 

 

 

 

2. C 

 

 

Slikanica: Cat with(out) hat (lastna izdelava) 

Ciljna področja:  

 Motivacija 

 Sodelovanje 

 Problemske situacije 

 

 

 

 

 

 

2. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. C 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za učence 

 
 

RAD/-A POSLUŠAM BRANJE KNJIG.              

RAD/-A BEREM KNJIGE.              

RAD/-A POSLUŠAM BRANJE KNJIG PRI ANGLEŠČINI.              

RAD/-A BEREM KNJIGE PRI ANGLEŠČINI.              
 

BESEDILO  

ILUSTRACIJE NASLOVNICA 

ZGODBA/TEMA NAČIN BRANJA 
 

MATERIAL      

VELIKOST      

ILUSTRACIJE      

NASLOVNICA      

POSTAVITEV BESEDILA      

KOLIČINA BESEDILA      
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BESEDIŠČE      

 

 

TAKŠNO KNJIGO SEM ŽE BRAL/-A.              

TAKŠNO KNJIGO SEM ŽE BRAL/-A PRI ANGLEŠČINI.              

TAKŠNO KNJIGO BI RAD/-A VEČKRAT BRAL/-A PRI ANGLEŠČINI.           
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Priloga 3: Anketni vprašalnik za učence (z dopisano razlago) 

 
Sem fant/punca (obkroži) 

 

RAD/-A POSLUŠAM BRANJE KNJIG.       (DA)       (NE) 

RAD/-A BEREM KNJIGE.            (DA)       (NE) 

RAD/-A POSLUŠAM BRANJE KNJIG PRI ANGLEŠČINI.      (DA)       

(NE) 

RAD/-A BEREM KNJIGE PRI ANGLEŠČINI.     (DA)       (NE) 

 

PRI BRANJU TE KNJIGE MI JE BILO NAJBOLJ VŠEČ: 
(Obkroži, kar ti je bilo pri branju te knjige najbolj všeč.) 

BESEDILO 
(Če ti je všeč, kako so zapisane črke, besede v 

knjigi, kako je besedilo v knjigi postavljeno ipd.) 

 

ILUSTRACIJE 
(Če ti je všeč, kakšne so ilustracije, slike v 

knjigi.) 

NASLOVNICA 
(Če ti je všeč, kakšna je naslovnica te knjige.) 

ZGODBA/TEMA 
(Če ti je všeč, o čem je govorila zgodba.) 

NAČIN BRANJA 
(Če ti je všeč, na kakšen način smo prebrali to 

knjigo.) 
 

MATERIAL      
(mi je všeč/ni nič posebnega, mi je srednje všeč/mi ni všeč) 

VELIKOST      
(mi je všeč/prevelika/premajhna) 

ILUSTRACIJE      
(mi je všeč/niso nič posebnega, so mi srednje všeč/mi ni všeč) 
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NASLOVNICA      
(je zanimiva/ni nič posebnega, mi je srednje všeč/ni zanimiva) 

POSTAVITEV BESEDILA      
(mi je zelo všeč/mi je všeč/mi ni všeč) 

KOLIČINA BESEDILA      
(ravno prav besedila/premalo besedila/preveč besedila) 

BESEDIŠČE      
(ravno prav zahtevno/prelahko/prezahtevno) 

 

TAKŠNO KNJIGO SEM ŽE BRAL/-A.   (DA)       (NE) 

TAKŠNO KNJIGO SEM ŽE BRAL/-A PRI ANGLEŠČINI.   (DA)       (NE) 

TAKŠNO KNJIGO BI RAD/-A VEČKRAT BRAL/-A PRI ANGLEŠČINI.   (DA)       (NE) 
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Priloga 4: Vprašanja za intervjuje učencev pred izvedenima učnima urama 
 

OSNOVNI PODATKI 

– Kako ti je ime? 

– Koliko si star/-a? 

 

SPLOŠNO O ANGLEŠKEM JEZIKU IN SLIKANICAH 

– Ali imaš rad/-a ure angleškega jezika? 

– Kaj ti je pri urah angleškega jezika najbolj všeč? 

– Ali pri urah angleškega jezika kdaj berete slikanice? 

– Ali nasplošno rad/-a bereš? 

 

O BRANJU IN ZNAČILNOSTIH SLIKANIC 

– Kaj ti je pri branju slikanic najbolj všeč? 

– O čem najraje bereš slikanice? 

– Ali ti je pomembno, kakšna sta material in velikost slikanice, koliko je ilustracij in 

besedila? 

– O čem bi si želel/-a brati pri pouku angleškega jezika? 

 

SLIKANICA BREZ BESEDILA, AKTIVIZIRAJOČA SLIKANICA 

– Ali si kdaj bral/-a slikanico, ki ni imela zapisanega besedila in je imela samo 

ilustracije? 

– Ali si kdaj bral/-a slikanico, ki ni imela papirnatih listov, ampak je bila narejena iz 

blaga? 

– Ali bi želel/-a brati takšno slikanico pri pouku angleškega jezika?  
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Priloga 5: Vprašanja za intervjuje učencev po izvedenima učnima urama 
 

URI ANGLEŠKEGA JEZIKA IN OBRAVNAVANI SLIKANICI 

– Ali sta ti bili všeč obe uri angleškega jezika? 

– Ali sta ti bili všeč slikanici, ki smo ju brali pri urah? 

– Katera slikanica ti je bila bolj všeč? Zakaj? 
 

O OBRAVNAVANIH SLIKANICAH 

– Po čem sta se razlikovali ti dve slikanici? 

– Te je motilo ali ti je bilo všeč, da je bila ena slikanica iz blaga in ni imela besedila? 

 

AKTIVIZIRAJOČA SLIKANICA 

– Kaj ti je bilo najbolj všeč pri aktivizirajoči slikanici? 

– Kakšne so se ti zdele naloge pri aktivizirajoči slikanici? 

– Katera knjiga se ti je zdela bolj zahtevna? Zakaj?  
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Priloga 6: Vprašanja za intervjuje učiteljic 
 

– Kaj ste po izobrazbi? 

– Koliko let že učite angleški jezik na razredni stopnji? 

– V katerem razredu trenutno poučujete? 

 

SPLOŠNO O UPORABI SLIKANIC PRI POUKU ANGLEŠKEGA JEZIKA 

– Se vam zdi, da učenci radi sodelujejo pri urah angleškega jezika? 

– Katere didaktične pripomočke najraje uporabljate pri poučevanju angleškega jezika? 

– Ali pri poučevanju uporabljate/berete slikanice? 

– Se vam zdi, da branje slikanic učence motivira za učenje tujega jezika? 

 

ZNAČILNOSTI SLIKANIC 

– Kaj vam je pri učni uri z uporabo slikanic najbolj všeč? 

– Po katerih kriterijih izbirate slikanice? 

– Ali uporabljate raznolike slikanice glede na teksturo papirja/izgled ilustracij/količino 

besedila/ipd.? 

– Katera lastnost je po vašem mnenju učencem najpomembnejša? 

 

SLIKANICE BREZ BESEDILA, AKTIVIZIRAJOČE SLIKANICE 

– Ali ste z učenci kdaj brali slikanico brez besedila? 

– Ali ste z učenci kdaj brali aktivizirajočo slikanico? 

– Ali ste kdaj sami izdelali slikanico? 

– Vidite kakšne prednosti/slabosti konkretne aktivizirajoče slikanice? 
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Priloga 7: Kodiranje intervjujev učencev pred poučevanima urama 
 

 

OSNOVNI 

PODATKI 

Aleš: 7 

Eva: 7 

Žan: 7 

Luka: 6 

Jerca: 7 

Sandra: 7  

Timotej: 7 

Ajda: 7 

Maša: 6 

Zoja: 7 

Lena: 7 

Sergej: 7 

Polona: 7 

 

 

 

Starost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNO O 

ANGLEŠKEM 

JEZIKU IN 

SLIKANICAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali imate radi ure angleškega jezika?  

 

 

Všečnost 

predmeta 

angleški jezik 

 

 

 

 

Aleš: Da. 

Eva: Da. 

Žan: Da. 

Luka: Tako-tako. 

Jerca: Da. 

Sandra: Da. 

Timotej: Ne. 

Ajda: Da, zelo. 

Maša: Da. 

Zoja: Da. 

Lena: Da. 

Sergej: Tako-tako. 

Polona: Da. 

Kaj ti je pri urah angleškega jezika najbolj 

všeč? 

 

 

 

Najljubša 

dejavnost pri 

angleškem jeziku 

 

 

 

Aleš: Učenje novega 

besedišča o živalih 

(kako se poimenujejo 

živali v angleškem 

jeziku). 

Eva: Pogovarjanje v 

angleškem jeziku, 

učenje novega 

besedišča. 

Žan: Učenje novega 

besedišča, branje. 

Luka: Bingo. 

Jerca: Učenje barv, 

risanje. 

Sandra:  Učenje 

novega besedišča. 

Timotej: Nič mi ni 

všeč, ker nič ne 

razumem. 

Ajda: Demonstracija 

in govor učiteljice, 

učenje pesmic. 

Maša: Učenje novega 

besedišča (lahko ga 

uporabim, če kam 

grem). 

Zoja: Risanje. 

Lena: Učenje pesmi in 

novega besedišča. 

Sergej: Risanje. 

Polona: Učenje 

novega besedišča. 

Ali pri urah angleškega jezika kdaj berete 

slikanice? 

 

 

 

 

Branje slikanic 

pri angleškem 

jeziku 

 

 

 

 

Aleš: Ne še. 

Eva: Ne. 

Žan: Ne. 

Luka: Ne. 

Jerca: Ne. 

Sandra: Da, o živalih. 

Timotej: Ne. 

 

Ajda: Ne. 

Maša: Ne. 

Zoja: Ne. 

Lena: Ne. 

Sergej: Da (po delih, 

nikoli cele knjige) . 

Polona: Ne. 

Ali nasplošno rad/-a bereš slikanice?  



87 

 

Aleš: Da. 

Eva: Da. 

Žan: Da. 

Luka: Da. 

Jerca: Da. 

Sandra: Da. 

Timotej: Da. 

Ajda: Da. 

Maša: Da. 

Zoja: Da. 

Lena: Da. 

Sergej: Da (rad jih 

tudi samo gledam). 

Polona: Da. 

 

 

Branje slikanic na 

splošno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O BRANJU IN 

ZNAČILNOSTIH 

SLIKANIC 

 

 

 

 

 

Kaj ti je pri branju slikanic najbolj všeč?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Najljubši element 

branja 

Aleš: Branje (ker 

znam brati). 

Eva: Branje 

domišljavih, 

zanimivih zgodb. 

Žan: Branje (učiš se 

boljše brati). 

Luka: Da lahko 

povem boljšo bralno 

značko. 

Jerca: Da se kaj naučiš 

in ker je »fajn« brati. 

Sandra: Lepe slike in 

da se ob branju kaj 

naučim. 

Timotej: Branje (učiš 

se boljše brati). 

Ajda: Smešne zgodbe, 

zanimivi naslovi, lepe 

ilustracije. 

Maša: Ker spoznavam 

nove zgodbe. 

Zoja: Branje (ker 

znam brati). 

Lena: Ob branju se kaj 

naučim, najdem lepo 

poved ali besedo. 

Sergej: Branje (ker 

znam brati in ker se 

učim boljše brati). 

Polona: Zanimive 

zgodbe z napeto in 

smešno vsebino. 

O čem najraje bereš slikanice?  

 

 

 

 

 

 

 

Vsebina slikanic 

Aleš: O živalih. 

Eva: O konjih, o 

mišku Tipu in 

Frančku. 

Žan: / 

Luka: O mišku Tipu 

in Frančku. 

Jerca: Vse, o 

Garfieldu in Zgodbe 

za minutko. 

Sandra: O zdravju, 

pesmice (Barčica po 

morju plava). 

Timotej: Sneguljčica 

in sedem palčkov, 

stripe o vitezih. 

Ajda: O princeskah, 

Nodiju, Frančku, 

Petru Nosu. 

Maša: O princeskah in 

kraljicah ter o 

posebnih stvareh (npr. 

zdravstvu). 

Zoja: O živalih. 

Lena:  Rdečo kapico, 

Zlatolasko, 

Sneguljčico. 

Sergej: O revnih 

kmetih, Rdečo 

Kapico. 

Polona: O živalih. 

Ali ti je pomembno, kakšen je material in 

kakšna velikost slikanice, koliko je ilustracij 

in besedila? 
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Aleš: Ne, vse knjige 

so mi všeč. 

Eva: Rada imam 

velike knjige z veliko 

stranmi in veliko 

ilustracijami. 

Žan: Navadne knjige z 

veliko besedila, veliko 

ilustracij. 

Luka: knjiga z 

mehkimi listi, veliko 

ilustracij. 

Jerca: Vseeno mi je, 

kakšen je papir, 

ilustracij pa naj bo 

toliko kot besedila. 

Sandra: Srednja 

velikost, za material 

mi je vseeno, malo 

besedila in veliko 

ilustracij. 

Timotej: Všeč so mi 

črno-beli stripi (veliko 

ilustracij, veliko 

besedila, vsebuje 

naloge npr. Križanke). 

Ajda: Srednje velike 

knjige s tiskanimi 

črkami, veliko črno-

belih ilustracij, veliko 

besedila. 

Maša: Veliko 

ilustracij, malo 

besedila.  

Zoja: Knjiga s 

papirnatimi listi, 

veliko ilustracij, malo 

besedila. 

Lena: Velike in male 

knjige z veliko 

ilustracijami in malo 

besedila. 

Sergej: Knjige s 

tankimi listi, veliko 

ilustracijami in veliko 

besedila.  

Polona: Manjša 

knjiga, da jo lahko 

lažje držim, veliko 

ilustracij in besedila.  

 

 

 

 

 

 

 

Mnenje o 

oblikovanju 

slikanice 

O čem bi si želel/-a brati pri pouku 

angleškega jezika? 

 

 

 

 

 

Želja po branju 

pri angleškem 

jeziku 

Aleš: Ne vem. 

Eva: O teh, ki so 

našteti pri prejšnjem 

vprašanju. 

Žan: / 

Luka: Kako je 

sestavljeno naše telo 

in o živalih. 

Jerca: O živalih 

(zajčkih, mucah, 

kužkih). 

Sandra: O mucah. 

Timotej: Maugli. 

Ajda: O princeskah, 

npr. Frozen. 

Maša: Ne vem. 

Zoja: O hrčkih. 

Lena: Ne vem. 

Sergej: O revnih 

kmetih in Rdeči 

kapici.  

Polona: O živalih in o 

čem drugem (npr. o 

ljudeh). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali si kdaj bral/-a slikanico, ki ni imela 

zapisanega besedila in je imela samo 

ilustracije? 

 

 

 

 

 

 

Branje slikanice 

brez besedila 

Aleš: Ne. 

Eva: Ne. 

Žan: Ne. 

Luka: Ne. 

Jerca: Da (o 

princeskah, imela je 

Ajda: Videla jo je, ko 

si jo je izposodila 

sestra. 

Maša: Ja (o zmajčku, 

imela je zapisanih 

nekaj besed). 
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SLIKANICA BREZ 

BESEDILA, 

AKTIVIZIRAJOČA 

SLIKANICA 

 

 

zapisanih nekaj 

besed). 

Sandra: Ne. 

Timotej: Ne. 

 

Zoja: Ne. 

Lena: Ne. 

Sergej: Ne. 

Polona: Da (o živalih 

na odru). 

 

Ali si kdaj bral/-a slikanico, ki ni imela 

papirnatih listov, ampak je bila narejena iz 

blaga? 

 

 

 

 

 

Branje slikanice 

iz blaga 

Aleš: Ne. 

Eva: Ne. 

Žan: Ne. 

Luka: Ne. 

Jerca: Ne. 

Sandra: Ne. 

Timotej: Ne (ima pa 

knjigo, ki vsebuje 

mehke elemente na 

straneh). 

 

Ajda: Ne. 

Maša: Ne. 

Zoja: Ne. 

Lena: Ne (ima pa njen 

brat knjigo, ki vsebuje 

mehke elemente na 

straneh). 

Sergej: Ne. 

Polona: Ne. 

 

Ali bi želel/-a brati takšno slikanico pri 

pouku angleškega jezika? 

 

 

 

Želja po branju 

slikanice iz blaga 

pri pouku 

angleškega jezika 

Aleš: Ne (bila bi 

pretežka). 

Eva: Da. 

Žan: Da. 

Luka: Da. 

Jerca: Da. 

Sandra: Da. 

Timotej: Da. 

 

Ajda: Da. 

Maša: Da. 

Zoja: Da. 

Lena: Ne (brez 

posebnega razloga). 

Sergej: Da. 

Polona: Da. 
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Priloga 8: Kodiranje intervjujev učencev po poučevanima urama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URI 

ANGLEŠKEGA 

JEZIKA IN  

OBRAVNAVANI 

SLIKANICI 

 

 

 

 

Ali sta ti bili všeč ti dve uri angleškega 

jezika? 

 

 

 

 

Všečnost 

poučevanih ur 

Aleš: Da. 

Eva: Da. 

Žan: Da. 

Luka: Da. 

Jerca: Da. 

Sandra: Da. 

Timotej: Da. 

 

Maša: Da. 

Zoja: Da. 

Lena: Da. 

Sergej: Da. 

Polona: Da. 

 

Ali sta ti bili všeč slikanici, ki smo ju brali 

pri teh dveh urah? 

 

 

 

 

Všečnost slikanic 

Aleš: Da. 

Eva: Da. 

Žan: Da. 

Luka: Da. 

Jerca: Da. 

Sandra: Da. 

Timotej: Da. 

Maša: Da. 

Zoja: Da. 

Lena: Da. 

Sergej: Da. 

Polona: Da. 

 

Katera slikanica ti je bila bolj všeč? Zakaj?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolj všečna 

slikanica 

Aleš: Cat with(out) 

hat, ker lahko odpiraš 

zavihke in ker je iz 

blaga. 

Eva: Cat with(out) hat, 

ker lahko odpiraš 

zavihke in ker je bolj 

zanimiva. 

Žan: Cat with(out) hat, 

ker lahko odpiraš 

zavihke. 

Luka: A bit lost, ker 

ima zabavno zgodbo. 

Jerca: Cat with(out) 

hat, ker lahko odpiraš 

zavihke. 

Sandra: Cat with(out) 

hat, ker je zašita. 

Timotej: Cat with(out) 

hat, ker je imela 

material za izvajanje 

nalog (ščetka za 

umivanje zob). 

Maša: Cat with(out) 

hat, ker lahko 

odpiraš zavihke. 

Zoja: Cat with(out) 

hat, ker vsebuje 

zavihke in material 

za izvajanje nalog. 

Lena: Cat with(out) 

hat, ker je 

»puhasta«, ima lepe 

ilustracije in naloge. 

Sergej: Cat 

with(out) hat, ker je 

bolj zanimiva in 

lepa, vsebuje 

zavihke in se lahko 

igraš.  

Polona: A bit lost, 

ker ima zabavno 

zgodbo.  

 

 Po čem sta se razlikovali ti dve slikanici?  
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O 

OBRAVNAVANIH 

SLIKANICAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleš: Po materialu, ena 

nima zavihkov. 

Eva: Po materialu. 

Žan: Po materialu. 

Luka: Po materialu. 

Jerca: Po material, ena 

nima besedila.  

Sandra: Po materialu,  

besedilu in drugačnih 

ilustracijah. 

Timotej: Po materialu, 

ena je brez 

pripomočkov. 

Maša: Po 

materialu, vsebini, 

ena nima zavihkov. 

Zoja: Po materialu, 

debelosti knjige. 

Lena: Po 

materialu, 

velikosti, ena ima 

ilustracije, druga 

pa zavihke. 

Sergej: Po 

velikosti, barvi. 

Polona: Po 

materialu. 

 

 

 

 

Razlika med 

slikanicama 

Te je motilo ali ti je bilo všeč, da je bila ena 

slikanica iz blaga in ni imela besedila? 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena materiala 

aktivizirajoče 

slikanice 

Aleš: Všeč mi je bilo. 

Eva: Všeč mi je bilo (bi 

pa imela še 

aktivizirajočo slikanico 

iz papirja). 

Žan: Všeč mi je bilo. 

Luka: Všeč mi je bilo 

(bi pa imela še 

aktivizirajočo slikanico 

iz papirja). 

Jerca: Všeč mi je 

material, pri 

aktivizirajoči slikanici 

bi si želela zapisano 

besedilo. 

Sandra: Všeč mi je bilo. 

Timotej: Všeč mi je 

bilo. 

Maša: Všeč mi je 

bilo. 

Zoja: Všeč mi je 

bilo. 

Lena: Všeč mi je 

bilo. 

Sergej: Všeč mi je 

bilo. 

Polona: Všeč mi je 

bilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj ti je bilo najbolj všeč pri aktivizirajoči 

slikanici? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolj priljubljen 

element branja 

aktivizirajoče 

slikanice 

Aleš: Odpiranje 

zavihkov. 

Eva: Odpiranje 

zavihkov, lepa izdelava 

(različni materiali). 

Žan: Izvajanje nalog 

(klicanje po telefonu). 

Luka: Odpiranje 

zavihkov. 

Jerca: Odpiranje 

zavihkov. 

Sandra: Izvajanje nalog 

(odklepanje skrinje s 

ključi). 

Maša: Odpiranje 

zavihkov, lepa 

izdelava, ugibanje, 

kaj se skriva pod 

zavihki. 

Zoja: Odpiranje 

zavihkov, 

pripomočki 

(gumbi). 

Lena: Odpiranje 

zavihkov, material, 

ilustracije. 

Sergej: Odpiranje 

zavihkov. 
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AKTIVIZIRAJOČA 

SLIKANICA 

 

 

Timotej: Ima 

pripomočke, je barvna, 

ima prizore iz 

resničnega življenja. 

Polona: Odpiranje 

zavihkov, izvajanje 

nalog (zapiranje 

jopice, klicanje po 

telefonu). 

Kakšne so se ti zdele naloge pri 

aktivizirajoči slikanici? 

 

 

 

 

 

Všečnost nalog 

aktivizirajoče 

slikanice 

Aleš: Zanimive. 

Eva: Zanimive. 

Žan: Smešne. 

Luka: Zanimive. 

Jerca: Všeč so mi bile, 

najbolj tista stran »v 

hlevu«. 

Sandra: Zanimive, 

zabavne. 

Timotej: Zanimive. 

Maša: Smešne, 

zanimive. 

Zoja: Zanimive. 

Lena: Zanimive. 

Sergej: V redu, 

zanimive (tega 

nisem pričakoval). 

Polona: Zanimive, 

zabavne. 

 

Katera knjiga se ti je zdela bolj zahtevna? 

Zakaj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena zahtevnosti 

slikanic 

Aleš: Enako zahtevni 

sta bili. 

Eva: Cat with(out) hat, 

ker je daljša. 

Žan: Enako zahtevni sta 

bili. 

Luka: Enako zahtevni 

sta bili. 

Jerca: Enako zahtevni 

sta bili. 

Sandra: Enako zahtevni 

sta bili. 

Timotej: A bit lost, ker 

nima tako barvnih 

ilustracij in ker veliko 

besed nisem razumel. 

Maša: A bit lost, 

ker je vsebovala 

veliko besed, ki se 

jih še nismo učili. 

Zoja: A bit lost, 

ker veliko besed 

nisem razumela. 

Lena: Enako 

zahtevni sta bili 

(slike so bile jasne, 

besed pa nisem 

vseh razumela). 

Sergej: Enako 

zahtevni sta bili. 

Polona: Enako 

zahtevni sta bili, A 

bit lost je 

vsebovala več 

neznanih besed, 

ampak me to ni 

motilo. 
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Priloga 9: Kodiranje intervjujev učiteljic 
 

 

 

 

OSEBNI PODATKI 

Kaj ste po izobrazbi?  

 

IZOBRAZBA 

Učiteljica 1: Profesorica angleščine. 

Učiteljica 2: Profesorica angleščine in 

zgodovine. 

Učiteljica 3: Profesorica angleščine. 

Koliko let že učite angleški jezik na 

razredni stopnji? 

 

 

IZKUŠNJE Učiteljica 1: Pet let. 

Učiteljica 2: Prvo leto. 

Učiteljica 3: Tri leta. 

V katerem razredu trenutno poučujete?  

TRENUTNO 

POUČEVANJE 

Učiteljica 1: V štirih oddelkih drugih 

razredov. 

Učiteljica 2: V štirih oddelkih prvih 

razredov in štirih oddelkih tretjih razredov. 

Učiteljica 3: Trenutno ne poučujem 

nobenega razreda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNO O 

UPORABI 

SLIKANIC PRI 

POUKU 

ANGLEŠKEGA 

JEZIKA 

Se vam zdi, da učenci radi sodelujejo pri 

urah angleškega jezika? 

 

 

MNENJE O 

SODELOVANJU 

UČENCEV 

Učiteljica 1: V teh konkretnih razredih so 

odzivi zelo različni. Tisti, ki so 

zainteresirani, to zelo intenzivno pokažejo. 

Tisti, ki niso zainteresirani, pa sploh ne 

sodelujejo. Rečejo »ne razumem« in se niti 

ne potrudijo razumeti. Razlika med enimi in 

drugimi je velika. Na splošno pa imajo 

težave s slušno koncentracijo, ne samo pri 

angleškem jeziku, tudi pri ostalih 

predmetih.  

 

Učiteljica 2: Da, radi sodelujejo. Radi imajo 

barvanje, izdelovanje, petje, ples. 

 

Učiteljica 3: Da, nasplošno radi sodelujejo. 

Tudi ta dva oddelka (ki sta vključena v 

raziskavo) sta v lanskem šolskem letu rada 

sodelovala pri aktivnostih.  

Katere didaktične pripomočke najraje 

uporabljate pri poučevanju angleškega 

jezika? 

 

 

IZBIRA 

DIDAKTIČNIH 

PRIPOMOČKOV 

Učiteljica 1: Računalnik (preko katerega 

gledamo videe, slike), čim več gradiva, ki 

ga učenci dobijo v roke (pa naj bo to zgolj 

delovni list), slikovne kartice. 

 

Učiteljica 2: Računalnik (posnetki in pesmi 

preko programa Youtube, slike), lastno 

izdelani delovni listi, slikovne kartice, 

konkretni predmeti (npr. Igrače), učbenik. 



94 

 

 

Učiteljica 3: Plišaste igrače, konkreten 

material (odvisno od snovi – npr. oblačila, 

šolske potrebščine, hrano oziroma embalažo 

od hrane ipd.), slikovne kartice, računalnik 

(predvsem program YouTube), CD-je 

raznih učbeniških kompletov z 

glasbo/pesmimi v angleščini. 

Ali pri poučevanju uporabljate/berete 

slikanice? 

 

 

UPORABA 

SLIKANIC 

Učiteljica 1: Konkretne slikanice v razredu 

še nisem uporabila. Zgodbe jim 

pripovedujem ob programu PowerPoint ali 

preko programa YouTube.  

 

Učiteljica 2: Slikanice še nisem uporabila, v 

prihodnosti jo bom zagotovo. Trenutno 

pripovedujem zgodbe preko menjajočih se 

ilustracij (brez besedila). V kolikor bi bile 

bolj dostopne, bi se prej poslužila dela z 

njimi.  

 

Učiteljica 3: Ja, vendar bolj poredko.  

Se vam zdi, da branje slikanic učence 

motivira za učenje tujega jezika? 

 

MNENJE O 

MOTIVIRANOSTI 

UČENCEV OB 

UPORABI 

SLIKANIC 

Učiteljica 1: Da. 

 

Učiteljica 2: Da, še posebej v prvem 

razredu. V tretjem jim to ni več tako 

zanimivo.  

 

Učiteljica 3: Načeloma da, je pa odvisno od 

izbora slikanice (če jih pritegne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

SLIKANIC 

Kaj vam je pri učni uri z uporabo 

slikanic najbolj všeč? 

 

NAJLJUBŠI DEL 

POUČEVANJA S 

SLIKANICO 

Učiteljica 1: Sam proces pripovedovanja. 

Všeč pa mi je tudi vizualnost slikanic, 

privlačnost ilustracij. 

 

Učiteljica 2: Možnost prostega 

pripovedovanja – lahko kaj dodaš, 

spremeniš. To, da učence pritegneš z 

menjavo tona in jakosti glasu. Pri delu s 

slikanicami mi je všeč tudi to, ker imajo vse 

slikanice globje sporočilo, ki je za otroke 

zelo koristno.  

 

Učiteljica 3: Predstavitev izbrane 

teme/besedišča na malo drugačen način, 

možnost ponovitve že znanega in 
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spoznavanje/usvajanje novega besedišča. 

Učiteljica predstavi slikanico na en način, 

učenci lahko s pomočjo lastne interpretacije 

zgodbo ponazorijo po svoje, vodijo jih 

lahko preko ilustracij ipd.  

Po katerih kriterijih izbirate slikanice?  

KRITERIJI ZA 

IZBOR SLIKANIC 

Učiteljica 1: Absolutno je vizualni izgled 

eden izmed dejavnikov, najpomembnejši 

kriterij pa je tematska povezanost z letno 

pripravo. Slikanica mora biti preprosta 

(lahko je to zgolj zaporedje ilustracij). 

 

Učiteljica 2: Najpomembnejši kriterij je 

besedišče, ki mora sovpadati s sklopi. Bi pa 

v prihodnje izbrala tudi slikanico glede na 

druge kriterije kot »sprostitev« v razredu.  

 

Učiteljica 3: Najpomembnejša je tema 

(primernost zgodbe, besedišča), sledi 

vizualna privlačnost/izgled (ilustracije)). 

Ali uporabljate raznolike slikanice glede 

na teksturo papirja/izgled 

ilustracij/količino besedila/ipd.? 

 

 

UPORABA 

RAZNOLIKIH 

SLIKANIC 

Učiteljica 1: / 

Učiteljica 2: / 

Učiteljica 3: Da. 

Katera lastnost je po vašem mnenju 

učencem najpomembnejša? 

 

 

MNENJE O 

UČNECEM 

NAJPOMEMBNEJŠI 

LASTNOSTI 

SLIKANICE 

Učiteljica 1: Ilustracije.  

 

Učiteljica 2: Vizualno jim mora biti všeč, 

mora biti čim bolj živa in zanimiva knjiga. 

Pomembno jim je tudi to, da jim je 

tematsko blizu (nekaj, kar poznajo, imajo 

radi). Barva je pri tem kar ključnega 

pomena za njih, črno-bele ilustracije bi se 

jim zdele dolgočasne. Všeč jim je, kar je 

narisano. Če jim je to všeč, jim bo knjiga 

zanimiva, sicer pa ne. 

 

Učiteljica 3: Ilustracije, material in 

besedišče.  

 

 

 

 

 

SLIKANICE BREZ 

BESEDILA, 

AKTIVIZIRAJOČE 

Ali ste z učenci kdaj brali slikanico brez 

besedila? 

 

IZKUŠNJE Z 

BRANJEM 

SLIKANICE BREZ 

BESEDILA 

Učiteljica 1: Ne. 

Učiteljica 2: Ne. 

Učiteljica 3: Da. 

Ali ste z učenci kdaj brali aktivizirajočo 

slikanico? 

 

IZKUŠNJE Z 

BRANJEM Učiteljica 1: Ne. 
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SLIKANICE Učiteljica 2: Ne. Sem jo pa že videla, ker jo 

uporabljam za svoje otroke. 

Učiteljica 3: Ne.  

AKTIVIZIRAJOČE 

SLIKANICE 

Ali ste kdaj sami izdelali slikanico?  

 

SAMOSTOJNA 

IZDELAVA 

SLIKANICE 

Učiteljica 1: Ne.  

Učiteljica 2: Ne.  

Učiteljica 3: Ne še.  

Vidite kakšne prednosti/slabosti 

konkretne aktivizirajoče slikanice? 

 

 

PREDNOSTI 

SAMOSTOJNE 

IZDELAVE 

SLIKANICE 

Učiteljica 1: Prednosti: izdelavo prilagodiš 

svojim potrebam, željam, razredu (ciljni 

publiki). Recikliraš jo lahko pri raznolikih 

temah, saj se jo da prilagoditi. Slabost: 

vzame ogromno časa, moraš biti vešč 

izdelave (npr. težko jo narediš, če ne znaš 

šivati). 

Primerna se mi zdi za prvo triletje. 

 

Učiteljica 2: Prednost: pritegne, poveča 

motivacijo v uvodnem delu ure. Bi jo 

priporočila za uporabo pri poučevanju 

tujega jezika. Slabost: učenci te starosti še 

ne znajo paziti in jo lahko uničijo, proti 

koncu ure lahko zgubijo koncentracijo, 

učitelj nima izkušenj s tem in je ne zna 

primerno uporabiti v razredu. Primerna se 

mi zdi za prvo triletje.  

 

Učiteljica 3: Prednosti: izdelaš slikanico po 

lastnem okusu, prilagodiš izbiro teme, 

vizualno podobo in besedilo/zgodbo 

ustvariš glede na cilj, ki ga želiš doseči s 

predstavitvijo slikanice/teme itd. Slabosti ne 

vidim. 

Slikanica se mi zdi primerna za prvo 

triletje.  
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Priloga 10: Učna priprava za slikanico A bit lost 
PRIPRAVA ŠT. 1 

 

Razred: 2. 

Datum: 2. in 4. 10. 2017 

Učna tema: A BIT LOST 

Učna oblika: frontalna učna oblika 

Učni pripomočki: slikovne kartice (medved, veverica, žaba, zajec, sova, lešniki), slikanica: 

Chris Haughton: A bit lost 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

– razvijajo zvočno občutljivost in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti jezika 

(ritem, intonacija, izgovarjava); 

– razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, 

razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

– razumejo in se odzivajo na pogosto rabljeno besedišče; 

– spoznavajo izvirna besedila v tujem jeziku, kot so pesmi, izštevanke, pravljice, opisi 

dogajanj, navodila in podobno; 

– se odzivajo nebesedno (mimika, geste, igre vlog ipd.) in besedno (krajši besedni 

odzivi); 

– preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

– razvijajo odnosne spretnosti/zmožnosti govornega sporazumevanja in sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo primerna izvirna besedila v tujem jeziku, poimenujejo predmete, 

opisujejo dogajanje na slikah itn.); 

– se besedno odzovejo na slišano oz. videno.  

Dodatne opombe: / 
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Stopnja in čas Aktivnosti Pripomočki 

 

UVOD 

 

5 minut 

POZDRAV 

 

UVODNA MOTIVACIJA: Pantomima 

Učencem pokažem fotografijo živali, ki jo morajo 

oponašati. Ostali učenci ugibajo, katero žival učenec 

oponaša. Po pravilnem odgovoru slikovno kartico 

pritrdim na tablo in skupaj z učenci ponovim 

poimenovanje živali v angleškem jeziku. 

 

 

 

 

Slikovne 

kartice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSREDNJI 

DEL 

 

 

 

 

 

 

 

20 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NAPOVED BESEDILA 

Učencem povem, da bomo brali knjigo, v kateri nastopajo 

vse te živali (pokažem na slikovne kartice). 

 

2. PREMOR PRED BRANJEM 

Učenci se udobno namestijo, umirijo in pozornost 

usmerijo na poslušanje slikanice.  

 

3. INTERPRETATIVNO BRANJE 

Zgodbo doživeto berem in učence spodbujam k 

sodelovanju z vprašanji, kot so: 

»Who is this?« 

»Is she sad?« 

»What's going to happen?« 

»Is this her mommy?« 

»Do you think they will find her mommy?« 

»Does the frog have big eyes?« 

»Are they happy?« 

 

4. ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU 

S trenutkom tišine dam učencem možnost, da si uredijo 

vtise o branju. 

 

5. IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Učence vprašam: »Did you like the story?« 

 

6. VPRAŠANJA PO BRANJU 

Učence vprašam: 

»Which animals appear in the story?« 

»What happens to the little owl?« 

»Who helps her?« 

»Does the squirrel know, where is her mommy?« 

»Does mommy owl have big eyes/pointy ears?« 

»Do they find her mommy?« 

»What are they eating in the nest?« 

»Are they happy?« 

 

7. IGRA: Putting the pictures in the correct order 

Slikovne kartice na tabli s pomočjo učencev postavimo v 

pravilni vrstni red, kot si sledijo v zgodbi. 

 

Slikovne 

kartice 

 

 

 

 

 

 

Slikanica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikovne 

kartice 
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15 minut 

 

8. IGRA: One, two, three ...  

Slikovne kartice (medveda, veverico, žabo, zajca in sovo) 

nalepim po razredu. Pri tem večkrat ponovim, kako se 

poimenujejo v angleškem jeziku in k ponovitvi 

spodbudim tudi učence. 

Zatisnem si oči in glasno rečem: »One, two, three ... 

STOP!« in učenci se med tem časom tiho postavijo pod 

poljubno slikovno kartico. Nato povem eno izmed živali 

na slikovni kartici. Učenci, ki stojijo pod to kartico, 

sedejo na svoja mesta. Ostali učenci se igrajo naprej. 

Učenci, ki sedijo, me zamenjajo in oni govorijo »One, 

two, three ... stop« in izberejo poljubno žival. Pri tem jim 

po potrebi pomagam. 

 

 

 

 

Slikovne 

kartice 

ZAKLJUČNI 

DEL 

 5 minut 

IZPOLNJEVANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

Učencem razdelim anketni vprašalnik in jih vodim pri 

izpolnjevanju. 

Anketni 

vprašalnik 
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Priloga 1: Slikovne kartice (viri na strani 105) 

BEAR                                                               OWL 

    
SQUIRREL                                    RABBIT 

     
FROG                                                                HAZELNUTS 
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Priloga 11: Učna priprava za aktivizirajočo slikanico Cat with(out) hat 
PRIPRAVA ŠT. 2 

 

Razred: 2. 

Datum: 2. in 6. 10. 2017 

Učna tema: CAT WITH(OUT) HAT 

Učna oblika: frontalna učna oblika 

Učni pripomočki: slikovne kartice (maček, krava, ovca, konj, prašič, žaba, kača, riba, raca, 

ptica), darilna škatla, avtorska aktivizirajoča slikanica: Cat with(out) hat 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

– razvijajo zvočno občutljivost in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti jezika 

(ritem, intonacija, izgovarjava); 

– razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, 

razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

– razumejo in se odzivajo na pogosto rabljeno besedišče; 

– spoznavajo izvirna besedila v tujem jeziku, kot so pesmi, izštevanke, pravljice, opisi 

dogajanj, navodila in podobno; 

– se odzivajo nebesedno (mimika, geste, igre vlog ipd.) in besedno (krajši besedni 

odzivi); 

– preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

– razvijajo odnosne spretnosti/zmožnosti govornega sporazumevanja in sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo primerna izvirna besedila v tujem jeziku, poimenujejo predmete, 

opisujejo dogajanje na slikah itn.); 

– se besedno odzovejo na slišano oz. videno.  

Dodatne opombe: / 
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Stopnja in čas Aktivnosti Pripomočki 

 

UVOD 

 

5 minut 

POZDRAV 

 

UVODNA MOTIVACIJA: Glasovna pantomima 

Jaz (in nato tudi nekaj učencev) z zvoki oponašam nekaj 

živali, učenci jih ugibajo. Ko uganejo, slikovno kartico 

pritrdim na tablo.  

 

 

 

Slikovna 

kartica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSREDNJI 

DEL 

 

 

 

 

 

 

 

25 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minut 

1. NAPOVED BESEDILA 

Učencem pokažem škatlo in jih vprašam, kaj mislijo, da 

je notri. Škatlo pretresejo, se dotikajo vsebine z zaprtimi 

očmi in ugibajo. Nato škatlo odpremo in pogledamo 

vsebino. Učencem povem, da je to knjiga in da jo bomo 

skupaj prebrali. Vprašam jih, o čem mislijo, da bo 

govorila ta knjiga in kakšen je njen naslov. Vprašam jih 

tudi, kaj mislijo, katere izmed živali na slikovnih 

karticah bodo nastopale v njej. 

 

2. PREMOR PRED BRANJEM 

Učenci se udobno namestijo, umirijo in pozornost 

usmerijo na poslušanje slikanice.  

 

3. INTERPRETATIVNO BRANJE 

Zgodbo doživeto berem in učence spodbujam k 

sodelovanju z aktivnostmi, ki jih ponuja knjiga, tj. 

odpiranjem okenc, zapiranjem zadrg in gumbov, 

klicanjem po telefonu, odklepanjem skrinje ipd. Učence 

v branje vključujem tudi z vprašanji, kot so npr.: 

»Where is his hat?« 

»Do you have it?« 

»Would you like to look in the closet?« 

»What do you think is in the chest?« 

»Is this the right key?« 

»Do you like strawberries?« 

»Is this his hat?« 

»Who is this?« 

 

4. ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU 

S trenutkom tišine dam učencem možnost, da si uredijo 

vtise o branju. 

 

5. IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Učence vprašam: »Did you like the story?« 

 

6. VPRAŠANJA PO BRANJU 

»What is the cat looking for?« 

»Is it in the closet/chest/grass/outside?« 

»Is the sheep wearing his hat?« 

»What is in the chest?« 

»Who did we find in the grass?« 

 

Darilna škatla, 

aktivizirajoča 

slikanica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivizirajoča 

slikanica 
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»Who did we call on the phone?« 

»Did she know, where is the hat?« 

»Where did he go with his hat?« 

 

7. IGRA: Animals in the story 

Učenci gledajo slikovne kartice na tabli in ugibajo, ali so 

vse živali nastopale v knjigi. Aktivizirajočo slikanico 

podam med učence, da v njej poiščejo iskano žival. 

Skupaj poiščemo tisto, ki manjka. Narišem jo na tablo. 

 

8. IGRA: Which one is missing again? 

Učenec stopi pred razred. Medtem ostali učenci skrijejo 

eno slikovno kartico. Učenec, ki se vrne, ugiba, katera 

manjka, ostali učenci mu pomagajo z namigi. 

 

9. IGRA: 

Učence vprašam, »Which animal is big/has pointy 

ears/big eyes.« Pokažem jim sliko živali in jo 

poimenujem. Če jo poimenujem prav, učenci poskočijo, 

če jo imenujem narobe, počepnejo. 

 

 

 

 

Slikovne 

kartice 

 

 

 

 

Slikovne 

kartice 

 

 

 

 

Slikovne 

kartice 

 

 

 

ZAKLJUČNI 

DEL 

 5 minut 

IZPOLNJEVANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

Učencem razdelim anketni vprašalnik in jih vodim pri 

izpolnjevanju. 

Anketni 

vprašalnik 
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Priloga 1: Slikovne kartice (viri na strani 105) 

CAT                                                                         FROG 

    
COW                                                              SHEEP 

   
HORSE                                                                   PIG 

  
SNAKE                                                FISH 

    
DUCK                                                     BIRD 
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Viri slik 

 

Slikanica A bit lost 

Bear. Pridobljeno s: https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_bear. 

Squirrel. Pridobljeno s: https://www.pexels.com/photo/brown-squirrel-47547/. 

Owl. Pridobljeno s: https://piximus.net/animals/animal-planet-298. 

Frog. Pridobljeno s: https://pixabay.com/en/the-frog-nature-animal-amphibian-2516809/. 

Rabbit. Pridobljeno s: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Rabbit,_Lake_District,_UK_-

_August_2011.jpg. 

Hazelnuts. Pridobljeno s: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hazelnut#/media/File:Corylus_avellana_ripe_nuts.jpg. 

 

Slikanica Cat with(out) hat 

Cat. Pridobljeno s: https://www.pexels.com/photo/kitten-cat-kitty-pet-22346/. 

Frog. Pridobljeno s: https://pixabay.com/en/the-frog-nature-animal-amphibian-2516809/. 

Cow. Pridobljeno s: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cow_female_black_white.jpg. 

Sheep. Pridobljeno s: https://pixabay.com/en/sheep-lamb-farm-animal-mammal-2641172/. 

Horse. Pridobljeno s: https://www.pexels.com/photo/brown-horse-on-grass-field-635499/. 

Pig. Pridobljeno s: https://www.pexels.com/photo/farm-farmer-pink-ears-110820/. 

Fish. Pridobljeno s: https://www.pexels.com/photo/clown-fish-swimming-128756/. 

Duck. Pridobljeno s: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_mallard_duck_2.jpg. 

Bird. Pridobljeno s: https://en.wikipedia.org/wiki/Great_tit#/media/File:Great_tit_side-on.jpg. 

Snake. Pridobljeno s: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ladder_snake#/media/File:Rhinechis_scalaris_cropped.jpg. 


