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POVZETEK  

Pismenost je opredeljena kot zmožnost razumevanja in uporabe tistih pisnih oblik, ki so 

pomembne za družbo in posameznika. Pojem opismenjevanje pa je definiran kot prvi del 

dolgotrajnega procesa učenja branja in pisanja. Za začetno opismenjevanje ter tudi nadaljnji 

potek razvijanja zmožnosti branja in pisanja so ključne predopismenjevalne veščine, ki jih 

vsak otrok izkazuje. Bistveni dejavniki, ki vplivajo na razvijanje spretnosti branja in pisanja, 

so otrokove kognitivne zmožnosti, vizualni in avditivni spomin, govor in fonološko 

zavedanje.  

Vsak otrok ima ob vstopu v proces opismenjevanja različno razvite predopismenjevalne 

veščine, otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju pa se ravno na teh področjih 

bistveno razlikujejo od svojih vrstnikov značilnega razvoja. Ti otroci imajo pogosto slabše 

fonološko zavedanje, šibkejše besedišče in težave v jezikovnem razumevanju (tudi kot 

posledica drugih faktorjev, npr. težave v spominu in kratkotrajna pozornost). Razvoj branja je 

zato upočasnjen. Zaradi specifičnih razlik v predopismenjevalnih veščinah tudi učenje branja 

in pisanja pri teh otrocih poteka prilagojeno, še vedno pa sledimo razvojnim stopnjam 

procesa. Prva izmed razvojnih stopenj v učenju branja in pisanja je logografska stopnja, iz 

katere izhaja logografska metoda opismenjevanja. Le-ta izhaja iz predpostavke, da otrok 

prične z branjem besed kot vizualnih celot; sčasoma se nauči »slikovno« prebrati besede. 

Izbor besed je individualno prilagojen otroku in njegovim potrebam, zato ta metoda spada pod 

ustrezne metode opismenjevanja za otroke z zmernimi motnjami v duševnem razvoju.  

V pričujočem magistrskem delu smo želeli prispevati k identificiranju morebitne povezave 

med štirimi predopismenjevalnimi veščinami in uspešnostjo logografske metode začetnega 

opismenjevanja pri otrocih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Za potrebe raziskave 

smo izbrali pet otrok, ki obiskujejo prvo stopnjo posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja. Za vključene otroke smo v začetku meseca marca opravili vpogled v njihove 

predopismenjevalne veščine, nato pa od meseca marca do meseca junija izvajali logografski 

program začetnega opismenjevanja. Ob koncu izvajanja smo analizirali število pridobljenih 

besed prek omenjene metode in rezultate s pregledov predopismenjevalnih veščin, ki so jih 

otroci izkazali na prvih srečanjih. Rezultati so pokazali, da obstajajo določene razlike med 

številom pridobljenih besed za vključene otroke, vendar pa zanesljive povezave med številom 

pridobljenih besed po logografski metodi in izkazanimi predopismenjevalnimi veščinami 

nismo mogli dokazati. Eden izmed razlogov je predvsem majhen vzorec vključenih otrok v 

raziskavo. Nakazuje se povezanost med vidnim pomnjenjem in razlikovanjem ter številom 

pridobljenih besed, ki bi jo bilo treba še poglobljeno raziskati na večjem številu otrok. 

Ključne besede: opismenjevanje, zmerna motnja v duševnem razvoju, logografska metoda, 

besedišče, fonološko zavedanje. 

  



 

 



ABSTRACT 

Literacy is defined as the ability to understand and use those written forms that are important 

in a particular society and for individuals. The concept of early stages of literacy is defined as 

the first part of a lengthy process of learning how to read and write. Pre-writing skills that 

each child shows are crucial for initial literacy as well for the further development of reading 

and writing. The key factors that influence the development of reading and writing are 

children's cognitive abilities, visual and auditory memory as well as speech and phonological 

awareness. 

Each child has different pre-literacy skills when entering the process of literacy, especially 

when it comes to children with moderate intellectual disability who are different from their 

peers with typical development in these areas. These children often have weak phonological 

awareness, weak vocabulary and problems with language comprehension (also as a result of 

other factors, such as memory problems and short-term attention). As a result, reading 

development is slowed down. Reading and writing of children with moderate intellectual 

disability is therefore adjusted due to specific differences in pre-writing skills, but we still 

need to follow the developmental stages of the learning process. The first stage in the process 

of learning how to read and write is the so-called logographic stage from which the 

logographic method of literacy is derived. This method follows the assumption that a child 

starts reading words as a visual whole, eventually learning to read the words like an image. 

The choice of words is individually adjusted to the specific child and their needs and for this 

reason, this literacy method is appropriate for children with moderate intellectual disabilities.  

In this master’s thesis we wanted to establish a link between four pre-writing skills and the 

effectiveness of the logographic method of initial literacy in children with moderate 

intellectual disabilities. We selected five children who attend Level 1 of the special education 

programme for the purpose of the research. We performed an overview of pre-writing skills of 

the children involved in the beginning of March. Later, from March to June, we performed a 

logographic programme of early initial literacy. At the end of the programme, the number of 

words obtained through this method was analysed in the light of pre-writing skills that 

children showed at the first meetings. The results showed that there are some differences 

between the number of words obtained for the children involved. However, we could not 

establish any reliable connections between the number of words acquired through the 

logographic method of initial literacy and the showed pre-writing skills. The connection 

between visible memory and differentiation and the number of words acquired is indicated, 

but it should be further explored in order to confirm it. 

Keywords: literacy, moderate intellectual disability, logographic method of literacy, 

vocabulary, phonological awareness. 
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1 

1 UVOD 

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti (2017) definira bralno pismenost kot trajno 

razvijajočo se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in 

uporabo pisnih informacij. Različne oblike pismenosti oseba torej potrebuje za vsakodnevno 

življenje v družbi. 

Vendar pa se pri tem izpostavlja vprašanje, kako ima lahko več oseb z raznolikimi 

zmožnostmi enake možnosti za uporabo in razumevanje pisnih oblik sporočil, ko pa se 

razlikujejo že glede na različno razvite predopismenjevalne veščine. Ena izmed skupin, ki ima 

drugačno začetno izhodišče za učenje branja in pisanja, je tudi skupina otrok z motnjami v 

duševnem razvoju oz. v pričujoči nalogi natančneje opredeljena skupina otrok z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju. Le-ti prav tako lahko sodelujejo v procesu opismenjevanja, 

vendar v okviru svojih zmožnosti. Nekateri otroci se tekom izobraževanja naučijo prebrati 

nekaj osnovnih besed, ki imajo zanje pomembno funkcijo v njihovem življenju za lažje 

razumevanje sveta okoli sebe. Spet drugi dosegajo višje ravni stopnje pismenosti, kjer lahko 

uporabijo branje za doseganje novega znanja.  

V procesu opismenjevanja so ključnega pomena upoštevanje učenčevega stila učenja in 

različne predopismenjevalne zmožnosti. Na osnovi tega lahko v nadaljevanju izberemo 

pristop opismenjevanja, cilje in izdelamo načrt, ki je individualno prilagojen vsakemu otroku. 

Ključne veščine smo opredelili in natančno definirali v sami nalogi. 

Ker ima vsak otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju različno razvite 

predopismenjevalne veščine, je seveda nujno potrebno, da tudi v svojem delu uporabljamo 

različne pristope in metode opismenjevanja. Ena izmed teh metod je tudi t. i. metoda 

logografskega branja, ki je lahko ena izmed začetnih metod branja. Ta metoda je zgrajena na 

osnovni veščini prepoznavanja besed in poteka skladno z naravnim razvojem zmožnosti 

branja. Uporablja se lahko kot metodo začetnega opismenjevanja za vse otroke ali kot dodaten 

pristop k drugemu načinu opismenjevanja. Za nekatere otroke z intelektualnimi primanjkljaji 

pa je to edina možnost za pridobitev vsaj določenega obsega pisnega besedišča, ki je za njih 

posebnega pomena. Avtorica programa P. Oelwein (1995) namreč pravi, da lahko izbor besed 

po tej metodi individualno prilagajamo vsakemu otroku in njegovim posebnim potrebam, 

celotna metoda pa sloni na vizualnem prepoznavanju celih besed. 

Katero metodo bomo izbrali v procesu opismenjevanja, je odvisno od strokovne presoje 

delavcev in poznavanja otrok, vendar pa se od strokovnih delavcev pričakuje poznavanje 

različnih metod opismenjevanja, izmed katerih nato izberejo najbolj ustrezno. 



2 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 PISMENOST IN OPISMENJEVANJE 

Pismenost in opismenjevanje sta dva različna pojma, ki ju je treba razločiti, za vsakega od teh 

pa obstaja več definicij. Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje pojem pismenost kot 

»znanje branja in pisanja« (Pismen, b.d.). 

Harris in Hodges (1995) v The Literacy Dictionary definirata pismenost oz. literacy kot 

zmožnost razumevanja in uporabe tistih pisnih oblik, ki so pomembne v določeni družbi in za 

posameznika. 

Sam pojem pismenost izhaja iz latinske besede litteratus, kar označuje osebo, ki se uči. 

S. Pečjak (2010) je analizirala različne definicije pismenosti, ki se razlikujejo v naslednjih 

vidikih: 

 nekatere pojmujejo pismenost kot kontinuum, kateri skrajni točki sta pismenost in 

nepismenost; 

 nekatere govorijo o delitvi pismenosti na individualno in socialno pismenost; 

 tretje pa poudarjajo zgodovinski vidik pismenosti: pred 200 leti je imel namreč pismen 

posameznik drugače razvite zmožnosti kot danes. 

V Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti (2017) je omenjeni pojem opredeljen kot 

trajno razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično 

vrednotenje in uporabo pisnih informacij. 

Pismenost je torej kompleksna zmožnost, ki vključuje številne sposobnosti branja, pisanja in 

računanja. Poudarjen je tudi različen razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in 

druge dejavnike. Osrednji element vseh pismenosti pa je bralna pismenost (Pečjak, 2010). 

Pri pregledu literature pa se srečamo še z enim pojmom, ki ga je treba definirati, tj. pojem 

opismenjevanje. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni pojem opismenjevanje 

»učiti brati in pisati« (Pismen, b.d.).  

Na tem mestu je treba opozoriti, da opismenjevanje ne pomeni le učenje branja in pisanja, 

temveč je to prvi del dolgotrajnega procesa, ki ima le omejene naloge. Učitelji morajo pri tem 

upoštevati predznanje otrok, ne da bi ga pravzaprav zahtevali (Golli, 1992). 

Vsekakor lahko zaključimo, da je zmožnost branja ključnega pomena za posameznikovo 

samostojnost, hkrati pa ponuja nove možnosti za pridobivanje znanja (van Wingerden, Segers, 

van Balkom in Verhoeven, 2014). 

2.1.1 Porajajoča se pismenost 

Še pred procesom sistematičnega opismenjevanja otrok prične izražati elemente porajajoče se 

pismenosti. Raziskovalci opisujejo predšolsko pismenost kot porajajočo se pismenost: to so 
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zmožnosti, povezane z branjem in pisanjem, ki jih otrok pridobiva spontano in neformalno, 

preden vstopi v šolo. Goodman (1982, v Grginič, 2005b) je poimenoval tri najpomembnejša 

področja spodbujanja in razvijanja predopismenjevalnih veščin: 

1. otrokovo naraščajoče zavedanje funkcije in oblike tiska, 

2. njegovo zanimanje za pogovor o pisani besedi, 

3. ozaveščanje znanja o pismenosti. 

L. Miller (1995, v Zrimšek, 2003) je porajajočo se pismenost primerjala z vrhom ledene gore. 

V vrhu se nahajajo vidni znaki razvoja pismenosti: navidezno branje, branje tiska v okolici, 

poimenovanje črk, spontano pisanje, prepoznavanje in pisanje svojega imena … V nevidnem 

delu ledene gore pa so dejavnosti v družini, vrtcu in širšem okolju: otroške pesmi in 

izštevanke, igranje s črkami, prebiranje knjig z odraslimi, opazovanje odraslih pri pisanju 

nakupovalnih listkov … 

Med slovenskimi avtorji bi izpostavili M. Grginič (2005a, str. 9), ki je porajajočo se 

pismenost opredelila tudi kot »predopismenjevalne spretnosti, ki jih otrok razvija v obdobju 

pred formalnim (šolskim) učenjem v okolju s tiskano besedo«.  

Veliko otrok skozi razvoj v predšolski dobi hitro pridobiva vedenje o procesih branja in 

pisanja. Njihovo znanje obsega (Grginič, 2005b): 

 značilnosti črk, začetek razločevanja posameznih črk in poimenovanje črk, 

 zmožnost razločevanja besed, črk in glasov v besedah, 

 branje napisov v znanih okoliščinah. 

Prav tako je znano, da otroci v njim znanih okoliščinah razumejo, zakaj ljudje berejo in kaj 

delajo, ko berejo. Zelo zgodaj že pokažejo znanje o tem, kaj je smer branja, ravnanje s knjigo 

in razlikovanje med slikami in tiskom. Porajanje znanja o črkah se začne, ko odrasli 

poimenuje in pokaže črke v pravljicah in logogramih (oznakah) ter ko otroci vadijo 

poimenovanje črk in pisanje svojih lastnih imen (Grginič, 2005b). 

Za uspešno razvijanje bralne zmožnosti je torej treba upoštevati sledeča dejstva (Grginič, 

2005a): 

 pripravljenost za branje se ne pojavi v danem trenutku; 

 pogoje za uspešno branje lahko najdemo v zgodnjih izkušnjah otrok z besedili; 

 pripravljenost otrok za branje se povezuje z njihovim prostovoljnim pristopom k 

branju. 

Otrok se tako že od zgodnjih let vsakodnevno srečuje s pisnim jezikom: ob cesti vidi znake z 

napisi, prav tako na naslovnicah revij in prehranskih izdelkih, na televiziji in računalniku se 

srečuje z oglasnimi sporočili. V takih vsakdanjih pisnih dogodkih otrok dobiva znanje o 

pomenu in oblikah tiska. Velik del otrokovega predšolskega razvoja branja in pisanja poteka 

spontano in neopazno skozi vsakodnevna dogajanja, dokler v nekem trenutku ne prepozna 

prvih znanih črk ali besed. Pri tem ima zelo veliko vlogo otrokova igra. Skozi simbolno igro 

otrok razvija znanje o pismenosti in odkriva njen pomen (Grginič, 2005a). 
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Pomembno je vedeti, da predšolske izkušnje in znanja otroku olajšajo in pospešijo nadaljnji 

potek opismenjevanja. Največji pomen pri tem imajo glasovno zavedanje, poslušanje 

pripovedovanja in poslušanje branja knjig staršev oz. vzgojiteljev (Knaflič, 2009). 

2.1.2 Začetno opismenjevanje 

Okoli šestega leta starosti se prične sistematično začetno opismenjevanje. V osnovni šoli je 

začetno opismenjevanje opredeljeno kot faza v procesu pridobivanja funkcionalne pismenosti, 

ki smo jo opredelili že predhodno. Ta faza se najpogosteje začne v predšolskem obdobju, 

nadaljuje pa se s sistematičnim opismenjevanjem v osnovni šoli. 

Tudi D. Golli (1996, v Grginič, 2005a) je začetno opismenjevanje opredelila podobno, in 

sicer kot fazo v procesu pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki se neformalno začne že v 

zgodnji predšolski dobi, nadaljuje pa se formalno, načrtno in sistematično s šolanjem. 

Podoben termin – nastajajoča pismenost – označuje idejo, da pismenost pridobimo skozi 

razvojni kontinuum, ki se začne v zgodnjem otroštvu, ni pa to določen fenomen, ki se pojavi, 

ko otrok stopi v šolo. Med branjem in predbralnimi veščinami ni točne razmejitve, samo 

branje, pisanje in jezik pa se razvijajo soodvisno že od zgodnjih let, ko je otrok vpet v 

socialne interakcije (Whitehurst in Lonigan, 1998). 

Tuji raziskovalci (Sulzby, 1989, v Whitehurst in Lonigan, 1998; Sulzby in Teale, 1991, v 

Whitehurst in Lonigan, 1998) so nastajajočo pismenost opredelili kot veščine, znanje in 

vedenje, ki naj bi bili razvojni pokazatelji kasnejše konvencionalne oblike branja in pisanja. 

Začetno branje in pisanje je tako vsekakor psihološki pojav, poučevanje začetnega branja in 

pisanja pa je močno povezano z vzgojno-izobraževalnim procesom. Pri tem je pomembno 

odkriti otrokove predopismenjevalne dejavnosti v predšolskem obdobju ter ugotoviti vpliv 

porajajoče se pismenosti na šolski uspeh pri začetnem učenju branja in pisanja (Grginič, 

2005a).  

Iz zapisanih spoznanj o pomenu začetnega opismenjevanja so izpeljana načela, ki naj bi se jih 

držali strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju. Whitehead (1999, v Grginič, 2005a) navaja 

naslednja načela, ki naj bi jih učitelji in vzgojitelji implementirali v svoje delo: 

 otrok naj bo aktiven v lastnem učenju; 

 otrok naj razvije svoje učne strategije in pridobi dragocene izkušnje; 

 otrok naj ima veliko priložnosti za sodelovanje z odraslimi, ki ga spodbujajo v 

njegovem razvoju; 

 otrok naj ima veliko priložnosti za igro in govor; 

 otrok naj bo v okolju, ki odseva njihovo socialno in kulturno identiteto; 

 otrok naj bo v okolju, kjer so na voljo različne oblike tiska; 

 otrok naj skladno razvija svoj jezik in pismenost. 
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V procesu začetnega opismenjevanja je treba upoštevati tudi otrokovo samopodobo. Otrok bo 

bolj pripravljen na učenje branja in pisanja, kadar je že imel pozitivne izkušnje z branjem 

knjig in je v tem tudi užival. Razumel bo, da so knjige polne zabavnih in zanimivih idej, 

podob in zgodb. Ko otrok vidi tisk in ga oseba, ki bere, opozarja na besede med branjem, le-ta 

kmalu spozna, da bralec uporablja besede z namenom povedati zgodbo (Bird, Beadman in 

Buckley, 2011). 

2.1.3 Družinska pismenost 

Ena izmed pomembnih komponent pismenosti je tudi družinska pismenost, ki zajema 

dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in so v povezavi s pismenostjo. Te dejavnosti se 

dogajajo pred formalnim opismenjevanjem in predstavljajo pripravo na učenje branja in 

pisanja (Knaflič, 2009). 

V vsakdanjem življenju družine vsak dan potekajo dejavnosti, ki vsebujejo pisni jezik in v 

katere so udeleženi tudi otroci: gledanje televizijskega programa in reklamnih sporočil, v 

katerih prepoznajo znane besede, skupno branje časopisa, revij ali pravljic pred spanjem, 

brskanje po kuhinjskih receptih, pisanje nakupovalnega seznama … (Grginič, 2005a).  

Znotraj družine in skupnosti otroci spoznajo širok spekter oblik pismenosti. Zmožnosti branja 

in pisanja sta dalj časa trajajoča procesa, ki se pričneta oblikovati že ob rojstvu. V tem 

procesu je otrok aktiven udeleženec. Osrednji del razvijanja zmožnosti branja in pisanja so 

družina in skupnost, saj tukaj nastajajo pogoji, ki omogočajo porajanje in nadaljnji razvoj 

pismenosti. Ko otroci pričnejo aktivno sodelovati pri dogodkih, ki vsebujejo pismenost, s tem 

postopoma gradijo svoje znanje. Teale (1986, v Grginič, 2006, str. 12) je zapisal, da je 

najpomembnejša značilnost družinske pismenosti »ustvarjanje neodvisnih priložnosti za 

otrokovo raziskovanje pisnega jezika in njegovo opazovanje drugih, ko uporabljajo pisni 

jezik«. 

Tudi raziskave potrjujejo pomembnost družine in kažejo, da je vpliv domačega okolja 

pomemben ter da se pogostost in kakovost aktivnosti v domačem okolju, ki so povezane s 

pismenostjo, odražata na otrokovi uspešnosti v procesu opismenjevanja in tudi kasneje v 

kompetentnosti pri uporabi različnih veščin, povezanih s pismenostjo (Knaflič, 2009). 

Več raziskav raznih tujih avtorjev, ki potrjujejo pomembnost otrokovega srečevanja s 

pismenostjo v družinskem okolju, je zbrala M. Grginič (2006). Zaradi pomena, ki ga ima 

družinska pismenost na razvoj šolske pismenosti, mora biti sodelovanje s starši eden izmed 

sestavnih delov v šolskem in predšolskem programu. L. M. Morrow (2001, v Grginič, 2006) 

je zapisala, da naj bi glasno branje otrokom potekalo od rojstva pa do nekje osmega leta 

starosti. Že dojenčki od tretjega meseca starosti so bolj vključeni v branje – začnejo se 

usmerjati k slikam in poslušanju, pogosto želijo prijeti knjigo. Pri petnajstih mesecih otroci, ki 

so jim brali, znajo pokazati sprednjo in zadnjo stran knjige ter začnejo prepoznavati in 

poimenovati osebe v knjigi. Avtorji, kot so L. Miller (1996, v Grginič, 2006), A. Browne 

(1998, v Grginič, 2006), L. Galda in B. E. Cullinan (2000, v Grginič, 2006), J. Jerman (2001, 

v Grginič, 2006) in drugi, opozarjajo, da je glasno branje otrokom v predšolskem obdobju ena 
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od pomembnejših aktivnosti, ki napovedujejo uspeh pri formalnem učenju branja in 

pospešujejo govorni razvoj. Razmišljanje, pogovor o prebranem, podoživljanje in analiziranje 

besedil imajo pomembno vlogo pri bralnem uspehu. Avtorji C. L. Peterman, D. Dunning in J. 

Mason (1985), A. Bus, M. H. Van Ijzndoorn in A. Pellegrini (1995), D. K. Dickinson in M. 

W. Smith (1994) in drugi (v Grginič, 2006), so v svojih raziskavah dokazali vpliv glasnega 

branja otroške literature na dosežke na različnih področjih razvoja pismenosti: otroci, ki so 

jim v daljšem obdobju brali dodatno literaturo, so dosegli višje rezultate na področju 

besednjaka, razumevanja in sposobnosti dekodiranja (Morrow in Gambrell, 2001, v Grginič, 

2006). 

Tudi M. Grginič (2006) je izvedla raziskavo v slovenskem prostoru, ki je potrdila ugotovitve, 

da glasno branje otrokom in dejavnosti ob branju vplivajo na razvoj pismenosti. Otroci, stari 

od pet do šest let, ki so pogosto poslušali otroško literaturo, so pri preizkusih pismenosti 

dosegali višje rezultate in sicer na področju razumevanja koncepta o tisku, fonološkega 

zavedanja in razumevanja pomena besed. Otroci, ki so le občasno sodelovali v družinskem 

branju, pa so dosegali začetni razvoj porajajoče se pismenosti. Otroci so v največji meri 

razvili razumevanje koncepta o tisku, pri slušnih zmožnostih so najbolj napredovali v 

prepoznavanju enakih začetkov v besedah in v jezikovnem razumevanju. 

2.2 BRALNE RAZVOJNE STOPNJE 

Različni avtorji različno govorijo o razvoju branja. Nekateri avtorji (Pečjak, 1999) govorijo o 

dveh temeljnih fazah v razvoju branja: 

1. učenje branja: to fazo sestavljata dva procesa. Prvi je dekodiranje besed, znotraj 

katerega se vzpostavi odnos črka – glas. Drugi proces je uporaba jezikovnih zmožnosti 

pri dopolnjevanju manjkajočih besed v povedi; 

2. učenje s pomočjo branja: predstavlja nikoli dokončan proces.  

Veliko raziskovalcev je želelo pridobivanje veščin branja in pisanja prikazati s stopnjami. Le-

te stopnje so si sicer pri vseh v nadaljevanju omenjenih raziskovalcih podobne, vendar so med 

njimi tudi določene razlike. Natančneje navajamo le tiste izmed njih, ki bolj poglobljeno 

opisujejo razvoj predbralnih veščin in stopnje začetnega opismenjevanja (Grginič, 2005a). 

2.2.1 Bralne stopnje po W. S. Gray 

Grayeve bralne stopnje upoštevajo tako bralni interes kot tudi pomen govornih in slušnih 

zmožnosti za začetno učenje branja (Grginič, 2005a): 

1. priprava na branje: predšolsko obdobje in obdobje prvega razreda. Otroci pridobijo 

številne izkušnje, ki jim omogočajo smiselno branje, razvijajo zmožnost 

pripovedovanja in govornega razumevanja. Pomemben cilj je pravilna izgovorjava ter 

vidno in slušno razločevanje; 

2. začetno obdobje bralnega pouka: prvi razred. Otroci razvijajo interes za branje in 

zmožnost branja. Ob koncu te stopnje naj bi bili učenci sposobni tihega branja brez 
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premikanja ustnic, uporabljali naj bi tudi različne strategije pri branju manj znanih 

besed. 

V nadaljevanju po tej razlagi W. S. Gray sledijo še stopnje razvijanja bralnih spretnosti in 

zmožnosti, razvijanja pomembnih bralnih zmožnosti in strategij ter stopnja žlahtnega branja. 

Stopnje so opisane do šolanja v srednji šoli (Grginič, 2005a). 

2.2.2 Bralne stopnje po J. Chall 

Med njenimi pomembnimi ugotovitvami je spoznanje, da zgodnji in sistematični pouk 

glasovnega zavedanja pripelje do boljših dosežkov v branju kot nesistematične vaje. Proces 

učenja branja naj bi se pričel sledeče (Grginič, 2005a): 

0. predbralno obdobje: od rojstva do šestega leta, tu gre namreč za pripravo na branje. 

Otroci kopičijo znanje o govorjenem in pisnem jeziku, črkah, besedah in knjigah. 

Veliko otrok že razlikuje in poimenuje vse črke abecede ter napiše svoje ime. 

Pridobivajo vpogled v notranjo zgradbo besed (rime, začetni in končni glasovi), 

besede razčlenjujejo na glasove. Nekateri otroci prepoznavajo pogoste znake ob cesti 

ali napise na reklamnih artiklih. Odkrivajo osnovni koncept branja, ki obsega pravilno 

držanje knjige ob branju, obnavljanje pripovedi, pravočasno obračanje strani itd.;  

1. obdobje začetnega branja: od šestega do sedmega leta, gre za stopnjo dekodiranja. 

Otroci naj bi razvili zmožnost vidnega in delno slušnega razločevanja. V končni fazi 

bere tekoče in natančno, zato je lahko pozoren na grafično podobo in na pomen 

besede. 

V nadaljevanju sledi učenčevo utrjevanje spretnosti branja, branje za učenje, večstranski 

pogled na prebrano ter konstrukcija in rekonstrukcija. Stopnje so opisane do osemnajstega 

leta in dlje (Grginič, 2005a). 

2.2.3 Razvojne stopnje besednega branja in črkovanja, glaskovanja po M. Rohl 

M. Rohl (2000, v Grginič, 2005a) je posebno pozornost namenila razvoju glasovnega 

zavedanja, v svoji analizi uporabi tudi termin logografska faza branja. Razvoj vsakega otroka 

je individualen – otrok gre skozi stopnje v lastnem tempu, nekateri pa kakšno stopnjo celo 

preskočijo. Faze si sledijo tako: 

1. stopnja: logografska ali predfonemska faza. Otroci znake iz okolja vidno prepoznavajo 

in prepoznajo izdelek po spominu. Povezave med črko in glasom ni; 

2. stopnja: začetna abecedna ali delno fonemska faza. Otroci prepoznajo prvo in zadnjo 

črko besede. Pri zapisovanju si pomagajo z nekaj črkami iz te besede. Tako si 

izmišljajo besede, ki nimajo veliko skupnega s pravilno besedo, kaže pa to na 

dojemanje in uporabo abecednega principa; 

3. stopnja: abecedna ali fonemska faza. Nastaja razumevanje odnosa med glasom in črko, 

otroci pogosto prepoznajo vse glasove ali črke v besedi ter jih tudi zapišejo in berejo. 

Ne preberejo še povezane besede, temveč skačejo s črke na črko. Razvijajo si osnovni 

besedni zaklad; 
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4. stopnja: ortografska ali pravopisna faza. Otrok uporablja kompleksna znanja o odnosu 

med črko in glasom ter branju. Gre že za avtomatizacijo. 

2.2.4 Razvojna teorija branja po U. Frith 

Sledeči model se osredotoča na začetni proces opismenjevanja, govori pa o treh stopnjah, ki 

so pogojene s pridobitvijo nove spretnosti. Model prav tako zajema tudi fazo logografskega 

branja (Zrimšek, 2003): 

1. slikovna ali logografska strategija: otrok prepozna besede po značilnih grafičnih 

potezah. Prepoznava posamezne črke znotraj besede, vendar vrstni red zanj ni 

pomemben. Gre za globalno branje besed, ki pa se izkaže kot neprimerno za 

napredovanje v branju, saj otrok začne zamenjevati podobne besede; 

2. abecedna ali alfabetska strategija: abecedni sistem naše pisave zahteva obvladovanje 

abecedne strategije, bralec pa mora tudi razčleniti notranjo zgradbo pisane in 

izgovorjene besede ter odkriti, kako sta ti predstavitvi med seboj povezani. Abecedne 

strategije vključujejo razčlenjevanje besed v glasove in črke ter vezavo glasov v 

besedo. Pomembno je prepoznavanje vseh sestavin v pravilnem vrstnem redu. Te 

spretnosti se ne pojavijo spontano, ampak se jih pridobi šele z učenjem abecednega 

pisanja; 

3. pravopisna ali ortografska strategija: ta stopnja zajema tvorjenje višjih enot, kot je 

posamezna črka. Otrok prepozna morfeme in si tako olajša sintezo, hkrati pa neki 

morfem prepozna tudi v drugih besedah, kar omogoča boljšo zapomnitev in 

razumevanje. 

2.2.5 Analiza razvojnih stopenj branja 

Vse razvojne teorije obsegajo čas predbralnega obdobja, začetnega učenja branja in čas, ko 

otroci uporabljajo branje za namene učenja. Dve teoriji zajemata obseg razvoja branja vse 

nekje do srednje šole (Gray) oz. do osemnajstega leta starosti (Chall), ostali dve teoriji 

časovnega obsega neposredno ne definirata, vendar sklepamo, da avtorja teh dveh razvojnih 

teorij (Frith in Rohl) opisujeta stopnje le do zaključka osnovnega šolanja otrok. M. Rohl in U. 

Frith v svojih razvojnih teorijah stopnje bralnega razvoja poimenujeta po strategijah, ki jih 

otrok uporablja za dekodiranje besed in besedila. U. Firth tako opisuje logografsko, abecedno 

in ortografsko stopnjo, M. Rohl pa tem stopnjam doda še vmesno stopnjo (začetno abecedno 

in delno fonemsko fazo). 

Za namene magistrskega dela smo se osredotočili predvsem na fazo priprave na učenje branja 

in na fazo začetnega branja. Poimenovanje teh začetnih faz se razlikuje med avtorji. Dva 

avtorja v fazah pred začetkom formalnega učenja branja uporabljata izraz logografska faza 

(Rohl) oz. logografska strategija (Frith), ostali avtorji tega izraza ne uporabljajo. Vse teorije 

pričnejo z definiranjem faz v predšolskem obdobju, le ena teorija pa eksplicitno opredeljuje 

trajanje prve stopnje od rojstva dalje (Chall). Gray prične opisovati prvo stopnjo kot pripravo 

na branje, ki traja celo predšolsko obdobje in prvi razred, J. Chall pa opisuje prvo stopnjo kot 
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predbralno obdobje, ki traja od rojstva do šestega leta starosti. Razvojni teoriji branja po M. 

Rohl in U. Frith ne navajata točnega začetka teh prvih faz. 

J. Chall in W. S. Gray v prvi fazi navajata, da je to predvsem faza pridobivanja znanj in 

izkušenj o govorjenem in pisnem jeziku. V drugi fazi (obdobje začetnega branja oz. začetnega 

pouka branja) naj bi se otroci pričeli sistematično učiti branja in pisanja. 

M. Rohl in U. Frith prvo stopnjo poimenujeta kot logografsko (oz. tudi predfonemsko po 

M. Rohl). V tej fazi otrok prepozna besede po grafičnih potezah, povezave med črko in 

glasom pa še ni. M. Rohl kot drugo stopnjo navaja delno fonemsko oz. začetno abecedno 

fazo, ko otrok pričenja z uporabo abecednega principa. Naslednja faza v obeh teorijah je nato 

abecedna faza, ko otroci povezujejo črko z glasom in vežejo glasove v besede. Zadnja faza v 

obeh teorijah je ortografska oz. pravopisna stopnja. Takrat otrok že avtomatizira odnos med 

črko in glasom ter tvori višje enote kot le črko. 

2.3 METODE ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA 

Metode začetnega opismenjevanja bi lahko opisali kot način, kako otrok spoznava posamezne 

črke in njim pripadajoče glasove. Metode opismenjevanja se delijo v tri veje: sintetične, 

analitične in globalne. D. Golli (1992) predlaga uporabo kombinacije teh metod – treba je 

namreč učiti tako analizo kot sintezo branja. Prevladovala naj bi metoda, ki ustreza 

posebnostim razreda, posamezniku, ki ima težave, pa naj bi se posvetili individualno.  

Pri sintetični metodi predstavlja izhodišče črka, ki ji pripišemo pripadajoči glas. Za to metodo 

mora imeti otrok dobro razvito abstrakcijo, predvsem mora biti zmožen pretvorbe 

konkretnega simbola (glasu) v abstrakten simbol (črko) (Pečjak, 2010). 

D. Golli (1977, v Pečjak, 2010) opisuje tri tovrstne metode, izmed katerih bomo dve opisali 

podrobneje. Glaskovalna metoda je metoda opismenjevanja, kjer se učenci najprej naučijo 

vseh glasov abecede, kar jim omogoča lažjo vezavo črk v besede. Danes se uporabljajo 

naslednje različice te metode: 

 metoda naravnih glasov: za lažjo vzpostavitev zveze črka – glas učitelj posnema 

glasove naravnih pojavov; 

 interjekcijska metoda: posnemanje naravnih glasov, ki jih proizvede žival ali človek; 

 fonografska metoda: povezava oblike črke z obrisom predmeta, ki je v zvezi s črko; 

 fonomimična metoda: učitelj izgovori naravni glas, zraven pa uporabi še določeno 

mimiko, ki naj bi prispevala k hitrejši zapomnitvi. 

E. Novljan (1992) je v svojem elaboratu zapisala, da je fonomimična metoda ena izmed bolj 

primernih metod začetnega opismenjevanja za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Treba je opozoriti, da se izraz fonomimična metoda danes uporablja tudi kot širši izraz za 

pristope k učenju branja za otroke z motnjami v duševnem razvoju. Tako fonomimična 

metoda lahko le vključuje več elementov te metode. 
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Ključni element te metode je tudi gib rok. K. Fajfar (1996) je zapisala, da vse glasove oz. črke 

v prvem razredu osnovne šole spremlja fonomimičen znak. Ta fonomimičen znak predstavlja 

določen gib z roko (kretnjo) in mimiko obraza, ki ga otrok poveže z določeno sliko glasu in s 

samim glasom, npr. za glas I z iztegnjenim kazalcem zamahnemo po zraku v višini ramen v 

smeri naprej (poženemo konja).  

Ob fonomimični metodi otrok hkrati dojema sliko, zvok in gib. Gibi, ki ponazarjajo glasove 

in črke, so vzeti iz oblik predmetov, ki spominjajo na črko ali pa na zvok, ki ga otrok izvede 

spontano, ko se mu kaj zgodi s kakim predmetom. Obojeročno kazanje kasneje prevzame le 

ena roka, gibi se poenostavijo, vendar pa ostajajo pomembna podporna tehnika (Žerdin, 

2003). 

Po zlogovalni metodi, ki prav tako sodi med sintetične metode, pa učenci že od začetka 

spoznavajo zloge kot nerazčlenjene celote, ki jih nato povezujejo v besede (Golli, 1977, v 

Pečjak, 2010). 

Nasprotne sintetičnim metodam so po načinu učenja branja analitične metode. Le-te so tiste, 

ki izhajajo iz celote, torej iz besede, povedi ali besedila. Z analizo nato učenec pride do 

posameznih glasov in črk. Ta metoda se uporablja tudi danes pri začetnem opismenjevanju. 

Učenci ob začetku sistematičnega spoznavanja črk spoznajo najprej besede, v katerih se 

pojavi posamezen glas, nato pa še to črko samo (Pečjak, 2010). 

Analitična metoda obsega vidno (črke) in slušno analizo (glasovi). Pri opismenjevanju se 

najpogosteje uporablja kombinacijo obeh metod, tj. analitično-sintetično metodo – otrok 

analitično spozna črke in glasove, nato pa jih sintetizira v besedo (Pečjak, 2010). 

Skupek obeh omenjenih metod je torej analitično-sintetična metoda. E. Novljan (1992, str. 24) 

jo opisuje sledeče: »Analitično-sintetične metode izhajajo iz celote (besedila, stavka, besede), 

ki ima za otroka smisel. Potem spoznajo elemente celote (glas, črka), od tu pa preidejo na 

sintetični način na besedo, ponekod preko zloga, in stavek. Otrok istočasno dojame smisel in 

spozna elemente govorjenega pisnega jezika.« 

Ta metoda vključuje kombinacijo analize in sinteze, zato pri nas le-ta prevladuje v praksi. Po 

slušni analizi besede in po ugotovitvi želenega glasu otroci nato iščejo ta glas še v drugih 

besedah (na začetku, v sredini ali na koncu besede). Nov glas obravnavajo tudi po fonetični 

ali interjekcijski metodi oz. po metodi naravnih glasov. Za ta glas nato spoznajo tudi črko 

(Ropič, 1996). 

Zadnja metoda začetnega opismenjevanja pa je globalna ali celostna metoda, pri kateri se 

predmet ali dogodek v zavesti veže z besedo ali povedjo, vendar pa se besede oz. povedi ne 

analizira na posamezne glasove ali črke. Zapisana beseda se s ponavljanjem utrjuje kot celota. 

Globalne metode delimo v tri skupine glede na celote, ki jih otroci preberejo: besede, povedi 

ali daljša besedila (Pečjak, 2010). 
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E. Novljan (1992) je še dodala, da se besedo zapiše pod ustrezno sliko. O tej besedi se nato v 

šoli pogovarjajo, ponavljajo v zvezi z določenim dogodkom, slika se zatem zbriše in ostane 

samo beseda. Elementi tovrstnega učenja so naravni elementi, otrokom pa dajejo uvid v 

smisel branja, kar je pomembno predvsem pri začetnem opismenjevanju. 

2.4 DEJAVNIKI BRANJA IN PISANJA 

V literaturi zasledimo več avtorjev, ki na različne načine analizirajo in navajajo definicije in 

opredelitve dejavnikov, ki vplivajo na branje in pisanje. Slovenska avtorica M. Grginič 

(2005a) govori o dejavnikih začetnega opismenjevanja, ki jih v grobem deli na notranje, 

čustveno-motivacijske in zunanje dejavnike. N. Zrimšek (2003) pa na drugi strani opisuje 

dejavnike branja in pisanja, ki se delijo na zaznavne, grafomotorične in spoznavne zmožnosti. 

Na razvoj učenja branja in pisanja naj bi po njenem vplivale naslednje psihične funkcije:  

 zaznavne zmožnosti: stalnost zaznavanja, primerjanje oblik, vidno in slušno 

razločevanje in gibanje oči; 

 grafomotorične zmožnosti: drobna motorika, prostorsko znajdenje, usklajenost med 

gibi oči in rok; 

 spoznavne zmožnosti: otrok pri starosti 6–7 let prehaja v svet miselnih operacij in 

predstav, posledično ni več omejen le na golo zaznavanje.  

S. Pečjak (2010) v svojih delih opisuje (meta)kognitivne elemente bralne pismenosti, v katere 

je zajela fonološko zavedanje, dekodiranje (torej tehniko branja in z njo povezano 

avtomatizirano prepoznavo besed), besedišče in strateško branje z uporabo bralnih strategij.  

Izpostavimo še M. Ropič (1996), ki govori o dejavnikih bralne učinkovitosti oz. bralnega 

uspeha. Deli jih na: 

 percepcijske dejavnike: gibanje oči, vidno in slušno razločevanje; 

 kognitivne dejavnike: splošne in specifične zmožnosti; 

 motivacijo, interes; 

 socialno-kulturne dejavnike: socialno-ekonomski status, socialni in kulturni vplivi iz 

okolja. 

Na tem delu bi omenili še T. Žerdin (1989, v Zrimšek, 2003), ki navaja posamezne veščine, 

potrebne za učinkovito branje in pisanje. Le-te so: 

 razlikovanje simbolov, črk in drobnih detajlov, v katerih se posamezne črke 

razlikujejo; 

 prepoznavanje črk in takojšni priklic glasu; 

 usmeritev in trajanje pozornosti; 

 usmeritev in fiksiranje pogleda, gibanje oči; 

 zaporedno predelovanje informacij (otrok prepoznane črke spremeni v glasove v 

določenem zaporedju in obratno); 

 zaznavanje delov besede; 

 razlikovanje slušno podobnih glasov; 
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 pravilna artikulacija glasov; 

 ločevanje glasov med seboj, analiza besed na glasove; 

 poznavanje črk; 

 motorična izvedba, pisanje črk, asociativni priklic črke; 

 dobro neposredno slušno pomnjenje; 

 avtomatiziranost potez. 

Če pogledamo še tuje avtorje, naj omenimo D. Boudreau (2002), ki izpostavlja naslednje 

veščine kot prediktorje uspeha v pismenosti: 

 kognitivne zmožnosti: znotraj teh zmožnosti najdemo več procesov, ki podpirajo 

kasnejše dosežke v pismenosti; 

 vizualni in avditivni spomin: le-ta naj bi se spreminjal z leti in tudi z bralnimi 

zmožnostmi; 

 ustni jezik: predvsem znanje o sintaktični strukturi in leksikalne veščine, ki 

pripomorejo k razumevanju prebranega; 

 fonološko zavedanje: zmožnost manipuliranja z glasovi in zlogi. Nekatere študije so 

pokazale, da naj bi veščine fonološkega zavedanja bolje napovedale bralne dosežke 

kot kognitivne zmožnosti. 

Končni cilj branja je torej ustvariti pomen iz besedila. Da pa bi to dosegli, sta bistveni dve 

veščini: dekodiranje in jezikovno razumevanje (Gough in Tunmer, 1986, v Næss, Melby-

Lervag, Hulme in Halaas Lyster, 2012). Dekodiranje je proces transformacije napisanega 

besedila v govor in je odvisno od otrokovega razumevanja in poznavanja abecednega sistema. 

Prepoznavanje besed na drugi strani pa je odvisno od povezave grafem – fonem, vendar pa se 

nanaša tudi na druge veščine.  

Na samo zmožnost dekodiranja besed vplivajo številne spretnosti in zmožnosti, med katerimi 

sta najpomembnejši zmožnost vidnega in slušnega zaznavanja ter razločevanja. Na proces 

samega razumevanja pri branju pa vplivajo zmožnosti, kot so obseg besednjaka, kratkoročni 

spomin, skladenjska integracija, zmožnost zaključevanja … (Pečjak, 1999).  

2.4.1 Vidno zaznavanje, razločevanje in pomnjenje 

Proces branja se začne z zaznavanjem. Le-ta vključuje spodbudo, ki jo predstavlja začetni 

dražljaj, pripravo za odgovor in odgovor (reakcijo). Pri procesu zaznave se srečujemo z 

dvema ključnima pojmoma: identifikacijo (prepoznavanje črk ali celotnih besed) in 

rekognicijo (ponovno prepoznavanje že znanih črk ali celih besed) (Pečjak, 1999).  

Vizualno diskriminacijo lahko v grobem opredelimo kot razlikovanje enega vizualnega 

vzorca od drugega, le-ta pa je ključnega pomena predvsem v predalfabetski fazi, ki nastopi 

pred poznavanjem povezave med črko in glasom. Ortografska diskriminacija se nanaša na 

razlikovanje pogostih od redkih vzorcev črk. Zanjo potrebujemo znanje o tem, kako se črke 

združujejo v določenem jeziku (Conners, 2003). 
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V predšolskem obdobju je značilno, da otrok zaznava celostno. Najprej ne zazna podrobnosti, 

pozoren je le na videz in obliko. Sprva loči predmete iz svojega okolja, nato šele geometrijske 

like in na koncu črke. Otrok je torej zmožen narisati lik ali črko šele takrat, ko le-tega (oz. to) 

prepozna in jo loči od drugih (Zrimšek, 2003). 

Tudi M. Grginič (2005a) navaja, da otroci v predšolskem obdobju zaznavajo celostno, 

globalno in razpršeno, kar pomeni, da vidijo del kot celoto, pa tudi obratno – da ob zaznavi 

celote ne zaznajo posameznih delov.  

V razvoju vidnega zaznavanja otrok najprej zaznava različne predmete, osebe in oblike okoli 

sebe. Naslednja stopnja v razvoju pa je stopnja vidnega razločevanja (diskriminacije); otrok je 

sposoben ločevati posamezne vzorce, znake in simbole med seboj. Razvoj vidnega 

razločevanja poteka od razločevanja predmetov, s katerimi se otrok vsakodnevno srečuje, do 

razločevanja abstraktnih oblik in nazadnje do razločevanja simbolov (npr. črke) (Pečjak, 

1999).  

Za opismenjevanje so pomembne tudi otrokove zmožnosti zaznavanja prostora, torej 

prepoznavanje oblik, velikosti in položaja predmetov v prostoru. V razvoju zaznavnih 

zmožnosti vidnemu zaznavanju sledi vidno razločevanje in nato še vidna identifikacija. 

Zmožnost vidnega razločevanja je zmožnost razločevanja predmetov, oseb, različnih vzorcev 

in znakov v svojem okolju. Otrok najprej razločuje osebe in predmete, nato pa še bolj 

abstraktne oblike, med drugim črke (Grginič, 2005a). 

Nekateri avtorji poudarjajo pomembnost zaznave posameznih črk pri prepoznavanju celotne 

besede, spet drugi pa zagovarjajo celostno zaznavo besed. Odrasli bralci naj bi pri 

avtomatiziranem branju zaznavali celoten lik besede, ne pa posameznih črk. Že zaznava enega 

dela besede in njenega zunanjega obrisa lahko izzove predstavo cele besede (Pečjak, 1999). 

Večkrat ko otrok prepisuje črke in besede, bolj se zmožnost vidnega razločevanja razvija, še 

posebej, če otrok pri tem izgovarja glasove na glas. Gibanje roke v kombinaciji z glasom daje 

očesu informacijo, kam naj gleda, in obratno – s hkratnim izgovarjanjem glasu in potjo 

gibanja oči damo roki informacijo, kako naj se premakne (McGuiness, 1988, v Zrimšek, 

2003).  

S. Pečjak (1993) predlaga tudi še nekatere druge vaje za razvijanje vidnega razločevanja: 

iskanje dveh istih besed med kopico drugih besed, iskanje besede v povedi, ki vanjo ne sodi, 

sprememba ene črke v besedi, da bo ustrezala celotni povedi, branje vizualno podobnih 

besed … 

Zelo pomembna je tudi identifikacija črke, ki se utrdi z učenjem vloge črk v besedah. Na tej 

stopnji se tako tudi zmanjšajo napake, povezane z orientacijo črk. Ta zmožnost vsebuje 

zmožnost zaznavanja, razločevanja in pomnjenja, govorimo namreč o zmožnosti zaznavanja 

zaporedja črk v besedah (Zrimšek, 2003). 
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Pomemben del vizualnega procesiranja pa je delovni spomin, ki je del spominskega sistema, v 

katerem informacija ostaja aktivna oz. se aktivno procesira. Je del zavednega procesa in hkrati 

pomemben del za različne kognitivne aktivnosti, vključno z branjem. Še posebej je 

pomemben v predalfabetski stopnji opismenjevanja in kasneje pri procesih razumevanja 

(Conners, 2003). 

2.4.2 Glasovno zavedanje 

F. Conners (2003) je fonološko zavedanje opredelila kot zmožnost analiziranja besede v 

njihove fonološke dele ali spajanje glasov v zloge in besede. To zavedanje je povezano z 

zmožnostjo branja tako kot izvor in posledica bralne spretnosti. 

Glasovno zavedanje je v prvi vrsti sestavni del jezikovnega zavedanja, hkrati pa je eden izmed 

glasovnih procesov. S. Pečjak (1999) deli glasovno zavedanje na glasovno razločevanje in 

glasovno razčlenjevanje, pri čemer je razločevanje pogoj za razvoj razčlenjevanja. Zmožnost 

razločevanja opredeli kot ločevanje posameznih glasov med seboj, to pa naj bi bil tudi ključni 

dejavnik za uspešno dekodiranje v fazi začetnega opismenjevanja. 

Številni avtorji (Cunningham, 1988, v Grginič, 2005a; Goswami, 2001, v Grginič, 2005a; 

Whitehurst in Lonigan, 2001, v Grginič, 2005a) definirajo glasovno zavedanje kot zmožnost 

upravljanja z glasovi jezika neodvisno od pomena. Torej gre za sklop zmožnosti, kot so 

prepoznavanje rim, določanje in raba prvih in zadnjih glasov v besedi, štetje glasov v besedi 

… Pomembne zmožnosti, ki spadajo v glasovno zavedanje in so potrebne za branje, so tudi 

otrokove zmožnosti prepoznavanja začetkov besed in rim v obsegu zlogov z doseženo stopnjo 

prepoznavanja črk. Razvoj poteka od glasovne zavesti o večjih delih (zlogi, začetki, rime) do 

glasovne zavesti o manjših delih (glasovi). 

Fonološko procesiranje se nanaša na različne aktivnosti, ki pripomorejo k občutljivosti otroka 

za glasove in uporabo teh glasov v besedi. S. Pečjak (2010) deli fonološko procesiranje na: 

 fonološko občutljivost: zmožnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi, ki se 

pojavljajo v govoru (npr. iskanje rime, združenje dveh zlogov v besedo, štetje glasov v 

slišani besedi …); 

 fonološki spomin: nanaša se na glasovne informacije iz kratkoročnega spomina (npr. 

otrok mora ponoviti serijo nebesed, povedi, številk, ki jih sliši); 

 fonološko poimenovanje: zmožnost priklica glasovnih informacij iz dolgoročnega 

spomina s pomočjo poimenovanja izoliranih besed ali serije besed. 

Glasovno zavedanje je torej za otroka temeljno spoznanje – brez tega so vaje črkovanja in 

glasovnega poučevanja brez pomena. Stopnja glasovnega zavedanja je namreč tudi najboljši 

napovedovalec zgodnjih bralnih dosežkov, kot navaja Stanovich (1994, v Grginič, 2005a). 

Tudi Adams (1990, v Grginič 2005a) je opozoril, da so govorne dejavnosti povezovanja 

glasov in slušnega razčlenjevanja za otroka zelo koristne, saj ob njih odkriva, da vsaka beseda 

predstavlja nepretrgan niz glasov.  
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V raziskavi U. Goswami (2001, v Grginič, 2005a) je zapisano, da razvoj poteka od glasovne 

zavesti o večjih delih in enotah, kot so zlogi, rime in začetki, proti glasovni zavesti o manjših 

delih ali enotah, kot so glasovi. Stahl in Murray (1994, v Grginič, 2005a) sta ugotovila, da je 

za branje odločilnega pomena izločiti začetni in končni glas v besedi. Otroci, ki tega niso bili 

zmožni storiti, niso dosegli niti predabecedne bralne faze. Pomembnost glasovnega zavedanja 

so izpostavili tudi Lundberg, Frost in Peterson (1988, v Grginič, 2005a). Cilj programa, ki so 

ga izvajali osem mesecev, je bil voditi otroke pri odkrivanju fonološke strukture jezika. 

Otroci, ki so sodelovali v tem programu, so se kasneje lažje učili brati in pisati. Učitelji so 

znotraj raziskave uporabljali različne strategije, kot so ploskanje zlogov, spremljanje prvih 

glasov v otrokovem imenu, igre s petjem ipd. Schneider, P. Kuespert, E. Roth, Vise in Marx 

(1997, v Grginič, 2005a) so šest mesecev izvajali program z vajami za razvijanje 

metajezikovnih sposobnosti s poudarkom na zlogih, rimah in glasovih. Ugotovili so, da ima 

metajezikovni trening pomemben vpliv na razvijanje metajezikovnih sposobnosti, učinek se je 

pokazal pri črkovanju. 

Zmožnost slišanja in razločevanja glasov v besedah sta raziskovali tudi M. Vanderwalden in 

L. Siegel (1995, v Zrimšek, 2003), ki sta ugotovili, da se zmožnost slišanja glasov v besedah 

razvija sledeče: 

1. določanje prvega glasu v besedi, 

2. določanje zadnjega glasu v besedi, 

3. določanje zadnjega zloga, 

4. razdruževanje soglasniških sklopov. 

L. in E. Kozminsky (1995, v Zrimšek, 2003) sta raziskovali napovedovalni in vzročni odnos 

med glasovnim zavedanjem v predpismenjevalnem obdobju in branjem v prvem in drugem 

razredu. Otroci so bili vključeni v program treninga glasovnega zavedanja, ki je trajal osem 

mesecev. Vključeval je naloge kot prepoznavanje in tvorjenje rim, členitev besed na zloge in 

zlogom podobne dele, vezava zlogov v besede, glasovno razločevanje, štetje zlogov in glasov, 

vezava glasov v besede in podobno. Razvitost glasovnega zavedanja sta merili pred urjenjem, 

ob koncu leta v vrtcu in ob koncu prvega razreda. Ugotovili sta pomembno razliko med 

kontrolno in eksperimentalno skupino v razvitosti sposobnosti glasovnega zavedanja in v 

razumevanju pri branju. 

V slovenskem prostoru je Jerman (2000, v Zrimšek, 2003) na podlagi svoje raziskave 

predlagal naslednje aktivnosti za razvijanje glasovnega zavedanja: 

 3–4 leta: urjenje rim v pesmicah in izštevankah, razvijanje natančnega poslušanja, 

spodbujanje prostega pripovedovanja zgodbic itd.; 

 4–5 let: urjenje prepoznavanja začetnega in končnega glasu v besedi, razčlenjevanje 

besed na zloge itd.; 

 5–6 let: razvijanje glasovnega razčlenjevanja s konkretnimi pripomočki; 

 6–7 let: urjenje odstranjevanja glasu pri izgovoru besede s konkretnimi pripomočki. 
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Glede na različne vaje in strategije, ki so jih avtorji uporabljali v svojih raziskavah, lahko 

razdelimo fonološko zavedanje na več vej. Tuji avtorji (Bell in McMallum, 2008, v Pečjak, 

2010) navajajo šest podvrst fonološkega zavedanja: 

 izolacija glasu: otrok prepozna posamezen glas v besedi; 

 prepoznavanje več glasov: otrok prepozna skupni glas v različnih besedah; 

 razvrščanje glasov: otrok med tremi besedami izloči besedo, ki ne sodi zraven;  

 povezovanje glasov: otrok slišane glasove poveže v besedo; 

 razčlenjevanje besede: otrok slišano besedo razčleni v posamezne glasove in jih šteje; 

 odstranjevanje glasu: otrok pove besedo brez glasu, ki ga mora odstraniti. 

Ker se je glasovno zavedanje izkazalo za tako pomemben dejavnik branja in pisanja, je 

smiselno opredeliti tudi tipe vaj za razvijanje slušnih procesov. N. Zrimšek (2003) navaja 

naslednje: 

1. igre poslušanja, ki vključujejo vaje za sledenje navodilom in predstavljajo uvod v vaje 

glasovnega razločevanja in razčlenjevanja: potovanje z očmi po vidnem vzorcu, 

risanje po nareku, vaje za razvijanje slušnega pomnjenja; 

2. vaje za razvijanje slušnega razločevanja: razločevanje glasov v dvojicah, 

prepoznavanje določenega glasu v dvojicah besed, glasovno ujemanje v besedah, 

razločevanje glasu v nizu; 

3. vaje za razvijanje slušnega razčlenjevanja: vaje za zlogovanje, vaje za glaskovanje; 

4. rimanje.  

Na splošno pa so najbolj pogoste praktične naloge, ki jih navaja N. Zrimšek (2003), znotraj 

glasovnega zavedanja sledeče: 

 štetje besed v povedi, 

 štetje zlogov oz. zlogovanje, 

 primerjanje besede glede na isti prvi, srednji in zadnji glas oz. zlog, 

 prepoznavanje določenega glasu oz. zloga v besedi, 

 glasovno razčlenjevanje in odstranjevanje glasov oz. zlogov, 

 rime ali aliteracije, 

 vezava glasov. 

2.4.3 Besedišče 

Pojem bralno besedišče se nanaša na razumevanje besed, ki jih učenec prepozna in razume pri 

branju. To je receptivno besedišče, ki je vedno večje od produktivnega besedišča, torej 

tistega, ki ga uporabljamo vsak dan v govoru in pri pisanju (Pečjak, 2010).  

V besedišču je večina pojmov in besed grupirana po značilnostih. Večina raziskovalcev je 

mnenja, da besede v besedišču niso razvrščene naključno, ampak so na določen način 

organizirane. Značilnost je opredeljena kot vrednostna lastnost, ki vključuje implicitne in 

neimenovane lastnosti (npr. spol, starost). Po identifikaciji besede je to treba vnesti v 

besedišče bralca, da ji lahko določi pomen. Hitrost in učinkovitost dostopa do besed sta 

odvisni od več dejavnikov. S. Pečjak (1999) opisuje naslednje:  
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 pogostost besed: kako pogosto se je bralec že srečal s to besedo; 

 eno- ali večpomenskost besed: ali ima beseda le en sam ali več pomenov; 

 izolirana beseda ali beseda v kontekstu: bralec hitreje določi pomen besedi, če se ta 

nahaja v kontekstu; 

 obseg besedišča: Dixon, Le Fevre in Twilley (1988, v Pečjak, 1999) so ugotovili, da je 

obseg besedišča boljši napovedovalec bralne hitrosti in razumevanja kot kratkoročni 

spomin. Obseg besedišča otrok vpliva tudi na proces razumevanja.  

Lei, L., Pan, J., Liu, H., McBride – Chang, C., Li, H., Zhang, Y. idr. (2011, v Bider Petelin, 

2014) so v svoji raziskavi preverjali zgodnje jezikovne zmožnosti otrok. Raziskovali so 

veščine zavedanja sestave in pomena besed, zmožnosti odstranitve dela besed, ponavljanja 

nesmiselnih zlogov, sestavljanja besednih zvez in hitrega poimenovanja. Rezultati so 

pokazali, da so zgodnje jezikovne zmožnosti povezane z natančnostjo in tekočnostjo branja, 

neverbalni inteligenčni količnik pa naj ne bi bil povezan z bralnimi zmožnostmi. Zeigler, J. 

C., Betrand, D., Torth, D., Csepe, V., Reis, A., Faisca, L. idr. (2010, v Bider Petelin, 2014) pa 

so trdili, da ima besedišče, ki je sicer redko prepoznano kot dejavnik bralne uspešnosti, 

pomembno in unikatno vlogo pri napovedi poznejših učnih težav na področju branja. Med 

jezikovnimi dejavniki sta pomembna predvsem semantično in sintaktično znanje. 

2.4.4 Vidno-motorična koordinacija 

Drobno-gibalne spretnosti so priučene spretnosti, ki vključujejo drobne gibe manjših delov 

teles (npr. roke, prsti, zapestja) v sodelovanju z vidom. Razvijajo se od zgodnjega otroštva 

dalje in otroku omogočajo vedno bolj natančna dejanja. Grafomotorične spretnosti so tako 

kombinacija spoznavnih, zaznavnih in drobnogibalnih spretnosti, ki otroku omogočijo, da na 

papir prenese podobe, ki si jih je zamislil. Te spretnosti pa zahtevajo dobro sodelovanje med 

vidno zaznavnimi in mišičnimi sistemi. Vizualno-motorična integracija je medtem 

koordinacija vidnih zaznav z gibi telesa, posebno z gibi rok in prstov. Le-ta je ključnega 

pomena za pisanje, raziskovalci pa jo povezujejo tudi z večjo uspešnostjo pri branju, 

računanju, matematiki in drugih aktivnostih (Musek Lešnik in Lešnik Musek, 2013).  

N. Zrimšek (2003) dodaja, da je potrebna dobra motorična, vidna in miselna usklajenost, da 

otrok vidno zazna nek grafični simbol in ga želi posnemati. 

Ena izmed bolj pomembnih aktivnosti za razvijanje vidno-motorične koordinacije je sledenje. 

Le-ta spodbuja koordinacijo oko-roka, saj otrok s pogledom sproti primerja svojo napredujočo 

risbo z že narisano podlago. Tako utrjuje nadzor nad drobnimi gibi svoje roke in krepi 

vizualno motorično integracijo (Musek Lešnik in Lešnik Musek, 2013).  

M. Cvet (2013) je v svoji diplomski nalogi zapisala, da učenci s težavami vidnega sledenja 

težje sledijo premikajočim se predmetom, težje kopirajo tabelno sliko in imajo izrazite težave 

pri branju. Pri branju je namreč pomembno, da oči delujejo usklajeno, saj se le tako lahko 

osredotočimo na besedo, ki jo tisti trenutek beremo. Oči se morajo tako osredotočiti na več 

črk hkrati, zmožne morajo biti slediti strani, vrsticam od leve proti desni brez preskakovanja. 
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M. Cvet (2013) izpostavlja pomembnost vizualne komponente. Posameznik mora biti pozoren 

na vidne informacije, ki jih prejema, da lahko razloči pomen zapisanih besed. Eden izmed 

ključnih postopkov je tudi vizualno-motorična koordinacija, ki otroku omogoča ustrezen zapis 

besed. 

Pomen grafomotorike in senzorike je velik, saj je učenje branja in pisanja povezano z 

zaznavanjem – predvsem z vidnim in slušnim. Učenje branja in pisanja namreč zahteva od 

otroka, da je pozoren še na tako majhne razlike in podrobnosti, hkrati pa mora biti sam 

zmožen ustvariti te razlike na papirju. Pri rabi pisala postaneta pomembni groba in fina 

motorika, predvsem pa tisti prijemi in gibi, ki sodelujejo pri pisanju. Sem lahko uvrstimo vse, 

od občutenja telesa in telesnih delov, dozorelost prostorskega doživljanja, zmožnost 

načrtovanega gibanja v prostoru in zmožnost, da roka pri pisanju stori tisto, kar želi glava 

(Žerdin, 2003).  

2.5 SKUPINA OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) so opredeljene naslednje skupine 

otrok s posebnimi potrebami: »Otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 

otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 

oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.« 

Skupina otrok z motnjami v duševnem razvoju se deli na sledeče štiri stopnje (Vovk-Ornik, 

2015): 

 otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju: imajo znižane sposobnosti za učenje. 

Za učenje potrebujejo več časa kot otroci brez motenj v duševnem razvoju, vendar pa 

zmorejo manj kot njihovi vrstniki. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na 

abstraktni ravni. V prilagojenih pogojih učenja lahko dosežejo temeljna šolska znanja, 

vendar pa le-ta niso na ravni minimalnih standardov rednih osnovnih šol. Pogosto je 

smiselna vključitev učenca v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom. Običajno se ob ustreznem šolanju izučijo za manj zahtevno poklicno delo 

in samostojno socialno življenje; 

 otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju: lahko usvojijo osnove branja, 

pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalno, likovno, glasbeno) pa lahko 

dosegajo več kot le osnove. Znajo sporočiti svoje želje in potrebe. Usposobijo se lahko 

za enostavna praktična dela, vendar pa le izjemoma dosežejo popolnoma neodvisno 

socialno življenje. Ti otroci običajno obiskujejo posebne programe vzgoje in 

izobraževanja; 

 otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju: se usposobijo za opravljanje 

nezahtevnih del. Razumejo enostavna navodila, pri skrbi zase pa potrebujejo pomoč 

drugih; 
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 otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju: se lahko usposobijo za sodelovanje pri 

posameznih aktivnostih. Potrebujejo stalno nego, pomoč in vodenje ter so omejeni v 

gibanju. Njihovo razumevanje navodil je omejeno.  

2.5.1 Osnovnošolsko izobraževanje otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji poteka po (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011): 

 programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

 prilagojenem programu za predšolske otroke; 

 vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

 prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom; 

 prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; 

 posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo 

v duševnem razvoju in drugih posebnih programih (v nadaljevanju posebni program 

vzgoje in izobraževanja); 

 vzgojnih programih. 

Eden izmed programov za izobraževanje je tako tudi posebni program vzgoje in 

izobraževanja, ki je namenjen tistim otrokom s posebnimi potrebami, za katere so drugi 

programi prezahtevni. Mednje spadajo tudi otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v 

duševnem razvoju. V posebnem programu ni učnih predmetov, standardov znanja in 

klasičnega ocenjevanja. Program zajema področja skrbi za samega sebe, komunikacije, 

razvijanja socialnih veščin, delovnih zmožnosti in navad (Opara, 2005).  

Učni načrti v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju zajemajo kurikularna področja 

razvijanje samostojnosti, splošna poučenost, gibaje in športna vzgoja, glasbena vzgoja, 

likovna vzgoja in delovna vzgoja (Grubešič, 2014). 

V šolskem letu 2017/2018 je poseben program vzgoje in izobraževanja obiskovalo skupno 

1236 otrok s posebnimi potrebami, med katerimi so tudi otroci z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju. Statistika zadnjih petih let kaže, da se število učencev, ki obiskujejo 

poseben program, vsako leto povečuje (Statistika in analize s področja vzgoje in 

izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, b.d.). 

2.6 PISMENOST IN OPISMENJEVANJE OTROK Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

V Učnem načrtu za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 

predmet slovenščina je zapisano, da se sistematično začetno opismenjevanje izvaja v dveh 

obdobjih – v 1. in 2. obdobju. Učenci spoznavajo in utrjujejo le po en tip črk v vsakem letu, v 
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vseh treh triletjih pa je eden izmed poglavitnih ciljev razvijanje funkcionalne pismenosti 

(Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom – 

slovenščina, 2003). 

V splošnih ciljih predmeta v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju sta dva izmed 

pomembnih ciljev, da so »učenci motivirani za vse štiri sporazumevalne dejavnosti 

(poslušanje in govorjenje ter branje in pisanje); v prvem triletju prilagojenega programa je 

poudarek na poslušanju in govorjenju; postopoma, glede na zmožnosti in napredek učencev se 

širi tudi delež branja in pisanja ter da učenci sprva spontano in prek igre, nato pa tudi vodeno 

in sistematično vstopajo v samostojno branje in pisanje« (Učni načrt za prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom – slovenščina, 2003). 

V Učnem načrtu za posebni program vzgoje in izobraževanja za področje Splošna poučenost 

se tema opismenjevanja in pismenosti pojavi na področju jezika. Splošni cilji omenjenega 

področja so med drugim tudi razvijanje predbralnih zmožnosti in branje ter razvijanje 

predpisalnih zmožnosti in pisanje. Končni cilj področja Splošne poučenosti in hkrati tudi 

področja razvijanja jezika je aktivno vključevanje učenca ter socialno prilagajanje ožjemu in 

širšemu družbenemu okolju – vse z namenom postati v življenju čim bolj samostojen (Učni 

načrt za posebni program vzgoje in izobraževanje – splošna poučenost, 2004).  

Na prvi stopnji so nekateri izmed operativnih ciljev za področje jezika vezani na področje 

začetnega opismenjevanja. Učenci naj bi med drugim razvili verbalno komunikacijo, 

spoznavali pisni jezik, razčlenjevali besede in zloge, se seznanjali s pisano besedo, spoznavali 

in vadili osnove pisanja, vidno in slušno razločevali ter razčlenjevali, spontano, prek igre in 

vodeno spoznavali pisanje itd. Znotraj teh ciljev so predlagane aktivnosti, kot so: listanje po 

slikanici, časopisu ali reviji, glasno branje slik in ilustracij, prepoznavanje nekaterih črk, 

globalno prepoznavanje nekaterih pogosto videnih besed, preslikovanje črk, svojega imena in 

priimka, zapisovanje svojega imena itd. (Učni načrt za posebni program vzgoje in 

izobraževanje – splošna poučenost, 2004). 

Leta 2014 je Nacionalna komisija za prenovo programov za otroke s posebnimi potrebami 

spremenila oz. dopolnila nekatera področja Učnega načrta Posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja. Na področjih kurikula 1. stopnje vzgoje in izobraževanja je izvajalec programa 

učitelj z znanji s področja visokošolskega izobraževanja specialne in rehabilitacijske 

pedagogike. Obvezni del programa zajema šest že prej omenjenih kurikularnih področij, 

poleg tega pa obsega še dneve dejavnosti, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje ter jutranje 

in popoldansko varstvo. Učni načrt določa tudi timsko delo, znotraj katerega delujejo 

fizioterapevt, logoped in delovni terapevt. Pri načrtovanju in evalvaciji individualiziranega 

programa se po potrebi vključi tudi starše (Grubešič, 2014). 

2.6.1 Predopismenjevalne veščine otrok z motnjami v duševnem razvoju 

Kot glavna vzroka za težave pri obvladovanju bralne tehnike pri otrocih z intelektualnimi 

primanjkljaji naj bi bile težave na področju fonološkega zavedanja in dekodiranja. Zgodnje 

bralne zmožnosti se razvijajo skladno z mentalno starostjo otrok z intelektualnimi 
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primanjkljaji, nato pa ti otroci začnejo zaostajati za pričakovanji glede na njihovo mentalno 

starost. Otroci imajo težave pri vezavi fonemov zapisane besede, kar oteži branje in 

upočasnjuje proces avtomatizacije. Vse kognitivne napore otroci vlagajo v prepoznavanje 

besed, ne pa v razumevanje prebranega (Conners, 2003, v Lipec Stopar in Jenko, 2014). 

Na področju fonološkega zavedanja imajo tudi otroci z Downovim sindromom opazen 

primanjkljaj. V nekaterih raziskavah (Cossu idr., 1993, v Fletcher in Buckley, 2002) so se 

celo začele pojavljati študije, ki so ugotovile, da naj bi se ti otroci naučili brati brez zmožnosti 

fonološkega zavedanja. Spet druge raziskave (Morton in Frith, 1993, v Fletcher in Buckley, 

2002) pa nasprotujejo tej tezi in ugotavljajo, da naj bi otroci dosegali slabše rezultate na testih 

fonološkega zavedanja zaradi drugih faktorjev, kot sta slaba pozornost in slabši kratkoročni 

spomin, ne pa zaradi slabšega fonološkega zavedanja na splošno.  

Næss idr. (2012) so po drugi strani v svoji raziskavi ugotovili, da so otroci z Downovim 

sindromom relativno močni v dekodiranju besed, šibkejši pa so na področju besedišča in 

fonološkega zavedanja. Hkrati so bili na področju prepoznavanja besed na enaki razvojni fazi 

kot otroci v kontrolni skupini z značilnim razvojem. Treba pa je opozoriti, da so bili otroci 

zajeti v raziskavi v zgodnji fazi razvoja zmožnosti dekodiranja nebesed. Po njihovem mnenju 

naj bi bilo pri otrocih z Downovim sindromom fonološko zavedanje torej manj tesno 

povezano z zmožnostmi dekodiranja kot pri otrocih z značilnim razvojem. 

Vendar pa fonološko zavedanje ni edina veščina, pri kateri imajo otroci z intelektualnimi 

primanjkljaji težave. Verhoeven in Vermeer (2006, v Lipec Stopar in Jenko, 2014) sta 

ugotovila, da imata dekodiranje in jezikovno razumevanje tudi pri otrocih z nižjimi 

intelektualnimi sposobnostmi najpomembnejšo vlogo pri napovedovanju bralnih dosežkov. 

To ugotovitev sta povezala s tem, da imajo ti otroci manjšo stopnjo avtomatiziranosti bralne 

tehnike, kar zmanjša vpliv jezikovnih zmožnosti na bralno razumevanje. 

Jezikovno razumevanje otrok z Downovim sindromom je običajno nekoliko slabše kot pri 

otrocih značilnega razvoja na začetku učenja branja. Obseg znanj in zmožnosti, ki so potrebne 

za branje in pisanje, veliko bolj variirajo pri otrocih z Downovim sindromom kot pri otrocih z 

značilnim razvojem – pojavlja se neenakomeren razvoj zmožnosti branja – nekateri berejo 

besede, a imajo težave s fonološko obdelavo in razumevanjem pomena besede (Bird idr., 

2011).  

Treba je opozoriti, da razvoj posameznih ravni jezika pri otrocih z lažjimi intelektualnimi 

primanjkljaji sledi enakim razvojnim stopnjam kot pri otrocih z značilnim razvojem, le da je 

razvoj upočasnjen. Težave v bralnem razumevanju so posledica težav pri uporabi sobesedila, 

povezovanju prebranega s predhodnim znanjem in z manjšo zmožnostjo nadzora lastnega 

razumevanja pri branju (Lipec Stopar in Jenko, 2014). 

Če govorimo o otrocih z Downovim sindromom, imajo ti običajno boljši receptivni jezik od 

ekspresivnega, prav tako je njihovo besedišče močnejše od sintaktičnih zmožnosti. 

Producirajo krajše in manj kompleksne izjave kot bi pričakovali glede na njihovo neverbalno 

mentalno starost. Ti otroci so relativno močni v prepoznavanju celih besed, kar je povezano s 
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procesom učenja branja besed kot celot. Iz tega lahko sklepamo, da se otroci z Downovim 

sindromom opirajo na učenje branja celih besed, ne pa na fonološke procese v dekodiranju 

besed (Martin, Klusek, Estigarribia in Roberts, 2009). 

Seveda pa je pomembno vedeti, da niso le otroci z Downovim sindromom opredeljeni kot 

otroci z motnjami v duševnem razvoju, temveč ta opredelitev zajema veliko otrok z različnimi 

nedoločenimi etiologijami. Pogosto pa imajo tudi ti otroci nižje zmožnosti fonološkega 

zavedanja. R. Dessemontet in A. De Chambrier (2015) sta ugotovili, da sta zmožnost 

fonološkega zavedanja in znanje o črkah in glasovih prediktorja napredka pri branju besed in 

nebesed ter bralnega razumevanja.  

Po mnenju F. Conners (2003) je treba razlike v raziskavah glede prepoznavanja besed pri 

otrocih s kognitivnimi primanjkljaji iskati v težavnosti besed v testih. Običajne in preproste 

besede otroci lahko preberejo s pomočjo fonološkega dekodiranja, medtem ko težje in bolj 

zapletene besede potrebujejo zmožnost ortografskega dekodiranja. Otroci s kognitivnimi 

primanjkljaji pa imajo težave ravno na fonološkem področju, zato imajo lahko več težav pri 

dekodiranju običajnih oz. rednih besed. 

Na podlagi različnih raziskav lahko sklepamo, da razvoj branja pri otrocih z intelektualnimi 

primanjkljaji poteka po enakih fazah kot pri otrocih z značilnim razvojem, vendar pa se 

pojavljajo večje individualne razlike pri bralnih dosežkih (hitrost usvajanja branja in kakovost 

pridobljenih bralnih veščin) (Lipec Stopar, 2000, v Lipec Stopar in Jenko, 2014).  

2.6.2 Učenje branja otrok z motnjami v duševnem razvoju 

Branje je spretnost, ki jo sistematično razvijamo, zato lahko tudi pri otrocih z motnjami v 

duševnem razvoju sledimo zaporedju razvojnih stopenj. Učenje branja se od vrstnikov z 

značilnim razvojem razlikuje v starostnih mejah za posamezno stopnjo, v trajanju posamezne 

stopnje in v kakovosti pridobljenih spretnosti. Cilj učenja branja in pisanja je razumevanje in 

branje za učenje (Lipec Stopar, 2000).  

Pri opismenjevanju otrok z motnjami v duševnem razvoju je pomembno načrtovanje majhnih 

učnih korakov, takojšnja pohvala, preprečevanje napak učenja in s tem možnosti, da bi otrok 

obupal. Z uvajanjem besednih kartic pogosto ne pričenjamo takoj, ampak otroci pred tem 

vadijo razločevanje vidnih dražljajev. Po določenem treningu začnemo otroku predstavljati 

besedne karte, kjer enake besede najprej vizualno prepoznajo, nato ustreznim besednim 

kartam razporedijo osnovne karte. Otrok mora zatem izgovorjeno besedo slušno prepoznati, 

jo razumeti in izbrati to besedno karto med dvema, tremi ali štirimi nameščenimi kartami. 

Besede vedno skrbno izbiramo glede na pomen, ki ga imajo za otroka. Otroci se tako učijo, 

čemu je branje sploh namenjeno, kakšno vrednost ima branje, kako to uporabljamo in kakšna 

je moč pisanih besed (Oelwein 1998, v Wilken, 2012). 

V nasprotju s celostnim branjem pa pri tako imenovanem razvojno usmerjenem učenju branja, 

ki se tudi uporablja pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju, začenjajo z učenjem črk. 

Posamezne črke povezujejo z določenim pomenom, tudi glasove povezujejo s pomeni, te pa s 
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primernimi zgodbami. Kasneje povežejo glas in črko, posamezne črke pa oblikujejo na 

različne načine (gnetejo, rišejo, tiskajo …) (Manske, 2004, v Wilken, 2012). 

Tudi slovenski strokovnjaki navajajo načine opismenjevanja otrok z motnjami v duševnem 

razvoju. Kotar (1994) opisuje način, kako naj bi potekalo učenje posameznih črk. Najprej mu 

posamezno črko pokažemo, ga naučimo to črko napisati, pri tem pa ponavljamo glas, ki 

pripada tej črki. Dokler otrok ne poveže črke z glasom, ne pričenjamo z učenjem druge črke. 

Ko otrok zna zapisati dve črki, nadaljujemo s pisanjem zlogov. Ko otrok obvlada tri ali štiri 

črke, že lahko zapiše ali prebere nekaj imen ali tudi stavkov. 

S. Buckley in G. Bird (1993) sta predlagali naslednji potek učenja branja. Najprej je treba 

vzpostaviti vizualno besedišče. Izbiramo besede, ki jih otrok pozna, nato pa jih natisnemo na 

besedne kartice brez slik, saj naj bi le-te odvračale pozornost. Nato se z otrokom in besednimi 

kartami igramo različne igre, kjer otrok izbira, primerja in poimenuje besede. Otroku 

dvigujemo njegovo samozavest pri delu tako, da ga vodimo skozi vsak korak postopoma in 

tako ne dovolimo, da pri tem doživi neuspeh. Postopoma nato umikamo našo pomoč. Ko je 

otrok vzpostavil vizualni besednjak, mu predstavimo nove besede, s katerimi lahko sestavlja 

fraze in povedi. Kasneje začnemo v stavke uvajati tudi gramatična in sintaktična pravila glede 

na raven otrokovega razumevanja. Šele zatem naj bi otroku predstavili tudi povezavo 

grafem – fonem, to storimo tako, da ga začnemo opozarjati na začetne in končne zloge v 

besedah (npr. najdemo dve besedi, ki se začneta na enake glasove). 

Tudi G. Bird idr. (2011) so zapisale, da se otroci z Downovim sindromom učijo branja na 

enak način kot drugi otroci in so enaki pristopi poučevanja učinkoviti. Ti otroci gredo skozi 

enake faze kot ostali otroci: najprej skozi razvoj slikovnega besedišča (logografsko branje), 

kasneje pa skozi razvoj zmožnosti glasovne razčlembe, izgovorjave, glasovnega združevanja 

in dekodiranja pomena besede – razlikujejo pa se v tem, da se dlje časa opirajo na logografsko 

strategijo za uspešno branje. 

Ključnega pomena pri opismenjevanju otrok z motnjami v duševnem razvoju je predvsem, da 

gradivo razdelimo na manjše dele, otrok pa potrebuje več praktičnega dela in strukturirano 

podporo za doseganje uspeha. Nasveti za poučevanje branja in pisanja otrok z Downovim 

sindromom, ki jih predlagajo G. Bird idr. (2011), so naslednji: 

 skozi učenje besed otroka učite tudi o glasovih in zlogih – poudarek naj bo na 

fonološkem zavedanju in vizualnem prikazu črk, ki bi otroku olajšala razumevanje 

fonetike; 

 izberite besede, ki so primerne otrokovim jezikovnim zmožnostim; 

 izberite besede, s katerimi lahko sestavite preproste stavke; 

 izberite besede, ki jih otrok uporablja v vsakodnevnem pogovoru in so mu poznane; 

 pripravite knjige z vsebinami, ki so povezane z interesi otroka; 

 pomagajte otroku, da sam sestavi stavke s pomočjo kartic z besedami ali z 

računalnikom; 

 otroku nikoli ne dajajte občutka, da ste razočarani nad tempom njegovega napredka. 
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K. Cologon (2013) je v svojem članku poudarila nasvete, kako se lotiti pismenosti otrok z 

Downovim sindromom na več raznolikih načinov. Pri teh otrocih naj bi spodbujali tudi 

neverbalno komunikacijo, jim predstavili igre z besednimi kartami (npr. spomin, bingo), 

besede pa uporabljali kot vizualne pripomočke (npr. navodila jim podamo v ustni in pisani 

obliki, otroku damo možnost izbire več različnih besed, ko otrok izbere določeno besedo, jo 

mi verbaliziramo). Veliko otrok z Downovim sindromom ima močno vizualno področje, zato 

K. Cologon izpostavlja t. i. slikovno branje besed kot eno izmed možnosti učenja branja. Ko 

se otrok nauči prebrati besede prek vizualnega kanala, se nauči prepoznati in priklicati besede 

kot vizualne celote. Običajno jih naučimo branja besed, ki so za otroka funkcionalne v 

vsakdanjem življenju (npr. stop, izhod …). 

Treba je osvetliti še področje bralnega razumevanja, ki je eno izmed področij, kjer otroci z 

Downovim sindromom potrebujejo veliko mero podpore. Podporo nudimo tako, da učimo 

tudi vprašalne besede (kaj, kdo, kje …), povezujemo pomene, ne preobremenjujemo 

njihovega avditivnega kratkoročnega spomina, uporabljamo vizualne pripomočke, 

spodbujamo otroke k izražanju (Cologon, 2013). 

M. Lipec Stopar (2000) opozarja, da je v začetni fazi vsakršnega učenja branja in pisanja treba 

kompenzirati primanjkljaje iz obdobja porajajoče se pismenosti. Tako je treba veliko časa 

posvetiti razvijanju govora, slušnega in vidnega razlikovanja, vidno-motorične koordinacije, 

razvijanju pozornosti itd. Zatem otroka naučimo sistematičnega obvladovanja abecednega 

principa in branja besed, pri čemer tempo prilagodimo posamezniku. Otrok lahko ob 

sistematičnem delu razvije dobro tehniko branja, kar pomeni, da hitro in tekoče prepoznava 

besede. Vendar pa se razvoj branja tukaj še ne konča, saj dobra tehnika branja še ne 

zagotavlja bralnega razumevanja, ki je cilj vsakega branja. Pri razvijanju bralnega 

razumevanja je treba upoštevati več dejavnikov (Lipec Stopar, 2000): 

 skrbno je treba izbrati ustrezna bralna gradiva. To naj bodo krajša besedila, z malo 

neznanimi besedami in vsebinsko dobro strukturirana. Dobro je, če uporabimo 

besedila iz vsakdanjega življenja; 

 stalno preverjamo bralno razumevanje, s katerim pomagamo otroku ozavestiti to, kar 

je v besedilu razumel in česa ni razumel, tako pa ga postavimo tudi v aktivnejšo vlogo 

pri predelavi besedila; 

 ves čas upoštevamo afektivne dejavnike, kot sta zanimanje za branje in motivacija 

otroka, saj stalni neuspehi negativno vplivajo na otrokovo motiviranost, neuspeh pa se 

tako le stopnjuje. 

2.6.3 Bralni dosežki otrok z motnjami v duševnem razvoju 

Učenje branja in pisanja je zahteven proces. Kotar (1994) navaja, da proces učenja branja in 

pisanja zahteva, da je otrok gibalno in govorno razvit, da je pozoren, se lahko zbere, ima 

dober spomin, da se znajde na papirju, kje mora začeti in končati brati itd. Otroci z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju pa imajo lahko ravno na teh področjih težave. Učenje branja in 

pisanja je tako odvisno predvsem od stopnje razvoja otrokovih umskih sposobnosti. Nekateri 

otroci z nižjimi sposobnostmi se naučijo napisati svoje ime in priimek, znajo prebrati besede, 
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s katerimi se srečujejo vsak dan v svojem okolju in so za njih pomembne. Te besede otroci 

vidno prepoznajo in vedo, kaj pomenijo. Otroci z nekoliko višjimi sposobnostmi se naučijo 

pisanja z velikimi tiskanimi črkami, vse, kar napišejo, tudi preberejo, ali ravno obratno – 

besede lahko najprej preberejo in še nato zapišejo (Kotar, 1994).  

Že v starejši literaturi (Konig, 1959, v Wilken, 2012; Wunderlich, 1977, v Wilken, 2012) je 

opisano, da so otroci z Downovim sindromom precej uspešni pri učenju branja. Zgodnje 

branje se zadnja leta izvaja z namenom, da bi spodbudili učenje govora in jezikovne 

kompetence. Z že obstoječimi programi in postopki želimo z vizualnim učenjem branja 

podpreti šibkosti otrok z Downovim sindromom na področju slušnega zaznavanja ter 

počasnost in težavnost učenja spodbuditi s strukturirano sočasno učno podporo. Pogosta 

značilnost teh otrok je močno vizualno področje, saj lahko bolje sprejemajo in predelujejo 

tisto, kar vidijo, kakor tisto, kar slišijo. Otroci z motnjami v duševnem razvoju lahko tako 

dosežejo različne stopnje bralne spretnosti, od prepoznavanja znanih besed do samostojnega 

branja besedil, zdi pa se, da so celostne metode za učence z Downovim sindromom 

najprimernejše. Bistveno je, da je poučevanje branja oblikovano tako, da lahko otrok 

povezuje konkretne izkušnje med seboj (Wilken, 2012).  

Kar se tiče bralnega razumevanja, je F. Conners (2003) ugotovila, da so otroci z 

intelektualnimi primanjkljaji enako senzitivni za ugotavljanje pomembnih dejstev v zgodbah 

kot njihovi vrstniki z značilnim razvojem. V raziskavi, ki sta jo opravila Luftig in Greeson 

(1983, v Conners, 2003), so otroci razvrščali dele zgodbe kot pomembne, manj pomembne in 

nepomembne glede na njihov pomen. Otroci z intelektualnimi primanjkljaji so se spomnili 

manj idej, vendar pa je njihova razvrstitev glede na pomembnost ustrezala razvrstitvi 

kontrolne skupine. 

Otroci z Downovim sindromom delajo pri branju tudi naslednje tipične napake, ki sta jih 

opredelili S. Buckley in G. Bird (1993): 

 vizualne napake: zamenjava besed, ki so si na videz podobne; 

 semantične napake: predvsem pri otrocih, ki berejo besedo po besedo – zamenjava 

besede glede na pomen, čeprav sta si vizualno popolnoma različni. 

Byrne idr. (1995, v Ratz, 2013) pa so v svoji študiji ugotovili, da je vsaj polovica od 24 

učencev z Downovim sindromom lahko prebrala najmanj 50 besed. V daljšem obdobju se je 

število posameznih prebranih besed povečalo, vendar pa je bil napredek bralnega 

razumevanja toliko bolj upočasnjen. Ratz in Lenhard (2013, v Ratz, 2013) sta ugotovila, da 

med vsemi učenci z intelektualnimi primanjkljaji, zajetih v raziskavo, jih 29,3 % ne bere, 

6,8 % otrok bere na logografskem nivoju, 31,9 % otrok na alfabetskem nivoju in 32 % otrok 

na ortografskem nivoju. 
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2.7 LOGOGRAFSKA METODA ZAČETNEGA BRANJA  

Ena izmed metod opismenjevanja otrok z motnjami v duševnem razvoju je tudi logografska 

metoda. Poimenovanje te metode izhaja iz besede logogram ali logograf – to je pisani ali 

slikovni simbol, ki predstavlja celotno besedo (Logogram, b.d.). 

Ta metoda (znana tudi kot metoda celih besed) uči otroke branja besed kot celih enot, 

namesto da bi besede razdelili na črke. Otrok večkrat ponovi ime besede, medtem ko ima pri 

sebi tiskano besedo in sliko te besede. Sčasoma se otrok nauči »slikovno« prebrati to besedo. 

Kasneje si zgradi vedno večje besedišče, vendar pa je ravno ena izmed pogostejših kritik te 

metode ta, da ponuja le omejen obseg bralnega besednjaka (Look and say teaching method, 

b.d.). 

Logografska metoda branja je za nekatere otroke z motnjami v duševnem razvoju edina 

možnost za pridobivanje vsaj določenega obsega pisanih besed. P. Oelwein (1995) namreč 

trdi, da je izbor besed po tej metodi individualno prilagojen otroku in njegovim posebnim 

potrebam, celotna metoda pa sloni na vizualnem prepoznavanju celih besed. 

Taka metoda naj bi otroku omogočala doživljanje uspeha, ki je ključnega pomena pri 

pridobivanju pozitivne samopodobe in nadaljnjih bralnih dosežkov. Skozi proces izbiramo 

besede, ki so otroku blizu, izhajajo iz njegovega pojmovnega sveta in so prilagojene 

otrokovemu jezikovnemu razvoju. Metoda logografskega branja je sistematična, prilagojena 

vsakemu otroku in vsebuje enostaven material. Metoda je uporabna za vse otroke, pogosto pa 

je edina primerna metoda za začetno opismenjevanje nekaterih otrok z motnjami v duševnem 

razvoju. Lahko služi le kot začetna faza opismenjevanja, po kateri sčasoma preidemo na 

drugo metodo, lahko jo uporabimo kot dopolnilno metodo k ostalim metodam ali pa ostane to 

edina možnost opismenjevanja otrok z motnjo v duševnem razvoju. Skozi metodo otrok 

spoznava, kakšno vednost ima branje in čemu je namenjeno (Oelwein, 1995). 

J. Hughes (2006) predlaga, da otroke najprej naučimo branja celih besed in razvijamo branje 

za razumevanje, učenje glasov in črk naj bi se začelo učiti kasneje. Ko otroci začnejo brati 

cele besede, počasi razvijajo tudi fonološke veščine, kar naj bi jih sčasoma privedlo do 

zmožnosti črkovanja in glaskovanja. 

Program logografske metode branja je oblikovala Patricia Oelwein leta 1995 (Teaching 

reading to children with Down syndrome: a guide for parents and teachers) po dolgoletnem 

delu z otroki z Downovim sindromom. Program se lahko uporablja kot začetno metodo, 

nadomestno metodo ali pa kot edino metodo za opismenjevanje otrok. Celoten program sloni 

na individualizaciji in prilagajanju otroku ter doživljanju uspeha. 

2.7.1 Faze učenja po logografski metodi začetnega branja 

V nadaljevanju so opisane faze, skozi katere gre otrok v procesu učenja po logografski metodi 

branja.  
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2.7.1.1 Faza pridobivanja 

Pred začetkom te faze otrok ne pozna postopka pridobivanja besed in ne pozna samih 

zapisanih besed in črk. Skozi to fazo otroku pokažemo, kako naj primerja slikovno in besedno 

kartico. Spodbudimo ga, da besedo izbere in jo poimenuje. Skušamo mu razložiti, kaj beseda 

je. Otrok v tej fazi besedo usvoji in jo razume (Oelwein, 1995). 

2.7.1.2 Faza tekočega prepoznavanja 

Otrok je v tej fazi že seznanjen z besedo, le-to zna povezati z ustrezno sliko, jo izbrati in 

poimenovati. Za to fazo je značilno veliko vaje, zato otroka skozi igro spodbujamo, da 

primerja in poimenuje besede s pomočjo besednih kartic (Oelwein, 1995). 

2.7.1.3 Faza prenosa 

Otrok znotraj te faze zapisane besede prepoznava v različnih oblikah (npr. beseda je napisana 

z drugo velikostjo, v drugi pisavi …). Tudi za to fazo je značilno veliko vaje in aktivnosti 

(npr. otrok izbira in razvršča enake besede, zapisane v različnih pisavah) (Oelwein, 1995). 

2.7.1.4 Faza generalizacije 

Otrok se znotraj te faze nauči določene besede prenašati v različne bralne situacije. Naučene 

zapisane besede prepozna kadarkoli in kjerkoli (v knjigah, znakih, navodilih …). Otrok 

razume pomen naučenih besed (Oelwein, 1995). 

2.7.2 Koraki poučevanja po logografski metodi začetnega branja 

2.7.2.1 Seznanitev otroka s prvo besedo 

Otroku vedno predstavimo tiste besede, ki jih že pozna in jih uporablja v vsakdanjem 

življenju (npr. imena družinskih članov, hrana, deli telesa, živali …). Začnemo z njegovim 

imenom. P. Oelwein (1995) predlaga naslednji postopek: 

 primerjanje slikovne karte z besedno karto: otroku pokažemo slikovno karto, na kateri 

je njegova fotografija. Otrok sliko na slikovni karti pogleda in izgovori svoje ime. Pod 

sliko je zapisano njegovo ime – pokažemo na zapis in ga preberemo. Zatem otroku 

pokažemo besedno kartico, kjer je samo zapisano njegovo ime. Ime preberemo in 

otroku naročimo, naj besedno kartico postavi pod slikovno kartico. Ko otrok pravilno 

izbere in položi besedno kartico pod slikovno kartico, ga nujno pohvalimo, da ojačimo 

njegovo doživljanje uspeha. V primeru, da otrok ne razume navodila, mu najprej 

pokažemo, kaj mora storiti, v nadaljevanju mu lahko vodimo roko; 

 izbiranje med besedno kartico in dodatno prazno kartico: ta stopnja je namenjena 

preusmerjanju pozornosti otroka. Na mizo položimo besedno kartico z otrokovim 

imenom in prazno kartico. Otrok izbere tisto, na kateri je zapisano njegovo ime. Ob 

ustrezni izbiri ga pohvalimo in spodbudimo, da poda besedno kartico pod slikovno 

kartico (njegova fotografija); 
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 poimenovanje besedne kartice: otroku pokažemo besedno kartico, kjer je zapisano 

njegovo ime, in ga spodbudimo, da jo poimenuje. Ko otrok ustrezno poimenuje, ga 

nujno pohvalimo. 

2.7.2.2 Uvajanje druge besede 

Ko je otrok opravil vse tri predhodne stopnje, lahko pričnemo z uvajanjem druge besede. 

Način predstavitve (besedne in slikovne kartice) ostane enak (Oelwein, 1995).  

 ločevanje besed, primerjanje slikovne kartice z besedno kartico: druga beseda, ki jo 

običajno uporabimo, je mama. Na mizo pred otroka položimo dve slikovni in dve 

besedni kartici (otrokovo ime in mama). Vzamemo besedno kartico, kjer je napisano 

otrokovo ime, ga izgovorimo, otroku pa damo navodilo, da to besedno kartico položi 

pod pravilno slikovno kartico. Enako tudi z drugo besedo. Na koncu otroka 

pohvalimo; 

 izbiranje med dvema besednima kartama: položimo dve znani slikovni kartici in dve 

besedni kartici (otrokovo ime in mama). Otrok pokaže na poimenovano besedo, nato 

zmešamo karte in ponovimo. Nato otrok izbere ustrezno besedno kartico in jo položi 

pod pravilno slikovno kartico. Ko otrok pravilno zaključi naloge, ga pohvalimo; 

 razlikovanje med dvema besednima karticama in poimenovanje besed: na mizo 

položimo dve slikovni kartici, nato vzamemo v roke besedno kartico, kjer je zapisano 

otrokovo ime. Vprašamo ga, kaj je na kartici, nato enako ponovimo z drugo besedo 

(mama). Ko otrok pravilno poimenuje besedno kartico, mu jo damo, otrok pa položi 

besedno kartico pod ustrezno slikovno kartico. Če otrok zapisane besede ne poimenuje 

oz. je ne prepozna, pokažemo na slikovno kartico, kjer je spodaj zapisana enaka 

beseda. Otrok lahko primerja. 

2.7.2.3 Uvajanje preostalih besed 

Ko otrok pravilno primerja, izbere in poimenuje prvi dve besedi, lahko pričnemo s 

spoznavanjem novih besed. Le-te uvajamo postopoma po enakem postopku, kot smo že 

opisali. Postopoma dodajamo tudi več motečih dejavnikov, torej vse do sedaj pridobljene 

besede (otrok izbira med več besedami, ne le dvema). Izbiramo med besedami, ki jih otrok 

pozna in se z njimi pogosto srečuje (Oelwein, 1995). 

2.7.2.4 Evalvacija prepoznanih besed 

Na koncu vsakega srečanja pospravimo vse slikovne kartice. Otroku postopoma kažemo 

besedne kartice, ki jih mora poimenovati. Če otrok besede ne prepozna, jo poimenujemo mi. 

Prepoznane in neprepoznane besede redno beležimo v tabele (Oelwein, 1995). 

2.7.3 Prednosti in pomanjkljivosti logografske metode 

Čeprav je logografska metoda začetnega opismenjevanja večkrat omenjena kot najboljša 

izbira za opismenjevanje otrok z motnjami v duševnem razvoju, pa vendar ni primerna za vse 

otroke. F. Conners (2003) je zapisala, da otroci z Williams sindromom počasneje pridobivajo 
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vizualni besednjak kot otroci z značilnim razvojem. Različni otroci imajo različne kognitivne 

profile, otroci z Williams sindromom pa imajo dobre jezikovne zmožnosti ter slabše vizualne 

in prostorske zmožnosti.  

Metode učenja besed po vizualni poti se pogosto opirajo na vidne namige. Zaradi 

abstraktnosti besed je otrokom pogosto v pomoč, da so le-te predstavljene skupaj s slikovnim 

materialom. Kadar pa skupaj s ciljno besedo otroku predstavimo tudi sliko, učencu ni treba 

preusmeriti pozornosti s slike na besedo. Otroci se lahko bolj osredotočijo na samo sliko kot 

pa na besedo, saj ima večji dražljaj prednost pri vizualnem procesiranju. Treba je tudi 

ugotoviti, ali otrok sploh ustrezno poveže dva različna vidna dražljaja kot reprezentacijo ene 

in iste stvari (Van der Bijl, Alant in Lloyd, 2006). 

Učinki logografske metode branja besed niso trajni, saj le-ta temelji na pomnjenju. Učenci si 

lahko trenutno zapomnijo besedo, vendar ni nujno, da bodo to isto besedo prepoznali tudi 

kasneje v drugih oblikah (Ginsberg, 2000). 

Ta metoda pa ima tudi svoje omejitve. Človeški spomin naj ne bi bil zmožen zapomniti več 

kot 2000 abstraktnih simbolov, kar pomeni, da si otrok lahko zapomni le omejeno število 

besed, hkrati pa je tudi omejen na prebiranje le določenih tekstov (Look and say teaching 

method, b.d.). 

Po drugi strani pa naj bi bila ta metoda bolj naravna, saj naj bi nekatere metode učile 

dekodiranja besed brez povezave s kontekstom in tako podcenjevale naravni pristop k 

razumevanju jezika (Ginsberg, 2000). 

Večina otrok začne prepoznavati besede kot celote že pred sistematičnim opismenjevanjem, 

kar jim kasneje pomaga pri fonoloških metodah opismenjevanja. Take aktivnosti so manj 

formalne, za otroka zabavnejše in zanimivejše, kar privede do večje motivacije za učenje 

(Look and say teaching method, b.d.). 

Metodo lahko prilagajamo posameznemu otroku, le-ta pa spoznava nove besede skozi 

enostavne in kratke korake. Pri tem je ključnega pomena, da doživlja uspeh, kar privede do 

boljše bralne samopodobe (Oelwein, 1995). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Začetno opismenjevanje in razvijanje predopismenjevalnih veščin sta eni izmed pomembnih 

področij izobraževanja v prvem triletju posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Vendar 

dejavnosti opismenjevanja pri otrocih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju pogosto 

potekajo na drugačne načine kot pri otrocih, ki so vključeni v redne osnovne šole, počasneje 

in s časovnim zamikom. 

Učenci vstopajo v šolo z različno opremljenostjo na področju predopismenjevalnih veščin, kar 

lahko vpliva na razlike v njihovem znanju o pismenosti in zmožnostih. Ena izmed metod 

začetnega opismenjevanja je prav logografska metoda branja, ki je osrednji problem te 

raziskave. To metodo lahko uporabimo kot začetek v opismenjevanju, kot dopolnilno in 

dodatno metodo ali pa kot edino metodo opismenjevanja, kadar je za otroka to smiselno in 

potrebno. 

Osrednji problem pričujoče raziskave je bil opredeliti oz. najti povezavo med logografsko 

metodo začetnega opismenjevanja in predopismenjevalnimi veščinami, ki so bile zajete v 

raziskavo. V raziskavo smo zajeli naslednje veščine, ki so bile podrobno opisane že v 

teoretičnih izhodiščih:  

 vidno pomnjenje in vidno razlikovanje, 

 vidno-motorična koordinacija, 

 besedišče, 

 fonološko zavedanje.  

Zanimalo nas je, kakšen vpliv imajo opredeljene predopismenjevalne veščine na uspešnost 

omenjene metode in posledično tudi, kako načrtno razvijanje teh veščin pripomore k večji 

učinkovitosti logografske metode opismenjevanja pri petih vključenih otrocih. Na začetku 

smo s pomočjo testov, ki smo jih priredili za otroke z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju, dobili vpogled v otrokove predopismenjevalne veščine pred začetkom izvajanja 

programa. V nadaljevanju smo po programu Patricie Oelwein (1995) izvajali program 

logografskega branja, poleg tega pa z različnimi dejavnostmi spodbujali še razvoj 

predopismenjevalnih veščin. Ob koncu izvedbe smo dobili pregled nad tem, koliko besed je 

otrok pridobil prek omenjene metode v povezavi z njegovimi izkazanimi veščinami na 

začetku raziskave. 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilj magistrskega dela je identificirati tiste veščine izmed opredeljenih štirih 

predopismenjevalnih veščin, ki vplivajo na število pridobljenih besed ob koncu programa, in 

ugotoviti, na kakšen način. Zanimalo nas je, ali se število pridobljenih besed povečuje ali 

znižuje glede na rezultate s pregledov določenih predopismenjevalnih veščin pri vključenih 

petih otrocih. Nadalje smo želeli ugotoviti, pri katerih otrocih izmed vključenih petih je bil 
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opazen največji napredek pri pridobivanju novih besed glede na rezultate s pregleda 

predopismenjevalnih veščin. Ugotavljanje razvitosti predopismenjevalnih veščin bi lahko bila 

osnova za to, ali za začetno opismenjevanje uporabimo logografsko metodo branja. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pred začetkom raziskave smo si postavili naslednja ključna raziskovalna vprašanja, na katera 

smo skušali odgovoriti ob koncu izvedbe. Raziskovalna vprašanja so bila oblikovana glede na 

majhno število vključenih otrok (pet): 

1. Ali so otroci, ki so dosegli višje rezultate na pregledu besedišča, dosegli tudi višje 

število pridobljenih besed po logografski metodi? 

2. Ali so otroci, ki so dosegli višje rezultate na pregledu fonološkega zavedanja, dosegli 

tudi višje število pridobljenih besed po logografski metodi? 

3. Ali so otroci, ki so dosegli višje rezultate na pregledu vidno-motoričnih spretnosti, 

dosegli tudi višje število pridobljenih besed po logografski metodi? 

4. Ali so otroci, ki so dosegli višje rezultate na pregledu vidnega pomnjenja in 

razlikovanja, dosegli tudi višje število pridobljenih besed po logografski metodi? 

3.4 METODOLOGIJA 

V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda, sama 

raziskava pa je kvalitativne narave. Skušali smo čim bolje opisati, kakšna je vloga 

predopismenjevalnih veščin v začetnem opismenjevanju prek logografske metode pri izbrani 

skupini otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. Opazovalec oz. izvajalec raziskave 

je bil vanjo aktivno udeležen, kontrola vseh zunanjih dejavnikov pa ni bila mogoča. Za samo 

metodo je pomembno, da se aktivnosti izvajajo tudi v domačem okolju, v tej raziskavi so bile 

aktivnosti večinoma omejene na šolsko okolje. Na začetku raziskave smo s sestavljenimi 

preizkusi pregledali predopismenjevalne veščine, pri tem smo skušali zagotoviti objektivnost 

tako, da smo vsem otrokom ponudili popolnoma enake preizkuse. Nato smo več tednov 

spremljali število na novo pridobljenih besed, ki jih je otrok prepoznal in poimenoval, ter jih 

zapisovali v vnaprej pripravljene tabele. Na koncu raziskave smo število pridobljenih besed 

prek logografske metode povezali in primerjali s predopismenjevalnimi veščinami, ki jih je 

otrok izkazal. Vse dodatne informacije smo pridobili prek opazovanja. 

3.4.1 Opis vzorca 

Za namene raziskave smo uporabili namenski izbor otrok. V raziskavo je bilo vključenih pet 

otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju ZMDR), dva dečka in tri 

deklice, vsi pa so obiskovali prvo stopnjo posebnega programa vzgoje in izobraževanja (v 

nadaljevanju na poseben program VI) v Centru Janeza Levca v Ljubljani. Otroci so bili stari 

8–10 let in se predhodno niso opismenjevali po logografski metodi. Večina otrok se 

predhodno ni sistematično opismenjevala po nobeni metodi. Deklica C je pričela s 

sistematičnim razvijanjem predopismenjevalnih veščin v redni osnovni šoli, vendar je bila 

nato preusmerjena na poseben program. Pri dečku A z razvijanjem predopismenjevalnih 
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veščin še niso pričeli. Ostali otroci se v okviru dejavnosti redno srečujejo s pisnim jezikom 

prek poslušanja pripovedi in branja knjig učiteljev, prek posameznih pisnih besed, ki so 

nalepljene zraven konkretnih predmetov, in prek razvijanja predopismenjevalnih veščin. 

Starši in strokovni delavci niso bili vključeni v raziskavo. 

3.4.1.1 Otrok A 

Deček A je star osem let in je opredeljen kot otrok z ZMDR in avtistično motnjo. Na 

prvi stopnji PPVI se izobražuje drugo leto. Deček redko uporablja govor za sporazumevanje, 

običajno so to posamezne besede. Prisotne so eholalije in redke krajše povedi. Ponavlja zloge 

in besede. Razume in prepozna preproste besede in navodila (npr. živali, predmeti). Uspešno 

opravi predvsem naloge, ki zahtevajo neverbalen odziv. 

3.4.1.2 Otrok B 

Deklica B je stara osem let in je opredeljena kot otrok z ZMDR. Na prvi stopnji PPVI se 

izobražuje drugo leto. Deklica je zelo zgovorna in po večini pripravljena sodelovati. V 

komunikaciji uporablja večbesedne stavke, pogosto pa v dialogu govori o stvareh, ki niso v 

kontekstu s trenutnim delom (npr. o svoji družini, o pravljicah). Pripoveduje o izmišljenih 

stvareh. Učiteljica je opozorila, da ima deklica dobre vizualne zmožnosti in samostojno 

prepoznava nekatere besede. 

3.4.1.3 Otrok C 

Deklica C je stara deset let in je opredeljena kot otrok z ZMDR. Na prvi stopnji PPVI se 

izobražuje prvo leto, pred tem pa je obiskovala redno osnovno šolo, vendar je bila nato 

preusmerjena v poseben program. Predhodno je že bila deležna vaj predopismenjevalnih 

veščin, predvsem na področju fonološkega zavedanja, v redni šoli so pričeli s sistematičnim 

opismenjevanjem, ki pa je bilo prekinjeno zaradi dekličinih znižanih zmožnosti. Deklica tako 

posamezne črke že prepoznava, vendar pa jih ne spaja v zloge ali besede. Je zelo zgovorna, na 

vprašanja odgovarja z daljšimi stavki, a ima nekaj vedenjskih težav. Učiteljica je opozorila na 

dekličine dobre slušne zmožnosti. 

3.4.1.4 Otrok D 

Deklica D je stara devet let in je opredeljena kot otrok z ZMDR in motoričnimi težavami. Na 

prvi stopnji PPVI se izobražuje tretje leto. Deklica ima splošne težave na področju motorike 

(okorna in počasna hoja, okorni gibi celih rok, upočasnjenost gibanja, zmanjšana gibljivost, 

opazna hipertoničnost), posledično ima težave tudi na področju govora – govori malo in 

nerazumljivo, vendar pa so njeni odzivi primerni in vsebinsko primerni. Odgovarja s 

posameznimi besedami ali krajšimi stavki, sporazumeva se tudi z gestami. Deklica 

samostojno šteje do 20 in je zelo zainteresirana za delo. 
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3.4.1.5 Otrok E 

Deček E je star deset let in je opredeljen kot otrok z ZMDR. Na prvi stopnji PPVI se 

izobražuje tretje leto. Deček govori malo (odgovarja z besedami ali frazami), nenehno ga je 

treba spodbujati h komunikaciji, vendar pa so njegovi odzivi ustrezni. Prepozna številke okoli 

sebe, učiteljica je opozorila na vedenjske težave.  

3.4.2 Metode in tehnike zbiranja podatkov 

Za preverjanje predopismenjevalnih veščin smo izhajali iz naslednjih instrumentov, ki pa smo 

jih za potrebe tega magistrskega dela prilagodili in priredili. 

Za vpogled v otrokovo besedišče: 

 priredba testa (Renfrew in Mitchell, 1995): test aktivnega besednjaka (Priloga 2). 

Otrok je pred seboj dobil slikovni material, ki ga je moral poimenovati (40 besed). Izbrane 

besede (slike) so bile izbrane glede na splošno besedišče, ki ga otroci uporabljajo v 

vsakdanjem življenju. 

Za vpogled v otrokove zmožnosti fonološkega zavedanja: 

 določene naloge (Ažman, 2011): preizkus fonološkega zavedanja (Priloga 3). 

Test je vseboval naloge za pregled naslednjih področij fonološkega zavedanja: ocenjevanje 

dolžine besed, razdruževanje besed na zloge, združevanje zlogov v besede, prepoznavanje 

rim, prepoznavanje prvega glasu v besedi, razlikovanje prvega glasu. 

Za vpogled v vidno-motorične spretnosti otroka: 

 podtest za vidno-motorično koordinacijo in sposobnosti sledenja (Atkinson, Johnston 

in Lindsay, 1972): (Priloga 4). 

Otroku je bil dan slikovni material: različni vzorci s črtkanimi črtami. Nato je moral s 

svinčnikom slediti tej črti, ne da bi obračal list papirja in dvigoval svinčnika od podlage. V 

drugem delu je moral izpolniti labirint – potegnil je črto od začetka do konca labirinta, ne da 

bi dvignil svinčnika od podlage. 

Za vpogled v spretnosti vidnega pomnjenja in razlikovanja:  

 podtesta za vidno diskriminacijo in vidno pomnjenje (Atkinson idr., 1972): (Priloga 

5). 

Otroku smo pokazali posamezno obliko na kartončku, nato pa jo skrili. Po spominu je moral 

iz posamezne vrstice obkrožiti ustrezen znak, ki je enak prejšnjemu. V nadaljevanju je moral 

pokazani znak samostojno narisati. V drugem delu je otrok pred seboj dobil delovni list. V 

posamezni vrstici je moral najti enak znak, kot je bil narisan v prvem stolpcu na levi strani. 
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Za potrebe programa razvijanja predopismenjevalnih veščin smo izbirali splošne vaje in 

aktivnosti za razvoj omenjenih veščin, ki se jih uporablja pri pedagoškem delu. Primeri vaj so 

naslednji: 

1. fonološko zavedanje: 

a) na mizo položimo sliko, ki jo otrok poimenuje. To besedo nato zlogujemo, zraven 

ploskamo z rokami. Otrok prešteje, koliko zlogov ima beseda, in pod sliko postavi 

ustrezno število rdečih pik. V kolikor je otrok tega zmožen, lahko sam zloguje in šteje 

koliko zlogov ima beseda; 

b) tajna govorica: otroku črkujemo besedo, njegova naloga pa je, da ugotovi, katero 

besedo smo izgovorili v tajni govorici. V kolikor je otrok tega zmožen, naredimo vajo 

tudi v obratni smeri: otrok črkuje besedo nam, mi ugotovimo, katero besedo je 

izgovoril; 

2. besedišče: 

a) vsi udeleženci iz kupa kart izmenjujoče vzamemo karte, kjer je narisana posamezna 

kategorija (npr. sadje, vozila). Pod posamezno kategorijo mora vsak od nas našteti 

vsaj pet elementov; 

b) interaktivna igra: na računalniku: s klikom na različna polja se počasi odpirajo sličice. 

Otrok jih poimenuje; 

3. vidno-motorična koordinacija: 

a) labirinti: otrok potegne črto od začetka do konca labirinta, brez da bi dvignil pisalo od 

podlage. Pri tem se ne sme dotakniti roba; 

b) preslikava vzorca: z vrvico oblikujemo različne vzorce. Otrok te vzorce čim bolj 

natančno preriše na list papirja; 

4. vidno pomnjenje in razlikovanje: 

a) otrok z enakimi barvami pobarva polja, ki vsebujejo enake simbole; 

b) na mizo položimo štiri sličice. Otrok si jih ogleda 1 minuto, nato jih obrnemo. Otrok 

po spominu opiše, kaj je bilo na sličicah. 

V nadaljevanju raziskave smo izvajali logografsko metodo opismenjevanja, katerega avtorica 

je P. L. Oelwein, (1995). Na vsakem srečanju smo otroku predstavili po eno besedo s 

slikovnimi in besednimi karticami. 
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Slika 1: Primer slikovne kartice, pridobljeno s 

https://www.royalcanin.com/products/cat/senior (b.d.) 

 
Slika 2: Primer besedne kartice 

Besede, ki jih je otrok pravilno prepoznal ob koncu izvedbe prvega dela programa, smo 

dnevno ustrezno označili v vnaprej pripravljene Tabele 1 (Priloga 6). 

Zap. št. 

srečanja 

                    

Št. 

prepoznanih 

besed 

                    

Tabela 1: Primer tabele za število vseh prepoznanih besed na srečanju 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

Vsa srečanja so potekala v Centru Janeza Levca v Ljubljani v mirni učilnici. Prvo srečanje z 

otroki je potekalo marca 2017, zadnje srečanje pa v juniju 2017 (trije meseci). Vseh srečanj 

skupaj je bilo 23, potekala pa so dvakrat tedensko (ob ponedeljkih in sredah) po 30–40 minut. 

Pred začetkom raziskave smo vodstvo Centra Janeza Levca in strokovne delavce obvestili o 

samem poteku, cilju in namenu raziskave. Po strinjanju s sodelovanjem smo pridobili pisno 

soglasje staršev otrok, zajetih v raziskavo (Priloga 1). Delo je potekalo individualno z vsakim 

otrokom posebej. Vse osnovne podatke o otrocih (starost, leto izobraževanja, diagnozo …) 

smo pridobili od strokovnih delavcev (specialnih pedagoginj v razredu). 

https://www.royalcanin.com/products/cat/senior
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Na začetku raziskave smo prva tri srečanja namenili preverjanju predopismenjevalnih veščin: 

za vse otroke smo uporabili enake preizkuse za vpogled v veščine fonološkega zavedanja, 

besedišča, vidno-motorične koordinacije ter vidnega zaznavanja in pomnjenja. Nadaljnja 

srečanja so bila namenjena izvajanju logografske metode branja in treningu 

predopismenjevalnih veščin. Vsako srečanje je bilo razdeljeno na dva osnovna dela: v prvem 

delu smo otrokom predstavili po eno novo besedo prek logografske metode in izvajali 

različne vaje za prepoznavanje že spoznanih besed iz prejšnjih srečanj. Število ponovitev 

posamezne aktivnosti smo prilagajali glede na zmožnosti in uspeh otrok pri prepoznavanju 

besed. Število prepoznanih besed ob koncu tega dela smo sproti zapisovali v vnaprej 

pripravljeno tabelo. Besede, ki smo jih vključili v raziskavo, smo izbrali iz priročnika A 

picture resource (Locke, b.d.). Nekatere besede so bile enake pri vseh otrocih (npr. njihova 

imena, družinski člani), spet druge pa so se razlikovale glede na izkazane interese otrok. 

Drugi del vsakega srečanja je bil namenjen vajam za razvoj prej opredeljenih 

predopismenjevalnih veščin. Za vsako srečanje smo pripravili vaje za dve izbrani 

predopismenjevalni veščini, ki smo ju vsako srečanje zamenjali.  

Zadnje srečanje v juniju je bilo namenjeno izključno evalvaciji do sedaj spoznanih besed. 

Število besed, ki jih je otrok prepoznal na tem (zadnjem) srečanju, smo uporabili kot končno 

število uspešno prepoznanih besed v celotni raziskavi. 

Ostale informacije, kot so interes otrok za delo, potrebni pripomočki za posameznega otroka, 

potreben čas itd., smo pridobili prek opazovanja v sklopu srečanj. 

3.4.4 Obdelava podatkov 

Podatke smo prikazali tabelarno, rezultate pa smo poleg tabelarnega načina predstavili še v 

grafični obliki.  

Vsako posamezno besedo, ki jo je otrok prepoznal na vsakem srečanju, smo zabeležili s 

simbolom √ v ustrezen kvadrat, vsako posamezno besedo, ki je otrok ni prepoznal na vsakem 

srečanju, pa smo zabeležili s simbolom X. Na koncu programa smo sešteli število besed, ki jih 

je vsak posamezni otrok pridobil, in grafično prikazali razvoj pridobivanja besed skozi 

srečanja. 

Na področju predopismenjevalnih veščin smo vse rezultate ponazorili številčno. Na pregledu 

besedišča smo za vsako pravilno poimenovano sliko (pravilna beseda) otroku dodelili eno 

točko, za vsako nepravilno poimenovano ali nepoimenovano sliko (besedo) pa nič točk. Na 

koncu smo točke sešteli v absolutni rezultat. 

Pri obdelavi fonološkega zavedanja smo vaje razdelili v naslednjih šest skupin: 

 ocenjevanje dolžine besed, 

 razdruževanje besed na zloge, 

 združevanje zlogov v besede, 

 prepoznavanje rim, 
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 prepoznavanje prvega glasu v besedi, 

 razlikovanje prvega glasu v besedah. 

V vsaki skupini je bilo najvišje možno število doseženih točk pet, skupaj torej možnih 30 

osvojenih točk. Za vsak pravilen odgovor smo otroku prišteli eno točko, za vsak napačen 

odgovor oz. kadar otrok ni odgovoril na zastavljeno nalogo, pa nič točk. Točke smo nato 

sešteli in prikazali absolutni rezultat. 

Na pregledu vidno-motoričnih veščin številčni prikaz zaradi narave nalog ni bil možen. 

Rezultate otrok na tem področju smo zato prikazali prek doseženih šestih kriterijev. Otrokove 

izkazane zmožnosti na področju vidno-motorične koordinacije smo ocenjevali glede na: 

 dvig pisala od podlage: ali otrok med nalogo dvigne pisalo od podlage ali celotno 

nalogo izvede v enem potegu; 

 enojna črta: ali otrok v nalogi nariše le enojno črto ali nariše več črt hkrati, čečka po 

črti ipd.; 

 prestop robu/sledenje črti: ali otrok natančno sledi črtkani črti ali zaide s poti oz. ali 

otrok natančno sledi poti v labirintu ali prestopa rob; 

 orientacija na papirju (začetek-konec): ali otrok začne na začetku naloge in na pravi 

strani papirja ali na napačni strani oz. na koncu naloge; 

 obračanje lista papirja: ali otrok med nalogo obrača list papirja za lažjo izvedbo ali je 

papir konstantno enako obrnjen; 

 pritisk pisala na podlago: ali je otrokov pritisk pisala primeren, premočan ali prešibek. 

Izdelek vsakega otroka smo ocenili glede na izdelke ostalih vključenih otrok. Posamezniku 

smo dodelili dve točki, če je bil kriterij izpolnjen ustrezno, eno točko, če je bil kriterij 

izpolnjen delno ustrezno, in nič točk, če je bil kriterij izpolnjen neustrezno oz. naloga ni bila 

izpolnjena. Točke smo ob koncu sešteli. 

Na pregledu vidnega pomnjenja in razlikovanja smo se odločili, da prav tako postavimo tri 

kriterije, glede na katere smo ocenjevali vsako izvedeno nalogo. Narava naloge je bila namreč 

taka, da so bile nekatere ponujene možnosti (liki) bolj podobne originalnemu liku kot drugi 

odgovori (liki). Izbira določenega lika, ki je bil zelo podoben originalnemu liku, še vedno pa 

ne popolnoma enak, je lahko pokazatelj boljšega vidnega pomnjenja in razlikovanja kot izbira 

popolnoma drugačnega lika. 

Ti kriteriji so bili naslednji: 

 usmerjenost lika levo-desno: ali je otrok izbral oz. narisal lik, ki je bil enako 

horizontalno usmerjen kot originalni lik; 

 usmerjenost lika gor-dol: ali je otrok izbral oz. narisal lik oz., ki je bil enako vertikalno 

usmerjen kot originalni lik; 

 upoštevanje podrobnosti: ali je otrok pri izbiri oz. risanju lika upošteval ali dodal 

enake manjše podrobnosti, kot so bile na originalnem liku (npr. narisan križec v krogu, 

dodan manjši kvadratek na eni izmed stranic večjega kvadrata). 
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Posameznemu otroku smo dodelili eno točko, če je pravilno izpolnil kriterij, in nič točk, če je 

kriterij izpolnil nepravilno oz. naloge ni izpolnil. Točke smo nato sešteli. 

Na koncu smo sešteli rezultate za vsako posamezno področje za vsakega otroka posebej ter 

tabelarno in grafično prikazali absolutne rezultate. Za potrebe primerjave in določanje 

povezav med predopismenjevalnimi veščinami in številom doseženim besed smo dosežke 

otrok na posameznem področju veščin ter usvojenih besed razvrstili v ranžirno vrsto. Otrok na 

prvem mestu v skupini je dosegel najvišji rezultat, otrok na zadnjem mestu pa najnižji 

rezultat. Tabelarno smo opazovali in primerjali, na katerem mestu se nahajajo otroci glede na 

dosežene točke na pregledu predopismenjevalnih veščin in na katerem mestu po številu 

usvojenih besed. Rezultate smo nato obdelali in ponazorili še v grafični obliki za vsako 

področje posebej.  
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V prvem sklopu analize pridobljenih rezultatov bomo prikazali rezultate s pregledov štirih 

predopismenjevalnih veščin in končno število pridobljenih besed za vsakega otroka posebej. 

Bistveni podatki, ki jih želimo s tem izpostaviti, so absolutni rezultati, ki jih je vsak otrok 

pridobil na posameznem preizkusu predopismenjevalnih veščin, in absolutno končno število 

pridobljenih besed po logografski metodi. Za lažjo preglednost se večje tabele z razdeljenimi 

rezultati nahajajo v prilogah. 

V nadaljevanju bomo nato predstavili rezultate po področjih predopismenjevalnih veščin – 

torej za vse otroke skupaj glede na vsako posamezno predopismenjevalno veščino in za 

področje pridobljenih besed po logografski metodi. S takim pregledom smo želeli oblikovati 

prvo primerjavo rezultatov vseh otrok na posameznem področju. 

V drugem delu analize smo želeli ugotoviti povezavo med posameznimi 

predopismenjevalnimi veščinami in številom pridobljenih besed po logografski metodi. 

Rezultate smo prikazali po področjih predopismenjevalnih veščin. Vse otroke smo glede na 

rezultate iz posameznih preizkusov predopismenjevalnih veščin uredili v ranžirne vrste, prav 

tako smo razvrstili otroke glede na končno število pridobljenih besed. Nato smo opazovali, na 

katerem mestu se otroci nahajajo tako po rezultatu s pregleda predopismenjevalnih veščin in 

po končnem številu pridobljenih besed. Na koncu smo v skupni tabeli prikazali še vse 

rezultate s pregledov predopismenjevalnih veščin in končno število pridobljenih besed za vse 

otroke. 

Vse dodatne informacije, ki smo jih pridobili z opazovanjem, smo podali opisno. 

4.1 ŠTEVILO PREPOZNANIH BESED IN PREGLED 

PREDOPISMENJEVALNIH VEŠČIN PRI POSAMEZNEM OTROKU 

4.1.1 Rezultati otroka A 

Tabele 2, 3, 4 in 5 prikazujejo rezultate s pregleda predopismenjevalnih veščin pred 

pričetkom programa.  

Tabela 2 prikazuje rezultate iz preizkusa besedišča.  

Beseda Odgovor Beseda Odgovor 

1. kozarec 0 21. vrtalni stroj 0 

2. ključ 1 22. ogrlica/verižica 1 

3. vrata 0 23. rokav 1 

4. zvezda 1 24. violina 0 

5. kača 1 25. lok 0 

6. zmaj 0 26. daljnogled 0 

7. raca 1 27. ananas 1 

8. klovn 1 28. svetilnik 0 

9. helikopter 1 29. sadje 1 
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10. kenguru 1 30. tovornjak 1 

11. kocka 1 31. sidro 0 

12. polž 1 32. panj 0 

13. lopata 1 33. iglu 1 

14. obešalnik 0 34. vijak 0 

15. sova 1 35. mikrofon 1 

16. kitara 1 36. sedlo 0 

17. kamela 0 37. antena 0 

18. zalivalka/kanglica 0 38. lopar 1 

19. morska deklica 1 39. kompas 0 

20. stonoga/gosenica 1 40. termometer 0 

Tabela 2: Rezultati pregleda besedišča pri otroku A 

Legenda: 1 – pravilen odgovor, 0 – nepravilen odgovor oz. brez odgovora. 

Skupno je otrok pravilno poimenoval 22 od 40 slik. Njegovo besedišče je vsebovalo 

predvsem besede, ki se nahajajo v njegovi okolici in se z njimi pogosteje srečuje (vsakdanji 

predmeti, živali, hrana, vozila). Ni prepoznal in uporabljal daljših besed in besed, ki 

označujejo predmete, ki jih ne uporablja oz. se z njimi ne srečuje v vsakdanjem življenju (npr. 

vrtalni stroj, kompas, antena, panj …). To je najnižje število poimenovanih slik glede na 

rezultate vseh vključenih otrok, učenec je pravilno poimenoval približno polovico slik. 

Tabela 3 prikazuje rezultate s pregleda fonološkega zavedanja. 

Področje fonološkega zavedanja Število vseh možnih točk Število doseženih točk 

Ocenjevanje dolžine besed 5 0 

Razdruževanje besed na zloge 5 0 

Združevanje zlogov v besede 5 0 

Prepoznavanje rim 5 0 

Prepoznavanje prvega glasu v 

besedi 

5 0 

Razlikovanje prvega glasu v 

besedah 

5 0 

Skupno 30 0 

Tabela 3: Rezultati pregleda fonološkega zavedanja pri otroku A 

Legenda: 1 – pravilen odgovor, 0 – nepravilen odgovor. 

Učenec na nobeno zastavljeno vprašanje ni odgovoril ali pa je odgovoril napačno. Skozi test 

je pokazal, da zna ponavljati posamezne zloge. Učenec A je edini, ki ni dosegel nobene točke 

na pregledu fonološkega zavedanja. Uvrstil se je na zadnje mesto v ranžirni lestvici glede na 

ostale otroke. 

Tabela 4 prikazuje končne rezultate s pregleda vidno-motoričnih spretnosti pri otroku A. 
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 Možno 

število 

vseh točk 

Dosežene 

točke – 

labirint 

Dosežene 

točke – 1. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 1. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 

okrogli 

zavoji 

Dosežene 

točke – 

cikcak 

vzorec 

Doseženo 

število 

točk 

Skupno 84 5 10 6 10 9 7 11 58 

Tabela 4: Končni rezultati pregleda vidno-motoričnih spretnosti pri otroku A 

Deček je povezal začetno figuro s koncem prek labirinta, vendar pa je neustrezno sledil 

začrtani poti. Ni potegnil samo ene črte, ampak je zarisal več črt (podobno kot pri barvanju). 

Večkrat je dvignil pisalo od podlage, pri risanju poti je večkrat zanesljivo zarisal pot čez rob. 

Pri tem se je zavedal, kje je začetek in kje konec labirinta, in ni obračal lista papirja. 

Deček je v večini primerov našel in postavil pisalo na začetek poti. Skušal je slediti zarisani 

črtkani poti, vendar pa črti ni natančno sledil (pot je vsakič zarisal tudi poleg črtkane črte). 

Osnovno obliko je narisal, vendar ne natančno, krepko je zašel od začrtane linije. V treh 

primerih ni dvignil pisala od podlage (prva spirala, prvi trikotnik, cikcak vzorec). Pri ostalih 

vzorcih je dvignil pisalo od podlage. V dveh primerih je izpustil eno linijo in preskočil na 

naslednjo linijo. Ni upošteval ostrih kotov. Lista papirja ni premikal (Priloga 7). 

Deček je ustrezno izpolnil več kot polovico nalog. Le na tem pregledu ni dosegel najnižjega 

rezultata v primerjavi z rezultati drugih otrok, temveč rezultat, ki ga uvršča na predzadnje 

mesto v ranžirni vrsti. Število osvojenih točk je podpovprečno. 

Tabela 5 prikazuje skupne rezultate iz preizkusov vidnega pomnjenja in vidnega razlikovanja. 

Področje Možno število točk Doseženo število točk 

Vidno pomnjenje 21 2 

Vidno razlikovanje 9 2 

Skupno 30 4 

Tabela 5: Skupni rezultati pregleda vidnega pomnjenja in razlikovanja pri otroku A 

Učenec je zbral skupno štiri točke od možnih 30 točk. Deček v nobenem primeru ni obkrožil 

pravilnega znaka enakega prej pokazanemu, prav tako ni obkrožil lika, ki bi bil najbolj 

podoben prej pokazanemu liku. V zadnjih dveh primerih, ko je deček narisal lik po spominu, 

je pri prvi obliki (trikotnik) skušal narisati določeno obliko, ki spominja na trikotnik (cikcak 

vzorec).  

Na področju vidnega razlikovanja deček ni uspešno prepoznal in razločil nobenega lika, ki bi 

bil enak prvemu. Pri prvem primeru se je odločil za sliko, ki je zrcalno obrnjena prvotni sliki. 

Pri drugih dveh primerih deček ni obkrožil nobene sličice (Priloga 8). 

Učenec je zbral najnižje število točk od vseh vključenih otrok, ustrezno ni rešil nobene dane 

naloge. Izkazal je slabše zmožnosti vidnega pomnjenja in razlikovanja od ostalih otrok. 

V Tabeli 6 in na Grafu 1 je prikazan napredek pri prepoznavanju posameznih besed skozi 

celotno izvajanje programa pri otroku A. 
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Otrok A Zap. št. 

srečanja 

                   

Besede 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Ime X odsoten X 

odsoten 

√ √ √ √ X X √ X √ √ X √ √ X 

odsoten 

X 

odsoten 

√ X X 

Mama  X 

odsoten 

√ X X X X X X X X X X X X X 

odsoten 

X 

odsoten 

X X X 

Ata    √ X X X √ √ √ X X √ √ X X 

odsoten 

X 

odsoten 

√ √ √ 

Dedek     √ X X X X X X X X X X X 

odsoten 

X 

odsoten 

X X X 

Muca      √ X X √ √ √ X X X √ X 

odsoten 

X 

odsoten 

X √ √ 

Sladoled          √ X X X X √ X 

odsoten 

X 

odsoten 

√ X X 

Čokolada            X X √ √ X 

odsoten 

X 

odsoten 

√ √ √ 

Tabela 6: Prepoznane besede otroka A 

 
Graf 1: Število prepoznanih besed otroka A po srečanjih  

Deček je ob zadnjem srečanju ustrezno prepoznal tri od predstavljenih sedem besed: te besede 

so bile ata, muca in čokolada. Tekom izvajanja programa je deček besede na besednih 

karticah pričel naključno ugibati, zato smo število uporabljenih besed v raziskavi posledično 

omejili, saj deček ni izkazoval razumevanja novo predstavljenih besed. Od 15. srečanja dalje 

smo izvajali program s sedmimi besedami. Deček je prvih nekaj srečanj počasi napredoval pri 

prepoznavanju besed, vendar pa je kasneje število usvojenih besed pričelo nihati (sunkovito 

padati in se zopet dvigovati). Tako je na osmem srečanju prepoznal tri besede, na 10. in 11. 

srečanju nič besed, na 12. srečanju pa zopet po tri besede. V zadnjih nekaj srečanjih je deček 

prepoznal po štiri besede, zadnji dve srečanji pa po tri besede, kar je tudi končni rezultat. 

Deček je manjkal na štirih srečanjih, in sicer na 4., 5., 19. in 20. srečanju. Za potrebe zapisa 

smo v tabelo vnesli enako število prepoznanih besed kot zadnje srečanje pred odsotnostjo. 
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Področje Besedišče Fonološko 

zavedanje 

Vidno-

motorične 

spretnosti 

Vidno 

pomnjenje in 

razlikovanje 

Število 

usvojenih 

besed 

Rezultat 22 0 58 4 3 

Tabela 7: Vsi rezultati s pregledov predopismenjevalnih veščin in končno število 

usvojenih besed pri otroku A 

Učenec je največ točk dosegel na področju vidno-motoričnih spretnosti, na področju 

fonološkega zavedanja ni dosegel nobene točke. Pri vidnem pomnjenju in razlikovanju je 

dosegel štiri točke, kar ga uvršča na dno lestvice. Točke pri besedišču so povprečne.  

Glede na rezultate ostalih otrok je učenec na pregledu besedišča, fonološkega zavedanja in 

vidnega pomnjenja ter razlikovanja dosegel najnižje rezultate. Na področju vidno-motoričnih 

spretnosti je dosegel četrti najvišji rezultat oz. predzadnji rezultat. Deček je na pregledu 

predopismenjevalnih veščin izkazal slabše zmožnosti od vseh vključenih otrok na vseh 

področjih razen na področju vidno-motoričnih spretnosti. Glede na rezultat smo pričakovali 

nizko število usvojenih besed po logografski metodi. Na zadnjem srečanju je tako deček 

usvojil tri besede, kar ga uvršča na zadnje (peto) mesto med vsemi učenci. 

4.1.2 Rezultati otroka B 

Tabele 8, 9, 10 in 11 prikazujejo rezultate s pregleda predopismenjevalnih veščin pred 

pričetkom programa.  

Tabela 8 prikazuje rezultate iz preizkusa besedišča. 

Beseda Odgovor Beseda Odgovor 

1. kozarec 0 21. vrtalni stroj 0 

2. ključ 1 22. ogrlica/verižica 0 

3. vrata 1 23. rokav 0 

4. zvezda 1 24. violina 1 

5. kača 1 25. lok 0 

6. zmaj 0 26. daljnogled 1 

7. raca 1 27. ananas 1 

8. klovn 1 28. svetilnik 0 

9. helikopter 0 29. sadje 1 

10. kenguru 1 30. tovornjak 1 

11. kocka 1 31. sidro 0 

12. polž 1 32. panj 0 

13. lopata 1 33. iglu 1 

14. obešalnik 1 34. vijak 0 

15. sova 1 35. mikrofon 1 

16. kitara 1 36. sedlo 0 

17. kamela 1 37. antena 0 

18. zalivalka/kanglica 0 38. lopar 1 

19. morska deklica 1 39. kompas 0 

20. stonoga/gosenica 1 40. termometer 1 

Tabela 8: Rezultati pregleda besedišča pri otroku B 

Legenda: 1 – pravilen odgovor, 0 – nepravilen odgovor oz. brez odgovora. 
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Otrok B je skupno pravilno poimenoval 25 od 40 sličic. Deklica je poimenovala večino živali, 

znanih predmetov in hrane, prepoznala je nadpomenko (sadje) in daljše besede (termometer, 

daljnogled). Deklica je poimenovala sličice ne glede na dolžino oz. ali je slika predstavljala 

besedno zvezo (morska deklica).  

Pri nekaterih sličicah je deklica sliko poimenovala z besedo iz iste besedne skupine, vendar 

beseda ni bila ustrezna (npr. namesto kozarec – lonec, namesto helikopter – ladja). 

Deklica je dosegla povprečno število poimenovanih slik na pregledu besedišča, manj slik sta 

poimenovala dva učenca. Deklica je poimenovala nekaj več kot polovico slik. 

Tabela 9 prikazuje rezultate s pregleda fonološkega zavedanja. 

Področje fonološkega zavedanja Število vseh možnih točk Število doseženih točk 

Ocenjevanje dolžine besed 5 2 

Razdruževanje besed na zloge 5 0 

Združevanje zlogov v besede 5 5 

Prepoznavanje rim 5 3 

Prepoznavanje prvega glasu v 

besedi 

5 0 

Razlikovanje prvega glasu v 

besedah 

5 4 

Skupno 30 14 

Tabela 9: Rezultati pregleda fonološkega zavedanja pri otroku B 

Legenda: 1 – pravilen odgovor, 0 – nepravilen odgovor. 

Največ točk je deklica zbrala na področju združevanja zlogov v besede, kjer je pravilno 

sestavila vse besede, izgovorjene po zlogih. Najmanj točk (nič) je dosegla na področju 

prepoznavanja prvega glasu v besedi, kjer ni ustrezno prepoznala nobenega prvega glasu v 

besedi, ter na področju razdruževanja besed na zloge, kjer prav tako ni ustrezno analizirala 

nobene besede na zloge (besede je le ponavljala oz. odgovorila z odgovorom ne vem). Deklica 

je ustrezno prepoznala tri pare besed kot rimajoče ali nerimajoče ter štiri pare besed, ki se 

razlikujejo ali ne razlikujejo glede na njihov prvi glas. 

Deklica je na pregledu fonološkega zavedanja dosegla povprečen rezultat, dva učenca sta 

dosegla višji rezultat, ena učenka je dosegla enak rezultat, en učenec pa nižji rezultat. Pravilno 

je izpolnila skoraj polovico nalog. 

Tabela 10 prikazuje rezultate s pregleda vidno-motoričnih spretnosti. 

 Možno 

število 

vseh 

točk 

Dosežene 

točke – 

labirint 

Dosežene 

točke – 1. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 1. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 

okrogli 

zavoji 

Dosežene 

točke – 

cikcak 

vzorec 

Doseženo 

število 

točk 

Skupno 84 8 4 5 5 5 4 10 41 

Tabela 10: Rezultati pregleda vidno-motoričnih spretnosti pri otroku B 
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Pisalo je postavila na začetek labirinta in pripeljala dečka do hiše po narisani poti. Pri tem je 

odmaknila pisalo s podlage ter nadaljevala pot na drugem mestu in ne na točki, kjer je 

končala. Večkrat se je dotaknila robu poti in nekajkrat tudi prestopila rob (predvsem v ozkem 

delu labirinta). Lista papirja ni obračala. 

Pri prvi vaji sledenja narisani črti (prva spirala) deklica ni postavila svinčnika na začetek, 

temveč v vmesni prostor med dvema linijama in tako do konca nadaljevala pot. Pri vseh 

vzorcih je večkrat skrenila s črtkane črte, pogosto je dvigovala pisalo od podlage ter 

nadaljevala na drugi točki, kot je končala z vlečenjem linije. Pri trikotnih spiralah je deklica 

narisala le nekaj naključnih črt po linijah, ni pa narisala celega vzorca. Pri tem je pogosto 

skrenila z narisane črte in preskakovala linije.  

Pri okroglih zavojih je deklica potegnila ravno črto pod celotnim vzorcem in nekaj krogov 

znotraj vijug. Pri cikcak vzorcu je sledila narisani liniji od začetka do konca vaje, lista papirja 

ni obračala (Priloga 9). 

Deklica je v primerjavi z ostalimi vključenimi otroki dosegla najnižji rezultat na področju 

vidno-motoričnih spretnosti, ustrezno je izpolnila manj kot polovico nalog in se tako uvrstila 

na zadnje mesto v ranžirni vrsti. Ta rezultat je bil dekličin najnižji rezultat od vseh pregledov 

predopismenjevalnih veščin. Na vseh drugih pregledih je dosegla višje mesto v ranžirni vrsti. 

Tabela 11 prikazuje skupne rezultate iz preizkusov vidnega pomnjenja in vidnega 

razlikovanja. 

Področje Možno število točk Doseženo število točk 

Vidno pomnjenje 21 12 

Vidno razlikovanje 9 3 

Skupno 30 15 

Tabela 11: Skupni rezultati pregleda vidnega pomnjenja in razlikovanja pri otroku B 

Deklica je skupno zbrala 15 od možnih 30 točk. Na področju vidnega pomnjenja je deklica 

enkrat izbrala enak lik, kot smo ji ga predhodno pokazali. V drugih primerih se je vedno 

odločila za prvi lik v vrsti, pri tem ni upoštevala manjših detajlov, zato sklepamo, da je 

odgovore ugibala. 

V primerih, pri katerih je morala deklica sama po spominu narisati prej opazovani lik, je 

obakrat narisala vzorec z ostrimi robovi. V prvem primeru je namesto trikotnika narisala 

cikcak vzorec (podobna oblika). 

Na področju vidnega razlikovanja deklica ni izbrala nobenega lika, ki bi bil enak prvemu v 

vrsti. Deklica je v vseh treh primerih obkrožila znake, ki so obrnjeni v drugo smer in se 

razlikujejo v manjših detajlih (Priloga 10). 
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Deklica je na pregledu vidnega pomnjenja dosegla povprečen rezultat, dva učenca sta dosegla 

boljši rezultat, en učenec enak rezultat, en učenec pa nižji rezultat. Ustrezno je izpolnila 

polovico nalog. 

V Tabeli 12 in na Grafu 2 je prikazan napredek pri prepoznavanju posameznih besed skozi 

celotno izvajanje programa pri otroku B. 

Otrok B Zap. št. 

srečanja 

                   

Besede 4.  5. 6.  7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Ime √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Mama  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ata   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Dedek    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Babica     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Muca      √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Kekec       √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Sok        √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Sladoled         √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Čokolada          √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Vilice           √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Pehta           √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Nož            √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Roka             √ √ √ √ √ √ √ √ 

Avto              √ X √ √ √ X X 

Avtobus               √ √ √ √ √ √ 

Stop                √ √ √ √ √ 

Telefon                 √ X √ √ 

Tabela 12: Prepoznane besede otroka B 

 
Graf 2: Število prepoznanih besed otroka B po srečanjih  

Deklica je na zadnjem srečanju prepoznala 17 od predstavljenih 18 besed: te besede so bile 

njeno ime, mama, ata, dedek, babica, muca, Kekec, sok, sladoled, čokolada, vilice, Pehta, nož, 

roka, avtobus, stop in telefon. Vsako srečanje smo deklici predstavili po eno besedo, dekličin 

napredek pa je bil razmeroma linearen (razen na zadnjih treh srečanjih). Deklica je ustrezno 

prepoznavala vsako novo predstavljeno besedo, prav tako je pravilno poimenovala tudi 
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besede, ki smo jih predstavili na prejšnjih srečanjih, in tako izkazala dobro razumevanje ter 

prepoznavo besed na besednih karticah. Na 18. srečanju se je prvič zmotila pri poimenovanju 

predhodno spoznane besede, na 20. srečanju pa je prepoznala vse besede ustrezno. Na zadnjih 

dveh srečanjih nismo uvedli nove besede, temveč smo z deklico ponavljali že poznane 

besede, vendar pa je ravno na teh srečanjih deklica po eno besedo poimenovala napačno. 

Končno število pravilno prepoznanih besed je tako ostalo 17. 

Področje Besedišče Fonološko 

zavedanje 

Vidno-

motorične 

spretnosti 

Vidno 

pomnjenje in 

razlikovanje 

Število 

usvojenih 

besed 

Rezultat 25 14 41 15 17 

Tabela 13: Vsi rezultati s pregledov predopismenjevalnih veščin in končno število 

usvojenih besed pri otroku B 

Deklica je na področju vidno-motoričnih spretnosti dosegla najmanjše število točk od vseh 

sodelujočih otrok. Na področju vidnega razlikovanja in pomnjenja je dosegla 15 točk, kar je 

primerljivo z rezultati ostalih otrok. Na področju besedišča in fonološkega zavedanja je 

dosegla točke, ki jo uvrščajo v povprečje.  

Deklica je na vseh pregledih predopismenjevalnih veščin dosegla povprečen rezultat glede na 

rezultate ostalih učencev, razen na pregledu vidno-motoričnih spretnosti je dosegla 

podpovprečen (najnižji) rezultat. Na področju besedišča, fonološkega zavedanja in vidnega 

pomnjenja in razlikovanja se je uvrstila v sredino ranžirne lestvice. Glede na pridobljene 

rezultate smo pričakovali, da bo pridobila določeno število besed, vendar ne najvišje število 

glede na ostale otroke. Pričakovali smo povprečen rezultat. Deklica je na zadnjem srečanju 

usvojila 17 besed, kar jo uvršča na prvo mesto glede na sodelujoče otroke. Število 

pridobljenih besed je tako višje od pričakovanega. 

4.1.3 Rezultati otroka C 

Tabele 14, 15, 16 in 17 prikazujejo rezultate s pregleda predopismenjevalnih veščin pred 

pričetkom programa.  

Tabela 14 prikazuje rezultate iz preizkusa besedišča. 

Beseda Odgovor Beseda Odgovor 

1. kozarec 1 21. vrtalni stroj 0 

2. ključ 1 22. ogrlica/verižica 1 

3. vrata 1 23. rokav 1 

4. zvezda 1 24. violina 1 

5. kača 1 25. lok 0 

6. zmaj 1 26. daljnogled 0 

7. raca 1 27. ananas 1 

8. klovn 1 28. svetilnik 0 

9. helikopter 1 29. sadje 1 

10. kenguru 1 30. tovornjak 0 

11. kocka 1 31. sidro 0 
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12. polž 1 32. panj 0 

13. lopata 1 33. iglu 0 

14. obešalnik 1 34. vijak 0 

15. sova 1 35. mikrofon 1 

16. kitara 1 36. sedlo 0 

17. kamela 1 37. antena 0 

18. zalivalka/kanglica 1 38. lopar 1 

19. morska deklica 1 39. kompas 0 

20. stonoga/gosenica 1 40. termometer 1 

Tabela 14: Rezultati pregleda besedišča pri otroku C 

Legenda: 1 – pravilen odgovor, 0 – nepravilen odgovor. 

Deklica je pravilno poimenovala 28 od možnih 40 slik. Ustrezno je poimenovala besede, s 

katerimi se pogosto srečuje (predmeti, živali, hrana …), ni pa prepoznala slik, s katerimi se ne 

srečuje pogosto (npr. lok, daljnogled …). Dvakrat je napačno poimenovala sliko, saj je 

zamenjala predmet s podobnim predmetom (npr. namesto vrtalnega stroja – pištola, namesto 

tovornjak – avto). Dolžina besede ni vplivala na poimenovanje. 

Na področju besedišča je deklica C dosegla drugi najvišji rezultat, več besed je poimenoval le 

deček E. Deklica je pravilno poimenovala skoraj tri četrtine slik. 

Tabela 15 prikazuje rezultate s pregleda veščin fonološkega zavedanja. 

Področje fonološkega zavedanja Število vseh možnih točk Število doseženih točk 

Ocenjevanje dolžine besed 5 2 

Razdruževanje besed na zloge 5 5 

Združevanje zlogov v besede 5 5 

Prepoznavanje rim 5 2 

Prepoznavanje prvega glasu v 

besedi 

5 5 

Razlikovanje prvega glasu v 

besedah 

5 0 

Skupno 30 19 

Tabela 15: Rezultati pregleda fonološkega zavedanja pri otroku C 

Legenda: 1 – pravilen odgovor, 0 – nepravilen odgovor. 

Deklica je največ točk zbrala na področju razdruževanja besed na zloge, združevanja zlogov v 

besede in prepoznavanja prvega glasu v besedi, kjer je zbrala vse točke. Najmanj točk je 

zbrala na področju razlikovanja prvega glasu, kjer v paru dveh besed ni pri nobenem primeru 

prepoznala, ali se začneta besedi na isti ali drugačen glas. Pri ocenjevanju dolžine besede je 

vse besede ocenila kot dolge, na področju prepoznavanja rim pa vse pare besed kot 

nerimajoče.  

Deklica je na področju fonološkega zavedanja pokazala dobre zmožnosti glasovnega 

zavedanja in dosegla najvišje število točk, skupaj z deklico D sta si delili prvo mesto v 

ranžirni vrsti. Pravilno je razrešila več kot polovico nalog. 
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Tabela 16 prikazuje končne rezultate s pregleda vidno-motoričnih spretnosti. 

 Možno 

število 

vseh 

točk 

Dosežene 

točke – 

labirint 

Dosežene 

točke – 1. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 1. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 

okrogli 

zavoji 

Dosežene 

točke – 

cikcak 

vzorec 

Doseženo 

število 

točk 

Skupno 84 6 11 10 7 8 11 11 64 

Tabela 16: Končni rezultati pregleda vidno-motoričnih spretnosti pri otroku C 

Deklica je narisala črto po sredini poti, vendar pri tem ni upoštevala ostrih robov, večkrat je 

prestopila rob poti, pogosto se jih je tudi samo dotikala. Črto je narisala z enim potegom in pri 

tem lista papirja ni obračala. Pri vaji sledenja črtkani črti je deklica prepoznala začetek črte 

(zvezdico), postavila je konico na začetek in sledila črtkani črti do konca v vseh primerih. V 

prvem in zadnjem primeru (prva okrogla spirala, cikcak vzorec) ni dvigovala pisala od 

podlage, v drugih primerih je pisalo večkrat dvignila. V treh primerih (druga okrogla spirala, 

prva trikotna spirala in druga trikotna spirala) je deklica večkrat prekinila črto. Lista papirja ni 

obračala (Priloga 11). 

Na področju vidno-motoričnih spretnosti je deklica usvojila visoko število točk, višji rezultat 

na tem področju je dosegla le še deklica D. Pravilno je izpolnila približno tri četrtine nalog. 

Tabela 17 prikazuje skupne rezultate s pregleda veščin vidnega pomnjenja in vidnega 

razlikovanja. 

Področje Možno število točk Doseženo število točk 

Vidno pomnjenje 21 12 

Vidno razlikovanje 9 8 

Skupno 30 20 

Tabela 17: Skupni rezultati pregleda vidnega pomnjenja in razlikovanja pri otroku C 

Deklica je na področju vidnega pomnjenja in razlikovanja skupno dosegla 20 od možnih 30 

točk. V enem primeru je izbrala ustrezen lik, ki smo ji ga pokazali predhodno. Ostalih oblik ni 

izbrala pravilno. Običajno je izbrala obliko, ki je bila obrnjena v isto smer kot predhodno 

pokazan lik, pogosto pa je prezrla podrobnosti, po katerih so se liki razlikovali. V prvem 

primeru, ko je morala deklica sama narisati lik po spominu, je narisala pokončno obliko 

trikotnika, vendar je pozabila dodati spodnjo stranico. V drugem primeru je namesto karo 

vzorca narisala pokončni pravokotnik. Vsakokrat je narisala približek pokazanemu liku. 

Na področju vidnega razlikovanja je deklica pravilno izbrala dve sliki od treh, ki so 

popolnoma enake prvi sličici. Na tretji sliki je izbrala snežaka, ki se je nagibal v isto smer, 

vendar pa je imel drugače razporejene gumbe (Priloga 12). 

Deklica je pokazala dobre zmožnosti vidnega razlikovanja in pomnjenja in ustrezno razrešila 

dve tretjini danih nalog. V primerjavi z vključenimi otroki je dosegla najvišje število točk in v 

ranžirni vrsti za to področje dosegla prvo mesto. 
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V Tabeli 18 in na Grafu 3 je prikazan napredek pri prepoznavanju posameznih besed skozi 

celotno izvajanje programa pri otroku C. 

Otrok C Zap. št. 

srečanja 

                   

Besede 4.  5. 6.  7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Ime √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 

odsotna 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Mama  √ √ √ √ √ √ X √ X X 

odsotna 

X √ √ X √ √ √ √ √ 

Ata   √ √ √ √ X √ √ √ X 

odsotna 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Dedek    √ √ X X X X X X 

odsotna 

√ √ √ X X √ √ √ √ 

Babica     √ √ X √ X X X 

odsotna 

X √ √ X √ √ √ √ √ 

Muca      X X √ √ √ X 

odsotna 

√ X X √ √ X √ √ √ 

Kuža       √ √ √ X X 

odsotna 

X X X X X X X X X 

Sok        √ √ √ X 

odsotna 

√ √ X X √ X X X X 

Sladoled         √ √ X 

odsotna 

√ √ √ √ √ X X √ √ 

Čokolada          √ X 

odsotna 

√ √ √ √ X √ X X X 

Avtobus                 X X X X 

Tabela 18: Prepoznane besede otroka C 

 
Graf 3: Število prepoznanih besed otroka C po srečanjih  

Deklica je na zadnjem srečanju prepoznala sedem od predstavljenih 11 besed: te besede so 

bile njeno ime, mama, ata, babica, dedek, muca in sladoled. Dekličin napredek pri 

prepoznavanju besed je bil nelinearen. Do osmega srečanja je deklica prepoznavala vsako 

novo besedo in tudi že prej spoznane besede. Po tem srečanju je dvakrat prepoznala manj 

besed (štiri in tri), na 11. srečanju pa je prepoznala šest in kasneje sedem besed. Nato je bil 

njen napredek naslednjih nekaj srečanj razmeroma konstanten – deklica je prepoznala od šest 

do osem besed. Na 18. srečanju je prepoznala samo pet od 10 predstavljenih besed. Zatem pa 

se je število ustrezno poimenovanih besed zopet nekoliko dvignilo in ostalo približno enako 

do konca. Končno število prepoznanih besed je bilo tako sedem. 
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Ker se je dekličin napredek v sredini izvajanja programa izrazito zaustavil (običajno ni 

prepoznavala novo predstavljenih besed), smo omejili spoznavanje novih besed. V 

nadaljevanju smo tako izvajali program z 10 besedami, na 20. srečanju pa smo na dekličino 

željo predstavili še zadnjo novo besedo. Deklica je na 14. srečanju manjkala, za potrebe 

zapisa pa smo v tabelo vnesli enako število prepoznanih besed kot zadnje srečanje pred 

odsotnostjo. 

Področje Besedišče Fonološko 

zavedanje 

Vidno-

motorične 

spretnosti 

Vidno 

pomnjenje in 

razlikovanje 

Število 

usvojenih 

besed 

Rezultat 28 19 64 20 7 

Tabela 19: Vsi rezultati s pregledov predopismenjevalnih veščin in končno število 

usvojenih besed pri otroku C 

Deklica je na področju fonološkega zavedanja dosegla 19 točk, kar je največ od vseh otrok 

(skupno še z enim otrokom). Na področju besedišča je dosegla 28 točk, kar je drugi najvišji 

rezultat v tej raziskavi. Na področju vidnega pomnjenja in razlikovanja je dosegla 20 točk, kar 

je največje število zbranih točk v raziskavi. Na zadnjem srečanju je deklica usvojila sedem 

besed, kar jo uvršča na predzadnje (četrto) mesto glede na število usvojenih besed med 

vključenimi otroki. 

Deklica je na vseh preizkusih predopismenjevalnih veščin dosegla visoke rezultate in v 

primerjavi z ostalimi vključenimi otroki pokazala dobre predopismenjevalne veščine. Na dveh 

področjih preizkusa (fonološko zavedanje in vidno pomnjenje ter razlikovanje) je dosegla 

najvišje rezultate, na ostalih dveh področjih pa je dosegla druge najvišje rezultate. Glede na 

pridobljeno število točk smo pričakovali tudi visoko število pridobljenih besed po logografski 

metodi. Deklica je na koncu programa usvojila sedem besed, kar je drugi najnižji rezultat po 

koncu izvajanja programa. Glede na izkazane veščine je število pridobljenih besed nižje od 

pričakovanega števila. 

4.1.4 Rezultati otroka D 

Tabele 20, 21, 22 in 23 prikazujejo rezultate s pregleda predopismenjevalnih veščin pred 

pričetkom programa.  

Tabela 20 prikazuje rezultate iz preizkusa besedišča. 

Beseda Odgovor Beseda Odgovor 

1. kozarec 1 21. vrtalni stroj 0 

2. ključ 1 22. ogrlica/verižica 1 

3. vrata 1 23. rokav 0 

4. zvezda 1 24. violina 1 

5. kača 1 25. lok 0 

6. zmaj 1 26. daljnogled 1 

7. raca 1 27. ananas 1 

8. klovn 1 28. svetilnik 0 

9. helikopter 1 29. sadje 0 
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10. kenguru 0 30. tovornjak 1 

11. kocka 1 31. sidro 0 

12. polž 1 32. panj 0 

13. lopata 1 33. iglu 0 

14. obešalnik 1 34. vijak 0 

15. sova 0 35. mikrofon 0 

16. kitara 1 36. sedlo 0 

17. kamela 1 37. antena 0 

18. zalivalka/kanglica 0 38. lopar 1 

19. morska deklica 0 39. kompas 0 

20. stonoga/gosenica 1 40. termometer 1 

Tabela 20: Rezultati pregleda besedišča pri otroku D 

Legenda: 1 – pravilen odgovor, 0 – nepravilen odgovor. 

Otrok D je pri pregledu besedišča skupno zbral 23 od možnih 40 točk. Deklica je slike 

poimenovala tako z daljšimi kot krajšimi besedami, pogosto ni prepoznala besed, s katerimi 

se ne srečuje v vsakodnevnem življenju (npr. vijak, kompas, morska deklica). Prepoznala je 

preproste predmete, hrano in živali, ne pa tudi dela oblačila (rokav) ali nadpomenke (sadje). 

Deklica je na področju besedišča dosegla podpovprečen rezultat, manj slik je poimenoval le 

deček A, več sličic pa so poimenovali trije vključeni otroci. Pravilno je poimenovala nekaj 

več kot polovico slik. 

Tabela 21 prikazuje dosežene rezultate s pregleda veščin fonološkega zavedanja. 

Področje fonološkega zavedanja Število vseh možnih točk Število doseženih točk 

Ocenjevanje dolžine besed 5 4 

Razdruževanje besed na zloge 5 3 

Združevanje zlogov v besede 5 5 

Prepoznavanje rim 5 3 

Prepoznavanje prvega glasu v besedi 5 2 

Razlikovanje prvega glasu v besedah 5 2 

Skupno 30 19 

Tabela 21: Rezultati pregleda fonološkega zavedanja pri otroku D 

Legenda: 1 – pravilen odgovor, 0 – nepravilen odgovor. 

Deklica je na področju združevanja zlogov v besede zbrala vse točke, na področju 

ocenjevanja dolžine besede pa je zbrala štiri točke. Najmanj točk (dve) je zbrala na področju 

razlikovanja prvega glasu in prepoznavanja prvega glasu. Deklica je prepoznala prvi glas pri 

krajših besedah, ne pa tudi pri daljših. 

Na preizkusu fonološkega zavedanja je deklica dosegla visok rezultat, skupaj z deklico C si v 

ranžirni vrsti delita prvo mesto glede na usvojene točke. Ustrezno je rešila približno dve 

tretjini danih nalog in v primerjavi z ostalimi otroki pokazala dobre zmožnosti fonološkega 

zavedanja. 

Tabela 22 prikazuje končne rezultate s pregleda vidno-motoričnih spretnosti. 
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 Možno 

število 

vseh 

točk 

Dosežene 

točke – 

labirint 

Dosežene 

točke – 1. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 1. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 

okrogli 

zavoji 

Dosežene 

točke – 

cikcak 

vzorec 

Doseženo 

število 

točk 

Skupno 84 10 11 11 9 6 10 11 68 

Tabela 22: Končni rezultati pregleda vidno-motoričnih spretnosti pri otroku D 

Deklica je z enim potegom povezala začetek in konec labirinta, pri tem ni dvigovala svinčnika 

od podlage in ni obračala lista papirja. Pritisk na podlago je bil ustrezen. Večkrat je prestopila 

rob poti, nekajkrat se je roba tudi dotaknila (predvsem pri ozkem delu). 

Pri vajah sledenja črtkani črti je deklica vsakokrat prepoznala začetek in postavila svinčnik na 

zvezdico. V štirih primerih je deklica z eno samo potezo (brez dviga pisala od podlage) sledila 

celotnemu vzorcu od začetka do konca. V dveh primerih (obe trikotni spirali) je vmes večkrat 

dvignila pisalo od podlage. Pri tem je pri vsakem vzorcu večkrat zašla s črtkane črte in 

prestopila že narisano črto. Linij ni izpuščala – vedno je nadaljevala sledenje črti od tam, kjer 

je dvignila pisalo (Priloga 13). 

Deklica D je na področju vidno-motoričnih spretnosti dosegla najvišji rezultat od vseh 

vključenih otrok in tako pokazala najboljše vidno-motorične spretnosti. Ustrezno je razrešila 

več kot tri četrtine nalog in se uvrstila na prvo mesto v ranžirni vrsti. 

Tabela 23 prikazuje skupne rezultate s pregleda veščin vidnega pomnjenja in vidnega 

razlikovanja. 

Področje Možno število točk Doseženo število točk 

Vidno pomnjenje 21 9 

Vidno razlikovanje 9 6 

Skupno 30 15 

Tabela 23: Skupni rezultati pregleda vidnega pomnjenja in razlikovanja pri otroku D 

Deklica D je skupno zbrala 15 od možnih 30 točk. Deklica ni izbrala nobenega ustreznega 

lika, ki bi bil enak predhodno pokazanemu liku. V približno polovici primerov je upoštevala 

usmerjenost likov in podrobnosti, ki so razlikovale like. Pri zadnjih dveh primerih, ko je 

morala sama narisati lik po spominu, v prvem primeru ni narisala ničesar, v drugem primeru 

pa popolnoma neustrezen lik. 

Pri vajah vidnega razlikovanja je deklica vsakič izbrala lik, ki je zrcalna slika prvotnemu liku 

(Priloga 14). 

Na preizkusu vidnega pomnjenja in razlikovanja je deklica dosegla enak rezultat kot deklica 

B, nižji rezultat je dosegel le še deček A. Ustrezno je razrešila polovico nalog in tako v 

primerjavi z ostalimi otroki dokazala povprečne zmožnosti na tem področju. 

V Tabeli 24 in na Grafu 4 je prikazan napredek pri prepoznavanju posameznih besed skozi 

celotno izvajanje programa pri otroku D. 
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Otrok D Zap. št. 

srečanja 

                   

Besede 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Ime √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X 

odsotna 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Mama  √ √ √ √ √ X √ √ √ X 

odsotna 

X √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ata   X √ √ √ √ √ √ X X 

odsotna 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Dedek    X √ X √ X X √ X 

odsotna 

√ √ √ √ X √ √ X X 

Babica     √ √ √ X √ √ X 

odsotna 

√ √ √ √ √ X √ √ √ 

Muca      √ √ √ X X X 

odsotna 

X X √ X √ X √ √ √ 

Konj       √ √ X X X 

odsotna 

X √ X X X X X √ √ 

Sok        X X √ X 

odsotna 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Sladoled         √ X X 

odsotna 

√ √ √ √ √ √ X √ √ 

Čokolada          √ X 

odsotna 

√ X √ √ √ √ √ √ √ 

Vilice              √ √ √ √ √ √ √ 

Nož                √ √ X √ √ 

Avto                 √ X X X 

Tabela 24: Prepoznane besede otroka D 

 
Graf 4: Število prepoznanih besed otroka D po srečanjih  

Deklica je na zadnjem srečanju prepoznala 11 od predstavljenih 13 besed: te besede so bile 

njeno ime, mama, ata, babica, muca, konj, čokolada, sladoled, sok, vilice in nož. Dekličin 

napredek je bil precej linearen z rahlimi odstopanji. Med petim in sedmim srečanjem je 

ustrezno prepoznavala po samo dve besedi, nato pa je število prepoznanih besed na osmem 

srečanju naraslo na pet. Naslednjih nekaj srečanj je deklica ustrezno poimenovala od pet do 

šest besed, na 14. srečanju pa je bila odsotna, zato smo v rezultate zabeležili enako število 

prepoznanih besed kot zadnje srečanje pred tem. V nadaljevanju je število prepoznanih besed 

postopoma naraslo, dokler se od 17. do 20. srečanja ni več povišalo. Zaradi tega smo se 

odločili, da deklici novih besed ne predstavimo, saj le-teh ni prepoznavala. Zadnji dve 
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srečanji je deklica prepoznala še eno besedo od prej spoznanih. Končno število prepoznanih 

besed je bilo tako 11. 

Področje Besedišče Fonološko 

zavedanje 

Vidno-

motorične 

spretnosti 

Vidno 

pomnjenje in 

razlikovanje 

Število 

usvojenih 

besed 

Rezultat 23 19 68 15 11 

Tabela 25: Vsi rezultati s pregledov predopismenjevalnih veščin in končno število 

usvojenih besed pri otroku D 

Deklica je na področju besedišča dosegla 23 točk, kar jo uvršča v povprečje glede na število 

točk. Na področju fonološkega zavedanja je dosegla 19 točk, kar jo uvršča na prvo mesto po 

usvojenih točkah (skupaj z deklico C). Na področju vidno-motoričnih spretnosti je dosegla 68 

točk, kar je prav tako najvišji rezultat v tej raziskavi. Pri pregledu vidnega pomnjenja in 

razlikovanja je dosegla 15 točk, kar jo skupaj z deklico B uvršča na tretje mesto med otroki v 

raziskavi. Na zadnjem srečanju je usvojila 11 besed, kar jo uvršča na tretje mesto po številu 

besed. 

Deklica je na področju fonološkega zavedanja in vidno-motoričnih spretnosti pokazala dobre 

zmožnosti, na teh dveh področjih je glede na število točk dosegla prvo mesto v ranžirni vrsti. 

Na preizkusu besedišča je poimenovala podpovprečno število slik, na področju vidnega 

pomnjenja in razlikovanja pa rezultat, ki jo uvršča na sredino ranžirne lestvice. Glede na 

povprečne rezultate na področju vidnega pomnjenja in dobrih fonoloških spretnosti smo 

pričakovali povprečno število pridobljenih besed po logografski metodi, s katerim bi se 

uvrstila v sredino lestvice. Deklica je ob koncu programa dosegla 11 besed, kar jo uvršča v 

sredino ranžirne vrste. 

4.1.5 Rezultati otroka E 

Tabele 26, 27, 28 in 29 prikazujejo rezultate s pregleda predopismenjevalnih veščin pred 

pričetkom programa.  

Tabela 26 prikazuje rezultate iz preizkusa besedišča. 

Beseda Odgovor Beseda Odgovor 

1. kozarec 1 21. vrtalni stroj 0 

2. ključ 1 22. ogrlica/verižica 1 

3. vrata 1 23. rokav 0 

4. zvezda 1 24. violina 1 

5. kača 1 25. lok 0 

6. zmaj 1 26. daljnogled 1 

7. raca 1 27. ananas 1 

8. klovn 1 28. svetilnik 1 

9. helikopter 1 29. sadje 1 

10. kenguru 1 30. tovornjak 1 

11. kocka 1 31. sidro 1 

12. polž 1 32. panj 1 



56 

13. lopata 1 33. iglu 1 

14. obešalnik 1 34. vijak 1 

15. sova 1 35. mikrofon 1 

16. kitara 1 36. sedlo 0 

17. kamela 1 37. antena 0 

18. zalivalka/kanglica 1 38. lopar 1 

19. morska deklica 0 39. kompas 0 

20. stonoga/gosenica 0 40. termometer 1 

Tabela 26: Rezultati pregleda besedišča pri otroku E 

Legenda: 1 – pravilen odgovor, 0 – nepravilen odgovor. 

Deček E je pri pregledu besedišča pravilno poimenoval 32 od 40 sličic. Prepoznal in 

poimenoval je večino predmetov, živali, hrane. Težave so mu delale daljše in bolj zapletene 

besede ter besedne zveze (npr. ni znal poimenovati morske deklice, vrtalnega stroja). 

Samostojno je poimenoval nadpomenko sadje. 

Učenec je pravilno poimenoval več kot tri četrtine slik in na preizkusu besedišča poimenoval 

največ slik od vseh vključenih otrok.  

Tabela 27 prikazuje rezultate s pregleda veščin fonološkega zavedanja. 

Področje fonološkega zavedanja Število vseh možnih točk Število doseženih točk 

Ocenjevanje dolžine besed 5 4 

Razdruževanje besed na zloge 5 0 

Združevanje zlogov v besede 5 5 

Prepoznavanje rim 5 3 

Prepoznavanje prvega glasu v 

besedi 

5 0 

Razlikovanje prvega glasu v 

besedah 

5 2 

Skupno 30 14 

Tabela 27: Rezultati pregleda fonološkega zavedanja pri otroku E 

Legenda: 1 – pravilen odgovor, 0 – nepravilen odgovor. 

Največje število točk je deček dosegel na področju združevanja zlogov v besede (vse točke) in 

na področju ocenjevanja dolžine besed (štiri točke). Pri nalogah razdruževanja besed na zloge 

in prepoznavanja prvega glasu v besedi ni na nobeno vprašanje odgovoril ustrezno. 

Učenec je pravilno izpolnil približno polovico nalog in tako dosegel povprečen rezultat. Na 

področju fonološkega zavedanja se je uvrstil na tretje mesto v ranžirni vrsti skupaj z deklico 

B, ki je dosegla enako število točk. 

Tabela 28 prikazuje končne rezultate s pregleda vidno-motoričnih spretnosti. 

 



57 

Kriterij Možno 

število 

vseh 

točk 

Dosežene 

točke – 

labirint 

Dosežene 

točke – 1. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 1. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 

okrogli 

zavoji 

Dosežene 

točke – 

cikcak 

vzorec 

Doseženo 

število 

točk 

Skupno 84 11 6 11 7 7 11 10 63 

Tabela 28: Končni rezultati pregleda vidno-motoričnih spretnosti pri otroku E 

Deček je ustrezno razrešil labirint od začetka do konca, pri tem pa ni dvigal pisala od podlage, 

narisal je eno črto od začetka do konca labirinta. Predvsem v ozkih delih labirinta se je 

dotaknil roba in v nekaterih primerih tudi rahlo stopil čez rob. Lista papirja ni obračal. 

Pri vajah sledenja je deček prepoznal začetek poti (zvezdico) in pisalo položil nanj. V večini 

primerov se je držal začrtane linije, vendar je nekajkrat tudi prestopil rob narisane črte. Pri 

trikotnih spiralah je obakrat dvignil pisalo s podlage in preskočil na drugo narisano linijo. V 

dveh primerih ni dvignil pisala od podlage. Lista papirja ni obračal (Priloga 15). 

Učenec je na področju vidno-motoričnih spretnosti dosegel 63 točk, kar ga v primerjavi z 

ostalimi otroki uvršča na tretje mesto v ranžirni vrsti. Izkazal je povprečne zmožnosti na tem 

področju, dva učenca sta dosegla več točk in dva učenca manj točk. 

Tabela 29 prikazuje skupne rezultate pregleda veščin vidnega pomnjenja in vidnega 

razlikovanja. 

Področje Možno število točk Doseženo število točk 

Vidno pomnjenje 21 12 

Vidno razlikovanje 9 5 

Skupno 30 17 

Tabela 29: Skupni rezultati pregleda vidnega pomnjenja in razlikovanja pri otroku E 

Deček E je skupno zbral 17 od možnih 30 točk. Na področju vidnega pomnjenja je deček 

pravilno po spominu izbral eno obliko, ki mu je bila predhodno pokazana. V vseh drugih 

primerih je izbral lik, ki je bil podoben prvotnemu liku oz. je bil obrnjen v isto smer, vendar 

pa se je razlikoval v določeni podrobnosti. V primerih, kjer je deček sam risal like po 

spominu, je v prvem primeru narisal popolnoma drugačne like kot prej pokazana oblika, v 

drugem primeru pa je deček namesto kare narisal pravokotnik – posnemal je osnovno obliko. 

Na področju vidnega razlikovanja deček ni izbral nobene ustrezne slike, ki bi se ujemala s 

prvo sliko. Pri prvem primeru je izbral lik, ki je zrcalna slika prvega lika. Pri drugem primeru 

je izbral lik, ki je bil obrnjen v isto smer, vendar se je razlikoval v majhnem detajlu. Pri 

zadnjem primeru je izbral snežaka, ki stoji pokonci, namesto snežaka, ki se nagiba v isto smer 

(Priloga 16). 

Učenec je na preizkusu vidnega pomnjenja in razlikovanja dosegel drugi najboljši rezultat v 

primerjavi z ostalimi otroki in tako pokazal dobre vizualne zmožnosti. Ustrezno je razrešil več 

kot polovico danih nalog, več točk je dosegla le deklica C.  
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Tabela 30 in Graf 5 prikazujeta napredek pri prepoznavanju posameznih besed skozi celotno 

izvajanje programa pri otroku E. 

 Otrok E Zap. št. 

srečanja 

                   

Besede 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Ime √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Mama  √ √ X X √ X X √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ata   √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 

Dedek    X √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Babica     X X X X X X X √ √ √ √ X √ √ √ √ 

Muca      √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Juka       √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ 

Sok        X X √ X X √ √ √ √ √ √ √ √ 

Sladoled         √ X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Čokolada          X X X √ √ √ √ √ √ √ √ 

Vilice           X X X X X X √ X X X 

Nož               √ √ √ √ √ √ 

Avto                √ √ √ X X 

Avtobus                 X X √ √ 

Tabela 30: Prepoznane besede otroka E 

 
Graf 5: Število prepoznanih besed otroka E po srečanjih  

Deček je na zadnjem srečanju ustrezno poimenoval 12 od predstavljenih 14 besed: te besede 

so bile njegovo ime, mama, ata, babica, dedek, muca, Juka, sladoled, čokolada, sok, nož in 

avtobus. Deček je napredoval postopoma, z nekaterimi odstopanji. Najbolj izrazit skok je bil 

opazen na sedmem srečanju, kjer deček ni prepoznal nobene besede, medtem ko je prejšnje in 

naslednje srečanje ustrezno poimenoval po tri besede. Število prepoznanih besed je nato 

postopoma naraščalo. Na 13. in 14. srečanju je deček prepoznal manj besed kot prejšnje 

srečanje, zato smo na tej točki upočasnili uvajanje novih besed v program. Zatem je pri 

prepoznavi besed spet hitro napredoval. Na 20. srečanju je deček prepoznal največ 

predstavljenih besed, in sicer 13. To število je na zadnjih srečanjih nekoliko upadlo. Končno 

število pravilno prepoznanih besed je bilo tako 12. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
.

1
0
.

1
1
.

1
2
.

1
3
.

1
4
.

1
5
.

1
6
.

1
7
.

1
8
.

1
9
.

2
0
.

2
1
.

2
2
.

2
3
.

Š
T

. 
P

R
E

P
O

Z
N

A
N

IH
 B

E
S

E
D

 

ŠT. SREČANJA 

OTROK E 

OTROK E



59 

Področje Besedišče Fonološko 

zavedanje 

Vidno-

motorične 

spretnosti 

Vidno 

pomnjenje in 

razlikovanje 

Število 

usvojenih 

besed 

Rezultat 32 14 63 17 12 

Tabela 31: Vsi rezultati s pregledov predopismenjevalnih veščin in končno število 

usvojenih besed pri otroku E 

Deček je na področju besedišča usvojil najvišje število točk, in sicer 32. Na področju 

fonološkega zavedanja, vidnega pomnjenja in razlikovanja ter vidno-motoričnih spretnosti je 

dosegel točke, ki ga uvrščajo v povprečje rezultatov. Na zadnjem srečanju je usvojil 12 besed, 

kar ga uvršča na drugo mesto po doseženih točkah. 

Učenec E je pokazal dobro razvito besedišče in dobre zmožnosti vidnega pomnjenja in 

razlikovanja. Na področju fonološkega zavedanja in vidno-motoričnih spretnosti je pokazal 

povprečne zmožnosti. Na nobenem področju ni dosegel najmanj točk od vseh otrok, na enem 

področju (besedišče) je izkazal najboljše zmožnosti od vseh otrok. Glede na dobre vidne 

zmožnosti in dobro besedišče smo pričakovali visoko število pridobljenih besed po 

logografski metodi. Na koncu programa je usvojil 12 besed, kar je drugo najvišje število 

usvojenih besed, več besed je usvojila le ena učenka. Število usvojenih besed je sovpadalo s 

pričakovanji. 

4.1.6 Rezultati preizkusov predopismenjevalnih veščin in rezultati usvojenih besed za 

vse otroke 

Tabele 32, 33, 34 in 35 prikazujejo skupne končne rezultate s pregledov štirih 

predopismenjevalnih veščin za vse otroke, vključene v raziskavo. 

Tabela 32 in Graf 6 prikazujeta točke, ki so jih pridobili posamezni otroci na pregledu 

besedišča. 

Otrok Št. točk 

Otrok A 22 

Otrok B 25 

Otrok C 28 

Otrok D 23 

Otrok E 32 

Tabela 32: Rezultati pregleda besedišča za vse otroke 
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Graf 6: Rezultati pregleda besedišča za vse otroke 

Največ točk na pregledu besedišča je usvojil deček E, in sicer 32 točk od možnih 40. Najmanj 

točk je usvojil deček A, to je 22 od možnih 40, 10 točk manj od otroka, ki je usvojil največ 

točk. Vsi ostali rezultati se nahajajo med vrednostmi od 23 do 28 točk. Najboljše besedišče je 

izkazal učenec E, vsi učenci so pravilno poimenovali več kot polovico slik. 

V Tabeli 33 in na Grafu 7 so prikazani končni rezultati s pregleda veščin fonološkega 

zavedanja vseh vključenih otrok. 

Otrok Št. točk 

Otrok A 0 

Otrok B 14 

Otrok C 19 

Otrok D 19 

Otrok E 14 

Tabela 33: Rezultati s pregleda veščin fonološkega zavedanja vseh otrok 
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Graf 7: Rezultati pregleda veščin fonološkega zavedanja vseh otrok 

Najvišji rezultat na pregledu fonološkega zavedanja sta dosegli deklici C in D, obe po 19 od 

možnih 30 točk. Deček A ni usvojil nobene točke na preizkusu fonološkega zavedanja, 

deklica B in deček E pa sta oba osvojila po 14 točk. Dobre zmožnosti fonološkega zavedanja 

sta tako izkazali učenki C in D, rezultata učenca E in učenke B sta povprečna. 

Tabela 34 in Graf 8 prikazujeta končne točke s področja vidno-motoričnih spretnosti vseh 

otrok. 

Otrok Št. točk 

Otrok A 58 

Otrok B 41 

Otrok C 64 

Otrok D 68 

Otrok E 63 

Tabela 34: Rezultati pregleda vidno-motoričnih spretnosti vseh otrok 
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Graf 8: Rezultati pregleda vidno-motoričnih spretnosti vseh otrok 

Največ točk na pregledu vidno-motoričnih spretnosti je zbrala deklica D, in sicer 68 od 

možnih 84 točk. Najmanj točk je zbrala deklica B, to je 41 od možnih 84 točk, kar predstavlja 

manj kot polovico vseh možnih točk. Rezultati ostalih otrok se razporejajo od 58 do 64 točk. 

Učenka B je dosegla podpovprečni rezultat, učenka D pa nadpovprečni rezultat. Vsi otroci 

razen deklice B so pokazali dobre vidno-motorične spretnosti. 

Tabela 35 in Graf 9 prikazujeta skupne točke s pregleda veščin vidnega pomnjenja in vidnega 

razlikovanja vseh vključenih otrok. 

Otrok Št. točk 

Otrok A 4 

Otrok B 15 

Otrok C 20 

Otrok D 15 

Otrok E 17 

Tabela 35: Rezultati s pregleda vidnega pomnjenja in razlikovanja vseh otrok 
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Graf 9: Rezultati s pregleda vidnega pomnjenja in razlikovanja vseh otrok 

Največ točk na pregledu vidnega pomnjenja in vidnega razlikovanja je dosegla deklica C, to 

je 20 od možnih 30 točk. Deček A je dosegel štiri od skupno 30 točk. Ostali rezultati se 

nahajajo od zbranih 15 do 17 točk. 

Deklica C je izkazala dobre zmožnosti vidnega pomnjenja in razlikovanja, deček A pa 

najslabše zmožnosti glede na rezultate ostalih otrok. Rezultati ostalih otrok so povprečni. 

Tabeli 36, 37 in Grafa 10, 11 prikazujejo napredek pri poimenovanju besed skozi celoten 

program logografske metode ter stanje usvojenih besed na zadnjem srečanju za vse otroke. 

Zap. št. 

srečanja/otrok 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Otrok A 0 0 2 2 3 2 0 0 3 3 3 1 0 3 4 4 4 4 3 3 

Otrok B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15 17 18 17 17 17 

Otrok C 1 2 3 4 5 4 3 6 7 6 6 7 8 7 5 7 6 6 7 7 

Otrok D 1 2 2 2 5 5 6 5 5 6 6 7 8 10 9 10 10 9 11 11 

Otrok E 1 2 3 0 3 4 5 5 7 6 6 8 10 9 11 11 13 11 12 12 

Tabela 36: Število pravilno poimenovanih besed vseh otrok po srečanjih  
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Graf 10: Pravilno poimenovane besede vseh otrok po srečanjih  

Najhitrejši napredek in tudi najvišje končno število pravilno poimenovanih besed je dosegel 

otrok B (17 besed). Najbolj nihajoč napredek in tudi najnižje končno število pravilno 

poimenovanih besed je dosegel otrok A (tri besede). Napredek ostalih otrok se nahaja med 

tema dvema linija z manjšimi nihanji. En otrok (A) na prvih dveh srečanjih ni usvojil nobene 

besede, vsi drugi so usvojili vsaj eno besedo. Do 10. srečanja so vsi otroci razen enega (otrok 

A) usvojili vsaj tri besede, medtem ko otrok A na tem srečanju ni prepoznal nobene besede. 

Na 16. srečanju so vsi otroci razen enega pravilno poimenovali vsaj osem besed, otrok A pa 

na tem srečanju ponovno ni prepoznal nobene besede. Od tega srečanja dalje so vsi otroci 

prepoznali vsaj tri besede in več. Pri štirih od petih otrok lahko govorimo o opaznem 

napredku. 

Otrok Št. poimenovanih besed na zadnjem srečanju 

A 3 

B 17 

C 7 

D 11 

E 12 

Tabela 37: Končno število pravilno poimenovanih besed vseh otrok 
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Graf 11: Končno število pravilno poimenovanih besed vseh otrok 

Kot prikazuje Graf 11, je na zadnjem srečanju največ besed pravilno poimenoval otrok B, 

usvojil je 17 besed. Najmanj besed je usvojil otrok A, in sicer tri besede. Drugo najvišje 

število usvojenih besed je dosegel otrok E, 12 besed. Otrok D jih je usvojil 11, otrok C pa se 

je uvrstil v sredino po doseženih rezultatih, in sicer je usvojil sedem besed. 

Deček A je na vseh preizkusih predopismenjevalnih veščin dosegel podpovprečne rezultate – 

na treh področjih je dosegel najnižje rezultate, na enem področju pa drugi najnižji rezultat. 

Zaradi slabše razvitih predopismenjevalnih veščin smo pričakovali majhno število usvojenih 

besed. Učenec je na koncu programa usvojil tri besede po logografski metodi, kar je 

sovpadalo z našimi pričakovanji. Deklica B je na treh preizkusih predopismenjevalnih veščin 

dosegla povprečne rezultate, le na preizkusu vidno-motoričnih spretnosti je dosegla najnižji 

rezultat od vseh vključenih otrok. Glede na dobljene rezultate smo pričakovali povprečno 

število usvojenih besed, vendar je deklica ob koncu osvojila najvišje število besed po 

logografski metodi, kar je preseglo naša pričakovanja. Tak rezultat si razlagamo z manj 

ustreznimi preizkusi vidnega pomnjenja in razlikovanja, na katerih deklica ni zmogla izkazati 

vseh svojih zmožnosti.  

Deklica C je na preizkusih predopismenjevalnih veščin izkazala dobre zmožnosti in dosegla 

povprečne ali nadpovprečne rezultate. Pričakovali smo najvišje število usvojenih besed, 

vendar pa je deklica na koncu programa dosegla sedem besed, kar je drugo najnižje število. 

Deklica je imela dobro razvito fonološko zavedanje, kar ji je preprečevalo videti dane besede 

kot vizualne celote. Učenka je besede že pričela analizirati na njene sestavne dele, vendar pa 

hkrati ni zmogla še prebrati cele besede črko za črko. Na sredini besed si je običajno 

nadaljevanje besede izmislila ali je besedo ugibala. 

Deklica D je pokazala dobro razvite vidno-motorične spretnosti in zmožnosti fonološkega 

zavedanja. Rezultati na področju besedišča in vidnega pomnjenja ter razlikovanja so bili 
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povprečni. Pričakovali smo povprečno število pridobljenih besed na koncu programa, kar je 

deklica tudi dosegla.  

Deček E je na preizkusu besedišča pokazal najboljše zmožnosti od vseh vključenih otrok. Na 

preizkusu vidnega pomnjenja in razlikovanja je prav tako dosegel dober rezultat. Zmožnosti 

na ostalih dveh področjih so bile povprečne. Glede na rezultate smo pričakovali visoko število 

usvojenih besed po logografski metodi. Učenec je usvojil 12 besed in tako zasedel drugo 

mesto v ranžirni vrsti glede na število pridobljenih besed, kar sovpada z našimi pričakovanji. 

4.2 VPLIV PREDOPISMENJEVALNIH VEŠČIN NA ŠTEVILO PRAVILNO 

POIMENOVANIH BESED ZA VSE OTROKE 

V nadaljevanju raziskave smo za vsako področje predopismenjevalnih veščin vključene 

otroke razvrstili v ranžirne vrste glede na dosežene točke na posameznem pregledu. Opazovali 

smo povezavo med doseženimi točkami na posameznem področju in posledično ranžirno 

mesto ter številom usvojenih besed na zadnjem srečanju. 

4.2.1 Povezava med rezultati pregleda besedišča in številom usvojenih besed 

Pri primerjavi rezultatov s področja besedišča in doseženega končnega števila besed smo 

prišli do rezultatov, ki jih prikazuje Tabela 38. 

Ranžirna vrsta glede na 

pregled besedišča 

Doseženo število točk Ranžirna vrsta glede na 

št. usvojenih besed 

Število usvojenih besed 

1. Otrok E 32 1. Otrok B 17 

2. Otrok C 28 2. Otrok E 12 

3. Otrok B 25 3. Otrok D 11 

4. Otrok D 23 4. Otrok C 7 

5. Otrok A 22 5. Otrok A 3 

Tabela 38: Razvrstitev učencev glede na dosežen rezultat pri pregledu besedišča 

Največ točk na pregledu besedišča je zbral otrok E, ki se je glede na število usvojenih besed 

uvrstil na drugo mesto. Deklica B je na pregledu besedišča dosegla tretje mesto, medtem ko je 

glede na število usvojenih besed na najvišjem, prvem mestu. Otrok A se je uvrstil na peto 

mesto tako po rezultatih na področju besedišča kot po končnem številu usvojenih besed. 

Otrok C se je glede na rezultate besedišča uvrstil na drugo mesto, glede na končno število 

usvojenih besed pa na predzadnje mesto. Pri samo enem učencu se ranžirna vrsta ujema tako 

po rezultatih s pregleda besedišča kot po številu usvojenih besed. Pri drugih učencih 

odstopajo rezultati za 1–2 ranžirni mesti. 

Med vključenimi petimi otroki bi lahko naredili povezavo v dveh skupinah otrok (otroci A, D 

in B ali otroci A, C in E). Vendar pa, če opazujemo vse rezultate skupaj, so le-ti zelo 

razpršeni. Otroka, ki sta dosegla najvišje število na pregledu besedišča (E in C), sta se glede 

na končno število usvojenih besed uvrstila na drugo in četrto, predzadnje mesto. Medtem ko 

je deklica C usvojila drugo najvišje število točk na področju besedišča, pa je bilo njeno število 
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usvojenih besed nizko, uvrstila se je na predzadnje mesto. Nobena povezava med besediščem 

in končnim številom usvojenih besed se ne nakazuje. 

4.2.2 Povezava med rezultati pregleda fonološkega zavedanja in številom usvojenih 

besed 

Pri primerjavi rezultatov s področja fonološkega zavedanja in doseženim končnim številom 

besed smo prišli do rezultatov, ki jih prikazuje Tabela 39. 

Ranžirna vrsta glede na 

pregled fonološkega 

zavedanja 

Doseženo število točk Ranžirna vrsta glede na 

št. usvojenih besed 

Število usvojenih 

besed 

1. Otrok C 19 1. Otrok B 17 

1. Otrok D 19 2. Otrok E 12 

3. Otrok B 14 3. Otrok D 11 

3. Otrok E 14 4. Otrok C 7 

5. Otrok A 0 5. Otrok A 3 

Tabela 39: Razvrstitev učencev glede na dosežen rezultat pri pregledu fonološkega 

zavedanja 

V Tabeli 39 lahko vidimo, da sta največ točk na pregledu fonološkega zavedanja dosegli 

deklici C in D, obe po 19 točk, posledično sta v ranžirni vrsti dosegli prvo mesto. Obe deklici 

sta se glede na število usvojenih besed uvrstili na predzadnje, četrto mesto in na tretje mesto. 

Otrok A na pregledu fonološkega zavedanja ni dosegel nobene točke in se je tako uvrstil na 

zadnje mesto, tudi glede na število usvojenih besed je dosegel zadnje mesto. Otroka B in E sta 

oba osvojila po 14 točk in se tako uvrstila na tretje mesto glede na rezultate fonološkega 

zavedanja, po številu usvojenih besed pa se uvrščata na prvo in drugo mesto. Učenec A se je 

na obeh področjih uvrstil na enako ranžirno mesto, pri ostalih učencih se rangi razlikujejo v 

večini za dve ranžirni mesti. 

Obe deklici, ki sta dosegli najvišje število na pregledu fonološkega zavedanja, sta se glede na 

število usvojenih besed uvrstili nižje kot pa otroka, ki sta na področju fonološkega zavedanja 

dosegla manj točk in imata več usvojenih besed. Opazimo tudi, da so otroci, ki so dosegli 

enake rezultate na pregledu fonološkega zavedanja, usvojili različno število besed. Nobena 

povezava med rezultati petih vključenih otrok se ne nakazuje. 

Deklica C je dosegla enega izmed najvišjih rezultatov na področju fonološkega zavedanja, 

hkrati pa je usvojila skoraj najmanj besed od vseh otrok. Deček E je na področju fonološkega 

zavedanja dosegel enako število točk kot deklica B, vendar pa je usvojil manjše število besed 

kot deklica B. Deklica D je na pregledu fonološkega zavedanja dosegla najvišje mesto, vendar 

pa je usvojila manjše število besed kot deklica B, ki je na pregledu fonološkega zavedanja 

osvojila nižje mesto. 
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4.2.3 Povezava med rezultati vidno-motoričnih spretnosti in številom usvojenih besed 

Pri primerjavi rezultatov s področja vidno-motoričnih spretnosti in doseženim končnim 

številom besed smo prišli do rezultatov, ki jih prikazuje Tabela 40. 

Ranžirna vrsta glede na 

pregled vidno-

motoričnih spretnosti 

Doseženo število točk Ranžirna vrsta glede na 

št. usvojenih besed 

Število usvojenih besed 

1. Otrok D 68 1. Otrok B 17 

2. Otrok C 64 2. Otrok E 12 

3. Otrok E 63 3. Otrok D 11 

4. Otrok A 58 4. Otrok C 7 

5. Otrok B  41 5. Otrok A 3 

Tabela 40: Razvrstitev učencev glede na dosežen rezultat pri pregledu vidno-motoričnih 

spretnosti 

V Tabeli 40 lahko opazujemo rezultate s pregleda vidno-motoričnih spretnosti. Največ točk 

na pregledu je dosegla deklica D, in sicer 68 točk. Tako se je uvrstila na prvo mesto glede 

osvojenih točk. Rezultati od drugega do četrtega mesta se razlikujejo za šest točk: deklica C je 

osvojila drugo mesto v ranžirni vrsti, deček A pa četrto mesto. Deklica B, ki je usvojila največ 

besed prek logografske metode, je na pregledu vidnih motoričnih spretnosti dosegla najmanj 

točk in dosegla zadnje, peto mesto. Deček A, ki je usvojil najmanj besed, pa se je na pregledu 

vidno-motoričnih spretnosti uvrstil na četrto mesto. Deklica D, ki je osvojila največ točk na 

področju vidno-motoričnih spretnosti, se je po številu usvojenih besed uvrstila na tretje mesto, 

torej na mesto v sredini. 

Deček E je dosegel drugo najvišje število usvojenih besed, na področju vidno-motoričnih 

spretnosti pa je dosegel tretje mesto. Če bi povzeli rezultate otrok B, E in D, bi lahko povedali 

sledeče – manj točk kot je vključen otrok dosegel na pregledu vidno-motoričnih spretnosti, 

boljši rezultat je dosegel pri usvajanju besed prek logografske metode. Vendar pa naslednja 

dva rezultata to domnevo ovržeta, saj ne sovpadata z omenjenimi rezultati. Odstopajo 

predvsem rezultati dečka A, usvojil je najmanjše število besed, hkrati pa je na pregledu vidno-

motoričnih spretnosti usvojil četrto mesto, predzadnje. Deklica C je glede na število usvojenih 

besed na predzadnjem mestu, na pregledu vidno-motoričnih spretnosti pa je dosegla drugi 

rezultat po ranžirni vrsti. 

Pri otrocih D in E rezultati s področja vidno-motoričnih spretnosti padajo, dvigata pa se števili 

usvojenih besed. Deček A, ki je usvojil najmanj besed od vseh otrok, je na področju vidno-

motoričnih spretnosti dosegel predzadnji rezultat – edino področje, kjer se ni uvrstil na zadnje 

mesto glede na število točk. Nobena povezava med rezultati vključenih otrok se ne nakazuje. 

Ranga se ne ujemata. 
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4.2.4 Povezava med rezultati vidnega pomnjenja in razlikovanja ter številom usvojenih 

besed 

Pri primerjavi rezultatov s področja vidnega pomnjenja ter razlikovanja in doseženega 

končnega števila besed smo prišli do rezultatov, ki jih prikazuje Tabela 41. 

Ranžirna vrsta glede na 

pregled vidnega 

pomnjenja in 

razlikovanja 

Doseženo število točk Ranžirna vrsta glede na 

št. usvojenih besed 

Število usvojenih besed 

1. Otrok C 20 1. Otrok B 17 

2. Otrok E  17 2. Otrok E 12 

3. Otrok B 15 3. Otrok D 11 

3. Otrok D 15 4. Otrok C 7 

5. Otrok A 4 5. Otrok A 3 

Tabela 41: Razvrstitev učencev glede na dosežen rezultat pri pregledu vidnega 

pomnjenja in razlikovanja 

V Tabeli 41 vidimo razporeditev otrok v ranžirno vrsto glede na osvojene rezultate na 

pregledu vidnega pomnjenja in razlikovanja. Deklica C je na tem področju osvojila najvišje 

število točk in dosegla prvo mesto. Usvojila je sedem besed, kar jo po številu usvojenih besed 

uvršča na predzadnje, četrto mesto. Deček E je na pregledu vidnega pomnjenja in razlikovanja 

osvojil drugo mesto, prav tako je zasedel drugo mesto po številu usvojenih besed. Deklica B 

je skupaj z deklico D na pregledu vidnega pomnjenja in razlikovanja dosegla tretje mesto, obe 

sta dosegli po enako število točk. Glede na število usvojenih besed pa se njuni rezultati 

razlikujejo: deklica B je usvojila največ besed in zasedla prvo mesto, deklica D pa je osvojila 

tretje mesto glede na število usvojenih besed. Deček A je osvojil najnižji rezultat na področju 

vidnega pomnjenja in razlikovanja ter tudi najmanjše število besed. 

Deklici B in D sta dosegli enako število točk na pregledu vidnega pomnjenja in razlikovanja, 

hkrati pa različno število usvojenih besed. Deček E je osvojil drugo mesto tako na področju 

vidnega pomnjenja in razlikovanja kot na področju usvojenih besed. Deklica C, ki je na 

pregledu vidnega pomnjenja in razlikovanja dosegla najboljši rezultat, se je po številu 

usvojenih besed uvrstila na predzadnje mesto. Na tem mestu bi lahko identificirali povezavo 

predvsem med otroki A, D in E: več kot imajo točk na pregledu vidnega pomnjenja in 

razlikovanja, več besed so usvojili. Tudi deklica B ima povprečen rezultat na pregledu 

omenjene veščine in najvišje število usvojenih besed. Vendar pa rezultati deklice C zelo 

odstopajo od vseh teh podatkov. Glede na rezultate petih vključenih otrok se povezava 

nakazuje, vendar pa en rezultat močno odstopa. 
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4.2.5 Skupni rezultati pregledov predopismenjevalnih veščin in končno število 

usvojenih besed za vse otroke 

Področje/otrok Besedišče Fonološko 

zavedanje 

Vidno- 

motorične 

spretnosti 

Vidno 

pomnjenje in 

razlikovanje 

Število 

usvojenih 

besed 

Otrok A 22 0 58 4 3 

Otrok B 25 14 41 15 17 

Otrok C 28 19 64 20 7 

Otrok D 23 19 68 15 11 

Otrok E 32 14 63 17 12 

Tabela 42: Rezultati s pregledov predopismenjevalnih veščin in končno število usvojenih 

besed za vse otroke 

V Tabeli 42 so prikazani vsi rezultati na področju pregleda predopismenjevalnih veščin in 

rezultati usvojenih besed po zadnjem srečanju za vse otroke. Opazimo lahko, da je deček A 

dosegel skupno najnižje rezultate na skoraj vseh področjih, usvojil je tudi najmanj besed. 

Deklica C je skupno na skoraj vseh področjih dosegla najvišje rezultate, vendar pa je pri 

številu usvojenih besed dosegla najnižji rezultat. Otroka D in E, ki sta po številu osvojenih 

točk na dveh področjih skoraj izenačena, imata tudi podobno število usvojenih besed. Deklica 

B je skozi srečanja osvojila najvišje število besed, na področju predopismenjevalnih veščin pa 

je na enem področju dosegla najnižji rezultat, na ostalih področjih pa se je uvrščala na sredino 

ali spodnjo polovico ranžirne vrste. 

4.3 OPISNI PODATKI O DRUGIH FAKTORJIH V RAZISKAVI 

Tekom raziskave smo med samimi srečanji opazili še druge faktorje, ki bi lahko prispevali h 

končnemu rezultatu (število besed, ki so jih otroci usvojili tekom programa), ki pa jih namesto 

v številčnih rezultatih podajamo opisno.  

4.3.1 Interes 

Otrok A: deček je imel zelo malo motivacije za delo, naloge ga pogosto niso zanimale. Imel je 

težave s pozornostjo – pri vsakem srečanju mu je le-ta pogosto prešla na druge, bolj zanimive 

dražljaje v prostoru in zunaj njega (dogajanje skozi okno, razstavljena glasbila …). Pri delu, 

kjer je prepoznaval besedne kartice, na kartice pogosto ni bil pozoren (jih ni pogledal). 

Otrok B: deklica B je imela za delo velik interes. Zelo je bila motivirana predvsem za 

program pridobivanja besed in za naloge vizualnega tipa. Proti koncu programa (zadnjih 

nekaj srečanj) je njena motivacija nekoliko upadla, vendar je bila še vedno pripravljena 

sodelovati.  

Otrok C: deklica C je na začetku programa pokazala velik interes za vse tipe nalog. Pri delu je 

sodelovala, vendar je potrebovala nekaj vodenja in usmerjanja nazaj na nalogo, saj ji je 

pozornost pogosto ušla na druge, bolj zaželene predmete. Tekom srečanj je deklica prenehala 

sodelovati, začele so se kazati tudi vedenjske težave. Pri nalogah, ki so se ji zdele težke 
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(predvsem prepoznavanje besed po logografski metodi), je pričela izkazovati odpor do dela: 

začela je z umikanjem vase, prenehanjem dela, vedenjskimi izpadi, postavljanjem 

neizpolnljivih želja ipd. 

Otrok D: deklica D je skozi ves čas izvajanja programa kazala interes za delo. Pri vseh 

nalogah je bila pripravljena sodelovati, različni tipi in težavnost nalog ji niso vzeli motivacije. 

Če česar koli ni razumela oz. ni znala rešiti naloge, je to izrazila na primeren način. Na 

srečanja je vedno prihajala zadovoljna in motivirana. 

Otrok E: deček E je imel na začetku izvajanja programa nekaj težav s sodelovanjem. Prva 

srečanja je bil tiho, s težavo je sodeloval, pogosto se je umaknil k bolj zanimivim predmetom 

(začel je igrati na glasbila). Ob dosledni postavitvi navodil in redu je deček lažje in boljše 

sodeloval. S predmeti se je lahko igral po koncu srečanja, kar ga je dodatno motiviralo. 

4.3.2 Način zastavljenih nalog 

Otrok A: dečku A so najmanj ustrezale naloge, ki so bile podane verbalno, predvsem pa 

naloge bolj abstraktnega tipa (npr. naloge za fonološko zavedanje). Deček je lažje izvedel 

lažje in bolj konkretne naloge, razdeljene na manjše dele. Pomagalo mu je manipuliranje z 

realnimi predmeti. 

Otrok B: deklica je pozitivno reagirala predvsem na naloge, ki so bile vidnega tipa, manj pa 

naloge brez vidne podpore, kjer je bilo v ospredju verbalno navodilo in izvedba. S samo 

dolžino nalog ni imela večjih težav, navodilo je razumela v enem kosu, prav tako je nalogo 

lahko izvedla brez dodatnih ponovitev navodil. 

Otrok C: deklica je dobro razumela in izvedla tako verbalne kot neverbalne naloge, bolje pa ji 

je šlo pri nalogah fonološkega zavedanja. Za izvedbo je potrebovala jasno navodilo in nekaj 

usmerjanja nazaj na nalogo, vendar je bilo le-to posledica odpora do sodelovanja ali slabše 

pozornosti. Ni potrebovala delitev naloge na manjše dele. 

Otrok D: deklica s samim načinom tako verbalnih kot neverbalnih nalog ni imela težav, so ji 

pa občutno pomagale vizualne podpore. Naloge je lahko opravila v enem samem kosu brez 

delitev. 

Otrok E: deček E je boljše izvedel naloge, ki so bile podane v manjših delih, po korakih. Med 

izvedbo je potreboval vodenje in dodatno razlago. Boljše se je odrezal pri nalogah vizualnega 

tipa, težko pa je izvedel naloge slušnega tipa. Nekaj težav je imel z razumevanjem nalog, ki so 

bile izključno verbalne. 

4.3.3 Čas 

Otrok A: je potreboval za poslušanje in ponovitev navodil ter za samo izvedbo več časa kot 

ostali otroci, zato so bile naloge temu primerno prilagojene. Navodila smo tudi med izvedbo 
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ponovili večkrat. Pri usvajanju besed prek logografske metode je prav tako potreboval več 

ponovitev in več utrjevanja. 

Otrok B: deklica B je za pridobivanje besed potrebovala manj časa, vse besede je običajno 

pravilno prepoznala že v prvi ponovitvi. Tudi pri nalogah za razvijanje predopismenjevalnih 

veščin je običajno potrebovala samo začetno navodilo brez ponavljanja. 

Otrok C: deklica je za izvedbo nalog in predvsem za odločitev za sodelovanje potrebovala 

veliko časa. Pogosto je med aktivnostmi odnehala oz. glasno izražala svoje nestrinjanje, zato 

smo več časa posvetili tudi dodatnemu motiviranju. Za samo izvedbo ni potrebovala veliko 

časa – ko se je naloge lotila in jo želela dokončati, je nalogo tudi dokončala in to v krajšem 

času. 

Otrok D: deklica D je potrebovala dlje časa za izvedbo nalog predvsem zaradi težav z 

motoriko. Predvsem ob koncu izvajanja programa je potrebovala več ponovitev usvajanja 

besed in več utrjevanja. Za izvedbo naloge zaradi samega razumevanja ni potrebovala 

podaljšanega časa. 

Otrok E: deček E je za izvedbo nalog in pridobitev besed potreboval nekaj več časa predvsem 

zaradi hitre odmaknjenosti pozornosti. Med samimi aktivnostmi je potreboval več usmerjanja 

nazaj na naloge in večkratno ponovitev navodil. 

4.3.4 Angažiranost staršev 

Otrok A: pri dečku A starši niso sodelovali v raziskavi in v programu. 

Otrok B: pri deklici B so starši po njihovi želji sodelovali v programu. Vse naloge in 

aktivnosti za razvijanje predopismenjevalnih veščin so izvajali tudi doma, prav tako so z 

deklico tudi utrjevali že pridobljene besede po logografski metodi. 

Otrok C: pri deklici starši niso sodelovali v raziskavi in v programu. 

Otrok D: pri deklici starši niso sodelovali v raziskavi in v programu. 

Otrok E: pri dečku starši niso sodelovali v raziskavi in v programu. 

4.3.5 Doživljanje uspeha ob zaključku naloge 

Otrok A: dečku uspeh ob zaključku in dobro opravljeni nalogi ni pomenil veliko, saj se tega 

ni zavedal. Po opaženem vedenju je enako reagiral tako ob dokončani kot nedokončani 

nalogi. Zaključek naloge mu ni predstavljal osebnega uspeha, kar je nakazovalo na slabše 

zmožnosti sodelovanja in pripravljenosti na začetno opismenjevanje. 

Otrok B: deklica B je bila vidno zadovoljna ob zaključku posamezne naloge, zelo pa je bila 

zadovoljna ob koncu programa in doseženem rezultatu. Deklica je imela do sebe dober odnos, 
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všeč ji je bilo, da je naloga zaključena. Uspeh pri pridobivanju besed ji je predstavljal dodatno 

motivacijo za nadaljevanje. 

Otrok C: ob začetku leta sta deklici pohvala in dosežen uspeh pomenila veliko, vendar pa se 

je z vsakim srečanjem to doživljanje uspeha zmanjševalo – postajala pa je vedno bolj 

občutljiva na neuspeh. Deklica C ob zaključku naloge ni imela občutkov doseženega uspeha, 

bila pa je zadovoljna nad dejstvom, da je dela konec. 

Otrok D: ker je bila deklica željna znanja in pripravljena na delo, so ji pohvala, zaključena 

naloga in uspeh pri nalogi dvignili tako samopodobo kot motivacijo za nadaljnje delo. 

Doseženega rezultata in vsake nove prepoznane besede se je deklica odkrito razveselila, le-to 

ji je tudi ohranjalo pozornost na delo. 

Otrok E: prvi del srečanj je bil vsakič namenjen usvajanju novih besed, kar mu je šlo dobro od 

rok, posledično je sodeloval tudi pri nalogah, ki niso bile iz njegovih močnih področij. Veliko 

težav pa je imel s samo motivacijo pred začetkom dela, za katero smo potrebovali kar nekaj 

časa, da smo jo pridobili. Ko je doživel začetne uspehe pri prepoznavanju besed, je lažje in z 

večjim interesom sodeloval v nadaljevanju izvajanja programa. 

4.3.6 Dani pripomočki in slikovna podpora 

Otrok A: dečku so pri delu pomagali konkretni pripomočki in vizualni material. Pri nalogah, 

ki so vključevale vizualno podporo, je deček dosegal večje uspehe kot pri besednih nalogah. 

Otrok B: deklica je skozi srečanja pokazala dobre vizualne zmožnosti, zato je vizualna 

podpora (npr. različne barve, slikovni material, različne oblike ipd.) pripomogla k boljši in 

lažji izvedbi naloge. Razni konkretni pripomočki niso vplivali na izvedbo naloge ali k 

boljšemu razumevanju navodila, saj na teh področjih ni imela težav. 

Otrok C: pri deklici slikovna podpora in dani pripomočki niso vplivali na boljši ali slabši 

rezultat opravljene naloge, so ji pa pripomočki dvignili interes za delo in daljšo koncentracijo. 

Deklica je skozi delo pokazala dobre slušne zmožnosti, zato ji verbalna navodila brez 

slikovnega prikaza niso povzročala težav. 

Otrok D: deklici je manipulacija s konkretnim materialom in pripomočki pomagala pri lažjem 

razumevanju naloge in k boljšemu rezultatu. Slikovna podpora ji je sicer pomagala k večjemu 

interesu za delo, vendar pa večjega vpliva na rezultate ni imela, saj je bila deklica dovolj 

močna tudi na področju besednega razumevanja. 

Otrok E: dečku je sicer manipulacija s konkretnimi pripomočki povzročala užitek, vendar pa 

le v smislu samostojne igre, ne pa vodene dejavnosti. Pogosto je pri delu s pripomočkom z le-

tem upravljal po svoji volji. Slikovna podpora je prispevala k boljšemu razumevanju in 

izvedbi naloge, saj je deček imel nekaj težav na področju besednega razumevanja.  
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4.3.7 Pomoč s prvo črko v besedi 

Otrok A: dečkovo šibko področje je ravno glasovno zavedanje, zato si ni pomagal s 

prepoznavanjem posameznih črk v besedi. 

Otrok B: deklica si pri prepoznavanju besed ni pomagala s prepoznavanjem prvih črk v 

besedi, ampak je vse besede dojemala kot celote. 

Otrok C: dekličino močno področje je fonološko zavedanje, pozna tudi že vse črke abecede, 

zato se je pri prepoznavanju besed opirala tako na prvo črko kot tudi na ostale črke v besedi. 

Deklica besed pogosto ni več prepoznavala kot celote, ampak jih je skušala prebrati – v besedi 

je prepoznala prvi dve črki, vendar pa je v nadaljevanju besedo ugibala. Posledično se ji je 

zdelo vizualno prepoznavanje besede zahtevno, saj je besedo že pričela deliti na njene 

sestavne dele. 

Otrok D: deklica si je pri nekaterih besedah pomagala s prepoznavanjem prve črke, to je 

pripomoglo k lažji prepoznavi, saj je po prvi črki dobila asociacijo na že poznane besede. 

Otrok E: deček si pri prepoznavanju besed ni pomagal s prvo črko, ampak je besede 

prepoznaval celostno. 

4.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V raziskavi smo želeli identificirati morebitno povezavo med rezultati pregledov štirih 

predopismenjevalnih veščin in številom pridobljenih besed po logografski metodi začetnega 

opismenjevanja pri petih vključenih učencih posebnega programa vzgoje in izobraževanja. 

Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja in cilje lahko zapišemo, da se med pridobljenimi 

rezultati ne nakazuje nobena morebitna povezava med rezultati s pregledov veščin in številom 

pridobljenih besed. Treba je opozoriti, da smo v raziskavo vključili premajhno število otrok, 

da bi lahko kakršne koli rezultate generalizirali, zato le-te interpretiramo na podlagi petih 

vključenih otrok. Določene povezave med našimi pridobljenimi rezultati se nakazujejo, 

vendar pa bi jih bi bilo treba nadalje raziskati.  

Na tem mestu lahko primerjamo naše rezultate z rezultati raziskave A. Škoflek (2015). 

Avtorica je izvedla raziskavo o spodbujanju začetne pismenosti pri šestih otrocih z ZMDR s 

pomočjo logografske metode branja. Vsi otroci so obiskovali prvo stopnjo Posebnega 

programa vzgoje in izobraževanja, stari so bili od osem do devet let. Avtorica je raziskavo 

izvedla s petimi dečki in eno deklico, metodo je izvajala štiri mesece po trikrat tedensko. V 

interpretaciji je zapisala, da opazi napredek pri petih od šestih otrok. Učenci so na zadnjem 

srečanju prepoznali od nič (učenec B in učenec F) do 30 besed (učenec E). Pri dveh učencih 

število prepoznanih besed na zadnjem srečanju ni bilo najvišje število prepoznanih besed 

tekom izvajanja programa. 



75 

Podobno populacijo smo zajeli tudi v naši raziskavi, v kateri je sodelovalo pet otrok, od tega 

dva dečka in tri deklice. Program smo izvajali tri mesece dvakrat tedensko. Ugotovimo lahko, 

da so štirje od petih otrok napredovali v prepoznavanju zapisanih besed. Učenci so na 

zadnjem srečanju prepoznali od tri (učenec A) do 17 besed (učenka B). Absolutnih podatkov 

zaradi drugačnega poteka izvajanja programa ne moremo primerjati, lahko pa opazimo, da 

učenci zapisane besede po logografski metodi branja uspešno prepoznavajo, zato bi bila 

smiselna nadaljnja raziskava o dolgotrajnih učinkih pridobljenih besed na bralno zmožnost 

otrok z ZMDR. Vključeni otroci so različno uspešno prepoznavali zapisane besede. Od česa 

je to odvisno, nas je zanimalo v nadaljevanju raziskave. 

Med rezultati s pregledov besedišča in številom pridobljenih besed pri petih otrocih z ZMDR 

ne opazimo nobene morebitne povezave. Rangi se v večini primerov ne ujemajo razen pri 

otroku A, ki je tako po rezultatih s področja besedišča kot po številu usvojenih besed osvojil 

zadnje mesto. Najbolj odstopata rezultata otroka B in otroka C, saj se ranžirni vrsti, ki 

prikazujeta rezultat s pregleda besedišča in število usvojenih besed, za dva ranga razlikujeta. 

Deklica B je osvojila najvišje število besed po logografski metodi, na pregledu besedišča pa je 

osvojila tretje mesto v ranžirni vrsti. Deklica C je osvojila drugi najvišji rezultat na področju 

besedišča, osvojila pa je drugo najnižje število besed po logografski metodi (četrto mesto). 

Otroka, ki sta dosegla najvišje število na pregledu besedišča (E in C), sta se glede na končno 

število usvojenih besed uvrstila na drugo in četrto, predzadnje mesto. Pri učencih A, D in E bi 

lahko zapisali, da so se na obeh ranžirnih vrstah uvrstili na približno ujemajoča se mesta, saj 

so rangi odstopali le za eno mesto, v teh treh primerih bi besedišče lahko vplivalo na hitrejše 

usvajanje novih besed, vendar pa zaradi ostalih rezultatov tega ne moremo potrditi. 

Prav tako se ne ujemajo ranžirne vrste med rezultati s pregleda fonološkega zavedanja in 

številom usvojenih besed. Deklici C in D, ki sta dosegli najvišje število točk na pregledu 

fonološkega zavedanja, sta se po številu pridobljenih besed uvrstili na predzadnje, četrto 

mesto in tretje mesto. Otroka, ki sta tekom srečanj pridobila največ besed (prvo in drugo 

mesto), sta se na pregledu fonološkega zavedanja uvrstila na sredino in dno lestvice (tretje in 

četrto mesto). Prav tako lahko opazimo, da so otroci, ki so na pregledu fonološkega zavedanja 

dosegli enako število točk, na koncu izvajanja programa dosegli različno število pridobljenih 

besed. Učenec A je na obeh področjih dosegel enako ranžirno mesto (zadnje mesto), pri vseh 

ostalih vključenih otrocih se ranžirna mesta v obeh rangih razlikujejo za najmanj dve mesti. 

Otroka B in E sta dosegla nižji rezultat na pregledu fonološkega zavedanja (tretje in četrto 

mesto), po številu usvojenih besed pa sta se uvrstila na prva mesta v ranžirni lestvici. O 

kakršni koli morebitni povezavi, ki bi se med pridobljenimi rezultati nakazovala, ne moremo 

govoriti. 

Rezultati pregleda vidno-motoričnih spretnosti in število pridobljenih besed nakazujejo na to, 

da so se vključeni otroci, ki so pridobili višji rezultat na pregledu vidno-motoričnih spretnosti, 

po številu pridobljenih besed uvrščali na nižja mesta v ranžirni lestvici. Deklica B je tako 

dosegla najvišje število pridobljenih besed, na pregledu vidno-motoričnih spretnosti pa 

najnižji rezultat. Deklica D je dosegla najvišji rezultat na področju vidno-motoričnih 

spretnosti, po številu pridobljenih besed pa zaseda tretje mesto. Deklica C je glede na 
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rezultate s pregleda vidno-motoričnih spretnosti zasedla drugo mesto v ranžirni lestvici, glede 

na število pridobljenih besed pa je zasedla predzadnje mesto. Pri dečku A in dečku E se 

ranžirno mesto v obeh lestvicah razlikuje za en rang. Vendar pa se pri nobenem otroku 

ranžirna mesta ne ujemajo, zato o morebitni povezanosti pridobljenih rezultatov ne moremo 

govoriti. 

V zadnjem primeru smo želeli identificirati morebitno povezavo med rezultati s področja 

vidnega pomnjenja in razlikovanja ter številom pridobljenih besed. V treh primerih se rangi 

povsem ujemajo: deček A je na obeh ranžirnih lestvicah dosegel zadnje mesto, deček E drugo 

mesto v ranžirni lestvici, deklica D pa tretje mesto v ranžirni lestvici. Ranžirna mesta: deklica 

B se razlikuje za dve mesti: usvojila je največ besed, glede na rezultate vidnega pomnjenja in 

razlikovanja pa je dosegla tretje mesto. Otroci E, B in D so na pregledu veščine vidnega 

pomnjenja in razlikovanja dosegli rezultate, ki so jih uvrstili na prva štiri mesta v ranžirni 

vrsti, prav tako so se uvrstili na prvo polovico v ranžirni vrsti glede na število pridobljenih 

besed. Le deklica C je na pregledu vidnega pomnjenja in razlikovanja osvojila najvišje mesto, 

glede na število pridobljenih besed pa je osvojila predzadnje, četrto mesto. Ta rezultat močno 

odstopa od opisanih rezultatov. Povezava med pridobljenimi rezultati na področju vidnega 

pomnjenja in razlikovanja ter številom pridobljenih besed pri petih vključenih otrocih se 

nakazuje, vendar pa o kakršni koli povezanosti med rezultati zaradi majhnega števila vzorca 

ne moremo govoriti. 

Razlog za zadnji rezultat deklice C bi lahko razložili z visokim rezultatom na pregledu 

fonološkega zavedanja. Deklica je na področju fonološkega zavedanja dosegla najvišji 

rezultat. Med izvajanjem programa je deklica že prepoznavala posamezne črke v besedi, si 

izmišljala besede na prve črke, ki jo je prepoznala, in besedo delila na zloge. Posledično so jo 

spretnosti fonološkega zavedanja ovirale pri tem, da bi zapisane besede videla kot celote – 

prepoznavala je že njihove sestavne dele, črke in zloge, še vedno pa te sestavne dele ni 

zmogla sestaviti v celotne besede. Deklica hkrati tako besed ni videla več kot vizualnih celot, 

saj ji je spretnost analize besed to onemogočala, po drugi strani pa še ni imela dovolj razvitih 

sintetičnih zmožnosti, da bi črke združila v besede – le-te si je pogosto izmišljevala. Zaradi 

tega domnevamo, da je dosegla nizek rezultat na področju pridobljenih besed na koncu 

programa. 

Če želimo kakovostno interpretirati rezultate, moramo v interpretaciji razložiti tudi druge 

pomembne dejavnike poleg numeričnih rezultatov, ki so vplivali na rezultate. Deček A je bil 

opredeljen kot otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju in avtizmom, zato je bil 

interes za delo z njegove strani okrnjen. Deček je odgovore ugibal, samo razumevanje 

verbalnih navodil je bilo šibko. Ob izvršitvi naloge ni občutil zadovoljstva ob uspešno 

opravljeni aktivnosti. Napredek dečka A v pridobivanju besed po logografski metodi je bil 

najpočasnejši oz. ga ni bilo, zato menimo, da metoda logografskega opismenjevanja zanj ni 

primerna, saj deček še ni na stopnji razvoja, kjer bi bilo kakršno koli opismenjevanje 

smiselno. 
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Deklica B je imela za samo delo velik interes. Ker deklica dobro opravlja naloge vizualnega 

tipa, se je njena motivacija za delo še toliko povečala, prav tako je bila pozitivno odzivna na 

pohvale ob koncu dela. Še en dejavnik, ki je vplival na končni rezultat števila pridobljenih 

besed po logografski metodi, je aktivno vključenost staršev in izvajanje programa v domačem 

okolju. Deklica B je od vseh otrok najhitreje napredovala v pridobivanju besed, zato menimo, 

da je logografska metoda opismenjevanja zanjo primerna metoda opismenjevanja. Kolikor bi 

se v nadaljevanju pokazal napredek v razvoju, bi se deklica lahko opismenjevala tudi po 

analitično-sintetični metodi. 

Deklica C je imela za delo na začetku programa visoko motivacijo, ki pa je sčasoma upadla. 

Po nekaj srečanjih so se pričele kazati tudi vedenjske težave, ki so v veliki meri onemogočale 

pridobivanje novih besed. Deklica je na fonološkem področju močnejša od ostalih otrok, kar 

je še dodaten razlog za nizko število pridobljenih besed po logografski metodi – razumevanje 

koncepta, da se besede delijo na manjše sestavne dele, jo je oviralo pri sprejemanju besed kot 

vizualne celote. V tem primeru bi bil smiseln prehod na analitično-sintetično metodo 

opismenjevanja ali druge metode opismenjevanja. 

Deklica D je močna tako na fonološkem kot na vizualnem področju, kar je pripomoglo k 

uspešnemu pridobivanju besed – pri prepoznavanju besed si je lahko pomagala s prvo črko, 

hkrati pa jo prepoznavanje črk še ni motilo v taki meri, da besed ne bi videla kot celote. 

Deklica je bila željna znanja in zelo motivirana za delo, kar je prav tako pripomoglo k 

visokemu končnemu rezultatu. Menimo, da je za deklico logografska metoda začetnega 

opismenjevanja primerna, vendar bi lahko sčasoma prešli tudi na analitično-sintetično 

metodo. 

Deček E je imel na začetku programa nekaj vedenjskih težav, ki pa so sčasoma izginile. Ob 

uspešno zaključenem delu, je pridobil pozitivno samozavest, kar je vplivalo na nadaljnje delo, 

prav tako se je odzival na pohvale. Ob dosledno vzpostavljenem redu z delom ni imel težav in 

je bil zanj motiviran. Deček je besede prepoznaval kot celote in se ni opiral na posamezne 

črke v besedi, zato menimo, da bi opismenjevanje po logografski metodi lahko nadaljevali.  

Ugotovili smo, da so štirje vključeni učenci na pregledih predopismenjevalnih veščin izkazali 

določeno stopnjo razvitosti predopismenjevalnih veščin. Ti štirje otroci so usvojili najmanj 

sedem besed po logografski metodi. Poleg določene stopnje razvitosti predopismenjevalnih 

veščin so trije otroci, ki so se uvrstili na prva ranžirna mesta po številu usvojenih besed, 

izkazali interes za delo. Učenec A je v nasprotju z ostalimi učenci dosegel nizke rezultate tako 

na pregledu predopismenjevanih veščin kot tudi na področju pridobivanja besed, tudi zaradi 

šibkega interesa za sodelovanje. Pomembno je opozoriti, da resnih povezav med rezultati na 

pregledih predopismenjevalnih veščin in številom pridobljenih besed v tej raziskavi ne 

smemo generalizirati. Ugotovili smo, da se pri vključenih učencih nakazuje povezava med 

rezultati na področju vidnega pomnjenja in razlikovanja ter številom pridobljenih besed, 

vendar pa bi bilo to treba nadalje poglobljeno raziskati. Nakazuje se tudi šibka povezava med 

rezultati na pregledu besedišča in številom pridobljenih besed, vendar prav tako resnih 

zaključkov ne moremo narediti. 
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Omejitve raziskave 

Ena izmed večjih omejitev te raziskave je premajhno število vključenih otrok v raziskavo. 

Vključili smo pet otrok, kar je premalo za posploševanje na širšo populacijo in zapis 

statističnih zaključkov, saj je rezultate treba interpretirati za vsakega učenca posebej. Prav 

tako je bil program izvajan premalo časa, da bi se pokazali dolgotrajni učniki logografske 

metode – za bolj kredibilne rezultate bi bilo treba program izvajati dlje časa in vanj aktivno 

vključiti starše otrok. Ključnega pomena za uspešnost te metode je tudi domače delo in delo v 

razredu. V raziskavo je aktivno vključen raziskovalec, zato lahko na pridobljene rezultate 

vpliva tudi subjektivnost raziskovalca in subjektivnost otrok. Človeški faktor s svojimi 

izkušnjami in osebnostjo vpliva na potek raziskave bodisi v samem procesu izvajanja 

rezultatov bodisi v analizi in interpretaciji rezultatov. Tudi vključeni otroci vsak s svojimi 

izkušnjami in osebnostjo vplivajo na potek raziskave in posledično na pridobljene rezultate. 

Smiselno bi bilo načrtovati več začetnih srečanj za pregled predopismenjevalnih veščin, saj bi 

začetna sramežljivost pri otrocih posledično izginila in bi na pregledu predopismenjevalnih 

veščin lahko pokazali še več svojih zmožnosti. Pozitivna stran pričujoče raziskave je ta, da 

smo v njej identificirali možne povezave med predopismenjevalnimi veščinami in številom 

pridobljenih besed po logografski metodi in tako dali smernice za nadaljnje raziskovanje na 

tem področju. 
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5 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo želeli identificirati morebitne povezave med rezultati s pregleda 

štirih predopismenjevalnih veščin in številom pridobljenih besed po logografski metodi 

začetnega opismenjevanja pri petih otrocih z ZMDR. Ugotovitve lahko povzamemo v 

naslednjih točkah: 

1. z zanesljivostjo ne moremo potrditi nobene nakazane povezave med rezultati pregleda 

predopismenjevalnih veščin in številom pridobljenih besed po logografski metodi 

začetnega opismenjevanja pri vključenih petih otrocih; 

2. nakazuje se, da višje število usvojenih točk na področju vidnega pomnjenja in 

razlikovanja vpliva na višje število pridobljenih besed po logografski metodi 

začetnega opismenjevanja pri štirih vključenih otrocih z ZMDR; 

3. povezava med rezultati s pregleda fonološkega zavedanja in številom pridobljenih 

besed po logografski metodi opismenjevanja za vključene otroke se ne nakazuje; 

4. nakazuje se rahla povezava med osvojenimi točkami s pregleda besedišča in številom 

pridobljenih besed po logografski metodi za tri vključene otroke z ZMDR; 

5. povezava med rezultati s pregleda vidno-motoričnih spretnosti in številom 

pridobljenih besed se ne nakazuje v nobenem primeru; 

6. na končne rezultate bistveno vplivajo tudi dejavniki, kot so interes za delo, 

sodelovanje staršev, način zastavljenih nalog, potreben čas za opravljanje naloge, 

občutek uspeha ob zaključku naloge, dani pripomočki in vizualna podpora ter pomoč s 

prvo črko v besedi. 

Metodo logografskega opismenjevanja bi kot začetno metodo opismenjevanja predlagali za 

otroke, ki izkazujejo določeno stopnjo razvitosti predopismenjevalnih veščin do take mere, da 

je opismenjevanje smiselno in tudi mogoče. To metodo bi priporočili za poučevanje otrok, ki 

lažje sprejemajo in procesirajo vidne dražljaje ter imajo primanjkljaj na področju fonološkega 

zavedanja, saj omenjena metoda v ospredje postavlja slikovno podporo in učenje po vizualni 

poti. Bistveno je, da ustvarjamo tako učno okolje, ki otroka za tovrstno delo motivira. Kot 

smo skušali pokazati v tej magistrski nalogi, niti dva otroka z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju nimata enako razvitih predopismenjevalnih veščin, zato se o pristopih opismenjevanja 

odločamo za vsakega otroka individualno. 

Smernice za nadaljnje raziskave 

S pričujočim magistrskim delom smo želeli umestiti temo logografske metode 

opismenjevanja v slovenski prostor in pripomoči k večji ozaveščenosti o različnih metodah 

opismenjevanja tako za otroke z značilnim razvojem kot tudi za otroke z znižanimi 

intelektualnimi sposobnostmi. Prav tako smo želeli odpreti nov pogled na različne možnosti 

opismenjevanja.  

Izvedena raziskava je ena prvih raziskav na temo logografskega opismenjevanja v Sloveniji in 

predstavlja izhodišče za nadaljnje raziskave na področju predopismenjevalnih veščin in 

opismenjevanja otrok z motnjami v duševnem razvoju. Smiselno bi bilo raziskati morebitno 
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povezavo med veščino vidnega pomnjenja in razlikovanja ter številom pridobljenih besed po 

logografski metodi, vendar na večjem številu vključenih otrok. Pri tem bi bilo treba aktivno 

vključiti starše otrok in program izvajati dlje časa oz. ga prepustiti v izvajanje strokovnim 

delavcem na šoli ter preverjati dolgoročno uspešnost. Prav tako bi bilo smiselno preveriti tudi 

še povezave med drugimi predopismenjevalnimi veščinami, ki jih nismo vključili v našo 

raziskavo, in številom usvojenih besed ali pa povezave med prej definiranimi 

predopismenjevalnimi veščinami in katero izmed drugih metod opismenjevanja za otroke z 

motnjo v duševnem razvoju. 
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7 PRILOGE 

Priloga 1: Primer soglasja staršev za sodelovanje 

SOGLASJE STARŠA O SODELOVANJU OTROKA V RAZISKAVI 

 

Spodaj podpisani/-a starš oz. zakoniti zastopnik 

________________________________ (ime in priimek), prostovoljno 

soglašam, da moj otrok/varovanec ____________________________ (ime in 

priimek otroka) sodeluje v raziskavi za magistrsko delo z naslovom Logografska 

metoda opismenjevanja ter predopismenjevalne veščine pri otrocih z zmerno 

motnjo v duševnem razvoju, ki jo bo izvedla študentka Pedagoške fakultete 

Kristina Cigale (smer logopedija in surdopedagogika). 

Prav tako dovoljujem slikanje in snemanje otroka tekom raziskave. Vsi zbrani 

posnetki so namenjeni izključno lažji analizi podatkov ter ne bodo objavljeni v 

javnosti. 

Študentka se zavezuje, da bo tekom raziskave upoštevala Zakon o varstvu 

osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04). 

 

 

Kraj in datum:                                           Podpis starša oz. zakonitega zastopnika 

 

_____________________     _________________________ 
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Priloga 2: Preizkus besedišča 

Priredba testa Renfrew, C. in Mitchell, P. (1995). Test aktivnega besednjaka. 

BESEDA OTROKOV 

ODGOVOR 

BESEDA OTROKOV 

ODGOVOR 

1. KOZAREC  21. VRTALNI 

STROJ 

 

2. KLJUČ  22.OGRLICA/ 

VERIŽICA 

 

3. VRATA  23. ROKAV  

4. ZVEZDA  24. VIOLINA  

5. KAČA  25. LOK  

6. ZMAJ  26. 

DALJNOGLED 

 

7. RACA  27. ANANAS  

8. KLOVN  28. SVETILNIK  

9. HELIKOPTER  29. SADJE  

10. KENGURU  30. TOVORNJAK  

11. KOCKA  31. SIDRO  

12. POLŽ  32. PANJ  

13. LOPATA  33. IGLU  

14. OBEŠALNIK  34. VIJAK  

15. SOVA  35. MIKROFON  

16. KITARA  36. SEDLO  

17. KAMELA  37. ANTENA  

18. ZALIVALKA/KANG

LICA 

 38. LOPAR  

19. MORSKA DEKLICA  39. KOMPAS  

20. STONOGA/GOSENI

CA 

 40. 

TERMOMETER 
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Priloga 3: Preizkus fonološkega zavedanja 

Določene vaje iz Ažman, S. in Ozbič, M. (2011). Preizkus fonološkega zavedanja. V 

Fonološko zavedanje in branje pred otrokovim vstopom v šolo ter v prvem in drugem razredu 

(Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Otrok po svojih zmožnostih rešuje dane naloge iz naslednjih področij: 

 ocenjevanje dolžine besed, 

 razdruževanje besed na zloge, 

 združevanje zlogov v besede, 

 prepoznavanje rim, 

 prepoznavanje prvega glasu v besedi, 

 razlikovanje prvega glasu. 

 naštej 5 živali (ni del testa, namenjeno doseganju uspeha) 

 Ocenjevanje dolžine besede: Besede razlikujemo tudi po dolžini. Nekatere so kratke, 

ker jih izgovorimo hitro, nekatere pa dolge, ker jih izgovarjamo dolgo časa. Jaz z 

rokami ponazorim dolžino, leva roka je pri miru. Povedala ti bom nekaj besed, ti pa 

mi povej ali je beseda kratka ali dolga. Lahko si pomagaš z rokami. 

  PRAVILEN 

ODGOVOR 

OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

Vaja Rak Kratka   

Vaja Lubenica Dolga   

     

1. Miš Kratka   

2. Pikapolonica Dolga   

3. Muha Kratka   

4. Ura Kratka   

5. Zobozdravnik Dolga   

 

 Razdruževanje besed na zloge: Povedala ti bom besedo. Tvoja naloga je, da kakor 

robot besedo glasno izgovoriš. Skupaj poskusiva izgovoriti besedo VAZA: VA-ZA. 

  PRAVILEN 

ODGOVOR 

OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

Vaja Vaza 2   

Vaja Zgodovina 4   

     

1. Roka 2   

2. Krema 2   

3. Koledar 3   

4. Piškoti 3   

5. Koleraba 4   
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 Združevanje zlogov v besede: Sedaj bom jaz izgovorila besede kot robot, ti pa boš 

povedala, katera je ta beseda oz. kaj sem ti povedala. Poskusiva s prvo besedo: LU-

ŽA. Kaj sem rekla? 

  PRAVILEN 

ODGOVOR 

OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

Vaja LU-ŽA 2   

Vaja ČO-KO-LA-DA 4   

     

1. LI-PA 2   

2. SVE-ČA 2   

3. HLA-DIL-NIK 3   

4. SKO-DE-LI-CA 4   

5. MAR-ME-LA-

DA 

4   

 

 Prepoznavanje rim: Povedala ti bom dve besedi. Tvoja naloga je, da pozorno poslušaš 

in poveš ali se besedi rimata ali ne oz. ali se podobno slišita. 

  PRAVILEN 

ODGOVOR 

OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

Vaja Sivo-pivo DA   

Vaja Jablana-jagoda NE   

     

1. Vlak-mak DA   

2. Sir-kis NE   

3. Kuža-luža DA   

4. Slika-vrata NE   

5. Livada-navada DA   

 

 Prepoznavanje prvega glasu v besedi: Povedala ti bom besedo. Ti pozorno poslušaj in 

nato povej s katerim glasom se začne beseda. Poskusiva s prvo besedo: na kateri glas 

se začne beseda cof? 

  PRAVILEN 

ODGOVOR 

OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

Vaja Cof C   

Vaja Tulipan T   

     

1. Ana A   

2. Grah G   

3. Torta T   

4. Svinčnik S   

5. Plastelin P   
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 Razlikovanje prvega glasu: Povedala ti bom dve besedi, ti pa mi povej ali se začneta 

na isti glas ali ne. Na primer: ali se besedi kitara in kovač začneta na isti glas? Kaj pa 

besedi zelena in modra? 

  PRAVILEN 

ODGOVOR 

OTROKOV 

ODGOVOR 

TOČKE 

Vaja Kitara-kovač DA   

Vaja Zelena-modra NE   

     

1. Usta-korenje NE   

2. Češnja-črv DA   

3. Most-gozd NE   

4. Sonce-sok DA   

5. Lovec-zvočnik NE   

 

  



97 

Priloga 4: Preizkus vidno motoričnih spretnosti 

Podtest iz Atkinson, S. J., Johnston, E. B. in Lindsay, A. (1972). Acadia – test razvoja 

sposobnosti. 
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Priloga 5: Preizkus vidnega pomnjenja in razlikovanja 

Podtest iz Atkinson, S. J., Johnston, E. B. in Lindsay, A. (1972). Acadia – test razvoja 

sposobnosti. 
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Priloga 6: Primer prazne tabele za vnos vseh prepoznanih besed. 

 ZAP. ŠT. 

SREČANJA 

                   

BESEDE                     
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Priloga 7: Podrobni rezultati s pregleda vidno motoričnih spretnosti za otroka A. 

Kriterij Možno 

število 

vseh 

točk 

Dosežene 

točke - 

labirint 

Dosežene 

točke – 1. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 1. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

trikotna 

spirala. 

Dosežene 

točke – 

okrogli 

zavoji 

Dosežene 

točke – 

cikcak 

vzorec 

Doseženo 

število 

točk 

Dvig pisala 

od podlage 

14 0 2 1 2 1 0 2 8 

Enojna črta 14 0 2 1 2 2 1 2 10 

Prestop 

robu/sledenj

e črti 

14 0 0 0 0 0 0 1 1 

Orientacija 

na papirju 

(začetek-

konec) 

14 2 2 0 2 2 2 2 12 

Obračanje 

lista papirja 

14 2 2 2 2 2 2 2 14 

Pritisk 

pisala na 

podlago 

14 1 2 2 2 2 2 2 13 

Skupno 84 5 10 6 10 9 7 11 58 

Legenda: 0 – neustrezno, 1 – delno ustrezno, 2 – ustrezno 
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Priloga 8: Podrobni rezultati s pregleda vidnega pomnjenja in vidnega razlikovanja pri 

otroku A. 

Kriterij Možno 

število 

vseh 

točk 

Doseže

ne 

točke - 

trikotni

k 

Dosežen

e točke 

- 

sedemk

otnik 

Dosežene 

točke - 

vlak 

Doseže

ne 

točke – 

krog s 

križem 

Doseže

ne 

točke – 

dva 

kvadra

ta 

Doseže

ne 

točke – 

narisan 

trikotni

k 

Doseže

ne 

točke – 

narisan

a kara 

Doseže

no 

število 

točk 

Usmerjen

ost lika 

levo-

desno 

7 0 0 0 0 0 1 0 1 

Usmerjen

ost lika 

gor-dol 

7 0 0 0 0 0 1 0 1 

Upošteva

nje 

podrobno

sti 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupno 21 0 0 0 0 0 2 0 2 

Rezultati pregleda vidnega pomnjenja pri otroku A 

 

Kriterij Možno število 

vseh točk 

Dosežene točke 

– dva 

pravokotnika 

Dosežene točke 

- luna 

Dosežene točke 

- snežak 

Doseženo 

število točk 

Usmerjenost 

lika levo-desno 

3 0 0 0 0 

Usmerjenost 

lika gor-dol 

3 1 0 0 1 

Upoštevanje 

podrobnosti 

3 1 0 0 1 

Skupno 9 2 0 0 2 

Rezultati pregleda vidnega razlikovanja pri otroku A 

Legenda: 0 – neustrezno, 1 – ustrezno 
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Priloga 9: Podrobni rezultati s pregleda vidno motoričnih spretnosti za otroka B. 

Kriterij  Možno 

število 

vseh 

točk 

Dosežene 

točke - 

labirint 

Dosežene 

točke – 1. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 1. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

trikotna 

spirala. 

Dosežene 

točke – 

okrogli 

zavoji 

Dosežene 

točke – 

cikcak 

vzorec 

Doseženo 

število 

točk 

Dvig pisala 

od podlage 

14 0 0 0 0 0 0 2 2 

Enojna črta 14 1 0 0 1 1 0 1 4 

Prestop 

robu/sledenj

e črti 

14 1 0 0 0 0 0 1 2 

Orientacija 

na papirju 

(začetek-

konec) 

14 2 0 1 0 0 0 2 5 

Obračanje 

lista papirja 

14 2 2 2 2 2 2 2 14 

Pritisk 

pisala na 

podlago 

14 2 2 2 2 2 2 2 14 

Skupno 84 8 4 5 5 5 4 10 41 

Legenda: 0 – neustrezno, 1 – delno ustrezno, 2 – ustrezno 
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Priloga 10: Podrobni rezultatu s pregleda vidnega pomnjenja in vidnega razlikovanja 

pri otroku B. 

Kriterij Možno 

število 

vseh točk 

Dosežene 

točke - 

trikotnik 

Dosežene 

točke - 

sedemkot

nik 

Dosežene 

točke - vlak 

Dosežene 

točke – 

krog s 

križem 

Dosežene 

točke – 

dva 

kvadrata 

Dosežene 

točke – 

narisan 

trikotnik 

Dosežene 

točke – 

narisana 

kara 

Doseženo 

število 

točk 

Usmerjenost 

lika levo-

desno 

7 1 1 1 0 0 0 0 3 

Usmerjenost 

lika gor-dol 

7 1 1 1 1 1 1 0 6 

Upoštevanje 

podrobnosti 

7 1 0 

 

0 1 1 0 0 3 

Skupno 21 3 2 2 2 2 1 0 12 

Rezultati pregleda vidnega pomnjenja pri otroku B 

 

Kriterij Možno število 

vseh točk 

Dosežene točke 

– dva 

pravokotnika 

Dosežene točke 

- luna 

Dosežene točke 

- snežak 

Doseženo 

število točk 

Usmerjenost 

lika levo-desno 

3 0 0 0 0 

Usmerjenost 

lika gor-dol 

3 1 1 0 2 

Upoštevanje 

podrobnosti 

3 1 0 0 1 

Skupno 9 2 1 0 3 

Rezultati pregleda vidnega razlikovanja pri otroku B 

Legenda: 0 – neustrezno, 1 – ustrezno 

 

  



109 

Priloga 11: Podrobni rezultati s pregleda vidno motoričnih spretnosti za otroka C. 

Kriterij Možno 

število 

vseh 

točk 

Dosežene 

točke - 

labirint 

Dosežene 

točke – 1. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 1. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

trikotna 

spirala. 

Dosežene 

točke – 

okrogli 

zavoji 

Dosežene 

točke – 

cikcak 

vzorec 

Doseženo 

število 

točk 

Dvig pisala 

od podlage 

14 0 2 1 1 0 2 2 8 

Enojna črta 14 0 2 2 1 1 2 2 10 

Prestop 

robu/sledenj

e črti 

14 1 1 1 1 1 1 2 8 

Orientacija 

na papirju 

(začetek-

konec) 

14 2 2 2 1 2 2 1 12 

Obračanje 

lista papirja 

14 2 2 2 2 2 2 2 14 

Pritisk 

pisala na 

podlago 

14 1 2 2 1 2 2 2 12 

Skupno 84 6 11 10 7 8 11 11 64 

Legenda: 0 – neustrezno, 1 – delno ustrezno, 2 – ustrezno 
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Priloga 12: Podrobni rezultati s pregleda vidnega pomnjenja in vidnega razlikovanja za 

otroka C. 

Kriterij Možno 

število 

vseh točk 

Dosežene 

točke - 

trikotnik 

Dosežene 

točke - 

sedemkot

nik 

Dosežene 

točke - vlak 

Dosežene 

točke – 

krog s 

križem 

Dosežene 

točke – 

dva 

kvadrata 

Dosežene 

točke – 

narisan 

trikotnik 

Dosežene 

točke – 

narisana 

kara 

Doseženo 

število 

točk 

Usmerjenost 

lika levo-

desno 

7 0 1 1 1 1 1 0 5 

Usmerjenost 

lika gor-dol 

7 0 1 1 0 0 1 1 4 

Upoštevanje 

podrobnosti 

7 0 0 1 0 1 0 1 3 

Skupno 21 0 2 3 1 2 2 2 12 

Rezultati pregleda vidnega pomnjenja pri otroku C 

 

Kriterij Možno število 

vseh točk 

Dosežene točke 

– dva 

pravokotnika 

Dosežene točke 

- luna 

Dosežene točke 

- snežak 

Doseženo 

število točk 

Usmerjenost 

lika levo-desno 

3 1 1 1 3 

Usmerjenost 

lika gor-dol 

3 1 1 1 3 

Upoštevanje 

podrobnosti 

3 1 1 0 2 

Skupno 9 3 3 2 8 

Rezultati pregleda vidnega razlikovanja pri otroku C 

Legenda: 0 – neustrezno, 1 – ustrezno 
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Priloga 13: Podrobni rezultati s pregleda vidno motoričnih spretnosti za otroka D. 

Kriterij Možno 

število 

vseh 

točk 

Dosežene 

točke - 

labirint 

Dosežene 

točke – 1. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 1. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

trikotna 

spirala. 

Dosežene 

točke – 

okrogli 

zavoji 

Dosežene 

točke – 

cikcak 

vzorec 

Doseženo 

število 

točk 

Dvig pisala 

od podlage 

14 2 2 2 1 0 2 2 11 

Enojna črta 14 1 2 2 2 0 2 2 11 

Prestop 

robu/sledenj

e črti 

14 1 1 1 0 0 0 1 4 

Orientacija 

na papirju 

(začetek-

konec) 

14 2 2 2 2 2 2 2 14 

Obračanje 

lista papirja 

14 2 2 2 2 2 2 2 14 

Pritisk 

pisala na 

podlago 

14 2 2 2 2 2 2 2 14 

Skupno 84 10 11 11 9 6 10 11 68 

Legenda: 0 – neustrezno, 1 – delno ustrezno, 2 – ustrezno 
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Priloga 14: Podrobni rezultati s pregleda vidnega pomnjenja in vidnega razlikovanja za 

otroka D. 

Kriterij Možno 

število 

vseh točk 

Dosežene 

točke - 

trikotnik 

Dosežene 

točke - 

sedemkot

nik 

Dosežene 

točke - vlak 

Dosežene 

točke – 

krog s 

križem 

Dosežene 

točke – 

dva 

kvadrata 

Dosežene 

točke – 

narisan 

trikotnik 

Dosežene 

točke – 

narisana 

kara 

Doseženo 

število 

točk 

Usmerjenost 

lika levo-

desno 

7 0 1 0 1 1 0 0 3 

Usmerjenost 

lika gor-dol 

7 1 1 1 0 0 0 0 3 

Upoštevanje 

podrobnosti 

7 1 0 1 0 1 0 0 3 

Skupno 21 2 2 2 1 2 0 0 9 

Rezultati pregleda vidnega pomnjenja pri otroku D 

 

Kriterij Možno število 

vseh točk 

Dosežene točke 

– dva 

pravokotnika 

Dosežene točke 

- luna 

Dosežene točke 

- snežak 

Doseženo 

število točk 

Usmerjenost 

lika levo-desno 

3 0 0 0 0 

Usmerjenost 

lika gor-dol 

3 1 1 1 3 

Upoštevanje 

podrobnosti 

3 1 1 1 3 

Skupno 9 2 2 2 6 

Rezultati pregleda vidnega razlikovanja pri otroku D 

Legenda: 0 – neustrezno, 1 – ustrezno 
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Priloga 15: Podrobni rezultati s pregleda vidno motoričnih spretnosti za otroka E. 

Kriterij Možno 

število 

vseh 

točk 

Dosežene 

točke - 

labirint 

Dosežene 

točke – 1. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

okrogla 

spirala 

Dosežene 

točke – 1. 

trikotna 

spirala 

Dosežene 

točke – 2. 

trikotna 

spirala. 

Dosežene 

točke – 

okrogli 

zavoji 

Dosežene 

točke – 

cikcak 

vzorec 

Doseženo 

število 

točk 

Dvig pisala 

od podlage 

14 2 0 2 0 0 2 1 7 

Enojna črta 14 2 1 2 2 2 2 2 13 

Prestop 

robu/sledenj

e črti 

14 1 0 1 0 0 1 1 4 

Orientacija 

na papirju 

(začetek-

konec) 

14 2 1 2 1 1 2 2 11 

Obračanje 

lista papirja 

14 2 2 2 2 2 2 2 14 

Pritisk 

pisala na 

podlago 

14 2 2 2 2 2 2 2 14 

Skupno 84 11 6 11 7 7 11 10 63 

Legenda: 0 – neustrezno, 1 – delno ustrezno, 2 – ustrezno 
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Priloga 16: Podrobni rezultati s pregleda vidnega pomnjenja in vidnega razlikovanja za 

otroka E. 

Kriterij Možno 

število 

vseh točk 

Dosežene 

točke - 

trikotnik 

Dosežene 

točke - 

sedemkot

nik 

Dosežene 

točke - vlak 

Dosežene 

točke – 

krog s 

križem 

Dosežene 

točke – 

dva 

kvadrata 

Dosežene 

točke – 

narisan 

trikotnik 

Dosežene 

točke – 

narisana 

kara 

Doseženo 

število 

točk 

Usmerjenost 

lika levo-

desno 

7 1 1 1 1 1 0 0 5 

Usmerjenost 

lika gor-dol 

7 1 1 1 0 0 0 1 4 

Upoštevanje 

podrobnosti 

7 1 0 0 0 1 0 1 3 

Skupno 21 3 2 2 1 2 0 2 12 

Rezultati pregleda vidnega pomnjenja pri otroku E 

 

Kriterij Možno število 

vseh točk 

Dosežene točke 

– dva 

pravokotnika 

Dosežene točke 

- luna 

Dosežene točke 

- snežak 

Doseženo 

število točk 

Usmerjenost 

lika levo-desno 

3 0 1 0 1 

Usmerjenost 

lika gor-dol 

3 1 1 1 3 

Upoštevanje 

podrobnosti 

3 1 0 0 1 

Skupno 9 2 2 1 5 

Rezultati pregleda vidnega razlikovanja pri otroku E 

Legenda: 0 – neustrezno, 1 – ustrezno 

 


