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POVZETEK 

 

Oblikovanje govora se začne po prvem letu starosti in predstavlja proces usvajanja 

izrazov, ki so povezani z najosnovnejšimi potrebami otroka. Otrok prvo besedo 

spregovori ob koncu prvega leta ali v začetku drugega. V tem času sliši mnogo 

besed, usvoji pa le tiste, ki ga zanimajo. Šele nato te besede začne uporabljati v 

govoru. V govornem razvoju se izmenjujejo obdobja hitrega razvoja in obdobja 

zastojev (Žnidarič, 1993). 

Na razvoj govora vplivajo različni dejavniki, ki jih delimo v dve večji skupini, in 

sicer na notranje ter zunanje dejavnike. Otrok lahko doseže visoko stopnjo v razvoju 

mišljenja in govora, če so vsi dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora in mišljenja, 

med seboj usklajeni. Če tega ni, je stopnja razvoja temu ustrezno nižja (Kranjc, 

1999). 

K zunanjim dejavnikom, ki vplivajo na govorni razvoj predšolskega otroka, štejemo 

tudi medije. Ti so v vseh svojih oblikah vsakodnevno prisotni v otrokovem življenju. 

Zaradi svoje privlačnosti in priljubljenosti imajo pomemben vpliv na otrokov razvoj 

že v zgodnjem otroštvu.  

Z gledanjem televizije otroci začnejo že zelo zgodaj. Čas, preživet pred televizijskim 

zaslonom, se od slabe ure pri komaj dveh letih stopnjuje tudi do štirih ur dnevno. S 

takšnim življenjskim slogom se lahko pri otroku razvijejo pozitivne in tudi negativne 

lastnosti, ki jih povzroča gledanje televizije. 

Prav tako se v predšolskem obdobju otrok srečuje s pisnimi besedili v različnih 

oblikah in se vključuje v dejavnosti, ki so povezane s pismenostjo. Branje knjig 

močno vpliva na razvoj otrokovega besednjaka. Jezik v knjigah je bogatejši od 

običajno uporabljenega jezika odraslih. Branje omogoča spoznavanje novih 

življenjskih okolij, odnosov, predmetov, ki jih otroci v vsakdanjem življenju nimajo 

priložnosti spoznati, in bogati otrokovo besedišče z besedami, ki jih sicer ne bi slišal. 

 

Ključne besede: govorni razvoj predšolskega otroka, mediji, televizija, knjiga. 

 



ABSTRACT 

Creation of speech starts after the first year of life and represents the process of 

adopting the terms associated with the most basic needs of the child. The first word 

he speaks at the end of the first year or in the beginning of another. During this time 

child hears many words, but adopts only those which are interesting to him. After 

that he uses these words in his speech. Language development includes alternating 

periods of rapid development and periods of congestion (Žnidarič, 1993). 

The development of speech is influenced by various factors, which are divided into 

two broad categories, internal and external factors. A child can achieve a high degree 

of development of thought and speech, if all the factors that influence the 

development of speech and thought, are mutually compatible. If not, the level of 

development is correspondingly lower. (Kranjc, 1999). 

The external factors which affect language development, also include media. These 

are, in all its forms, present in the child's everyday life. Because of its attractiveness 

and popularity have a significant impact on child development in early childhood. 

Children begin watching television at a very early childhood, from poor hour with 

only two years, the time spent in front of the television enhances up to four hours a 

day. Such a lifestyle may affect your child develops positive and negative 

characteristics caused by watching television. 

Also, pre-school children are faced with written texts in different forms and they 

attend activities related to literacy. Reading books greatly influence the development 

of the child's vocabulary. Language of the books is richer than the language normally 

used by adults. Reading lets you discover new living environments, relationships, 

objects that children don’t have opportunitie to meet in everyday life and it riches the 

child's vocabulary with words that otherwise he wouldn’t hear. 

 

Key words: language development of preschool child, media, television, book.  
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UVOD 
 

Govor predšolskega otroka je odvisen od številnih dejavnikov, ki v večji ali manjši 

meri vplivajo na njegov razvoj. K tem dejavnikom prištevamo tudi gledanje 

televizije in branje knjig.  

V teoretičnem delu diplomske naloge bom predstavila osnove govornega razvoja 

predšolskega otroka, katere so tiste dejavnosti, ki na govor vplivajo, in kako ga lahko 

spodbujamo. Med drugim bom obrazložila, kakšno vlogo ima prisotnost dveh 

medijev: knjige in televizije. V empiričnem delu bom raziskovala, kakšno je realno 

stanje omenjene problematike v naših vrtcih, koliko so z mediji seznanjeni starši, 

kakšno vlogo jim pripisujejo v govornem razvoju otroka in kako jih uporabljajo v 

otrokovem vsakdanjiku.  

V kolikšni meri bo določen faktor vplival na govorni razvoj otroka, je odvisno od 

tega, kako močna bo njegova prisotnost v otrokovem vsakdanjiku in koliko časa mu 

bo izpostavljen. Predšolski otrok še ni sposoben dobre in zdrave izbire, zato je 

pomembno, da časovno izpostavljenost knjigi in televiziji krojijo starši oziroma 

odrasli. Poleg tega, da poskrbimo, koliko časa bo otrok v stiku s knjigo ali televizijo, 

je pomembno nameniti pozornost tudi izbiri vsebine in teme. Ni prav vsaka knjiga 

dobra knjiga in ni vsaka risanka dobra risanka. Pravi izbor je ključnega pomena, saj 

le tako lahko namensko vplivamo na določeno področje. To ne pomeni, da se 

zanemarijo želje otroka, ampak da se poišče skupna izbira. Pri tem morajo starši 

storiti prvi korak, saj je njihovo znanje tisto, ki lahko otroka postavi na pravo pot in 

poskrbi za njegov kakovosten razvoj. 
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TEORETIČNI DEL 

 

1 RAZVOJ GOVORA 
 

Razvoj govora je tesno povezan z razvojem mišljenja, saj sta govor in mišljenje med 

seboj povezana ter medsebojno vplivata na razvoj. Avtorja Lipnik in Matič (1993) 

sta razvoj govora predstavila po več obdobjih. 

 

1.1 ZGODNJI RAZVOJ GOVORA 

Zgodnji razvoj govora traja od rojstva do prvega leta. Otrok se že rodi z izrednimi 

slušno-diskriminativnimi sposobnostmi. Že kmalu po rojstvu obrne glavo proti 

zvoku, vendar pa se mora naučiti ločiti človeške glasove od drugih. Prepozna 

predvsem ritem in intonacijo materinega glasu. Pri približno dveh mesecih se začne 

odzivati na čustveno kakovost človeškega glasu. Zvoke proizvaja predvsem glede na 

(ne)zadovoljstvo. 

V predgovorno dobo uvrščamo: 

- JOK – otrok z jokom izraža različna čustvena stanja in notranje potrebe, je 

njegovo edino sredstvo za komuniciranje; 

- GRULJENJE – z njim otrok sporoča svoje veselje, zadovoljstvo, se odziva na 

spodbude iz okolja; 

- BEBLJANJE – razvije se okoli šestega meseca in je prva vokalizacija, ki 

vsebuje soglasnike in samoglasnike. Te otrok povezuje v zloge. Ko otrok 

beblja, v veliki meri že nadzoruje svoj govorni aparat; 

- IZGOVORJAVA PO GOVORNEM VZORCU – proti koncu prvega leta, po 

več mesecih posnemanja samega sebe, otrok začne posnemati govor odraslih. 

V tem času se razvije tudi slušno dojemanje; otrok govor prej razume kot pa 

začne govoriti (prav tam). 

 



Nina Popović: Vloga televizije in knjige kot medijev v govornem razvoju predšolskih otrok   

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja                                          Stran 3/46                                   

1.2 PRVO OBLIKOVANJE GOVORA 

Ob koncu prvega ali začetku drugega leta otrok izgovori prvo besedo, skupino 

glasov, ki jih izgovarja in imajo pomen. Pomenov ene besede je na začetku veliko, 

saj z eno besedo označuje več predmetov ali oseb. Razume, da imajo stvari imena. 

Posamezne besede imajo po navadi pomen stavka. Če otrok izgovori besedo ''mama'', 

to lahko pomeni ''mama, lačen sem'', ''mama, pridi k meni'' ali kaj drugega. 

Prve besede so največkrat izraz čustev, želja, potreb in so večinoma le samostalniki, 

kasneje se pojavijo še glagoli. 

Od enega leta do treh let in pol se besednjak hitro razvija, hkrati pa se razvija 

zgradba in pomenskost. Po drugem letu lahko začnemo govoriti o pravem pomenu 

stavka. Besede dobijo tudi medsebojen pomen, razvijata se raznolikost in 

kompleksnost (prav tam). 

 

1.3 RAZVOJ GOVORA OD TREH DO SEDMIH LET 

V tem obdobju se začne besedni zaklad hitro stopnjevati. Največ novih besed 

pridobijo otroci, ko so stari od dve leti do štiri leta in pol. Med tretjim in četrtim 

letom uporabljajo kratke stavke iz treh ali štirih besed, od četrtega do šestega leta, ko 

se močno poveča besedni zaklad, pa že tvorijo stavke, sestavljene iz šest do osem 

besed. Prav tako že uporabljajo vse besedne vrste (prav tam). 

V prvem poglavju sem govorila o zgodnjem razvoju otrokovega govora, o prvih 

oblikah, ki se pojavljajo že v obdobju dojenčka, in o nadaljnjem govornem razvoju v 

predšolskem obdobju. V drugem poglavju bom predstavila dejavnike, ki vplivajo na 

govorni razvoj predšolskega otroka. 

 

 

 



Nina Popović: Vloga televizije in knjige kot medijev v govornem razvoju predšolskih otrok   

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja                                          Stran 4/46                                   

2 DEJAVNIKI RAZVOJA GOVORA 
 

Za uspešen in celovit razvoj otrokovega govora so pomembni različni dejavniki, ki 

so lahko zunanji ali notranji. Notranji ali biološki so tisti, na katere skorajda ne 

moremo vplivati, saj se otrok z njimi rodi.  

Do določene meje jih lahko z vajami izboljšamo. Nasprotno temu pa na zunanje 

dejavnike v veliki meri vplivamo odrasli, naj bo to v družinskem okolju, v vrtcu, med 

vrstniki ali drugimi odraslimi (Kranjc, 1999). 

 

2.1 NOTRANJI DEJAVNIKI 

Med notranjimi dejavniki je osnovni pogoj za razvoj otrokovega govora njegova 

biološka zasnova: zdrav organizem, govorilni aparat in sluh. Na razvoj govora vpliva 

tudi inteligenca, saj sta govor in mišljenje povezana. Med notranje dejavnike štejemo 

spol, sluh, vid, govorilni aparat, inteligentnost in temperament. 

 

2.1.1 SPOL  

Rezultati proučevanj o razlikah govornega razvoja med dečki in deklicami so 

pokazali, da deklice: prej spregovorijo, hitreje usvojijo slovnico, pravilneje 

izgovarjajo besede, oblikujejo daljše izjave, imajo širši besednjak in dosegajo višje 

rezultate na lestvicah govornega razvoja. 

Vedenjske genetske raziskave so pokazale, da imajo tudi genetski dejavniki vpliv na 

govorni razvoj. Predvsem vplivajo na različna področja govorne slovnice, kot so 

otrokova slovnica, semantika, fonologija in artikulacija (Marjanovič - Umek idr., 

2006). 
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2.1.2 SLUH IN VID 

Dobro razvit sluh je pomemben za razvoj govora, saj otrok izraža prve glasove 

predvsem kot odziv na človeški glas, pogovore, razlago iz okolice. Proti koncu 

prvega leta pa začne ponavljati tudi govor odraslih. Tako se tudi nauči prvih besed in 

nadaljnjega govora.  

Vid je pomemben predvsem pri otrocih, ki nimajo dobro razvitega sluha, saj gledajo 

odrasle v usta, da ugotovijo, kaj govorijo (Žnidarič, 1993; Lesar, 1999). 

 

2.1.3 GOVORILNI APARAT 

Za govor je nujno potreben dobro razvit govorilni aparat, h kateremu spadajo ustna 

votlina, glasilke, jezik, nosna votlina, pljuča in trebušna prepona. Vsi našteti organi 

imajo pomembno vlogo pri procesu ustvarjanja glasov pri človeku (Žnidarič, 1993). 

 

2.1.4 INTELIGENTNOST IN TEMPERAMENT 

Otroci, ki imajo dobro razvite inteligenčne sposobnosti, se bodo tudi lažje in hitreje 

govorno razvili. Od temperamenta pa je odvisna stopnja uporabe govora, od te pa 

njegov razvoj (Marjanovič - Umek idr., 2006). 

 

2.2 ZUNANJI DEJAVNIKI 

 

2.2.1 DRUŽINSKO OKOLJE 

Družina je za otrokov govor zelo pomembna, saj je njegov prvi stik z zunanjim 

svetom. Otrok že hitro po rojstvu posnema svoje starše, se od njih uči in prevzema 

govorne ter vedenjske vzorce. Starši vplivajo na razvoj otrokovega govora v vseh 

obdobjih, zato se morajo zavedati, kako pomemben je govor v celotnem otrokovem 

razvoju. Otroci živijo v družinah, ki različno razvijajo njihove govorne sposobnosti. 

Otroci, katerih matere govora niso razumele kot pomembnega področja razvoja v 

zgodnjem otroštvu, so imeli v srednjem obdobju otroštva manj obsežen besedni 
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zaklad. Pogostost govornih interakcij med otrokom in materjo ter ostalimi člani 

družine ima pozitiven učinek na otrokov besedni zaklad. Starši se morajo z otrokom 

veliko pogovarjati, postavljati vprašanja in razširjati ter preoblikovati, kar je otrok 

povedal. Dobro je, da starši otroku vedno ponujajo veliko literature, da z njim veliko 

berejo, ga peljejo v knjižnico in seznanjajo z literarnimi deli. 

Pomemben vpliv na otrokov govor ima družina tudi s svojimi sociodemografskimi 

značilnostmi, kamor spadajo tudi ugodnejši ekonomski status, višja stopnja izobrazbe 

in velikost družine. Starši, ki imajo višjo izobrazbo in višji dohodek, lahko otroku 

nudijo različne materiale in gradiva, s katerimi mu omogočajo večje pridobivanje 

izkušenj. Prav tako se starši z višjim ekonomskim statusom pogosteje pogovarjajo s 

svojimi otroki, njihov govor je bolj raznolik in besednjak obširnejši (Marjanovič - 

Umek idr., 2006). 

 

2.2.2 VRTEC IN VRSTNIŠKA SKUPINA 

Tako kot pomembno vlogo pri otrokovem govornem razvoju igra družina, jo tudi 

vrtec, saj otroka spodbuja k različnim govornim položajem in k uporabi različnih 

strukturnih izjav prek usmerjenih ter prehodnih dejavnosti, s prosto igro, z 

materialom, z velikim prostorom, primernim za gibanje, s pravili in z vključevanjem 

otrok v govorne interakcije z odraslimi. 

Tudi vrstniki so pomembni za otrokov govorni razvoj, saj jih otrok rad posnema, z 

njimi komunicira, zato se mora potruditi, da je njegov govor razumljiv. V igri z 

vrstniki pridobi pomembne govorne izkušnje, saj rabi jezik v različnih situacijah in 

funkcijah, dogovarja se o pravilih, vlogah, temi igre (prav tam). 

 

2.2.3 VLOGA VZGOJITELJA 

Vzgojitelj v skupini poskrbi za pozitivne odnose med otroki, prav tako kot med 

otroki in odraslimi, z nasmehom, očesnim stikom, govorjenjem v višini otrokovih 

oči. Odzvati se mora na otrokova vprašanja in prošnje ter otroke tudi sam spodbujati 

k zastavljanju vprašanj, k razgovoru ali poslušanju. Vzgojitelj mora poskrbeti, da 



Nina Popović: Vloga televizije in knjige kot medijev v govornem razvoju predšolskih otrok   

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja                                          Stran 7/46                                   

imajo otroci vedno dostop do knjig, slikanic, revij v za to določenih kotičkih. 

Premišljeno mora izbirati pravljice, zgodbe, igre, filme. Jezikovne zmožnosti mora 

spodbujati tudi z občasnimi obiski gledališča, razstav ali česa podobnega (prav tam). 

 

2.3 VLOGA ODRASLIH V OBDOBJU RAZVOJA GOVORA OTROK 

V času intenzivnega razvoja govora ima otrok stik z odraslimi v različnih situacijah 

ob različnih priložnostih. 

Poleg vzgojiteljev in staršev so tu še drugi zaposleni v vrtcu, ostali družinski člani, 

delavci ob različnih obšolskih dejavnostih in knjižničarji. Vsi ti morajo vsak po svoje 

upoštevati otroka, njegov govorni razvoj in poskušati pomagati po svojih 

zmožnostih. 

V kurikulu za vrtce je vloga odraslih na razvoj govora opisana v naslednjih točkah: 

- odrasli se morajo z otroki pogovarjati v ''neotroškem'' jeziku; 

- pokažejo mu naj, da cenijo komunikacijo; 

- pozorno naj poslušajo komunikacijo med otroki in poskušajo teme, ki jih je 

uvedel otrok sam, razširiti ter poglobiti; 

- izkoristijo naj vse priložnosti za poglobljen pogovor z otroki; 

- z otroki naj se pogovarjajo o izkušnjah in ljudeh, ki jih srečujejo; 

- poznajo naj razvoj otroka in temu prilagodijo svoja pričakovanja glede 

otrokovih verbalnih zmožnosti; 

- uporabljajo naj čim več različnih knjig z različnih področij; 

- pripovedujejo in berejo naj pravljice, uganke, zgodbe, pesmi, uprizarjajo 

lutkovne igre; 

- otroke naj spodbujajo k razpravljanju in pripovedovanju o prebranem; 

- otroku naj nudijo možnost, da spozna simbole iz sveta odraslih; 

- spodbujajo naj otroke pri igri in komunikaciji, pri kateri bodo razvijali 

koncepte prostora in časa, barve, količinske izraze ter protipomenske izraze. 

 



Nina Popović: Vloga televizije in knjige kot medijev v govornem razvoju predšolskih otrok   

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja                                          Stran 8/46                                   

V drugem poglavju sem predstavila dejavnike, ki so pomembni v zgodnjem razvoju 

otroka, in vpliv njihove prisotnosti na govorni razvoj v predšolskem obdobju. V 

naslednjem poglavju bom govorila o dejavnostih, s pomočjo katerih spodbujamo in 

izboljšamo razvoj govora. 
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3 DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOVORA 
PREDŠOLSKIH OTROK 

 

3.1 PRIPOVEDOVANJE 

Pri tej dejavnosti gre tako za pripovedovanje vzgojiteljice kot za pripovedovanje 

otrok. Pripovedovanje je vnaprej načrtovano ustno razlaganje z namenom, da se 

realizira kateri od vzgojnih ciljev. Ti so lahko: 

- vaditi otroke za stvarno in ustvarjalno pripovedovanje, 

- ukvarjanje z razvojem otroške povedi, 

- vadba lastnosti dobrega govorjenja, 

- uporaba pripovedovanj za vsebine različnih drugih oblik dela z otroki. 

 

Pripovedovanje je širok pojem in obsega več vrst: 

a) stvarno pripovedovanje 

O njem govorimo, ko sporočamo dejstva, ki si sledijo druga za drugim. Lahko je: 

pripovedovanje po opažanju, pripovedovanje po spominu, pripovedovanje o dani 

temi, improvizirano pripovedovanje, obveščanje, pripovedovanje po osebnih 

izkušnjah, pojasnjevanje ali druge govorne igre stvarnega pripovedovanja. 

b) opisovanje 

c) pripovedovanje pravljic 

č) obnavljanje 

d) ustvarjalno pripovedovanje 

Po vsebini je lahko logično ali nelogično. Vrste ustvarjalnega pripovedovanja so: 

skupinsko pripovedovanje, izmišljanje nadaljevanja ali konca pripovedovanja nekoga 

drugega, izmišljanje pripovedi na dano temo, na prosto izbrano temo, sestavljanje 

nove pravljice na že znano, improvizirano pripovedovanje ob čem (igrača), narobe 

pripovedovanje. 
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e) samogovor 

 

3.2 OPISOVANJE 

Je ena izmed vrst stvarnega pripovedovanja, le da pri pripovedovanju ne nizamo 

dejstev po vzročno-posledični povezanosti, ampak drugega za drugim, kot pač so. 

Opisovanje je povezano iznašanje zaznanih lastnosti pri opazovanju ali zamišljanju 

tega, o čemer se pogovarjamo (Lipnik, Matič, 1993).  

Uporablja se kot oblika slikanja z besedami pri delu. Je vrsta stvarnega in 

ustvarjalnega pripovedovanja, z njima se prepleta in je v medsebojno odvisnih 

odnosih. 

Za vaje opisovanja je več faz: 

1. zaznavanje celote, 

2. zaznavanje delov, 

3. naštevanje elementov, 

4. povezovanje delov in elementov v verbalno celoto, 

5. obdelava zagledanih elementov, 

6. popolnejši opis. 

 

Opisov je več vrst: 

- subjektivni – otrok opisuje kot on vidi in zazna; 

- objektivni – otrok opaža realno, objektivno; 

- popolni – otrok dobro opazuje in detajlira videno; 

- nepopolni – otrok samo nakazuje kar zaznava; 

- revni – otrok je reven pri besedah, ko nekaj opisuje; 

- bogati – otrok uporablja mnogo pridevnikov, glagolov, prislovov; 

- intelektualni – otrok pride z opazovanjem in razmišljanjem do podatkov, ki 

jih poveže; 
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- emocionalni – otrok pripoveduje nekaj, kar ga je vznemirilo, pooseblja, se 

poistoveti z opisanim; 

- stvarni – opisovanje nečesa, kar otrok zaznava z vsemi čutili; 

- logični – je na podlagi vzročno-posledičnih povezav; 

- produktivni – gre za neposredno opisovanje; 

- reproduktivni – otrok opisuje po spominu, kar je prej opazoval, doživel. 

 

Opisovanje ob slikah 

Otroci radi gledajo slike, se ob njih pogovarjajo in opisujejo, kaj je na njih. Vendar 

pa jih je tega treba naučiti, kar najlažje dosežemo z raznimi igrami, pri katerih 

naštevajo, kaj vidijo na sliki, opisujejo predmete, dogajanje, opisujejo sliko po 

spominu, ji dajo naslov, ob sliki pripovedujejo zgodbo ipd. 

 

3.3 POGOVOR 

Je prva oblika komuniciranja z otrokom, in sicer vse od njegovega rojstva. Je 

spremljevalec celotne dejavnosti z otroki in tudi medsebojnih otroških stikov. Brez 

pogovora bi z otroki težko sploh kaj delali, saj predstavlja rdečo nit, ki povezuje vse 

stike med odraslim in otrokom ter tudi med otroki samimi. 

S pogovorom pri vzgoji spodbujamo in razvijamo temeljne elemente, komponente ter 

lastnosti govorjenja, kar pomeni, da je pogovor nenadomestljiv pri delu z otroki, 

bodisi kot spontani ali usmerjeni pogovor bodisi kot metoda dela. 

 

S pogovorom: 

- vadimo besednjak, 

- bogatimo otrokov besedni zaklad, 

- negujemo kulturno obnašanje, 

- uporabljamo različne vrste pogovora, 

- spodbujanje otroke k negovanju lastnosti dobrega govorjenja, 
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-  ugotavljamo stanje otroškega jezika, 

- spodbujamo govorne igre in jezikovno ustvarjalnost otrok. 

 

Poznamo dve najpogostejši vrsti pogovora: 

– nepripravljeni pogovor – navaden dialog, 

– pripravljeni pogovor – metoda pogovora. 

Pri delu z otroki uporabljamo obe vrsti pogovora. 

Pripravljeni pogovor ali metodo govora sestavljajo naslednje komponente: 

- tema pogovora – človek, letni časi, živali ..., 

- predmet pogovora – deli telesa, travniške cvetlice ..., 

- vsebina pogovora, 

- vzgojni, vzgojno-izobraževalni cilj pogovora – bogatenje besednega zaklada, 

vaje artikulacije ..., 

- tok pogovora – uvodni, glavni in zaključni del, 

- postopek v pogovoru – vprašanja in podvprašanja, možni odgovori in 

vprašanja otrok, 

- delovna igralna sredstva, 

- prostor in čas pogovora, 

- korelacija z drugimi metodami dela – igre, pripovedovanja, kazanja. 

 

Uporaba slike pri pogovoru 

Slike so zelo primerne za pogovor, kajti otrok jih vidi, opazuje, sprašuje, odgovarja, 

pripoveduje; vse to je seveda spodbujeno z vzgojiteljičinimi razvojnimi vprašanji 

(Lipnik, Matič, 1993, str. 27).  

Otroci se morajo postopoma naučiti, kako naj gledajo sliko. Najprej jo opazujemo v 

celoti, nato zožimo prostor opazovanja na posamezen del in na koncu še na 
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posamezne detajle. Pogovor ob sliki mora biti spontan, nevsiljiv, živahen, usmerjati 

ga mora vzgojiteljica. 

 

3.4 BRANJE 

Odrasli, ki bere otroku, mora najprej sam ustvariti odnos z likovno in literarno 

zgodbo v slikanici ter jo spontano posredovati otroku. Ob tem pa mora navezati stik z 

otrokom, z njegovim doživljanjem ob samem branju in pozneje z njegovo igro ter s 

tistim, kar bo ustvaril (Dolinšek - Bubnič, 1999). 

Literarna in likovna zgodba tečeta vzporedno; včasih je bolj zgovorna ena, včasih 

druga. Likovna zgodba je predvsem bolj zgovorna pri slikanicah, namenjenih 

predšolskim otrokom, saj imajo veliko ilustracij in manj besedila. Natisnjeno 

besedilo otrokom na začetku predstavlja le del ilustracij. Kmalu pa se zavejo, da 

znaki pomenijo povezano z ilustracijo. Zgodbo v ilustraciji otroci preberejo že veliko 

prej, preden jo preberejo v zapisanem besedilu (prav tam). 

Za otroke je branje in prebiranje slikanic prava umetniška predstava. Zato se morajo 

tudi sami odrasli vživeti in uživati v branju, da lahko to predstavo ustvarijo čim 

lepšo, da ustvarijo topel odnos med sabo in otrokom. Predstavo lahko učinkovito 

pospremijo z glasbo besed, s plesom celega telesa in z razkošjem barv ter oblik v 

knjigi. 

Otrokom bi morali brati vsak dan in ne vedno v usmerjeni dejavnosti, saj s tem 

pozitivno vplivamo na njegov odnos do besedila, prav tako pa na njegov besedni 

zaklad. Odrasli, ki otroku vsak dan berejo in se ob tem pogovarjajo, so v dobesednem 

smislu ustvarjalci otrokove prihodnosti, saj ustvarjajo njegove predstave, simbole, 

oblikujejo doživljanje, logiko in mišljenje ter ob tem tudi sami rastejo (Dolinšek-

Bubnič, 1999, str. 70). 

V tretjem poglavju sem govorila o dejavnikih, ki vplivajo na govorni razvoj 

predšolskega otroka, v četrtem pa se bom osredotočila na vpliv dveh vsakodnevno 

prisotnih dejavnikov v govornem razvoju predšolskega otroka, in sicer knjige in 

televizije. 
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4 VLOGA KNJIGE IN TELEVIZIJE V GOVORNEM RAZVOJU 
OTROKA 

 

4.1 OTROŠKA LITERATURA IN GOVORNI RAZVOJ 

Številne avtorice in avtorji so podprli raziskave (Browne, 1999; Pellegrini, 1980; 

Pellegrini in Galda, 1993), ki pričajo o pomenu in vlogi otroške knjige za otrokov 

razvoj tako na miselni in socialni kot tudi na jezikovni ravni ter za razvoj nekaterih 

temeljnih akademskih sposobnosti, kot sta branje in pisanje. Kaj vse otroška knjiga 

nudi otroku na posameznih področjih razvoja, podrobno opisuje Brown (1996). Na 

področju čustvenega in socialnega razvoja je vpliv otroške knjige prepoznaven 

predvsem pri razvoju in razširitvi domišljije, razvoju empatije, predstavitvi 

perspektiv drugih, ugotavljanju in razumevanju medsebojnih odnosov, refleksiji o 

družbenih dogajanjih, percepciji in razumevanju različnih kulturnih tradicij ter 

vrednot, oblikovanju stališč in vrednot, seznanjanju z različnimi jezikovnimi stili, 

spoprijemanju z besednjakom, dialogi, slovnico itd.  

Za govorni razvoj je zelo pomembna komunikacija, ki se začne že v zgodnjem 

otroštvu, in sicer na povezavi otrok – odrasla oseba. Kot pravi Engel (2000), je ta v 

veliki meri naravnana na otroka kot poslušalca in udeleženca komunikacije z 

zgodnjim branjem in pripovedovanjem odraslih, s spodbujanjem domišljijske in 

simbolne igre, s spodbujanjem samostojnega pripovedovanja, s pogovarjanjem itd. 

Vse našteto se kasneje odraža v večji ali manjši govorni kompetentnosti otrok.  

Papalia, Wendoks Olds in Duskin Feldman (2001) so ugotovili, da pogostost in način 

branja staršev ter vzgojiteljev pozitivno vplivata na otrokovo govorno kompetentnost 

in branje ter da se otroci, ki jim straši v predšolskem obdobju veliko berejo, zgodaj 

naučijo brati samostojno. Glasno branje nudi možnosti za vzpostavljanje čustvene 

intimnosti, socialne interakcije in rabo govora v različnih funkcijah. Dumbey (1983, 

cit. po Moyles, 1995) ugotavlja, da lahko med branjem z ustrezno intonacijo in 

poudarki odrasli pomagajo otroku pri razumevanju pomena besedil.  

V projekt, na podlagi katerega so Jordan, Snow in Porche (2000) ugotavljali vpliv 

programa družinske pismenosti na zgodnje predbralne in predpisalne spretnosti, je 
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bilo vključenih 248 predšolskih otrok, potekal pa je eno leto. Starše otrok so 

seznanili s pomenom interakcije z otroki, posodili so jim knjige, ki so jih nesli 

domov, in jih učili, kako se pogovarjati o vsebini knjige. Otroci, katerih starši so se 

vključili v vodeno domače in vrtčevsko delo (otroci iz eksperimentalne skupine), so 

dosegli višje rezultate na preizkusih besednjaka, pripovedovanja zgodbe in 

razumevanja zgodbe kot pa otroci iz kontrolne skupine. Otroci, ki so ob začetku 

raziskave imeli zelo nizke govorne dosežke in so bili deležni močne podpore v 

programu družinske pismenosti, so dosegli najvišji napredek. 

L. Marjanovič - Umek, U. Fekonja, S Kranjc in P. Lešnik Musek so v svoji raziskavi 

leta 2002 proučevale vpliv načrtnega in rednega branja izbrane otroške literature v 

vrtcu na razvoj jezikovne kompetence pri otrocih, starih od 4 do 6 let, pri deklicah in 

dečkih. Vsi v raziskavo vključeni otroci so obiskovali vrtec, v katerem so bili deležni 

nacionalnega kurikula, ki s svojimi cilji in dejavnostmi posega tudi na jezikovno 

področje, ob tem pa so bili otroci, ki so bili vključeni v eksperimentalno skupino, 

deležni še dodatnega branja izbrane otroške literature. Razvoj otrokove jezikovne 

kompetence je bil ugotovljen na dva načina, in sicer z analizo odgovorov na 

standardizirani lestvici govornega razvoja in z analizo zapisa otrokove ustne obnove 

zgodbe, potem ko mu je eksperimentator prebral otroško pravljico Kraljična na zrnu 

graha, avtorja H. C. Andersena.  

Rezultati potrjujejo, da otroci, ki so bili deležni dodatnega branja otroške literature v 

vrtcu, dosegajo pomembno višje rezultate na standardizirani lestvici govornega 

razvoja in na preizkušnji pripovedovanja zgodbe. 

 

4.2 MEDIJI SKOZI ZASLON 

Otroci v stik s tiskom na pridejo samo prek knjig in revij, pač pa tudi prek medijev 

popularne kulture, kamor spadajo televizija, računalnik, plakati, kartice, embalaže 

itd. Tako se s črkami in rabo ter funkcijo tiska spoznavajo prek gledanja 

podnaslovljenih oddaj na televiziji, s poskusom pisanja sporočil na računalnik ali 

prenosni telefon, z gledanjem reklamnih letakov, z opazovanjem napisov na 

trgovinah itd. Tudi N. Brown (1999) ugotavlja, da imajo poleg otroške knjige že od 
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prvega leta naprej pomemben prostor za pozitivno učinkovanje na otrokov govorni 

razvoj tudi drugi mediji, zlasti televizija.  

Robinson in M. Mackey (2003) ugotavljata, da se večina raziskav, v katerih avtorji 

proučujejo učinek medijev na razvoj otrokove zgodnje pismenosti, osredotoča na 

učinek televizije (pri čemer k televiziji navadno prištevajo tudi druge medije z 

gibljivo sliko – na primer video, DVD) in pri tem nemalokrat poudarjajo njeno 

negativno vlogo, češ da naj bi otroci zaradi gledanja televizije manj brali. Splošna 

stališča o neposrednem negativnem učinku televizije na razvoj otrokove zgodnje 

pismenosti in tudi druga področja otrokovega razvoja večinoma izhajajo iz raziskav, 

ki pogosto temeljijo na laboratorijskem opazovanju in v katerih avtorji proučujejo 

vedenja ter učinke izolirano, izvzeto iz konteksta ter zato tudi ne omogočajo prenosa 

ugotovitev v vsakdanje življenje, v katerem so meje med posameznimi mediji mnogo 

bolj zabrisane in kjer posamezni mediji ne delujejo izolirano, pač pa v medsebojni 

interakciji (Robinson in Mackey, 2003). 

Rezultati nekaterih bolj specifičnih raziskav (na primer Foy in Mann, 2003; 

Mioduser, Tur- Kaspa in Leitner, 2000; Segers in Verhoeven, 2005) kažejo, da se 

spretnosti otrokove porajajoče pismenosti pozitivno povezujejo s količino časa, ki ga 

preživijo ob gledanju televizijskih otroških oddaj, ki so namenjene spodbujanju 

njihovega govornega razvoja in pismenosti (na primer Sezamova ulica). 

Enako velja za računalniške igre, ki so programsko zasnovane za učenje branja in 

spodbujanje drugih področjih govornega razvoja. 

D. Linebarger, A. Kosanic, Greenwood in Doku (2004) na vzorcu otrok, starih 6 in 7 

let, ugotavljajo, da med gledanjem otroških televizijskih oddaj, ki so namenjene 

spodbujanju zgodnje pismenosti (na primer Between the lions – Med levi, ki 

vključuje tako seznanjenje otrok s funkcijo tiska kot neposredno spodbujanje 

fonološkega zavedanja in učenje črk), največ pridobijo otroci, ki imajo spretnosti 

zgodnje pismenosti do določene mere že razvite. Pri otrocih, ki so imeli spretnosti 

zgodnje pismenosti razvite zelo slabo ali zelo dobro, pa napredka po gledanju 17 

delov omenjene oddaje v primerjavi s kontrolno skupino otrok, ki oddaje ni gledala, 

ni bilo moč zaznati. Avtorji menijo, da otroci s slabo razvitimi spretnostmi zgodnje 
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pismenosti potrebujejo dodatno podporo (pogovor, razlago) pri gledanju teh oddaj, 

saj so vsebine za njih pretežke, da bi jih usvojili sami, in poudarjajo velik pomen 

ponovljenega gledanja. Otrokom z dobro razvitimi spretnostmi zgodnje pismenosti 

pa so bile predvajane oddaje najbrž prelahke in zato niso pritegnile njihove 

pozornosti. Pri spodbujanju otrokove zgodnje pismenosti s pomočjo tovrstnih oddaj 

je torej pomembno, da predstavljene vsebine ulovijo otrokovo območje aktualnega in 

potencialnega razvoja, saj bodo drugače bodisi prelahke bodisi pretežke in otrokom 

nezanimive ter tako ne bodo imele želenega učinka (Linebarger in dr., 2004). 

Televizija ima pomembno vlogo tudi pri usvajanju in učenju tujega jezika, saj otroci 

prek gledanja televizijskih oddaj pridejo v stik (pogosto je to edini stik) s tujim 

jezikom (Orellana, 1994). (Marjanovič - Umek, Kranjc, Fekonja, 2006, str. 123).  

 

4.2.1 POZITIVNA VLOGA INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKIH MEDIJEV 

Novejši avtorji poudarjajo tudi pomen vključevanja informacijsko-tehnološke 

pismenosti v vrtčevske in šolske kurikule (Siraj - Blatchford in Whitebread, 2003).  

S pomočjo ustreznih računalniških igric in televizijskih oddaj lahko vzgojiteljice v 

vrtcu na različne načine spodbujajo razvoj otrokovega govora in pismenosti, in sicer: 

- spodbujajo otroke k razlaganju o tem, kaj se dogaja; 

- spodbujajo in vzdržujejo pozorno poslušanje relevantnih komentarjev in 

vprašanj; 

- spodbujajo uporabo govora za organiziranje in pojasnjevanje idej, čustev ter 

dogodkov; 

- spodbujajo otroke k uporabi izrazov, s katerimi opisujemo kraj nahajanja; 

- z njihovo pomočjo prepoznavajo in raziskujejo, kako je mogoče spreminjati 

glasove, spodbujajo jih k prepevanju preprostih pesmic, k prepoznavanju 

ponavljajočih se glasov in ritmičnih vzorcev ter omogočajo povezovanje 

glasbe in gibov; 

- spodbujajo tudi otrokovo domišljijo in kreativnost (Marjanovič - Umek idr., 

2006). 
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4.2.2 NEGATIVNI VPLIV TELEVIZIJE NA MALČKOV GOVORNI RAZVOJ 

Znanstveniki naj bi dokazali povezavo kasnejšega razvoja govora in gledanja 

televizije pri otrocih. Zdravniki in profesorji so pod vodstvom dr. Dimitrijja A. 

Christakisa (raziskovalec na področju pediatrije v Children's Hospital and Regional 

Medical Center in Seattle) opravili raziskavo, ki je pokazala, da se govorjenje v hiši 

zmanjša, kadar je televizija prižgana. Takrat dojenčki in malčki slišijo manj besed, v 

tem času pa se tudi starši manj ukvarjajo z njimi. 

V raziskavo je bilo vključenih 329 otrok, starih od dveh mesecev do štirih let, ki so 

bili občasno vsak mesec v dveletnem obdobju obdani z napravami, s katerimi so 

snemali vse, kar so otroci govorili in poslušali v času od 12 do 16 ur. Raziskovalcem 

ni bilo pomembno, ali so starši in otroci gledali televizijo aktivno ali je bila le za 

ozadje. 

Raziskava je pokazala, da je vsaka ura prižgane televizije znatno zmanjšala trajanje 

otroške vokalizacije in besedne interakcije s starši. Vsaka nadaljnja ura prižgane 

televizije je pomenila tudi od 500 do 1000 glasov manj v pogovoru staršev. 

Za otroka, ki spoznava nove besede, sta učenje s poslušanjem pogovora in interakcija 

z vrstniki ter odraslimi najboljša. Televizija ne le da negativno vpliva na razvoj 

otrok, ampak je tudi slab nadomestek za starše. 

Christakis pravi: "Rezultati so lahko delno posledica tega, da je otrok sam pred 

zaslonom, vendar se odrasli tudi ob svoji navzočnosti z njim ukvarjajo manj, kot bi se 

sicer, interakcija pa je ključna za otrokove možgane. Naša študija je pokazala, da 

lahko besed povsem zmanjka, če je otrok v bližini vklopljene televizije. Ti rezultati bi 

lahko pojasnili povezanost med izpostavljenostjo TV in zaostajanjem v razvoju 

govora.''. Ob upoštevanju, da je govor eden od ključnih elementov razvoja 

možganov, bi lahko to pojasnilo tudi druge vrste zaostanka v razvoju, pa tudi 

pomanjkanje pozornosti, še meni.  

(http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1902209,00.html) 
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4.2.3 POMEN MEDIJEV ZA STARŠE 

Zanimivi so rezultati raziskav, v katerih mediji ugotavljajo, kakšen pomen pri 

razvoju zgodnje pismenosti starši pripisujejo različnim medijem. Starši se zavedajo 

pomena različnih medijev popularne kulture, ki otroku omogočajo stik s tiskom že v 

najzgodnejših letih, in se pri spodbujanju razvoja njegove zgodnje pismenosti tudi v 

veliki meri opirajo nanje (Marjanovič - Umek idr., 2006). 

 

4.3 RAZMERJE MED TELEVIZIJO IN BRANJEM 

Šestletniki in mlajši otroci preživijo v povprečju okoli dve uri na dan pred medijskim 

zaslonom (01:58) – približno enako količino časa, kot ga preživijo igraje zunaj 

(2:01), in trikrat toliko časa, kot ga preživijo ob branju. Gledanje televizije igra 

pomembno vlogo v vsakdanjem življenju večine otrok, televizijski aparati pa so 

postali sestavni del skoraj vseh domov. Oglasi, drame, izobraževalni programi, 

oddaje ali novice in druge zvrsti programov vplivajo na gledalce na različne načine 

(Moses, 2008). 

Glede na to, koliko prostega časa ima otrok na voljo, je zelo pomembno, kako ga bo 

preživel.  

Eno od vprašanj, ki se vrti okrog razmerja med televizijo in branjem, je, ali tekmujeta 

med seboj, se podpirata ali pa med njima ni posebnega razmerja? Ko so se raziskave 

na televiziji začele, so nekatere študije poročale o manjših negativnih razmerjih med 

količino gledanja televizije in količino branja ali bralnega dosežka (na primer Long 

in Henderson, 1973; Scott, 1958) (prav tam). 

Spet druge študije pa zgornjih trditev niso podprle. Namesto tega so nekateri 

raziskovalci ugotovili, da otroci zamenjajo čas gledanja televizije z drugimi 

dejavnostmi, mediji, kot je poslušanje radia (Himmelweit, 1958; Schramm, 1961). Po 

obsežnem pregledu raziskav, Neuman (1995: 54), je ugotovljeno, da televizija nikoli 

ni izrinila branja. Na splošno večina otrok preživi zelo malo časa ob branju knjig, in 

to ne glede na to, v kolikšni meri gledajo televizijo. Poleg tega je ugotovljeno, da so 

nekateri televizijski programi otroke napotili k branju knjig, saj jih je tema programa 
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na televiziji pozitivno spodbudila za nadaljnje iskanje bralne literature s podobno 

vsebino (prav tam).  

Rezultati novejših raziskav (na primer Wright, 2001, v: Robinson in Mackey, 2003) 

kažejo, da otroci v povprečju kljub veliki razširjenosti in dostopnosti televizije ne 

berejo manj. Sedanja generacija otrok za užitek bere v povprečju 15 min na dan, 

podobno kot v štiridesetih in petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko televizija še ni 

bila razširjen medij (Robinson in Mackey, 2003). Otroci niso le pasivni gledalci, pač 

pa se ob gledanju televizije lahko tudi učijo (Marjanovič - Umek idr., 2006). 

 

4.4 DOBRA SLIKANICA ''A VEŠ, KOLIKO TE IMAM RAD'' 

Zgodba pripoveduje o zajcu Rjavcu in zajčku Rjavčku, ki bi si rada pokazala, kako 

rada se imata. Zgodba je očarljiva in je primerna ne le za otroke, ki poslušajo, temveč 

tudi za odraslega bralca. Je ena najpopolnejših slikanic vseh časov. 

Slikanica govori o poslušanju. Včasih otrokom zatrjujemo, da jih poslušamo, a iz 

izkušnje vemo, da zelo dobro vedo, kdaj jih ne poslušamo zares.  

Treba si je vzeti čas, jim prisluhniti in ustvariti stik. K temu nas vabi zajček Rjavček, 

ki spodbuja otroke k izražanju samih sebe z gibanjem in besedami. Za razvoj 

poslušanja pri otroku je spodbudno tudi to, da usmerimo pozornost na organ 

poslušanja, na uho. Zajca nas to učita na prijazen, nevsiljiv način (Dolinšek - Bubnič, 

1999, str. 83).  

Slikanica ''A veš, koliko te imam rad'' kot celota prikazuje graditev igrivega dialoga, 

in sicer od uglaševanja do izmenjave, dodajanja, vrhunca in do sklepnega dela.  

Vprašanja in odgovori v zgodbi nas kar potegnejo v dialoško branje oziroma branje v 

dialogu z otrokom. V besedah vidimo ritmično ponavljanje in stopnjevanje. Besede, 

ki se nenehno ponavljajo, so: veliko, dolg, visoko; srečamo se z elementi: blizu, 

daleč, visoko, nizko, manj, še manj, več, še več. Največ je torej prislovov, ki 

označujejo otrokovo razmerje do stvari, ki ga obdajajo v realnosti. Slikanica popelje 

od konkretnega h abstraktnemu, od bližnjega k daljnemu, od gibanja kar tako h 
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gibanju celega telesa, nato do otrokovih predstav in besed. Predvsem nas ta slikanica 

opozarja na otrokovo občutljivost in tenkočutnost, njegovo potrebo, da mu povemo 

in pokažemo, kako radi ga imamo. Ob tem pa tudi njega usmerjamo k izražanju 

čustev (Dolinšek - Bubnič, 1999). 

 

4.5 SLON 2 – OTROŠKI PROGRAM ANIMIRANIH FILMOV  

Animirani filmi Vzgojno-izobraževalnega programa Slon so avtorska dela 

umetnikov, ki so animacijo izbrali za svoj način ustvarjanja in izražanja. Omenjeni 

filmi niso komercialni, zato je le malo možnosti, da bi jih videli na običajnem               

televizijskem sporedu. Za otroka je izrednega pomena, da se v svojem ''medijskem'' 

razvoju sreča s kakovostnimi programi. 

Pri ogledu animiranih filmov v nekoliko drugačni obliki, kot so risanke, je posebej 

pomembno, da je ob otroku odrasla oseba, s katero se otrok lahko pogovori o tem, 

kar je videl. Kako otrok doživlja svet, lahko izvemo iz njegovega pripovedovanja.  

Skupno gledanje televizije, pogovor ob filmu in kasneje o njem so pomembni ter 

dragoceni trenutki druženja otrok in staršev. Ne glede na to, ali je skupno gledanje 

poučno ali pa je le za zabavo, je naraven dialog za otrokov razvoj vedno dobrodošel 

in zelo pomemben.  

Usmerjen pogovor, ki se nanaša na dogajanje na zaslonu, spominja na listanje 

slikanic in spodbuja otrokov jezikovni razvoj. Prav tako vpliva na razumevanje 

vsebine, likov in čustev, predvidevanje ter povezovanje zgodbe z otrokovimi 

izkušnjami iz vsakdanjega življenja. Tako bo film za otroka bogata izkušnja, skupno 

gledanje televizije pa dobi za starše in njihovega malčka nov pomen. 

 

Dodatna vrstica 

DVD animiranih filmov Slon je opremljen z dodatno vrstico, ki je namenjena 

vodenju pogovora z otrokom med gledanjem programa. Raziskava je pokazala, da 

vrstice, ki se pojavljajo na zaslonu v določenih trenutkih dogajanja, povzročajo 
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pozitivne spremembe v vedenju staršev in otrok med gledanjem televizije. Je 

učinkovito orodje pri spodbujanju kakovostnega odnosa med otrokom in starši. Do 

pogovora prihaja tudi kadar se za vrstico starši ne odločijo, vendar je komunikacija 

pogostejša, če je tovrstno vedenje predlagano na zaslonu. Najučinkoviteje je, kadar 

vrstica predlaga komentar staršev v trenutku, ko je temu skladno dogajanje na 

zaslonu – na primer komentarji, ki spodbudijo otroka k označevanju predmetov in 

dejavnosti na ekranu, k obnovi zgodbe, k sklepanju o čustvih in željah likov, k 

povezovanju predvajane vsebine s podobnimi dogajanji iz vsakdanjega življenja. 

Odzivi slovenskih staršev na DVD Slon in njegovo posebnost, vrstico za pogovor, so 

bili zelo dobri in opogumljajoči (Slatinšek, Peštaj idr., 2008). 

 

S tem poglavjem sem sklenila teoretični del. Sledi empirični del diplomske naloge. 
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EMPIRIČNI DEL 

1 NAMEN 
 

Namen empirične raziskave je bil ugotoviti, kakšna je vloga televizije in knjige kot 

medijev v govornem razvoju predšolskega otroka ter v njegovem vsakdanjiku, in 

odkriti, kaj njuna prisotnost pomeni za starše in govorni razvoj otroka. Cilj naloge je 

bil s pomočjo raziskovanja pridobiti odgovore o tem, na kakšen način medija, 

televizija in knjiga, vplivata na otrokov govorni razvoj v predšolskem obdobju, v 

kolikšni meri sta prisotna v življenju otroka kot zunanja dejavnika in koliko o tem 

neizogibnem vplivu medijev na otroka vedo starši. 

 

2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali otroci preživijo več kot eno uro na dan pred televizijskim zaslonom? 

2. Ali v otrokovem življenju prevladujejo digitalni mediji? 

3. Ali so starši tisti, ki odločajo, ali bo otrok gledal televizijo ali pa bral knjigo? 

4. Ali otroci uporabljajo besedne izraze iz risank, knjig, otroških oddaj? 

5. Ali otroci raje berejo knjige kot pa gledajo program na televiziji? 

 

2.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Raziskovalne hipoteze so implicitno izražene v obliki raziskovalnih vprašanj v 

odvisnih zvezah in razlikah. 

 

2.3 SPREMENLJIVKE 

Spremenljivke so naslednje: 

- starost otrok, 
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- vrste medijev, 

- način gledanja televizije, 

- vrsta programa na televiziji, 

- izbira programa, 

- komunikacija ob gledanju televizije, 

- uporaba izrazov iz risank, oglasov, 

- branje knjig, 

- pogovor o knjigi, 

- obnova vsebine, 

- čas v vrtcu, 

- druženje s starši, 

- druženje s prijatelji, 

- gledanje risank, otroških oddaj. 

 

3 METODOLOGIJA 
 

3.1 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskava temelji na deskriptivni in neeksperimentalni metodi pedagoškega 

raziskovanja. Podatki so bili zbrani s tehniko anketiranja. Uporabila sem vprašalnik 

zaprtega in odprtega tipa ter dodatni vprašalnik zaprtega tipa, namenjen anketiranju 

otrok. 

 

3.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskovalni vzorec sem vključila 35 staršev, katerih povprečna starost otrok je 4 

leta in obiskujejo ljubljanski vrtec Ciciban, enoto Lenka, in 34 otrok povprečno 

enake starosti, ki obiskujejo isti vrtec. Zbiranje podatkov je potekalo meseca junija 

2011. 
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3.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Pri raziskovalnem delu sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga razdelila staršem 

otrok različnih starostnih skupin (od 2. do 6. leta). V vsaki skupini je bilo razdeljeno 

enako število anket. Dodatno raziskovalno vprašanje zaprtega tipa sem v obliki 

intervjuja postavila vsakemu otroku posebej.  

 

3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem obdelala s programom Microsoft Office Excell 2007. Statistično je 

obdelano vsako vprašanje posebej. Rezultate posameznega vprašanja odprtega tipa 

sem najprej kategorizirala, nato pa kategorije razvrstila po pogostosti ponavljanja. 

Tako urejene podatke sem prikazala z grafičnimi prikazi. Pri podatkih zaprtega tipa 

sem kategorizirala vse različne odgovore in jih nato prav tako razvrstila po 

pogostosti njihovega ponavljanja. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Tabela 1: Vrste medijev 

Kaj od naštetega po vašem mnenju spada k medijem? 
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Pri prvem anketnem vprašanju sem želela, da starši obkrožijo, kaj od naštetega po 

njihovem mnenju spada k medijem. Ponujenih je bilo 7 odgovorov. Od vseh 35 

anketirancev je knjigo kot medij izbralo le 15 staršev. Vseh 35 se je strinjalo, da je 

televizija medij. Za računalnik kot medij se je odločilo 22 staršev. Mobilni telefon je 

izbralo le 13 staršev. Slikanica je dobila najmanj glasov, izbralo jo je samo 8 staršev. 

Da dodajo v svoj izbor otroške revije, se je odločilo 14 anketirancev.  

Pravilni so bili vsi ponujeni odgovori, vendar, kot je razvidno iz grafičnega prikaza, s 

tem niso seznanjeni prav vsi starši. Ankete, na katerih je bilo pri prvem vprašanju 

obkroženih vseh sedem odgovorov, so bile le 4. Razlog temu je iskati predvsem v 

slabi splošni razgledanosti. Odrasli niso zainteresirani za dogajanje zunaj meja, v 

katere so postavljeni. Zelo hitro se zadovoljijo z resnicami, ki so jim ponujene s 

strani formalne izobrazbe in z dejstvi, ki jih danes globalno najpomembnejši mediji, 

televizija, računalnik, internet in časopis, proizvajajo po svoji volji. Že v prvi vrsti jih 
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zasujejo z danimi informacijami, tako da potrebe po raziskovanju s pomočjo drugih 

medijev ni. Posledica tega je, da populacija te vrste nikoli ne bo seznanjena s tem, da 

tudi dobra knjiga, kakovostna glasba ali strokovni članek nekaj sporočajo, 

posredujejo informacije.  

 

Tabela 2: Čas, ki ga otrok preživi pred televizijskim zaslonom 

Koliko ur na dan vaš otrok gleda televizijo?
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Pri drugem vprašanju, ki se navezuje na temo o količini časa, ki ga otrok čez dan 

preživi pred televizijskim zaslonom, je odgovor a, torej od pol ure do ene ure na dan, 

obkrožilo 32 staršev. Možnost b, torej od ene ure do dve uri, so izbrali le 3 

anketiranci. Zadnja možnost je bila od dve do tri ure, vendar se zanjo nihče ni 

odločil.  

Končni rezultat drugega vprašanja je, upoštevajoč nasvete in odkritja raziskovalcev 

ter avtorjev s področja obravnavane tematike, razveseljujoč in pričakovan. Za zdrav 

splošni in govorni razvoj otroka je pol ure dnevno povsem zadostna količina časa, 

preživetega pred televizijskim zaslonom. Pridobljeni rezultati se nekoliko razlikujejo 
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od tistih, ki so jih objavile nekatere zahodnjaške študije. To gre seveda pripisati 

temu, da na naših prostorih tehnološke naprave še niso segle tako globoko v naše 

domove in vsakdanjik kot v nekaterih drugih državah. Glede na to, koliko prostega 

časa ima otrok, ga je temu skladno treba prirediti in zapolniti, če je le mogoče v 

kakšni drugi obliki kot pa pred televizijskim zaslonom. 

 

Tabela 3: Prisotnost staršev, ko otrok gleda televizijo 

Ali gledate televizijo skupaj z vašim otrokom?
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Pri vprašanju, ali starši gledajo televizijo skupaj z otrokom, je 9 staršev odgovorilo, 

da so ob tem prisotni. Za možnost, da le včasih spremljajo svoje otroke ob gledanju 

televizije, se je odločilo 26 anketirancev. Takih, ki z otroki ne gledajo televizije, ni 

bilo. 

Zelo pomembna je prisotnost staršev ob tem, ko otrok gleda televizijo. Pred 

televizijskim zaslonom se otrok srečuje s svojimi dvomi, s strahovi, z vprašanji, ki 

jih povzroča predvajani program, in v vsakem trenutku lahko doživi izkušnjo, ki bi 

morda zaradi prisotnosti oziroma odsotnosti starša lahko postala pozitivna ali 
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negativna. Poleg tega otrok, ki na govornem področju še ni tako močan, pogosto ne 

razume dogajanja ali besedila v tekočem programu. Zato je tu starš, ki otroku lahko 

pomaga pri lažjem razumevanju predvajane vsebine ali pa jo pri otroku z boljšim 

govornim razvojem še popestri. Pomembne so tudi naše navade ob gledanju 

televizije, saj smo otroku za zgled, ki ga lahko hitro začne posnemati.  

 

Tabela 4: Vrsta programa v času gledanja televizije 

Kakšen program je najpogosteje na sporedu, ko vaš otrok gleda 
televizijo?
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Na vprašanje o vrsti programa, ki se vrti v času, ko otrok gleda televizijo, je vseh 35 

staršev obkrožilo odgovor c, ki predstavlja otroški program. Za zabavni program, 

kamor spadajo filmi, oddaje, dokumentarni filmi, se je odločilo 10 anketirancev. Le 

eden pa je obkrožil, da je otrok prisoten pred televizijskim zaslonom tudi, ko je na 

vrsti informativni program z novicami. 

Otrok se bo slej ko prej v svojem razvoju srečal z vsemi vrstami programa, ki jih 

lahko zasledimo na televiziji. Vendar pa je v zgodnjem otroštvu treba biti pozoren, 

kaj je na sporedu, ko je otrok slučajno ali po svoji žeji navzoč pred televizijskim 
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zaslonom. Ko otrok dopolni tri, štiri leta, je zmožen že zelo zbrano opazovati odrasle 

okrog sebe in posnemati njihovo obnašanje. Iz tega lahko sklepamo, da se je zmožen 

poistovetiti tudi s televizijskimi junaki, še zlasti popularnimi, in prav tako posnemati 

njihovo obnašanje, pa kakršno koli že je. Dogajanje na televiziji si otrok zlahka 

vzame za zgled in se, na primer, po ogledu oddaje z nekoliko nasilno vsebino še sam 

vede nasilno, čeprav še sam ne razume, zakaj. Seveda pa lahko oddaja s prijazno, 

nenasilno vsebino prav tako vpliva na otrokovo obnašanje in razvoj v pozitivnem 

smislu.  

 

Tabela 5: Odločitev o vrsti programa, ki ga bo otrok gledal 

Ali otroku sami določite, kateri program bo gledal na televiziji?
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Na vprašanje o izbiri programa je 20 staršev obkrožilo, da so oni tisti, ki otroku 

določijo, kaj bo gledal na televiziji. Kar 15 pa je bilo takih, ki izbiro prepustijo 

otrokom. 

Razumljivo je, da si televizije želi vsak otrok današnjega časa, starši pa so tisti, ki 

njegovo početje lahko nadzorujejo in do neke mere omejujejo. Otrok nima predstave 

o tem, kaj je zanj dobro in kaj slabo, zato je pomembno, da starši prisostvujejo pri 
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izbiri programa. Večina odraslih domneva, da vedo, kaj je dobro za njihove otroke, a 

vseeno velik delež staršev nima ustreznega znanja, da bi izbrali tisto najboljše. Tukaj 

se spet srečamo z apatičnostjo odrasle populacije, ki je lena odpreti knjigo ali 

prebrati dober članek, poiskati informacije, se izobraževati v svoji šoli. 

 

Tabela 6: Komunikacija ob predvajanem programu 

Ali se ob gledanju televizije z otrokom pogovarjate o predvajanem 
programu?
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Ob gledanju televizije se 17 staršev pogovarja z otrokom o predvajani vsebini. Takih, 

ki to počnejo samo včasih, pa je bilo 18. Takih, ki se z otrokom med gledanjem 

televizije ne pogovarjajo o predvajani vsebini, ni bilo. 

Sklepajoč po dobljenem rezultatu, se večina staršev trudi z otrokom komunicirati 

tudi med gledanjem televizije. Sedenje pred televizijskim zaslonom je za otroke 

razburljiv dogodek, zato je dobro otroka tu in tam povprašati o dogajanju v 

predvajanem programu, kaj počnejo glavni junaki, o čem se pogovarjajo. Na tak 

način zlahka preverimo, kakšni so otrokovi občutki v odnosu do risanke, oddaje, ali 

jo razume, sliši. Lahko mu pomagamo pri razlagi in razumevanju vsebine ali pa ga 
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spodbujamo pri nadaljnjem aktivnem razmišljanju o določenih trenutkih, dogodkih, 

ki so se zgodili v risanki, filmu. 

 

Tabela 7: Uporaba izrazov in izrek iz programov na televiziji 

Ali ste že opazili, da vaš otrok v vsakdanji rabi jezika uporablja 
izraze, izreke iz risank, filmov, oddaj?
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Pri 7. vprašanju je uporabo izrazov in izrek iz risank in filmov večkrat opazilo 13 

staršev. Le nekajkrat je dejanje opazilo 19 anketirancev. Taki, ki uporabe izrazov pri 

svojemu otroku niso opazili, so bili le 3 anketirani. 

 

Zelo pomembno je, da je otrok ob gledanju televizije izpostavljen pozitivnim 

programom z bogato vsebino, iz katere lahko črpa uporabne in zanimive podatke, 

nova znanja, dobre navade, ki jih lahko prenese v svoj vsakdan. V predšolskem 

obdobju je zelo dobrodošlo, da se otrok nauči novih besed, izboljša svoj govor, 

komunikacijo, če se le da tudi ob gledanju televizije. Programov, ki bi spodbujali 

prav otrokov govor, je pri nas žal zelo malo.  
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Tabela 8: Izreke in izrazi, ki jih otroci uporabljajo 

Razvrščanje primerov iz 7. vprašanja
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Vprašanje št. 8 se navezuje na vprašanje št. 7. Od vseh anketirancev, ki so odgovorili 

na prejšnje vprašanje pritrdilno, je bilo 10 takih, ki so napisali, katere fraze so slišali 

pri svojem otroku. Besedo ''bedak'' iz risanke Mojster Miha so omenili 3 starši. Dva 

starša sta napisala, da sta pri otroku slišala uporabo besede ''Spiderman''. Besedno 

zvezo ''pomočiš, obrneš'' iz reklamnega oglasa za piškote, ki se predvaja na televiziji, 

sta opazila 2 starša. Vzklik imena avtomobila ''Strela McQueen'', ki ima glavno vlogo 

v risanki Avtomobili, so omenili 3 starši. 

Kot je že omenjeno pri prejšnji točki, je zelo pomembno, kaj otroku ponuja televizija 

in kaj mu lahko nudimo mi ob obstoječih otroških programih. Večina trenutno 

predvajanega otroškega programa je zapolnjena z moralno tematiko. Dobro je, ko se 

otrok nauči, kaj je lepo in prav, a kakšna oddaja ali risanka več s poudarkom na 

jezikovnem področju ne bi škodila. Posledica premajhne vključenosti programov te 

vrste so potem nepomembni izrazi, ki polnijo otroške glave. Beseda bedak 

predšolskemu otroku ne bo prav veliko koristila, prinesla mu bo le neprijetnosti. 

Beseda Spiderman ni slovenska beseda, vendar je z jezikovne plati morda 
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pomembno to, da se otrok nauči tuje besede, ampak to je potem spet 1 : 0 za goste in 

ne za slovensko besedo. Zvezo ''pomočiš, obrneš'' sestavljata dve slovenski besedi, 

vendar je namen reklamnega oglasa le, da pridobi nove stranke, kar seveda pri 

otrocih ni težko, in spet je 1 : 0 za goste, saj ne gre za domači izdelek. Nova 

obsedenost, o kateri pogosto slišite, kadar vstopite v otroško igralnico, je avto. Ne 

čisto navaden avto, to je junak risanke, ima pa mu je Strela McQueen. Predstavlja 

osebo, ki je sicer dobrosrčna, pravična, vendar njegovo življenje ni normalno brez 

hitrostnega tekmovanja z avtomobilom. 

 

Tabela 9: Branje knjig 

Kolikokrat na teden z otrokom preberete knjigo?
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Na vprašanje, kolikokrat na teden starši z otrokom preberejo knjigo, sta dva izbrala 

odgovor a, torej enkrat do dvakrat, in prav tako dva možnost b, torej dvakrat do 

trikrat. Za odgovor c, da z otrokom preberejo knjigo trikrat do štirikrat na teden, se je 

odločilo 6 staršev. Kar 25 pa jih trdi, da z otrokom berejo knjigo petkrat in večkrat v 

tednu, kar spada pod odgovor č. 
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Knjiga je in bo ostala pomemben dejavnik pri razvoju človeka, zato je pomembno, da 

starši spodbujajo otroka k branju in mu pomagajo, da vzljubi knjigo, kot je vzljubil 

televizijo ali računalnik. Je res ljubezen do knjig prirojena? Verjetno ne. V prvi vrsti 

sta starša odgovorna, da knjiga otroku priraste k srcu. Narediti morata prvi korak, 

najprej morata sama vzljubiti knjigo. Otrok do prvega razreda običajno razlikuje med 

najbolj splošnimi osnovami, napisati zna celo svoje ime. Na tej stopnji je veliko 

veščin, ki jih mora usvojiti. Te so tesno povezane z branjem in največ tega lahko 

dobi doma. Zato je priporočljivo, da ga starši večkrat peljejo v knjižnico, skupaj z 

njim listajo knjige, mu glasno berejo. Otrok mora biti vedno v stiku s knjigo. 

 

Tabela 10: Pogovor o vsebini knjige 

Ali se z otrokom pogovarjate o prebrani vsebini?
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O prebrani vsebini se z otrokom pogovarja 33 staršev. Taka, ki se z otrokom o 

prebranem besedilu ne pogovorita, sta bila dva. 

Pomembno je, da starši izberejo knjige, ob katerih bo otrok užival, in se skupaj z 

njim pogovorijo o vsebini. Pri tem je treba paziti, da kritik o otrokovi izbiri ni 
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preveč, temveč da je vsebina knjige všeč obema. Tudi s popravljanjem vsake 

napačno izgovorjene besede ni treba pretiravati. Če je možno, je dobrodošla 

povezava vsebine knjige z družinskimi interesi in hobiji. Na primer: če ima otrok 

doma novega kužka, se lahko poiščejo zanimive zgodbice o psih ali knjiga o vzgoji, 

skrbi za psa. Ob tem je ogromno priložnosti za pogovor z otrokom. Pozornost je 

treba posvetiti tudi raziskovanju, nad čim se otrok navdušuje, o čem bi se rad 

pogovarjal, kajti to bo tudi rajši bral. Ob skupnem branju lahko z otrokom razrešimo 

tudi njegove strahove, dvome in nejasnosti, ki se mu prepletajo po glavi, ali pa 

odkrijemo neke njegove lastnosti, občutke, ki jih sprošča ob branju. 

 

Tabela 11: Pogostost obnove prebranega gradiva 

Kako pogosto otrok obnovi zgodbo, ki jo je slišal?
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Možnosti a, da otrok vedno obnovi zgodbo, ki jo je slišal, ni izbral nobeden od 

anketirancev. Kar 23 jih trdi, da otrok to počne pogosto, kar spada pod odgovor b. 

Odgovor c, torej le občasno, je izbralo 12 staršev. Takih, ki zgodbe ne obnovijo, kar 

je predstavljalo odgovor č, pa sploh ni. 
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Pri izbiri knjige je dobro, da vključimo tudi otroka, saj je konec koncev on tisti, ki jo 

bo najbolj občutil in posrkal vase. Slednje se bo zgodilo le, če bo vsebina prava stvar 

zanj. Od otroka ne moremo pričakovati popolne obnove zgodbe, saj njegova 

kapaciteta vsrkavanja prebranega in njegov spomin še nista v svoji popolni funkciji. 

Za začetek pridobivanja kulture branja je zelo pomemben tesen stik med osebo, ki 

bere, in poslušalcem. Ni treba pretiravati z željo, da bi otroci interpretirali ali 

komentirali prebrano. Nič ne bo zamujenega, če otrok ne bo razumel vsega, kar je 

prebral, celo nasprotno, prav to ga lahko motivira za branje. Otroci imajo drugačen 

način doživljanja in razumevanja sveta, ki velja tudi za dojemanje bralne kulture. 

Otrok želi slišati pravljice in zgodbe ponovno; čeprav jih zna že skoraj na pamet, jih 

vedno znova na novo prepoznava. V užitek mu je, da ve, kaj se je zgodilo, toda 

njegova notranjost ne more predelati vsega. Počasi predela del za delom in počasi 

pridobi svoje videnje vsebine, ki ga bo tudi upodobil na svoj način.  

 

Vprašanje št. 12 na anketnem vprašalniku, se glasi: 

''Kaj po Vašem mnenju najbolj in kaj najmanj vpliva na govorni razvoj otrok?''  

Ponujenih je bilo 5 trditev, starši pa so jih razvrstili po pomembnosti. Ocena 1 je 

pomenila največji vpliv, ocena 5 pa je pomenila najmanjši vpliv. 

 

Trditve, ki so bile dane, so omenjene nad grafičnim prikazom vsake tabele. 
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Tabela 12: Čas, ki ga otrok preživi v vrtcu 

Čas, ki ga preživi v vrtcu.
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Največkrat izbrana stopnja je bila ocena 2, kar pomeni, da je 9 staršev glasovalo, da 

je čas, ki ga otrok preživi v vrtcu zelo pomemben. Vendar pa se takoj za tem nahaja 

ocena 5, katero je izbralo 8 staršev, kar pomeni, da se jim čas, ki ga otrok preživi v 

vrtcu sploh ne zdi pomemben. Ko pogledamo prikaz na grafu, lahko vidimo, da sta 

pomembnost in nepomembnost časa, ki ga otrok preživi v vrtcu, skoraj izenačena. 

Vrtec ima v kontekstu govornega razvoja velik pomen za otroka. Njegov zgodnji 

razvoj jezikovnih sposobnosti je v veliki meri odvisen od časa, ki ga preživi v vrtcu. 

V obdobju, ko obiskuje vrtec je vsakodnevno deležen komunikacije v knjižnem 

jeziku ali vsaj v podobni različici, kar je izrednega pomena. V njegovi okolici, zunaj 

območja vrtca, te bogate izkušnje skorajda ni več deležen. Poleg tega, da je 

komunikacija v pravi obliki jezika, je tudi pogovor prisoten v veliki količini. Velika 

večina programa, ki se izvaja v vrtcu, je v konstantni povezavi z govornim razvojem 

ali pa je že sama po sebi dejavnost iz govornega področja, katera je na dnevnem redu 

vrtca prisotna skoraj vsak dan. 
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Tabela 13: Druženje s starši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kontekstu govornega razvoja otroka se v veliki večini druženje s starši zdi 

anketirancem najbolj pomembno, saj je stopnjo 1 izbralo 18, stopnjo 2 pa 9 

anketirancev. Preostalih 8 staršev se je odločilo za stopnjo 3, ki je dobila 4 glasove, 

stopnjo 4, ki je dobila 3 glasove in stopnjo 5, ki je dobila le en glas. 

V današnjem času je obdobje, ki ga starši preživijo v službi, bistveno daljše od 

tistega, ki ga preživijo s svojimi otroki. To vodi k temu, da imajo starši vse manjšo 

vlogo v otrokovem razvoju, vse večjo pa njegova okolica. Čeprav je njihova vloga v 

otrokovem življenju najpomembnejša, imajo odrasli vse manj časa, da bi otroku 

nudili vse potrebno. Druženje s starši je za predšolskega otroka vsekakor največjega 

pomena. Od njih se uči navad, obnašanja, nase prevzema njihovo znanje oziroma 

neznanje, gleda skozi njihove oči. Eno izmed najpomembnejših dejanj, ki ga kasneje 

v življenju otroci najbolj potrebujejo, je komunikacija. Prvi stik, ki ga otrok naveže s 

starši, je s pomočjo komunikacije – najprej brez besed, nato z besedami. Za otrokov 

govor je zelo pomembno, kakšnega jezika se starš poslužuje in kaj je pripravljen v 

Druženje s starši.
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skupnem prostem času storiti za otrokov govorni razvoj. Vse to je spet odvisno od 

širine obzorja, ki ga imajo starši na tem področju. 

 

Tabela 14: Druženje s prijatelji 

Druženje s prijatelji.
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Druženju s prijatelji, v povezavi z govornim razvojem, so anketiranci pripisali malo 

manjši pomen. Za oceno 3 in 4 se je odločilo enako število staršev, kar pomeni 11 

glasov za obe oceni. Da druženje s prijatelji za govorni razvoj otroka sploh ni 

pomembno, kar prikazuje ocena 5, je izbralo 7 staršev. Oceno 2 so izbrali 4 

anketiranci, oceno 1 pa le 2 anketiranca. 

Čas, ki ga otrok preživi v družbi prijateljev, je v današnjem času omejen na tisti del 

dneva, ki ga otrok preživi v vrtcu. Ko otrok odide iz vrtca, se zmanjša možnost, da bi 

bil do konca dneva v družbi prijateljev. Količina časa, ki so ga otroci nekoč preživeli 

v vrtcu, je bistveno manjša, kot je danes, kar pomeni, da je tudi prijateljeva družba 

nekoč bolj vplivala na otroka kot danes. V tem času so prijatelje zamenjali televizija, 

računalnik in vse mogoče igrače.  
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Vseeno je tudi družba prijatelja za otroka zelo pomembna. Ob njem se lahko hitro 

nauči dobrih ali slabih navad, veliko komunicira, se nauči jezika in takšnih ter 

drugačnih izrazov. Predvsem je pomembno upoštevati, glede na to pa tudi pravilno 

ravnati, da je otrok v odnosu do prijatelja zmeraj v neki fazi ''saj tudi on, zakaj pa jaz 

ne ...''. 

Tabela 15: Branje knjig in slikanic 

Branje knjig in slikanic.
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Za govorni razvoj otroka je branje knjig in slikanic po mnenju staršev srednjega 

pomena. Enako število glasov sta dobili oceni 2 in 3, kar pomeni, da ju je obkrožilo 9 

anketirancev. Največjo pomembnost, oceno 1, je branju knjig in slikanic pripisalo 7 

staršev. Za oceno 4 se je odločilo 6 anketirancev, za oceno 5 pa 4 anketiranci. 

Branje je zgolj ena od oblik jezika. Za vse otroke je pomembno, da se naučijo dobro 

uporabljati vse oblike jezika – govorjenje, poslušanje, branje in pisanje. Pri tem 

učenju pa potrebujejo spodbudno podporo tako staršev kot drugih pomembnih oseb v 

njihovi okolici. Čas, posvečen branju knjige ali slikanice, je vsekakor dobro 

izkoriščen čas in tudi prava pot k boljšemu govornemu razvoju otroka.  



Nina Popović: Vloga televizije in knjige kot medijev v govornem razvoju predšolskih otrok   

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja                                          Stran 42/46                                   

Branje je učinkovito, kadar je v obliki aktivnega poučevanja. Starši podpirajo razvoj, 

če svoj način branja prilagajajo vedno večjim govornim sposobnostim otroka. 

Učinkovito branje je tisto, ki spodbuja govorni razvoj in ima obliko pogovora. 

 

Tabela 16: Gledanje risank in otroških oddaj 

Gledanje risank, otroških oddaj.
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Gledanje risank in otroških oddaj za anketirance nima prav posebnega pomena. Za 

oceno 5 se je odločilo 15 staršev, kar je največ od vseh stopenj. Oceno 4 je izbralo 9 

anketirancev, oceno 3 pa je izbralo 6 anketirancev. Za oceno 2 so se odločili 4 starši, 

največjo pomembnost, oceno 1, pa je gledanju risank in otroških oddaj pripisal le 1 

anketiranec. 

Čas, ki ga otrok preživi pred televizijskim zaslonom, ni nujno slabo izkoriščen čas. 

Otroci ob gledanju televizije uživajo, se sprostijo in njihova sposobnost razumevanja 

naj bi se tako povečevala. Kar bi nas lahko skrbelo pri majhnih otrocih je to, da v 

času, ko je televizija prižgana, otrok ne komunicira. Tišina, ki se ustvarja, je pot k 

zmanjšanju besedišča in počasnejšemu govornemu razvoju. Zato je treba paziti na 

količino časa, ki jo otrok preživi pred televizijskim zaslonom. Večjemu 
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predšolskemu otroku lahko dovolimo malo daljši ogled kakšnega filma, oddaje ali 

dveh risank skupaj, manjšemu pa je dovolj ena kratka risanka na dan. 

 

Tabela 17: Otrokova izbira med gledanjem televizije in branjem knjige 

Kaj raje počneš, gledaš televizijo ali bereš knjigo?
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Na vprašanje, kaj otrok raje počne, gleda televizijo ali bere knjigo, mi je 26 otrok 

odgovorilo, da rajši gledajo televizijo. Takih, ki raje berejo knjigo, je bilo le 8. 

Očitno je televizija še vedno tista, ki pri veliki večini otrok vzbuja več pozornosti kot 

knjiga. Njihov odziv je potrditev temu, da je le malo takih staršev, ki so uspeli pri 

otroku vzgojiti ljubezen do knjige. To seveda pomeni, da je tudi med odraslimi 

popisan list manj priljubljen kot televizijski zaslon. Vse skupaj se je začelo pri 

korenini: če so stari starši neradi brali, potem so tudi njihovi otroci izbrali enako pot 

in tako so tudi vnuki tisti, ki raje počnejo kaj drugega, kot da bi brali. Nazori 

današnje populacije so nagnjeni h gledanju in ne k poslušanju ter branju.  
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Pozornost je treba posvetiti tudi temu, da otrokom ne omejujemo gledanja televizije, 

saj lahko tako povzročimo obratni učinek. Pomembno je, da so starši dober zgled in 

da jih otrok lahko vidi pri branju. 
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5 SKLEP 
 

Na podlagi informacij, do katerih smo prišli pri raziskovanju literature, in rezultatov, 

ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika, lahko sklepamo, da imata 

televizija in knjiga kot medija skoraj enako vlogo pri govornem razvoju predšolskega 

otroka. Lahko bi rekli, da je vloga televizije malenkost večja, saj je le-ta v otrokovem 

okolju bolj zastopana.  

Kamor koli se obrnemo, povsod vidimo zaslone, slike, oglase, kar nedvomno vpliva 

na otrokovo izbiro, želje in pogled na svet. Poleg tega, da so današnje generacije 

otrok že od plenic obdane s tehnološkimi napredki, sta pomembna tudi izbira in 

način življenja njegovih staršev. Ti vse več časa preživljajo prav za pisanimi zasloni 

in vse manj ob knjigah. Otrok jih seveda opazuje, se od njih uči in prevzema njihove 

navade ter poglede na svet.  

Stanje s televizijo pa ni tako slabo, če je otroku ponujena prava vsebina. Skoraj vsi 

anketiranci zatrjujejo, da je otrok pred zaslonom le takrat, kadar je na vrsti otroški 

program. Ta program risank, ki ga večina otrok redno spremlja, je sicer otroku 

prijeten, vendar v tem sklopu risank skorajda ni takih, ki bi v večjem delu vplivale na 

govorni razvoj predšolskega otroka. Starši v veliki večini sploh ne pomislijo na 

otrokov govor ob tem, ko je le-ta brez besed prilepljen na zaslon, ali pa to ''luknjo'' na 

govornem področju zapolnijo s knjigami. Tak način seveda ni napačen, še bolje pa 

je, kadar se televizijska vsebina poveže z bralno. Če gre verjeti različnim raziskavam 

na tem področju, potem je zmagovalna kombinacija za otrokov govor in jezik, če 

kombiniramo televizijo in knjigo. Prva pozitivno vpliva na otrokovo boljše 

razumevanje besedil, pri drugi pa otrok preizkuša učinek prvotne dejavnosti.  

 

Glede na anketne rezultate lahko vseeno trdimo, da se večina staršev trudi, da knjiga 

pri otroku ne bi izgubila pomena. Večina zatrjuje, da otrokom redno berejo in da 

otroci vsebino obnavljajo, kar je zelo ugodno za otrokov govorni razvoj. Očitno pa se 
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njihov trud ne pomika v pravo smer, saj bi se večina otrok ob ponudbi knjige in 

televizije odločila za slednjo.  

Odrasli so tisti, ki se ne zavedajo, da iz korenine vijolice ne more pognati trobentice 

in obratno. Skratka, pomembno je, da starši prvotno pri sebi razčistijo, ali so ljubitelji 

knjige in če niso, morajo iskati načine za izboljšanje govornega razvoja otroka pri 

drugih dejavnostih. To bi pomenilo, da ob večinski prisotnosti televizije v 

družinskem krogu otroku poiščejo kakovostno vsebino, ki spodbuja govorne 

sposobnosti. Tako bi bil volk sit in koza cela. Otrok pa po vsej verjetnosti ne bi 

naokoli vpil ''Strela McQueen''.  

Vsekakor sem še vedno mnenja, da ima otrok, ki mu je privzgojena ljubezen do 

knjige, večjo prednost, več možnosti v prihodnosti in boljši položaj na govornem ter 

jezikovnem področju. Ne le, da bo njegovo besedno izražanje že v rosnih letih boljše 

od vrstnikov, ki ne berejo, in njegovo besedišče širše, temveč bo tudi kasneje imel 

večje možnosti za uspeh, lažje bo izrazil svoja stališča, občutke, njegova domišljija 

bo bolj bogata in večja bo verjetnost, da bi nekega dne lahko postal tudi dober pisec.  
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7 PRILOGE 

 

Anketni vprašalnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANKETA 

 

Sem absolventka Pedagoške fakultete UL, smer Predšolska vzgoja. Empirični del 

diplomske naloge z naslovom Vloga televizije in knjige kot medijev v govornem 

razvoju predšolskih otrok obsega tudi anketni vprašalnik, ki je pred Vami. Anketni 

vprašalnik je anonimen. Podatki, zbrani ob koncu raziskave, bodo uporabljeni le v 

študijske namene. Že vnaprej hvala za sodelovanje. 

Nina Popović 

 

1. Kaj od naštetega po Vašem mnenju spada k medijem? (obkrožite lahko več 

odgovorov) 

a) knjige 

b) televizija 

c) računalnik 

č) mobilni telefon 

d) slikanice 

e) otroške revije 

f) glasba 

 

2. Koliko ur na dan Vaš otroka gleda televizijo? (obkrožite črko pred odgovorom) 

a) od pol ure do ene ure 

b) od ene ure do dve uri 

c) od dve do tri ure 



 

 

3. Ali gledate televizijo skupaj z Vašim otrokom? (obkrožite črko pred danim 

odgovorom) 

a) da  

b) ne 

c) včasih 

 

4. Kakšen program je najpogosteje na sporedu, ko Vaš otrok gleda televizijo? 

(obkrožite črko pred odgovorom, možnih je več odgovorov) 

a) informativni (poročila, novice) 

b) zabavni (filmi, oddaje, dokumentarni filmi) 

c) otroški (risanke, otroške oddaje) 

 

5. Ali otroku sami določite, kateri program bo gledal na televiziji? (obkrožite črko 

pred odgovorom) 

a) da  

b) ne, sam si izbere 

 

6. Ali se ob gledanju televizije z otrokom pogovarjate o predvajanem programu? 

(obkrožite črko pred odgovorom) 

a) da 

b) ne 

c) včasih 

 



 

 

7. Ali ste že kdaj opazili, da Vaš otrok v vsakdanji rabi jezika uporablja izraze, izreke 

iz risank, filmov, oddaj? (obkrožite črko pred odgovorom) 

a) da, večkrat 

b) le nekajkrat 

c) nikoli 

 

8. Če ste na 7. vprašanje odgovorili z odgovorom a ali b, na spodnjo črto navedite 

nekaj primerov, ki se jih spomnite.  

__________________________________________________________________ 

 

9. Kolikokrat na teden z otrokom preberete knjigo (slikanice, pravljice)? (obkrožite 

črko pred odgovorom)  

a) enkrat do dvakrat 

b) dvakrat do trikrat 

c) trikrat do štirikrat 

č) petkrat in več 

 

10. Ali se z otrokom pogovarjate o prebrani vsebini? (obkrožite črko pred 

odgovorom) 

a) da  

b) ne  

 



 

 

11. Kako pogosto otrok obnovi zgodbo, ki jo je slišal? (obkrožite črko pred 

odgovorom) 

a) vedno 

b) pogosto 

c) le občasno 

č) nikoli 

 

12. Kaj po Vašem mnenju najbolj in kaj najmanj vpliva na govorni razvoj otrok? 

(odgovore stopnjujte z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni največji in 

ocena 5 najmanjši vpliv) 

__ čas, ki ga otrok preživi v vrtcu 

__ druženje s starši 

__ druženje s prijatelji 

__ branje knjig in slikanic  

__ gledanje risank, otroških oddaj 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANKETA 2 

 

Kaj raje počneš, gledaš televizijo ali bereš knjigo? 

 

Televizija 

 

 

 

Knjiga 

 


