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Povzetek 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali lahko ljudsko izročilo, ki ga pogosto vpletamo v 

predšolsko vzgojo, pomaga pri odkrivanju in razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti; 

zanimalo nas je, kako te zmožnosti najbolje razvijati (ples, branje pravljic …), katera nova 

znanja bodo otroci pridobili in kakšen bo njihov napredek po dvomesečnem intenzivnem delu 

z ljudskim izročilom. Ker so v skupinah otroci obeh spolov, nas je zanimalo tudi, ali pride do 

razlik v napredku med spoloma in med različno starimi otroki.  

Da bi prišli do ugotovitev, smo med seboj primerjali dobljene rezultate o predopismenjevalnih 

zmožnostih pred in po dvomesečnem intenzivnem vključevanju ljudskega izročila v vsakdan 

v vrtcu. Rezultate smo dobili s preizkusom (testom), ki so ga reševali predšolski otroci v vrtcu 

Sončni žarek v Stari Loki. 

Dobljeni rezultati so pokazali, da se po dvomesečnem intenzivnem vključevanju ljudskega 

izročila v vsakdan napredek opazi skoraj pri vseh predopismenjevalnih zmožnostih. Ugotovili 

smo, da so deklice naredile večji napredek kot dečki, presenetili pa so nas rezultati otrok 

različne starosti. Poleg pričakovanega napredka pri štiri-, pet- in šestletnikih, so nas negativno 

presenetili rezultati sedemletnikov, ki napredka niso pokazali, in pozitivno presenetili 

triletniki, ki so naredili velik napredek pri vseh predopismenjevalnih zmožnostih. Rezultati so 

pokazali tudi to, da so otroci nadgradili svoje znanje o ljudskem izročilu.  

 

Ključne besede: predopismenjevalne zmožnosti, predopismenjevanje, ljudski plesi, ljudske 

igre, ljudsko izročilo, predšolski otroci 

 

 

 

  



Abstract 

Title: Folk Tradition and Preliteracy of Preschool Children 

The goal of the present MA thesis is to establish whether folk tradition, an important segment 

of preschool education, can in fact help us find out and develop children’s preliteracy skills. 

The author was also interested to find out by means of which method (dancing, storytelling 

…) folk tradition was most effective in discovering and developing preliteracy skills, which 

new skills and knowledge children would acquire through such approach, and what would the 

level of the children’s progress be after intense two-month work involving folk tradition. 

Since the groups chosen consisted of children of both genders, the author was naturally also 

interested to see whether there was any substantial difference in the progress of these children 

based on their gender and different age. 

To come to conclusions, the author compared the results on preliteracy skills before and after 

intense two-month inclusion of folk tradition in every day kindergarten activities. The results 

were obtained by means of a test that preschool children attending kindergarten Sončni žarek 

in Stara Loka were asked to take. 

The results obtained showed that after two months of intense inclusion of folk tradition in 

children’s everyday activities, the progress was detected in almost every preliteracy skill. It 

was also proved that there was a difference in progress between girls and boys, girls made 

more progress than boys. We were surprised by the results of different  ages. In addition to the 

expected progress in four, five and six year old children, the results of seven years olds were 

negatively surprised, because they had not shown the progress. The three years old children 

had positively surprised us, because they have made a great progress in all preliteracy skills. 

The results also have showed that the children learned many new things about folk tradition. 

Keywords: preliteracy skills, preliteracy, folk dances, folk games, folk tradition, preschool 

children 
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»To, kar človek doživlja v mladih letih, kar se kali skozi otroško dušo, 

to ostane odločilo pri odraslem, iz tega rastejo nagibi, dejanja. 

Če se ti v mladih letih do česarkoli vsadi ljubezen ali pa sovraštvo v srce, 

to ostane in se pozneje vedno v taki ali drugi obliki pokaže.« 

(Prežihov Voranc) 
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 Uvod 1

Otroci se s pismenostjo srečujejo že od rojstva, najprej v domačem okolju, kasneje pa tudi v 

vrtcu in drugod, zato je znano, da v šolo ne vstopajo več kot tabula rasa ali prazen list papirja. 

Opazimo lahko, da se je raziskovanje šolske pismenosti, prav zaradi prej omenjenega razloga, 

premaknilo že v predšolsko obdobje; otrokov razvoj branja in pisanja takrat poteka v veliki 

meri spontano in neopazno, v vsakodnevnih dogodkih, poleg tega pa pomembno vpliva na 

pismenost kasneje (Grginič, 2005a). 

 

Pri otrokovem predšolskem razvoju ima pomembno vlogo igra na različne načine, saj med njo 

aktivira lastno poskušanje (napiše nakupovalni seznam za trgovino, recept za zdravilo, vidi 

napise na igračah, v knjigah …), kar je ključ do uspeha oziroma razvoja predopismenjevalnih 

zmožnosti (prav tam).  

 

Za magistrsko delo z naslovom Ljudsko izročilo in predopismenjevanje pri predšolskih 

otrocih smo se odločili zato, ker opažamo, da je v vsaki igri prisoten vsaj kanček ljudskega 

izročila. Zanimalo nas je, kako ga lahko še v večji meri vpeljemo v igro in kako bo to 

pomagalo pri razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti ter ali bodo otroci pridobili nova 

znanja in jih tudi kasneje še uporabljali.  

 

V teoretičnem delu smo podrobneje predstavili predopismenjevalne zmožnosti in dejavnike, 

ki vplivajo na njihov razvoj. Upoštevali smo otrokov razvoj, ki poteka po določenih fazah, in 

pri tem poudarili, da je treba upoštevati mejnike zrelosti in otroka ne siliti v nekaj, kar mu še 

ne ustreza. V zaključnem delu smo predstavili ljudsko izročilo, ki pa je zelo obsežno, zato 

smo se omejili le na otroško ljudsko izročilo. 

 

V empiričnem delu smo združili teoretična spoznanja in z rezultati pokazali, da z intenzivnim 

vključevanjem ljudskega izročila v vsakdan (ples, igra, petje, branje pravljic) pridemo do 

razvoja predopismenjevalnih zmožnosti, poleg tega pa otroci pridobijo veliko novega znanja 

in pri tem še neizmerno uživajo, saj se ves čas igrajo. 
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  Pismenost 2

Pismenost je pojem, ki ga je praktično nemogoče opredeliti le z eno definicijo, saj se 

uporablja v različnih pomenih.  

Pojem pismenost izvira iz latinske besede litteratus, ki označuje »človeka, ki se uči« (Pečjak, 

2010: 11).  

Unesco je leta 1951 pismenost opredelil kot »sposobnost osebe, ki lahko z razumevanjem 

prebere in napiše kratko, preprosto besedilo o vsakdanjem življenju« (The Literacy 

Dictionary, 1995: 140), leta 1956 pa je definicijo dopolnil: »Oseba je funkcionalno pismena 

takrat, kadar obvladuje znanje in spretnosti branja in pisanja, ki ji omogočajo učinkovito 

funkcioniranje v vseh okoliščinah, v katerih se zahteva obvladovanje pismenosti« (Bake in 

Street, 1996, v Možina idr., 2000: 35). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je pismenost opredeljena kot znanje branja in 

pisanja. Pismen je torej tisti, ki zna brati in pisati.  

Pismenost, kot jo opredeljuje M. Cencič (1999), je zapleteno, sestavljeno in povezano dejanje 

in proces, ki ne obsega le branja in pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje.  

Tudi I. Saksida (2010) meni, da je opismenjevanje v okvir razvijanja pismenosti postavljeno 

kot obvladovanje vseh štirih dejavnosti (branje, pisanje, poslušanje, govorjenje). 

Predopismenjevanje v magistrskem delu je razumljeno kot porajajoča se pismenost oziroma 

del zgodnje pismenosti, saj je porajajoča se pismenost prva stopnja v razvoju zgodnje 

pismenosti (Pečjak in Potočnik, 2011).  

Ker sta se v preteklosti razširjenost pismenosti v družbi in njena vloga v posameznikovem 

življenju spreminjali, se je posledično skozi zgodovino spreminjalo tudi njeno pojmovanje. 

Pismenost je torej zgodovinsko in kulturno pogojena (Bešter Turk, 2003) in se spreminja 

glede na potrebe in zahteve aktualne družbe (Pečjak, 2010).  
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M. Bešter Turk (2003) piše, da lahko glede na življenjsko obdobje nosilcev pismenosti ločimo 

porajajočo se ali predšolsko pismenost, začetno pismenost, ki se pojavi na začetku osnovnega 

šolanja, pismenost šolajoče se mladine in pismenost odraslih. 

M. Grginič in M. Zupančič (2004) ugotavljata, da je »pripravljanje otroka na učenje branja in 

pisanja postopen in dolgotrajen proces, ki mu v strokovnem jeziku pravijo porajajoča se 

pismenost. Izraz nazorno kaže, da se pismenost poraja, rojeva skozi predšolsko obdobje od 

trenutka, ko otrok prvič vzame v roke svinčnik in prične čečkati ali slikanico in se pretvarja, 

da jo bere, do trenutka, ko se v šoli dejansko prične učiti branja in pisanja« (prav tam: 8). 

Končni cilj je razviti funkcionalno pismenost.  

Navedene opredelitve podajo ugotovitev, da pismenost na človeka vpliva skozi celo življenje, 

kjerkoli in kadarkoli. L. Marjanovič Umek (2001) piše, da se pismenost vedno pogosteje 

razume »kot nadaljevanje porajajoče se pismenosti, ki pa ima svoje začetke v zgodnjih 

socialnih interakcijah med dojenčkom/malčkom ter prvo pomembno osebo v 

malčkovem/otrokovem govornem razvoju in je hkrati v veliki meri povezana z okoljem, 

bogatim s simboli« (prav tam: 29). 

2.1 Razvoj pismenosti 

Kot piše S. Pečjak (2009), je dejstvo, da se razvoj pismenosti začenja že pred formalnim 

šolanjem: »Otroci se tako rekoč od rojstva naprej doma in v okolju srečujejo z različnimi 

bralnimi in pisnimi vzorci, ki jim pomagajo pri spoznavanju sveta, po drugi strani pa jim 

omogočajo tudi socialno interakcijo z odraslimi. Otrokovo pripravljenost na vstop k 

formalnemu opismenjevanju lahko izrazimo s pojmom porajajoča se pismenost. Porajajoča se 

pismenost zajema stopnjo razvitosti nekaterih splošnih in specifičnih sposobnosti, potrebnih 

za uspešen pričetek usvajanja spretnosti branja in pisanja« (prav tam: 11). 

Tudi L. Marjanovič Umek opozarja, da si večina ljudi napačno razlaga, da se opismenjevanje 

otrok začne šele z vstopom v šolo. Opismenjevanje je proces, ki se ne začne šele pri šestem ali 

sedmem letu, temveč traja tako rekoč od rojstva. Šest oziroma sedem let je umetna meja, ki 

smo jo postavili sami – takrat se je večina otrok sposobna naučiti vse simbole naše abecede, s 

pomočjo katerih začne pisati in brati (Kesič in Južna, 2009). 
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Na razvoj otrokove pismenosti vpliva več dejavnikov: njegove intelektualne sposobnosti ter 

družinsko in vrtčevsko okolje. Znotraj njih na razvoj pismenosti vplivajo družinsko branje, 

skupno branje otroka in vzgojiteljice ter prepričanje staršev in vzgojiteljice o pomembnosti 

takšnega branja za razvoj otrokove jezikovne zmožnosti in zgodnje pismenosti (Skubic, 

2013). 

Raziskovalci predšolske pismenosti opisujejo otrokove dosežke na tem področju kot njegovo 

samoiniciativno odkrivanje in raziskovanje pismenosti v okolju. V pismeni družbi se namreč 

otrok že v zgodnjih letih srečuje s pisnim jezikom: znake z napisi vidi na cesti, na naslovnicah 

revij, ki jih berejo odrasli, v izložbah, na prehranskih izdelkih prepozna znane napise, na 

televizijskih zaslonih se srečuje z oglasnimi sporočili, na računalniku pa s simboli na ikonah. 

Vemo, da so otrokovi možgani vse do začetka šolanja zelo dovzetni za govorno-jezikovne 

spodbude, zato je treba čas, ki je namenjen razvoju govora, izkoristiti prav za razvoj te 

funkcije. Kasneje namreč ta dovzetnost upada (Žerdin, 1991). V vsakdanjih pisnih dogodkih 

otrok pridobiva znanje o pomenu in oblikah tiska ter z opazovanjem pisnih dejavnostih 

staršev razvija željo, da se tudi sam udeleži in preizkusi v pismenosti, lastni dejavnosti. M. 

Grginič (2005a) ugotavlja, da večji del otrokovega predšolskega razvoja branja in pisanja 

poteka spontano in neopazno, v vsakodnevnih dogodkih, dokler v določenem trenutku ne 

prepozna prvih znanih črk ali besed. Dejstvo je, da se v prvih letih nauči več kot v katerem 

koli kasnejšem obdobju. Vedno več strokovnjakov ugotavlja, kako velikega pomena so 

jezikovne dejavnosti, ki jih otrokom polagamo v zibelko. Glasno branje in jezikovne 

dejavnosti niso ključnega pomena le za njihov govorni razvoj, temveč odločilno vplivajo tudi 

na splošni razvoj (umski, čustveni in socialni) (Ločniškar in Osredkar, 2006). 
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2.2 Zgodnja pismenost 

Zgodnja pismenost je proces, v katerem se med seboj prepletajo vse sporazumevalne 

dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje), zato zajema celotno predšolsko obdobje 

in začetek osnovnošolskega izobraževanja. »Učenje branja in pisanja torej ni nekaj, s čimer 

pri učencih pričenjamo šele z vstopom otroka v šolo (1. razred), ampak proces, ki ga z 

všolanjem otroka le bolj intenzivno in sistematično nadaljujemo na točki razvoja pismenosti, 

ki jo je ta že dosegel« (Pečjak in Potočnik, 2011: 62). 

D. Barone, M. Malette in S. Xu (2005, v Pečjak, 2010) predstavljajo model zgodnjega razvoja 

pismenosti, ki se deli na tri stopnje: porajajoča se pismenost, začetna pismenost in prehodna 

pismenost. 

Preglednica 1: Kazalci razvoja zgodnje pismenosti (Barone idr., 2005, v Pečjak, 2010) 

Stopnja Branje Pisanje Prepoznavanje besed 

Porajajoča 

se 

pismenost 

Nima predstave o besedi. 

Pretvarja se, da bere. 

Zapomni si znana besedila. 

Ko ga vprašamo o tem, kaj je 

prebral, sicer navede 

posamezne delčke, ne obnovi 

pa vsebine. 

Pretvarja se, da piše. 

Prepozna razliko 

med sliko in pisavo 

oziroma zapisom. 

Čečkanje. 

Za pisanje besed 

uporablja slučajno 

izbrane črke ali 

številke ali le 

začetne soglasnike. 

Začetna 

pismenost 

Ima predstavo o besedi. 

Bere besedo za besedo. 

Tudi pri tihem branju 

vokalizira (bere polglasno, 

šepetaje …). Če ga vprašamo, 

kaj je prebral, najpogosteje 

ponovi prebrano z istimi 

besedami. 

Piše črko za črko. 

Piše počasi, vendar 

drugi lahko 

preberejo, kaj je 

napisal. 

Ne piše veliko 

(besedila). 

Premakne se od 

uporabe začetnih in 

končnih soglasnikov 

ter v enozložne 

besede začne 

vključevati tudi 

samoglasnike (npr. 

PEK). 
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Prehodna 

pismenost 

Bere tiho. 

Bere tekoče; pogosteje kot 

besedo bere skupine besed. 

Če ga vprašamo, kaj je 

prebral, lahko dobesedno 

obnovi, povzame vsebino s 

svojimi besedami ali opiše 

lasten odnos do prebranega. 

Piše lahko besedo za 

besedo in posamezne 

skupine besed. 

Piše hitreje in napiše 

več oziroma daljše 

besedilo. 

V procesu pisanja se 

lahko usmeri na 

pomen povedi in ne 

le na zapis 

posameznih besed. 

Ima predstavo o 

natančni izgovarjavi 

in zapisu večine 

besed. 

Težave ima lahko z 

zapisovanjem 

daljših, manj znanih 

besed. 

Prepoznava, da se 

določene besede 

zapišejo drugače, kot 

se izgovorijo (npr. 

avto in ne auto, 

metulj in ne metul). 

Ob vsem tem ne smemo pozabiti na individualni razvoj posameznika, zato se moramo 

zavedati, da teh kazalcev ne moremo avtomatično povezovati s šolskimi razredi. Na stopnji 

porajajoče se pismenosti so predšolski otroci, na stopnji začetne pismenosti otroci v 

predšolskem obdobju in tudi nekateri učenci v prvem razredu, na prehodni stopnji pa učenci 

od drugega do četrtega razreda. »Med posameznimi ravnmi pismenosti ni ostro začrtanih 

meja, niti z vidika razvoja skupine otrok niti z vidika razvoja posameznega otroka« (Pečjak, 

2010: 49). 

V magistrskem delu nas zanima predvsem, kakšna je pismenost ob koncu predšolskega 

obdobja, zato bo naslednje poglavje namenjeno tematiki, ki se osredotoča na porajajočo se 

pismenost. 
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2.3 Porajajoča se pismenost  

Izraz porajajoča se pismenost je nekje v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zamenjal 

zastarel izraz pripravljenost za branje in pisanje, ki predpostavlja, da je treba pred začetkom 

branja in pisanja uriti različne predbralne in predpisalne spretnosti (v nadaljevanju), kar se 

ujema s porajajočo se pismenostjo, ki poudarja, da je opismenjevanje postopen in dolgotrajen 

proces, ki se začne že v zgodnji predšolski dobi (Pečjak, 2003).  

Pri razvoju porajajoče se pismenosti je ključnega pomena obdobje zgodnjega otroštva. Otroku 

je namreč treba veliko brati in se z njim pogovarjati oziroma, kot pojasnjuje B. D. Jurišič 

(2000), je porajajočo se pismenost treba spodbujati »na vsakem koraku, kar naprej in na čim 

več možnih načinov« (prav tam: 4). Tako ne smemo pozabiti na vpliv okolja (npr. vrtec, 

skupno branje staršev in otrok, opazovanje staršev pri branju). 

Tudi M. Grginič (2008) ugotavlja in predstavlja več različnih poti, ki so v pomoč otrokom na 

poti do pismenosti. Na prvo mesto postavlja vlogo igre, saj so otroci takrat najbolj motivirani 

in se njihove potrebe po gibanju in govoru, ki so značilne za njihovo starost, tudi najbolje 

pokažejo. Med dejavnostmi, v katerih so upoštevane razvojne značilnosti otrok, avtorica 

izpostavlja štiri, in sicer: 

• jezikovne dejavnosti, ki so povezane s knjigo (izdelava skupne knjige, skupno branje, 

različne besedne igre …); 

• okolje (revije, časopisi, telefonski imeniki, kotički, opremljeni s pisnimi besedili, 

obisk knjižnice …); 

• simbolno igro (otroci aktivno nadgrajujejo znanje in spretnosti, v okoliščinah igre 

imajo veliko možnosti za funkcionalno branje in pisanje); 

• abecedne igre (gibalno-govorne igre, igre z opazovanjem predmetov v prostoru, 

razvijanje grafomotoričnih spretnosti, gibalno-rajalne igre in igre za fonološko 

zavedanje).  

Najbolj izstopajoča značilnost v tem obdobju je, da se otrok pretvarja, da bere in piše, kar 

pomeni, da prihaja do spontanega porajanja pismenosti. Knjigo ima med branjem lahko 
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obrnjeno na glavo in najbolj ga zanimata sredina in konec zgodbe (Pečjak, 2010) Tako se 

lahko strinjamo z B. D. Jurišič (2000), ki navaja, da porajajoča se pismenost »obsega tiste 

spretnosti, znanja in stališča, ki naj bi bili razvojni predhodniki klasičnim oblikam branja in 

pisanja« (prav tam: 4). 

  Opismenjevanje 3

Opismenjevanje je opredeljeno kot učiti oziroma poučevati pisanje in branje, opismeniti pa 

naučiti se brati in pisati (SSKJ). 

Za razvoj pismenosti na različnih ravneh je bistvenega pomena premišljeno in sistematično 

delo v obdobju porajajoče se pismenosti oziroma v predbralnem in predpisanem obdobju 

(Cotič in Medved Udovič, 2011). V magistrskem delu bomo torej govorili o 

predopismenjevanju.  

N. Zrimšek (2003) piše: »Opismenjevanje je proces, v katerem se posameznik usposobi za 

branje in pisanje najrazličnejših besedil, si z njimi v vsakdanjem življenju pomaga in jih zna 

uporabljati. Piše, da je zaradi zgodnejšega všolanja otrok v devetletno osnovno šolo treba 

definirati tisti del pouka, ki je primeren za šestletnike. Temeljna faza v procesu 

opismenjevanja je začetno opismenjevanje, ki obsega tako pripravo na branje in pisanje kot 

sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja. 

Priprava na sistematično opismenjevanje zajema razvijanje več vrst sposobnosti in spretnosti, 

ki jih imenujemo kar predopismenjevalne« (prav tam: 7).  

Vsak razvoj ima svoj optimalni čas, ki je za razvoj neke funkcije najugodnejši. Optimalni čas 

opismenjevanja je tisti, v katerem otrok pokaže pripravljenost, željo, zanimanje ter zmožnost 

za učenje branja in pisanja. Razvoj je lahko optimalen, če so take tudi okoliščine. V tihem 

okolju otrok ne more dobro razvijati svojega jezika in v nepismenem okolju se ne bo začel 

spontano opismenjevati (Žerdin, 2003). 
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M. Grginič (2005b) je v številnih raziskavah porajajoče se pismenosti potrdila, da otroci pred 

vstopom v šolo že veliko vedo o pisnem jeziku. »Vendar pa se moramo zavedati, da razvoj 

predšolske pismenosti poteka počasi. Otroci se torej postopoma in v daljšem časovnem 

obdobju približujejo pismenosti (od tod pojem porajajoča se pismenost), to pa pomeni, da ob 

pismenih spretnostih oblikujejo tudi učne strategije, ki jim pomagajo, da prihajajo do 

pismenega znanja, ki jih v tistem trenutku še posebej zanima. Iz lastnih pedagoških izkušenj 

in iz številnih raziskav je znano, da otroke majhni uspehi (bralni ali pisalni) navdušijo in jih 

spodbudijo k novemu raziskovanju pisnega jezika. To pa so tudi razlogi, zakaj naj bi že v 

vrtcih načrtno in dnevno vpeljevali več pismenih dejavnosti, ki bi vsem otrokom omogočale 

dejavnejšo vlogo v razvoju predbralnih in predpisalnih spretnosti« (prav tam: 74). 

3.1 Predopismenjevanje  

Predopismenjevanje je zmožnost, znotraj katere otrok razvija predpisalno in predbralno 

zmožnost. Da se ti dve zmožnosti razvijata in postaneta dobra temeljna za kasnejše branje in 

pisanje, je potrebnih še veliko drugih sposobnosti in spretnosti (vidno in slušno razločevanje 

in razčlenjevanje, razvoj motorike, orientacije, koncept tiska itd.), poleg tega pa mora otrok 

pridobiti in razviti tudi sposobnost sledenja in upoštevanja navodil. Vse to otrok počasi 

razvija v predšolskem obdobju in tudi kasneje, s pomočjo didaktičnih iger (družabne, 

jezikovne itd.), ki jim dajo različne priložnosti, dovolj časa in pozitivno doživljanje (Grginič, 

2009).  

V nadaljevanju bomo opredelili pozornost, motivacijo in pomnjenje, ki so poleg 

predopismenjevalnih zmožnosti bistvenega pomena za učenje.  

• Pozornost je zelo pomembna zaznavna sposobnost, ki otroku omogoča selektivno 

usmerjanje miselne energije (Grginič, 2010). Učitelj in vzgojitelj imata pomembno 

nalogo, in sicer naj bi že zelo zgodaj začela z vzdrževanjem in spodbujanjem pozornosti 

na različne načine (z verbalnim pozivom »Otroci, sledi nekaj pomembnega!«, s 

spremembo tempa in glasnosti govora itd.), največ pa bi dosegla z aktivnim vzbujanjem 

zunanjih in notranjih dražljajev (Marentič Požarnik, 2000). 

Študije so pokazale, da imajo otroci s pomanjkanjem pozornosti in motnjami 

hiperaktivnosti na začetku formalnega šolanja pogosto težave, saj so navadno hitrejši pri 
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delu, nesistematični, nenatančni, prekinjajo šolsko delo, ker jih vsak dražljaj iz okolja 

zmoti pri delu. Njihovi izdelki so nedokončani in pomanjkljivi, prav tako ne uspejo 

poslušati sogovornika do konca (Porenta in Šalehar, 2004). 

Pisanje in branje zahtevata, da otroci svojo pozornost usmerjajo, nadzorujejo in 

sistematično premikajo od sporočila k drugemu sporočilu v določenem zaporedju, zato je 

pomembno, da je klima v razredu ali igralnici prijetna, vzdušje pa umirjeno in sproščeno 

(Grginič, 2010). 

• Motivacija  je zelo pomemben element pri opismenjevanju, saj nanjo lahko gledamo kot 

na gonilno silo, ki nas prisili, da ravnamo v skladu z nekim ciljem. V našem primeru je 

povezana z začetki učenja. B. Marentič Požarnik (2000) piše, da je motivacija »vse, kar 

daje pobudo za učenje, ga usmerja, mu daje intenzivnost, trajanje in kakovost« (prav tam: 

184).  

Zavedati se moramo, da vseh otrok, v prvem razredu in tudi že prej, ne moremo izenačiti. 

Pri načrtovanju dejavnosti moramo izhajati iz stvarnih ocen zmožnosti za vsakega 

posameznika posebej (otroci z veliko in nič predznanja, nadarjeni, tisti s težavami). Pri 

tem ima motivacija velik pomen. Izogibati se je treba prevelikim zahtevam, ki bi 

zmanjšale uspeh in posledično tudi motivacijo za delo, in premajhnim zahtevam za 

nadarjene otroke. Otrok mora ob vsaki nalogi doživeti lasten uspeh (Saksida, 2010). 

Da bi čim manjkrat prišlo do tega, da otrok ne bi doživel lastnega uspeha, je treba več 

pozornosti nameniti različnim vrstam motivacije (pri pouku in v sodelovanju s starši zunaj 

šole). Zavedati se je treba, da poleg največkrat omenjenih – notranja in zunanja motivacija 

– obstaja še veliko drugih različnih motivacijskih spodbud za razvijanje pismenosti 

oziroma začetek učenja. Med različnimi motivacijskimi dejavniki (notranja, zunanja in 

socialna/situacijska motivacija, osebni interes, razvijanje interesov, soodločanje pri izbiri 

kakovostnega gradiva, dosežek in uporaba znanja, realna povratna informacija, uporaba 

znanja v pogovoru) je mogoče vzpostaviti preplet dolgoročnega motivacijskega ravnanja v 

šoli (Saksida, 2016). 

Da pri načrtovanju dejavnosti ne bomo pripravili ogromno dejavnosti le zato, da bi zajeli 

vse motivacijske dejavnike, M. Šebart Kovač in J. Krek (2009, v Saksida 2016) 
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opredeljujeta skupna izhodišča, ki jih je dobro upoštevati, da bodo v dejavnostih zajeti 

različni motivacijski dejavniki, ki bodo vplivali in pomagali vsem otrokom ne glede na 

zmožnosti, in sicer so to uporaba in branje raznovrstnih gradiv (učbeniki, slikanice, branje 

različnih zvrsti in vrst besedil, preglednic, sporočil ...); različno zahtevna gradiva, 

prilagojena zmožnostim otrok (manj in bolj zmožni, razvijanje različnih interesov ...); 

sestavljanje različnih ravni zahtevnosti bralnih in pisnih nalog; uporaba raznovrstnih 

bralnih in pisnih nalog (od reproduktivnih do ustvarjalnih); branje kot inkulturacija 

(gradiva, ki so veljavni dokument za javno šolo, branje gradiv kot spoznavanje tradicije, 

priložnost za aktualizacijo tem oziroma besedil); avtoriteta učitelja (naj se ne odpove 

zahtevam, cilji morajo biti doseženi, četudi s samostojnim delom učenca).  

• Pomnjenje je aktiven proces, s katerim skladiščimo in pridobimo novo znanje, na katerega 

močno vplivajo stališča, pričakovanja in predhodno znanje posameznika. B. Marentič 

Požarnik (2000) ugotavlja, da otroci v zgodnjem šolskem obdobju pomnjenje razvijajo z 

metodo aktivnega učenja (povezovanje obstoječega in novo pridobljenega znanja). 

Največje probleme pri pomnjenju ima lahko otrok s slabšim vidnim ali slušnim obsegom. 

To pomeni, da v okviru vidnega obsega težko ali sploh ne zmore priklicati v spomin dveh 

ali več slik, oblik itd., v okviru slušnega obsega pa ni sposoben ponoviti dveh ali več 

besed/povedi ali pa besede izpušča/ponavlja itd. (Porenta in Šalehar, 2004). 
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 Predpisalna in predbralna zmožnost 3.1.1

Predpisalna zmožnost po mnenju M. Grginič (2005a) zajemajo vaje za zaznavanje orientacije 

v prostoru, koordinacijo (oči – roka) in orientacijo na papirju. V Kurikulumu za vrtce (1999) 

najdemo nekaj ciljev v tej smeri, in sicer na področju gibanja: razvijanje prstne spretnosti (t. i. 

fina motorika) in razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja. Vse to je posledično 

povezano z razvojem sposobnosti za vidno zaznavanje.  

Pred načrtovanjem nalog, s katerimi bomo razvijali predpisalno zmožnost, je dobro vedeti in 

razumeti razvoj pisanja, ki ga je E. Sulzby (1990, v Grginič, 2005a) zelo dobro teoretično 

opredelila:  

• prva oblika otrokovega pisanja so čačke, ki jih uporablja nekje do drugega leta 

starosti; v tem obdobju posnema odrasle osebe; 

• nekje pri treh letih posnema napisane besede z znaki – ti po značilnostih lahko že 

spominjajo na črke; 

• naslednja stopnja je zapis naključnih črkovnih verig, ki ji sledijo vzorčne, na koncu pa 

se pojavijo verige iz črk otrokovega imena; podoba verige ni povezana s pomenom; 

• med tretjim in četrtim letom otrok začne z domiselnim črkovanjem; glasovi in črke se 

ne ujemajo, saj uporablja črke za zlog ali glas; 

• formalno pisanje se začne razvijati v drugem razredu OŠ z upoštevanjem vseh 

zakonitosti. 

Pri razvoju predbralne zmožnosti sta pomembna glasovno in grafično zavedanje. Veliko 

vlogo pri tem ima odrasla oseba (starši, vzgojitelj, kasneje učitelj). Tako glasovno kot 

grafično zavedanje lahko začnemo razvijati že zelo zgodaj, saj ju pridobimo z različnimi 

igrami, kjer sta v ospredju glas in beseda (glasno branje pravljic, iskanje rim/ugank, ritmična 

spremljava govorjenja – npr. ploskanje in topotanje, prstne igre, izštevanke itd.), z 

opazovanjem predmetov v prostoru in iskanjem razlik/podobnosti (npr. ločuje likovni in 

črkovni del, prepozna in išče določene črke, z očmi potuje po vzorcu/labirintu, prepozna 

pogoste napise iz svoje okolice, bere piktograme) (Grginič, 2005a). 
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Starši že v otroštvu otroku berejo knjige, kar kasneje bistveno vpliva na otrokovo uspešno 

branje v šoli. S tem vplivajo na njegov odnos do branja. Pomembno je, da odrasli prisluhne 

vprašanjem, ki jih otrok postavlja o prebranem besedilu, vendar šele po končanem branju. 

Otroci namreč zelo hitro izgubijo pozornost za poslušanje, vendar isto besedilo radi poslušajo 

večkrat. Če to upoštevamo, se zavedamo, da otrok s tem prihaja na neko stopnjo, kjer že sam 

»bere« (gleda slike in pripovedujejo zgodbo), postopoma se osredotoča na besedilo in 

minimalno bere. Glede na vse to je M. Grey (1925, v Grginič, 2005a) utemeljil pet bralnih 

stopenj, skozi katere gre vsak posameznik na poti do zrelega branja:  

• prva stopnja: otrok si v predšolskem obdobju in prvem razredu osnovne šole pridobi 

izkušnje za nadaljnji razvoj branja, in sicer razvije sposobnost pripovedovanja in 

govornega razumevanja; 

• druga stopnja: v prvem razredu se začne začetno obdobje bralnega pouka; proti koncu 

prvega razreda si otrok že hitro zapomni kratka besedila, ki jih lahko neodvisno, tiho 

in samostojno bere; 

• tretja stopnja: razvijanje bralnih spretnosti in sposobnosti se nadaljuje v drugem 

razredu osnovne šole – tam otrok hitro napreduje, bere namreč že z razumevanjem; 

otroci hitreje berejo tiho kot glasno; 

• četrta stopnja: med četrtim in šestim razredom pride do razvijanja pomembnih bralnih 

tehnik in strategij, kjer gre za intenzivno branje doma in v šoli; otrok bere različne 

zvrsti literature; 

• peta stopnja: otrok med sedmim in osmim razredom in še bolj v srednji šoli razvije 

jasna in specifična bralna stališča, ob tem pa stopnjuje zahtevnost besedil.  

 

 Vidno razločevanje in razčlenjevanje 3.1.1.1

S. Pečjak (1999) in M. Grginič (2010) omenjata tri vrste procesov v razvoju zaznavnih 

sposobnosti. Razvoj vidnega zaznavanja naj bi se pri otroku začel že zelo zgodaj, in sicer 

ko je še dojenček. Takrat najprej loči obraze, znane od neznanih, z leti pa postane bolj 

pozoren na vse bolj zapletene vzorce. Tudi kasneje otroci podrobnosti še ne zaznajo, so 
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pa pozorni na videz in obliko. Za predšolsko obdobje je značilno celostno in globalno 

zaznavanje, in sicer najprej ločijo predmete iz svoje okolice, šele nato druge oblike 

(geometrijski liki, črte). Triletnik naj bi ločeval od tri do sedem črk, petinpolletnik pa že kar 

95 odstotkov vseh črk. 

M. Grginič (2010) dodaja, da vidnemu zaznavanju sledi razločevanje oziroma diferenciacija 

in nato identifikacija. Zmožnost identifikacije je odvisna od razvite sposobnosti zaznavanja, 

razločevanja in pomnjenja. Proces identifikacije poteka pri branju. 

N. Zrimšek (2003) piše, da stopnjo razvitosti vidnega razločevanja lahko določimo glede na 

črke, ki jih otroci najlažje ločijo med seboj. Sposobnost identifikacije črk je namreč zadnja 

stopnja v razvoju, ki se utrdi z učenjem vloge črk v besedah – gre za sposobnost zaznavanja 

zaporedja črk v besedah.  

Nekateri otroci imajo pri vidnem razločevanju težave, vzroke zanje pa nekateri avtorji vidijo 

predvsem v zaznavni nezrelosti, kar pomeni, da so procesi vidnega razločevanja v veliki meri 

odvisni od procesov živčnega zorenja. Večina avtorjev se strinja, da jim vidno razločevanje 

lahko olajšamo z opazovanjem razlik in podobnosti na slikah in besedah. Imeti morajo tudi 

priložnost, da črke gledajo in zapisujejo. Na hitrost branja črk/besed vpliva urjenje v tem, da 

iz posameznih črk v pravem zaporedju sestavljajo besede. M. Grginič in M. Zupančič (2004) 

opredeljujeta, da »razločevanje dveh črk ne predpostavlja istočasno že sposobnosti 

prepoznave teh črk. Prepoznava črke zahteva, da si je otrok črko zapomnil, torej je 

prepoznava možna, če se otrok s črkami večkrat srečuje, npr. ob branju knjig in pregledovanju 

drugega tiskanega gradiva. Za natančno branje in pisanje pa mora otrok razviti tudi 

sposobnosti zaznavanja zaporedja črk v besedi« (prav tam: 10). 

  



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA KRIŽAJ ANJA; MAGISTRSKO DELO 
 

18 
 

 Slušno razločevanje in razčlenjevanje 3.1.1.2

Raziskave kažejo, da so sposobnosti slušnega zaznavanja veliko pomembnejše pri učenju 

branja in pisanja kot prej opisane sposobnosti vidnega zaznavanja. Prav tako ugotavljajo, da 

so te sposobnosti najpomembnejše za začetek opismenjevanja oziroma le-tega celo 

pogojujejo, saj otrok, ki ima težave s slušno pozornostjo, slabo razlikuje med seboj podobne 

glasove. Zaradi teh težav dela napake pri branju in zapisu po nareku ter analizi in sintezi 

besed (Porenta in Šalehar, 2004). 

Sposobnost slušnega razčlenjevanja je členitev besed na posamezne glasove. Zavedati se 

moramo, da je za otroke odnos med črko in glasom abstrakten, kar pomeni, da je nujno, da se 

bodoči bralci in pisci zavedajo povezave med pisno in glasovno predstavitvijo jezika; 

zavedanju le-tega rečemo glasovno zavedanje (Rayner in Pollatsek, 1989, v Zrimšek, 2003). 

Avtorji številnih raziskav (Cunningham, 1988; White Hurst in Lonigan, 2001; Goswami, 

2001, v Grginič, 2005a) opredelijo glasovno zavedanje kot sposobnost upravljanja z glasovi 

jezika – neodvisno od pomena. Med sposobnosti glasovnega zavedanja prištevamo:  

• sposobnost glasovnega razločevanja (ločevanje posameznih glasov med seboj v 

besedah, razločevanje dolžine besed, npr. vrtnica – pes) (Pečjak, 1999); 

• sposobnost glasovnega razčlenjevanja (otrok razčlenjuje povedi na posamezne besede, 

besede na zloge (zlogovanje) in posamezne glasove (glaskovanje); 

• sposobnost rimanja (otrok slišani besedi poišče rimo, tj. da pove besedo, ki se s slišano 

ujema v zadnjem poudarjenem zlogu, npr. kitara – omara) (Grginič in Zupančič, 

2004). 

 »V strokovni literaturi najdemo mnogo longitudinalnih študij, ki potrjujejo, da lahko s 

sistematičnim urjenjem pred začetkom opismenjevanja pomembno razvijemo sposobnosti 

glasovnega zavedanja in s tem pozneje vplivamo na boljše bralne spretnosti učencev. Pri tem 

najboljše rezultate pokažejo tisti treningi, ki so povezovali urjenje v sposobnostih glasovnega 

zavedanja s povezovanjem črk.« (Grginič in Zupančič, 2004: 11) Sposobnosti glasovnega 

zavedanja moramo pričeti razvijati dovolj zgodaj in ne šele takrat, ko se otrok začne učiti brati 

in pisati, najlažje tako, da vaje postanejo sestavni del didaktičnih oziroma usmerjenih nalog: 

igre z glasovi (priplula je ladja), abecedne igre (tombola, človek, ne jezi se …), rajalne igre 
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(bela, bela lilija), vodenje slepca (pilot in kontrolor letenja), družabne/socialne igre (konjiček, 

kdo te jaha, noč – dan) (Grginič, 2009). 

 Orientacija 3.1.1.3

Orientacija je zelo pomembna, saj je osnova za razvoj mišljenja, socializacije in 

psihomotorične spretnosti. Otroci se najprej orientirajo na telesu, nato v prostoru in nazadnje 

na papirju. Orientacijo na lastnem telesu razvijamo s pomočjo igre, tako se najlažje začnejo 

zavedati svojega telesa, medtem ko orientacijo v prostoru razvijamo s pomočjo opisovanja 

izbranega objekta v prostoru (kakšne barve je, kje se nahaja, kaj je pred, v, na, ob tem 

predmetu …) (Zrimšek, 2003). 

A. Porenta in M. Šalehar (2004) pišeta, da mora biti otrok zelo zgodaj dobro prostorsko 

organiziran, saj se že v prvem razredu sreča z navpično (tabla) in vodoravno (list) dimenzijo v 

ravnini. Pomembno je, da se tega zavedamo in orientacijo razvijamo postopoma, zato je 

dobro, če učitelj in vzgojitelj načrtujeta razvoj orientacije v skladu s pedagoškim načelom 

postopnosti.  

 Motorika 3.1.1.4

Motorika je »kompleksna sposobnost, od katere je odvisno gibalno funkcioniranje organizma. 

Gibalna učinkovitost se izraža v nenehni soodvisnosti od morfoloških, funkcionalnih, 

konativnih, kognitivnih, socialnih in čustvenih razsežnosti.« (Cemič, 1997: 2.) 

K. Draškovič (2010) je motoriko razdelil na grobo in fino motoriko ter refleksne gibe. Otrok 

mora dobro razviti fino in grobo motoriko, saj bo tako imel manj težav pri opismenjevanju. K 

fini motoriki spadajo drobni gibi, pri katerih posameznik uporablja majhne mišice in razvije 

pincetni prijem. Z vstopom v šolo otrok pincetnega prijema še nima razvitega, kar pomeni, da 

ne zna pravilno držati pisala, prav tako še ne zna oblikovati krožnega giba. Vse to je del fine 

motorike, ki je predpogoj za opismenjevanje. Razvijemo jo s pomočjo grafomotorike (Porenta 

in Šalehar, 2004). 

• Grafomotoriko T. Žerdin (2003) opredeli kot »pisno znamenje za glasove, foneme in za 

pojave stavčne fonemike, kot so črke, ločila in druga znamenja« (prav tam: 20), kar z 

drugimi besedami pomeni gibalno sposobnost za pisanje.  
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Razvoj grafomotorike je povezan z drobno motoriko rok (striženje, sestavljanje kock …), 

saj lahko opazimo povezavo med miselno predstavo in dejanskim izdelkom, prav tako pa 

se izboljšuje tudi koordinacija oko – roka. Razvijamo jo s sistematičnimi gibalno-

grafičnimi vajami, s čimer otroci ozaveščajo grafične poteze, vadijo pravilno držo telesa, 

roke in pisala, prav tako pa zmanjšujejo tudi morebitne razvojne primanjkljaje z 

grafomotoričnega področja (Zrimšek, 2003).  

 Koncept tiska 3.1.1.5

Razvoj koncepta tiska pri otroku je kompleksen in dolgotrajen proces, ki se začne razvijati v 

zgodnjem otroštvu. V ospredju je otrokovo zavedanje, da imata tisk in branje velik pomen v 

vsakdanjem življenju. Ta sposobnost zajema znanje o tem, kaj je to knjiga, kako je 

sestavljena, kje začnemo brati, kje je začetek in kje konec, vključuje tudi ločevanje ilustracije 

od besedila, znanje o funkcijah in oblikah knjižnjega jezika itd. Otrok ima pred vstopom v 

šolo že pridobljene določene izkušnje, saj v starosti od tretjega do šestega leta starosti otrok 

prihaja do spoznanja, da govorjeno lahko zapiše in posledično tudi prebere (Grginič, 2008). 

 Vpliv dejavnikov na predopismenjevanje  3.1.2

Na proces opismenjevanja vplivajo številni dejavniki (Grginič, 2005a): 

• notranji dejavniki – izvirajo iz otroka samega; sem spadajo kognitivni in čustveno-

motivacijski dejavniki; 

• zunanji dejavniki – izvirajo iz otrokovega okolja; sem uvrščamo socialne in 

sociološko-kulturološke dejavnike. 
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 Kognitivni dejavniki 3.1.2.1

Proces razvijanja predopismenjevalnih sposobnosti je v času predšolskega obdobja na višku. 

Kognitivni dejavniki imajo pri predopismenjevanju in tudi kasneje zelo pomembno vlogo, saj 

otroci že od rojstva naprej spontano in neopazno pridobivajo izkušnje o tiskani besedi 

(zavedajo se tiska in pisanja, obstoja glasov in črk, pojavlja se slikovno branje).  

Največ pozornosti je v tem obdobju namenjene otrokovi zmožnosti za učenje branje in 

pisanja, tj. zmožnost dekodiranja. »Dekodiranje pomeni pretvarjanje grafičnega koda (črke), 

ki je dana v pisni obliki, v glasovni kod (glas)« (Pečjak, 2000: 43). Da bi bil otrok kar 

najbolje sposoben dekodiranja, mora imeti razvite naslednje zmožnosti: vidno razločevanje in 

razčlenjevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje ter razumevanje (Grginič, 2005a). 

Pri razvijanju kognitivnih dejavnikov ne smemo prezreti predšolskih izkušenj, saj so ravno v 

tem obdobju otroci odprti za nove stvari. Izkušnje pridobivajo deloma neopazno in spontano, 

in sicer s prvimi poskusi pisanja, med druženji z odraslo osebo ob knjigi, z odkrivanjem 

napisov v okolju itd. Vse te izkušnje jim kasneje pomagajo pri formalnem učenju branja in 

pisanja (Grginič, 2005a). 

 Čustveno-motivacijski dejavniki 3.1.2.2

Razvijanje pozitivnega odnosa, zaupanja in interesa do učenja branja in pisanja na začetni 

stopnji je ključnega pomena za nadaljnje učenje (Browne, 1998). V procesu pridobivanja 

znanja učenci ustvarjajo in si zgradijo lastno sliko o sebi kot učencih, saj se njihovo 

prepričanje o lastni sposobnosti in učinkovitosti povezuje z znanjem in predznanjem pri 

določenem predmetu (Grginič, 2005a). 

Pomemben vpliv na predopismenjevanje imajo tudi čustva in motivacija. Otrok mora zaupati 

v svoje lastne sposobnosti, imeti mora osebne razloge in spodbude za učenje branja in pisanja. 

Predvsem ga zanima, ali bo to znanje v prihodnosti uporabno. Zavedati se moramo, da je 

otrokova motivacija v največji meri odvisna od pozitivnih čustev (veselje, navdušenje, 

zanimanje), ki spodbujajo, in negativnih čustev (jeza, strah, sram), ki zavirajo proces 

opismenjevanja. Prav tako ne smemo pozabiti na vpliv zunanjih dejavnikov, in sicer na 

tekmovalnost in povratno informacijo, ki otroke spodbujata k aktivnemu raziskovanju in 

učenju, kar jih pripelje do vznemirljive izkušnje (Grginič, 2005a). 
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 Socialni dejavniki 3.1.2.3

Socialne okoliščine, v katerih se razvija otrokova pismenost, obsegajo obširno območje, in 

sicer so to izkušnje, ki so pridobljene doma in v vrstniških skupinah. Tesno so povezane s 

socialnimi vlogami in pravili, ki se jih otroci učijo, kar potrdi dejstvo, da so tisti otroci, 

katerih socializacijske izkušnje sovpadajo s šolsko socializacijsko prakso, uspešnejši pri 

procesu opismenjevanja. Vedeti moramo, da pismenost ni pridobljena, ampak je naučena na 

različne načine. To je v svoji raziskavi ugotovila tudi A. D. Pellegrini (2011), ki piše, da 

otroci razvijajo pismeni jezik kot posledico raznolikih socializacijskih izkušenj (vzajemno 

delovanje z drugimi, igra vlog itd.) in skozi malo tesnih odnosov (prijateljstev). Pri vsem tem 

si velja zapomniti, da je kakovost socialnih izkušenj pomembnejša kot njihova raznolikost 

(Grginič, 2005a). 

Prav tako je tu izrednega pomena vloga odraslega (učitelja, vzgojitelja in staršev). Starše 

moramo seznaniti s tem, da otrok sam, brez njihove pomoči, predopismenjevalnih spretnosti 

ne more razviti, saj se jih je treba naučiti z vajo, vendar ne na način, kot ga ponuja kurikulum.  

Prvi otrokovi učitelji in vzorniki so starši, kar potrjujejo tudi raziskave, ki kažejo, da prav 

starši, ki svojemu otroku nudijo oporo in pomoč in se z njim veliko ukvarjajo, odigrajo 

ključno vlogo pri njegovi uspešnosti v šoli. Raziskave kažejo, da raven pismenosti, ki jo 

dosežejo otroci, sovpada z ravnjo pismenosti, ki jo dosežejo njihovi starši. Velika prednost je, 

da je otrok v predšolski dobi zelo dojemljiv in vase vsrkava vse, kar mu ponudimo. Hkrati je 

v družinskem okolju deležen največ individualne pozornosti in ima s tem možnosti za 

individualizirane dejavnosti, ki morajo biti igrive, sproščene in zabavne za vse udeležene 

(Ločniškar in Osredkar, 2006). 

Drugi pomembni odrasli so vzgojitelji in učitelji, ki se morajo sproti dogovarjati, načrtovati in 

analizirate ure. Upoštevati morajo primernost nalog za otrokovo razvojno fazo, saj lahko 

napačna izbira nalog zmanjša motivacijo in zanimanje za delo. Razvoj govora in 

opismenjevanja temelji na dejstvu, da se predšolski otrok razvija kot celota, da zaznava, 

doživlja in spoznava svet okoli sebe s čustvenega, intuitivnega, socialnega in spoznavnega 

vidika, in sicer v aktivni povezavi s svojim fizičnim in socialnim okoljem. Zato poznavanje 

otrokovega razvoja predstavlja pomembno vlogo pri oblikovanju spodbudnega okolja, saj mu 

je treba pripraviti izzive, ki bodo spodbudili njegovo radovednost in raziskovanje; to pa 



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA KRIŽAJ ANJA; MAGISTRSKO DELO 
 

23 
 

pomeni, da mora med otrokom in odraslim, ves čas potekati neka interakcija, odnos, ki je 

pozitivno oblikovan, in sicer zato, da lahko otrok brez zadrege prosi za pomoč (Grginič, 

2009). 

 Sociološko-kulturološki dejavniki 3.1.2.4

Okoliščine, ki jim je otrok izpostavljen, in kulturni dogodki, ki jim je priča, so osnova za 

učenje. Predšolski otrok je zelo aktiven, rad spoznava in raziskuje okolico in se ob tem 

nenehno uči, saj mu dobro spodbudno okolje daje možnost za komunikacijo z vrstniki in 

odraslimi, kar je razvidno tudi iz številnih raziskav, ki ugotavljajo, da otrok že zelo zgodaj 

spoznava pismenost preko lastnega udejstvovanja v socialnih in kulturnih dogodkih, ki 

vključujejo pismene dejavnosti. Če je v to aktivno udeležen, pridobiva nove izkušnje ter gradi 

svoje znanje, sposobnosti in razumevanje za določeno vrsto pismenosti. Pri vsem tem 

moramo paziti, da zaradi morebitnega nasprotovanja ali konkuriranja dveh različnih učnih 

okolij (neuradni domači in uradni šolski) ne pride v neenakovreden položaj, saj ne obstajajo 

samo različne oblike pismenosti, ampak tudi različni načini izvajanja vaj opismenjevanja, kar 

posledično lahko pripelje do težav pri razumevanju opismenjevanja (prav tam).  
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 Otrokov razvoj 4

Za razvoj otrokovih dispozicij v sposobnosti so potrebni ustrezni vplivi iz okolja in otrokova 

lastna dejavnost (Toličič, 1981, v Grginič, 2005a). Pri tem gre za stalen in dinamičen proces 

sprememb v biološkem, čustvenem, socialnem in spoznavnem vedenju v povezavi z 

dozorevanjem in različnimi interakcijami med dejavniki okolja (Grginič, 2005a). Razvoj torej 

poteka po določenih zaporednih stopnjah, ki se med seboj prepletajo in kjer gre za 

vzporednost in povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami in procesi (čustva, mišljenje 

itd.), ki se razvijajo (Kurikulum za vrtce, 1999). Zavedati se moramo, da gre za stalno 

povezavo med otrokovim razvojem, učenjem in poučevanjem. To sta dva celovita procesa, za 

katera ne obstaja ena sama šola, stroka ali smer, ki bi znala to razložiti enako dobro na podlagi 

vseh procesov.  

V nadaljevanju si poglejmo vpliv igre na razvoj mišljenja, ki je zelo pomemben v začetnih 

fazah predopismenjevanja in opismenjevanja in nujno potreben za nadaljnji razvoj in učenje.  

4.1 Razvoj razmišljanja 

Na razvoj pismenosti vplivajo otrokove zmožnosti za učenje branja in pisanja oziroma 

zmožnost dekodiranja, ki zajema vidno in slušno zaznavanje, ter drugi miselni procesi, kot so 

pozornost, razumevanje in zapomnitev. V dejavnostih mora otrok razviti in pridobiti določene 

veščine, zato mu moramo dati dovolj časa in različnih priložnosti, da si lahko pridobi trdne 

temelje za formalno učenje branja in pisanja (Grginič, 2009). 

Po J. Piagetu (1962), ki velja za glavnega predstavnika teorije spoznavnega razvoja, poteka 

otrokov razvoj mišljenja v štirih stopnjah: senzomotorična (0–2 leti), predoperativna (2–7 let), 

konkretno operativna (7–11 let) in stopnja formalnih operacij (11–15 let).  

Te stopnje se v razvoju lahko prekrivajo, vendar niso povezane. Otroci prehajajo na višje 

stopnje tako, da hkrati odgovarjajo na načine, ki so značilni za več kot eno stopnjo, torej da je 

predhodna stopnja priprava za oblikovanje naslednje. Na koncu se vse združijo oziroma 

izoblikujejo povezan sistem struktur, ki je nastal pod vplivom delovanja psihičnega in 

socialnega okolja (Grginič, 2005a). 
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V nadaljevanju si poglejmo dve stopnji. Kot opredeljuje M. Grginič (2005a), se s 

predopismenjevanjem povezuje predoperativna stopnja, z opismenjevanjem pa stopnja 

konkretnih operacij. 

 Predoperativna stopnja 4.1.1

Na tej stopnji otroci začnejo uporabljati bolj zapleteno simbolno mišljenje, ne pa še logike. 

Deli se na dve podstopnji, in sicer na predpojmovno, ki traja od drugega do četrtega leta, in 

intuitivno, ki traja od četrtega do sedmega leta (prav tam). 

 Predpojmovna podstopnja 4.1.1.1

Glavna značilnost stopnje je zagotovo centracija, za katero je značilno, da otrok svojo 

pozornost znotraj problema usmerja le na eno značilnost, vse ostale pa zanemari (Papalia, 

Olds in Feldman, 2003, v Grginič, 2005a). Ena od oblik je egocentrizem, pri kateri otrok ne 

zna ločiti lastne perspektive od drugih in sebe vidi kot središče vesolja (Grginič, 2005a). 

V tem obdobju je njegovo logično mišljenje še nefleksibilno, kar vidimo v ireverzibilnosti, saj 

še ne razume, da določene stvari potekajo v dve smeri oziroma je možna vrnitev v prvotno 

stanje (Papalia, Olds in Feldman, 2003, v Grginič, 2005a). 

Tudi seriacija oziroma »razvrščanje predmetov po vrstnem redu glede na lastnosti, po sistemu 

poskusov in napak« jim dela še težave (Grginič, 2005a: 44). 

 Intuitivna podstopnja 4.1.1.2

Na tej stopnji otrok začne uporabljati simbolno mišljenje, ki pomaga pri razvoju domišljije 

oziroma pri vsem, kar predšolski otrok izraža. To nas pripelje do razvoja simbolne igre, kjer 

se otrok poistoveti z določenim predmetom, osebo, dejanjem iz realnega ali domišljijskega 

sveta. Simbolna igra vpliva na bogatejši besedni zaklad, razvoj govora in socializacije in še na 

mnogo drugih spretnosti, poleg tega pa tudi na predopismenjevanje. Otrok namreč med igro 

posnema odrasle pri njihovih opravilih (pisanje računa, branje, pisanje receptov …) (Grginič, 

2005a). 
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 Stopnja konkretnih operacij 4.1.2

Traja od sedmega do enajstega leta. Na tej stopnji se začnejo miselne akcije, ki jih 

spodbudimo s konkretnimi primeri (Grginič, 2005a). 

Tukaj je otrok že sposoben seriacije (urejanje vrste stvari glede na določeno lastnost) in 

klasifikacije (razvrščanje predmetov v razrede). Za miselne akcije se razvijeta reverzibilnost 

(vrnitev v prvotni položaj) in decentracija (osredotočanje na več vidikov objekta). Razvije se 

tudi konzervacija (količina snovi se ne spremeni, če spremenimo obliko), ki je na 

predpojmovni stopnji še nerazvita (Pečjak, 2000, in Batistič Zorec, 2000, v Grginič, 2005a). 

4.2 Igra in otrokov razvoj 

Odrasli velikokrat zavidamo otrokom, da nimajo nobenega dela in se cele dneve samo igrajo, 

istočasno pa pozabljamo, da je igra njihovo delo in ima pomembno vlogo pri razvoju v 

celostno, harmonično in ustvarjalno osebnost. 

Igra je specifična in pomembna dejavnost, ki je naravno, spontano in načrtovano vpletena v 

Kurikulum za vrtce. Razumljena je kot način razvoja in učenja v zgodnjem obdobju, s katero 

otrok spontano in načrtovano zadovoljuje potrebe po gibanju, razvija telesne sposobnosti in 

duševne razsežnosti ter se hkrati socializira (Marjanovič Umek, 2001). 

Otroška igra je dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi nje same in zaradi lastnega 

zadovoljevanja potreb ne glede na njen končni izid. Z njo se spremeni odnos do realnosti, je 

svobodna, prijetna in notranje motivirana. (Kurikulum, 1999.) 

Otroci so v igri neposredno aktivni s predmeti in pridobivanjem konkretnih izkušenj z ljudmi 

in stvarmi. Z njo razvijajo spretnosti prstov, nadzor nad lastnim telesom, zaznavanje, naučijo 

se sodelovati z drugimi otroki, reševati konflikte in se soočati z lastnimi neprijetnimi čustvi. 

Dejavnosti dopolnjujejo s svojimi idejami in jih nadzirajo, zato so lahko tudi domišljijske, 

nerealne. Igra je svobodna in ni pod vplivom zunanjih pravil; pravila, ki obstajajo, otroci v 

igri sproti spreminjajo (prav tam). 

Igra je dejavnost, ki presega meje realnega sveta, sedanjega časa in odrasle logike. 
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4.3 Ples in otrokov razvoj 

Gibanje ima za človeka velik pomen. Je del življenja, saj nam omogoča premikanje, ob tem 

pa je tudi neizčrpen vir radosti. Kako velik pomen ima, lahko opazimo že pri dojenčkih, ki 

čutijo potrebo po gibalnih občutkih in v njih neizmerno uživajo. Vse to kasneje preraste v 

igro.  

O plesu obstajajo različne definicije, saj ga lahko opišemo kot šport, del sprostitve ali 

umetnost. Skupno jim je poudarjanje pozitivnega vpliva na človeka, njegov razvoj, učenje in 

samozavest. M. Ramovš (1980) ples opredeli kot obliko človekovega izražanja z gibi, ki so 

povezani, ritmično oblikovani v prostoru, istočasno pa ne vsebujejo konkretno namenskih 

gibov (kot pri delu, športu).  

Z njegovo opredelitvijo se strinjata tudi B. Kroflič in D. Gobec (1992), ki prav tako 

poudarjata gibanje in njegov pomen v plesni vzgoji. Gib ni sam sebi namen, ampak je izrazno 

sredstvo, s katerim izražamo misli, počutje, doživetje, čustva, odnos do sveta. Vsak 

posameznik se izraža na svoj način, zato je vsak gib lahko svojevrsten, izviren in kreativen. 

Žal imajo danes plesni gibi simboličen in ne konkreten pomen, razlog za to pa je zgodovinski 

razvoj. 

Poleg giba ima posebno vlogo tudi plesnost. Plesnost je del vsakega človeka in se razvija 

skupaj s telesnim in duševnim razvojem. Ima več elementov (ritem, orientacija, gibčnost …), 

ki se zaradi dispozicij, spodbudnega okolja in posameznikove aktivnosti različno razvijejo; 

nekdo je kljub okornosti v gibanju izrazno zelo prepričljiv, drugi je izrazit oblikovalec 

gibanja, tretji pa izstopa s svojo gibalno domišljijo (Kroflič in Gobec, 1992). 

Osnove plesnosti pri pet-, šest- in sedemletnemu otroku se kažejo kot razčlenjeno gibanje, pri 

katerem že obvlada več različnih gibov istočasno in zaporedno; kaže se tudi v orientaciji. 

Otrok zna sam oblikovati prostor v skupini in samostojno, v ravni in krožni liniji, v različnih 

smereh; natančno zna povzeti gibanje in oblike iz vsakdanjega življenja in narave; sledi ritmu 

in melodiji glasbe; ustvarja lastne ritme v gibanju; zna se vživeti v vzpodbude itd. (Kroflič in 

Gobec, 1992). 
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 Ples kot vzgojno sredstvo 4.3.1

Glasba in ples sta izredno povezana in imata veliko skupnih točk. Ena pomembnejših je ta, da 

sta oba vzgojno sredstvo, ki prispevata k razvoju celovite otrokove osebnosti. Vzgajanje s 

plesom in glasbo je kompleksno, toda predvsem zato, ker se povezuje z vsemi vzgojnimi 

področji, kar pomeni, da predstavlja enakovreden sestavni del predšolske vzgoje kot vsa 

ostala področja (Kroflič in Gobec, 1992). 

Ples in gibanje najdemo povsod, poleg tega pa nam tudi povsod pomagata. Že samo 

poimenovanje nam pove, da sta del telesne vzgoje; pri otroku spodbujamo izvirnost in 

ustvarjalnost, postaneta del glasbene in likovne vzgoje, del intelektualne vzgoje (matematike, 

slovenščine, spoznavanja okolja), saj se z njima razvija občutljivost za gibanje in oblike v 

okolju in prostoru, poleg tega pa se pri tem spodbuja še interes za spoznavanje okolja. Sta tudi 

del igre, ki je otrokom najbližja (prav tam). 

Ples je najpopolnejša oblika igre in najnaravnejša umetnost, ker izvira iz motoričnega nagona 

za aktivnost. Plesna vzgoja je igranje z gibi, kjer otrok vključi lastno telo, prostor, delo s 

skupino. V skupini lahko sodeluje na več načinov, in sicer se lahko vključi v enotno gibanje 

skupine (rajalne igre), prevzame določeno dolžnost, aktivno sodeluje pri gibalnem ustvarjanju 

manjše skupine. Vse to prispeva k razvoju in vzgoji posameznika v skupini ter razvijanju 

pozitivnih medčloveških odnosov (Kroflič in Gobec, 1992). 

»Plesna vzgoja kot gibalna igralna aktivnost omogoča otroku sprostitev notranjih napetosti 

kakršnegakoli izvora. S sprostitvijo ter z možnostjo uveljavljanja in ustvarjanja omogoča 

ponovno vzpostavitev ravnovesja v otrokovi osebnosti.« (Prav tam: 10.) 

 Ples kot sredstvo za učenje 4.3.2

Gibalne dejavnosti imajo velik vpliv tudi na učenje. Da se bo otrok ugodno razvijal, mora 

živeti v prijetnem okolju, počutiti se mora varno, zaščiteno in ljubljeno. Aktivnosti, s katerimi 

se ukvarja, morajo ustrezati njegovi razvitosti in individualnim potrebam (Kroflič, 1984). 

Gibanje v času in prostoru 

Ples se odvija v času in prostoru, ki sta tesno povezana (vsako gibanje ima svoje trajanje in 

obenem pomeni premik v prostoru) in v vsakem plesu organizirana na popolnoma samosvoj 
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način. Ravno zaradi omenjenih razlogov dveh enakih plesov ni. Pomembno je dejstvo, da se 

ples začne s prvim gibom, konča pa z zadnjim, in da si moramo ob njem predstavljati prostor, 

kar je del celotne plesne iluzije. A. Porenta in M. Šalehar (2004) ugotavljata, da mora biti 

otrok že zelo zgodaj dobro prostorsko orientiran, saj se že v prvem razredu sreča z navpično 

(tabla) in vodoravno (list) dimenzijo v ravnini. Pomembno je, da se tega zavedamo in 

orientacijo razvijamo postopoma, zato je dobro, če učitelj in vzgojitelj načrtujeta razvoj 

orientacije v skladu s pedagoškim načelom postopnosti.  

Priprava na branje in pisanje 

Med pripravo na branje in pisanje velikokrat zaidemo v situacijo, ko ne vemo, kako 

nadaljevati – imajo otroci preveč ali premalo vaj, s katerimi pridobivajo znanje? Za 

obvladovanje grafomotorike in branja morajo razvijati splošne psihomotorične sposobnosti 

(orientacija v prostoru in lastnem telesu – telesna shema, koordinacija gibov idr.) ob različnih 

gibalnih aktivnostih in tukaj pride ples do izraza. Pri ljudskih plesih, plesnih igrah in drugih 

gibanjih otroci razvijajo vse potrebno za nadaljnjo opismenjevanje (npr. like, ki jih »pišejo« v 

zvezek, lahko samostojno ustvarjalno oblikujejo s celim telesom, s posameznimi deli ali kot 

skupina v prostoru, sami si izmišljajo like na tablo ali papir in jih oblikujejo s telesom v 

prostoru, izvajajo gibe po zraku, prijateljevem hrbtu, dlani, tleh, ki bodo kasneje del 

posameznih črk) (Kroflič in Gobec, 1992). 

Govor 

Govor je ena najpomembnejših lastnosti oziroma znanj, ki jih mora otrok razviti. Poleg tega 

da je del spodbudnega okolja, v katerem se bo zagotovo naučil govoriti, je dobro, če to lahko 

pridobiva tudi na njemu zabavnejši način, in sicer z igro, plesom, gibanjem. Pri plesnih igrah 

in na splošno pri gibanju med igro mora sprejemati navodila, s katerimi je usmerjan. Pri tem 

je zelo pomembno, da jih razume (npr. hodi v krogu, zavrti se, poskoči, spusti se na tla). 

Besedne spodbude za doživljajsko gibalno izražanje sprejema ob zapeti pesmi, v rajalnih in 

gibalnih igrah, iz poezije in proze za otroke. Poleg tega da sprejema govorne spodbude, se 

mora tudi govorno izražati (npr. glasovno-ritmično spremljanje gibanja – izštevanke, govor in 

petje v rajalnih igrah, bibarijah, povezovanje giba in govora pri igri, razlaganje pravil, kritično 

vrednotenje zamisli vrstnika) (prav tam). 
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Plesna vzgoja torej ni sama sebi namen. To je gibalna, estetsko-vzgojna umetniška dejavnost, 

s katero se otrok izobražuje in razvija tudi umske sposobnosti, zato moramo prvine iz 

otroškega ljudskega izročila vključevati v predšolsko vzgojo. Vključujmo jih v likovne, 

glasbene in plesne zaposlitve, in sicer na nevsiljiv način, saj otroku s tem približamo vrednote 

ljudskega izročila in mu pomagamo pri razvoju. Čeprav bo ljudsko izročilo sprejemal, mora 

biti njegovo izvajanje pesmi, šeg ali plesa tudi poustvarjanje, saj jih bo doživljal in 

interpretiral vsak po svoje, kar pomeni, da se bosta razvijali tudi domišljija in umetnost 

(Kroflič in Gobec, 1992). 

  Ljudsko izročilo 5

Ljudsko izročilo je del naše kulture, ki jo moramo ohranjati in gojiti z odgovornostjo in 

spoštovanjem. Poznavanje ljudske kulture je namreč temeljni pogoj, da človek izoblikuje 

svojo narodno zavest, narodni ponos. Današnje kulture ne moremo ustvarjati brez ljudskega 

izročila (Ramovš, 1992). 

Z ljudskim izročilom se srečamo že zelo zgodaj, v družinskem in predšolskem okolju. Naš 

vsakdanjik krojijo šege, ki so tesno povezane z ljudmi in naravo in imajo simboličen pomen. 

To so dejanja, ki jih ponavljamo in so del našega vedenja (npr. rojstvo, poroka, smrt, pustni 

čas, žetev, gregorjevo). Navada je bila, da se je ob ljudskih šegah in navadah plesalo, pelo in 

igralo – ljudsko izročilo obsega torej zares bogato področje ljudskih pesmi, plesov, iger, bajk, 

šeg, navad, zgodb, oblačilne dediščine idr., bogatejše pa je še zaradi mnogo različic, ki so 

nastale ob spontanem širjenju od človeka do človeka.  

• Ljudska igra 

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) bi lahko ljudske igre opredelili kot 

skupinsko-kmečke igre ljudi, ki potekajo po določenih družbenih pravilih. V njih je poudarek 

predvsem na ročnih in umskih spretnostih ter naravnih oblikah gibanja s pomočjo 
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pripomočkov iz naravnih materialov. Imajo preprost in družaben priokus ter 

narodnopovezovalno in reprezentativno vlogo.  

• Ljudska pesem 

Ljudska pesem je bila del življenja, saj je bila povezana s človekom, njegovimi navadami, 

praznovanji, šegami. Bila je glavni del medsebojnega druženja, sproščanja, čustvovanja in 

pripadnosti. Ljudska glasba je bila in je še vedno namenjena ljudem, da jo poslušajo, izvajajo 

in uporabljajo v različnih obredih in navadah. 

• Ljudski ples 

Etnokoreologija je veda o plesnem izročilu, ki nam razlaga, da je ples umetnostni pojav, kjer 

je prisotno ritmično gibanje, ki ima svojo obliko, vsebino, namen in družbeno vlogo. Človek 

je z njim izražal določene vsebine, najpogosteje pa je služil zabavi (Ramovš, 1980). 

5.1 Otroško ljudsko izročilo 

Otroško ljudsko glasbeno izročilo je zelo raznovrstno, saj se ves čas spreminja in je odvisno 

od otrokovega razpoloženja, razumevanja in neposrednega okolja. Prenaša se ustno, iz roda v 

rod, in se ob tem še vedno spreminja, saj otroci ohranijo le tisto, kar jim je najljubše in jim je 

zaradi oblike in vsebine najbolj všeč. Ravno zato zapisane oblike otroškega ljudskega 

glasbenega izročila še danes ne predstavljajo edine možne različice določene pesmi, 

izštevanke ali plesa (Knific, 2006). 

Otroci so se udeleževali šeg in navad le kot opazovalci, vendar so igre, plese in pesmi odraslih 

kasneje po spominu ohranjali, posnemali in prirejali. Kljub temu da so vse to prevzemali od 

odraslih, ima otroško ljudsko izročilo veliko svojih posebnosti in značilnosti (Cvetko, 2004). 

Najpogostejša značilnost je ritmizirano besedilo, npr. izštevanke, pesmi so navadno kratke, 

melodija pa z majhnim tonskim obsegom (Ramovš, 1980).  

Otroci včasih niso igrali na prava glasbila, uporabljali so zvočne igrače (ropotulje, raglje, 

goslice) ali preproste piščali (rog iz lubja, vrbove piščalke in lončene ptičke) (prav tam). 

Otroci s svojo ustvarjalnostjo in domišljijo ljudsko izročilo dopolnjujejo in bogatijo.  
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 Otroško plesno izročilo 5.1.1

Ko rečemo, da je kaj »otročje lahko«, mislimo, da bi to lahko opravil kdorkoli. Kako se je 

torej lahko zgodilo, da je v naši družbi vse več otrok, ki se ne igrajo in se sploh ne znajo 

igrati? Za otroka, ki ga vzgajajo naravno, igra seveda ni nič zapletenega; preprosto igra se. 

Igra je zanj nekaj naravnega. Ravno to se tudi dogaja z ljudskim izročilom (ples, pesmi, igra, 

besedna umetnost). Kot pojasnjuje B. Fuchs (2006), je le-to preprosto, jasno oblikovano, 

otrokom razumljivo in zato vstopa v njihov svet, v njihovo doživljanje, kot da jim je »pisano 

na kožo«. 

Številni raziskovalci ljudskega izročila dandanes ugotavljajo, da otroci na Slovenskem plesov 

skoraj ne poznajo, saj razlik med plesom in igro ni veliko. Slovensko otroško plesno izročilo 

obsega predvsem preproste rajalne igre, ki so jih izvajali v krogu, polkrogu ali vrsti; najbolj 

razširjene so ali je kaj trden most, ringa ringa raja, bela, bela lilija, potujemo v Rakitnico, 

prišla majka s kolodvora, ob bistrem potoku je mlin, kovtrčki in dreto šivat (Ramovš, 1992). 

M. Ramovš (1980) ugotavlja, da kljub bogatemu ljudskemu izročilu in nastajanju novih oblik 

z navezovanjem na stare (gumitvist), danes zaradi novega življenjskega sloga vse tone v 

pozabo. Če želimo nekaj tega ohraniti, lahko dejavnosti vključimo v estetsko vzgojo 

predšolskega otroka, pri tem pa moramo upoštevati dejstvo, da so vsi elementi ljudskega 

izročila (šege, navade, ples, pesmi, igre, glasba) povezani v smiselno celoto.  

Kot je zgoraj že omenjeno, je glavni del otrokove gibalne dejavnosti igra. Tako kot danes so 

tudi včasih potekale različne gibalne dejavnosti, najprej v sodelovanju z odraslimi, kasneje 

brez njih: bibarije, rajalne igre, gibalne igre z malimi orodji, spretnostne gibalne igre in 

gibalno ustvarjanje. 

  Bibarije  5.1.1.1

Ko se otrok rodi, je dotik njegov prvi stik z okoljem. Pomembno je, da mu odrasli poskušamo 

to okolje čim bolj približati in predstaviti, da se bo v njem počutil sprejeto, prav tako pa z 

njim ustvariti neko vez. Bibarije so gibalne igre, ki nam to omogočajo, saj so pomemben del v 

stiku med otrokom in odraslim. Vsebujejo ritmično glasovanje in besedne igre, ki so včasih 

dopolnjene z melodijo, povezujejo pa se z igro dotikanja in gibanja – otrok je tako kljub svoji 

pasivnosti zelo aktiven, saj posluša glas, opazuje mimiko in gibanje odraslega, čuti dotik na 

koži in gibanje posameznih delov (dlani, noge) svojega telesa. Odrasli na tak način v otroku 
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ustvarja ugodje, razvija občutek za ritem in muzikalnost ter pomaga pri govornem razvoju 

(Kroflič in Gobec, 1992). 

Bibarije so komunikacija z otrokom, ki poteka od prvih mesecev po rojstvu. Kot je že 

omenjeno, se ustvarjajo od nekdaj, so del ljudskega izročila. To so npr. miška kaško kuhala, ta 

je u vodo padu, en kovač, križ kraž … Ustvarjajo jih glasbeniki, pesniki, pomembni 

posamezniki in navsezadnje starši in vzgojitelji. So zares nepogrešljivi del vzgojnega dela na 

vseh stopnjah razvoja otroka (prav tam). 

  Rajalne igre 5.1.1.2

Če smo pri bibarijah omenjali individualen odnos med odraslim in otrokom, tukaj temu ni 

tako. Rajalne igre so namreč gibalne igre, ki se izvajajo v skupini. So zelo družabne, 

preproste, ritmične in melodične igre, ki vključujejo elemente, ki jih razvijamo pri plesni 

vzgoji (povezovanje gibanja z glasbo in petjem, gibanje posameznika v vlogi, enotno gibanje 

v skupini, gibanje skupine v prostoru ter odnos med skupino in posameznikom) (Ramovš, 

1980). 

V rajalni igri poudarek ni na prikazovanju vsebine besedila, ampak na postopni usvojitvi 

različnih gibalnih in ritmičnih motivov, fizični in umski sprostitvi, občutenju ugodja in 

vključevanju v skupino (prav tam). B. Kroflič in D. Gobec (1992) dodajata, da je njihov 

namen tudi priprava za kasnejšo plesno aktivnost, folkloro ali družabnost ter ohranjanje 

otroškega plesnega izročila. 

Ta skupina iger je lahko ljudskega ali umetnega izvora. Pogosto so bile del ljudskih običajev, 

šeg in navad ter so nastale iz ljudskih in umetnih iger, izmišljenih izštevank (Ramovš, 1980). 

V primeru ljudskega izvora govorimo o otroškem ljudskem plesu, čeprav vemo, da tega v 

Sloveniji ni veliko. Oblika teh plesov oziroma plesnih iger je vnaprej določena. Njihov izvor 

je ljudski in se je prenašal iz roda v rod med otroki ali pa so jih ti od odraslih prevzemali in 

prilagajali. Poznamo rajalne igre brez vlog (ringa, ringa, raja), z vlogami (bela, bela lilija, 

potujemo v Rakitnico, Abraham `ma sedem sinov, rdeče češnje rada jem, mačka in miš …) in 

igre, ki temeljijo na govorjenem besedilu (ali je kaj trden most, mati, koliko je ura, ali je kruh 

že pečen …) (Kroflič in Gobec, 1992). 
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  Gibalne igre z malimi orodji 5.1.1.3

Gibalne igre so igre z ali brez malih orodij, pri katerih razvijamo gibalne spretnosti in 

ustvarjalnost. Pri tem je pomembno, da jih vključimo v že obstoječe igre, da otroci tega ne 

dojamejo kot dodatno učenje. Primeri takih ljudskih iger so: kdo se boji črnega moža, ura je 

ena, medved še spi, ptički v gnezda … (Kroflič in Gobec, 1995.) 

 Spretnostne gibalne igre 5.1.1.4

To so igre, kjer se starš oziroma odrasla oseba v celoti posveti samo otroku. Njihov cilj je, da 

otrok v neposrednem stiku z odraslim premaguje težave, zadovoljuje potrebe po varnosti, 

razvija gibalne spretnosti in vzpostavlja stik oziroma čustveno navezanost s soigralcem. Tudi 

te najdemo v ljudskem izročilu, in sicer mama, koliko je ura, ristanc, slepe miši, očka, kaj 

berete … (Kroflič in Gobec, 1995.) 

 Gibalno ustvarjanje 5.1.1.5

Gibalno ustvarjanje se pojavlja že pred tretjim letom. Otrok namreč želi odraslim pokazati, 

kaj vse zmore, čeprav potrebuje veliko več spodbud za ustvarjanje, saj nima toliko doživetij, 

izkušenj, iz katerih bi črpal znanje. Pomembno je, da ga spodbujamo, saj s tem razvijamo 

ustvarjalno mišljenje in izvirnost. Pri tem nam pomagajo igre vlog, saj se otrok spontano vživi 

v določeno osebo in posledično tudi v gibanje. V ljudskem izročilu je gibalnega ustvarjanja 

zelo veliko, saj je večina iger posnemanje starih običajev, navad in šeg, torej je to skoraj v 

celoti ena sama igra vlog s starimi predmeti ali igračami ob ljudski glasbi (Kroflič in Gobec, 

1995). 

 Otroške ljudske pesmi 5.1.2

Otroške ljudske pesmi so prvi stik otroka z ljudsko kulturo. Poznamo izštevanke z ritmično 

oblikovanim besedilom, pesmi, ki imajo melodijo, in uspavanke, ki veljajo za najstarejše 

ljudsko izročilo. Pesmi so se prenašale iz roda v rod. 

Ljudske pesmi so bile del praznovanj, dela, iger ali plesov. Ker so bile kratke ter vsebinsko in 

glasbeno preproste, poleg tega pa so imele veselo in šaljivo vsebino, so jih otroci tako v 

preteklosti kot danes hitro sprejeli in usvojili. Besedila so tipična ljudska in narečna ter 

opisujejo vsakodnevno življenje, kot ga doživljajo otroci. Poleg pesmi, ki so se jih naučili od 
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odraslih, so jih veliko ustvarili sami kar med igro ali plesom (npr. Potujemo v Rakitnico, 

Bela, bela lilija, Rdeče češnje rada jem, Abraham `ma sedem sinov) (Cvetko, 2004). 

Pomembna značilnost ljudskih pesmi je tudi, da ne poznajo spremljave, zato so jih nekoč 

prepevali brez instrumentalne podlage, le včasih so imeli ritmično spremljavo, in sicer na 

ljudska zvočila, ki so jih našli ali izdelali sami (prav tam). 

 Otroške ljudske izštevanke 5.1.3

Ljudske izštevanke so sestavni del skoraj vsake otroške ljudske igre, saj z njo izberemo tistega 

otroka, ki z igro začne oziroma ima posebno vlogo. Poznamo različne oblike izštevank, in 

sicer izštevanice, šale, igriva rimana besedila, enokitične zmerljivke, zbadljivke, katerih 

besedila so si otroci najverjetneje izmislili sami. Besedila vsebujejo komičnost, smešnost in 

zabavnost. Nekatera so smiselna, druga pa niso niti smiselna niti razumljena, saj so plod 

otroške domišljije (Vogelnik, 1990). 

Izštevanke so poleg ritmičnega izrekanja podlaga tudi za druge glasbene dejavnosti. Njihov 

zlogovni ritem lahko ob izrekanju zaigramo z glasbili. Uporabimo lahko lastna (ploskanje, 

udarjanje z nogo, tleskanje itd.) ali preprosta ritmična glasbila. S tem otrok pridobiva izkušnje 

za razvoj elementarnih ritmičnih sposobnosti (občutek za ritem in enakomerno izvajanje le-

tega) (prav tam).  
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  Opredelitev problema in cilji raziskovanja 6

6.1 Opredelitev problema 

V zadnjem času je pri raziskovanju šolske pismenosti vse bolj pomembno odkrivanje 

otrokovih predopismenjevalnih dejavnosti v predšolskem obdobju. Številni avtorji 

ugotavljajo, da poteka razvoj pismenosti že od rojstva dalje in da ima nanj velik vpliv tudi 

predšolsko obdobje. To isto se dogaja z gibanjem – že dojenček ima potrebo po gibalnih 

občutkih in ob njih neizmerno uživa.  

Opazili smo, da vzgojiteljice pogosto uporabljajo različne igre in plese iz ljudskega izročila za 

obravnavo novih tem in doseganje različnih ciljev. To nas je na podlagi raziskav pripeljalo do 

dejstva, da sta predopismenjevanje in ljudsko izročilo del našega zgodnjega otroštva.  

V magistrskem delu bomo raziskovali, kako ljudsko izročilo – ples in igra – pomaga razvijati 

predopismenjevalne zmožnosti (koncept o tisku, grafično zavedanje, fonološko zavedanje, 

besedno branje in pisanje ter jezikovno razumevanje) pri predšolskih otrocih. Zanimalo nas 

bo, katera znanja bodo pridobili v času raziskave in če se bodo med njimi glede na spol in 

starost pojavljale razlike v znanju. 

Z raziskavo želimo na področju predopismenjevalnih zmožnosti doseči rezultate na zabaven, 

nevsakdanji način, predvsem skozi igro in ples, prav tako pa v primeru pozitivnih rezultatov 

želimo vplivati tudi na učitelje in vzgojitelje, da bi prvine iz otroškega ljudskega izročila ne 

bile le dopolnila k estetski vzgoji predšolskega otroka, ampak bi jih na nevsiljiv način 

vključevali tudi v likovne, glasbene, plesne, jezikovne in druge zaposlitve. Dosežki namreč 

kažejo, da z zgodnjim opismenjevanjem niso le napake manj pogoste in manj številne, temveč 

se pozitivni učinki kažejo zlasti pri vseh štirih komunikacijskih dejavnostih: poslušanju, 

govoru, branju in pisanju. 
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 Opis dvomesečnega dela z ljudskim izročilom 6.1.1

Otroci so pri folklorni dejavnosti že od začetka šolskega leta razdeljeni v štiri skupine, s 

katerimi delamo petinštirideset minut na teden. Za raziskavo smo se odločili, da z vsako 

skupino delamo dvakrat na teden po eno uro, poleg tega prvine ljudskega izročila vključujemo 

tudi v vsakodnevno rutino in dejavnosti. 

Preglednica 2: Dvomesečno obdobje pri folklorni dejavnosti 

Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna, delo v parih 

Metode dela: 
m. razlage, m. pogovora, m. demonstracije, m. opazovanja, m. igre, m. 

spodbujanja, m. preprečevanja 

Pripomočki: lepilni trak, harmonika, kartončki, zvočnik, telefon  

Cilji: 

Otrok: 

• razvija grafično zavedanje, 

• razvija fonološko zavedanje, 

• razvija orientacijo, 

• razvija ritem, 

• razvija motoriko. 

Potek dela Opombe 

Uvodna motivacija/pozdrav (10 min) 

Z otroki smo se posedli po krogu in se na enega od naslednjih načinov 

pozdravili: 

• z zlogovanjem: »Dober dan, Ti-na« (ob izgovorjavi imena še 

plosk, plosk); 

• z ritmom: tisti, ki ga pozdravimo, pokaže ritmični vzorec, ostali 

ga ponovijo in mu zaželijo dober dan; 

• z iskanjem besed, ki imajo enak začetni glas kot ime otroka: 

»Dober dan, Oskar«, besede, ki smo jih našli so opica, okno itd.; 

• z risanjem začetnih črk imena po zraku/prijateljevem hrbtu/dlani.  

Ko smo imeli ritmične 

vzorce, je bila naša 

naloga, da se vzorec ni 

večkrat ponovil, poleg 

tega smo dobro 

opazovali, s katerimi 

vzorci imajo otroci 

oziroma posamezniki 

največ težav. 

 

Pri vseh štirih skupinah 

je ta del potekal enako, 

le da smo s skupinama, 

kjer so bili mlajši 

otroci, na začetku več 

časa namenili učenju 
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poslušanja. 

Ritem (15 min) 

Z otroki smo bili v krogu ali vrsti in po glasbi (harmonika ali telefon) 

izvajali ritem. Pri tem smo uporabljali različne dele telesa in urili 

orientacijo v prostoru: 

• hoja v ritmu po krogu/v koloni; 

• ploskanje/tleskanje/udarjanje po kolenih/udarjanje z nogami ob 

tla/»masiranje« nog/z rokami po tleh; 

• masiranje prijatelja v ritmu/ploskanje v paru v ritmu; 

• podajanje igrače v ritmu po krogu naprej. 

 

Za mlajši dve skupini 

smo delo prvih 

štirinajstni dni malo 

prilagodili (ritem 

glasbe, določene vaje). 

Za njih je delo v parih 

prišlo prav šele proti 

koncu dvomesečnega 

obdobja. 

 

Osrednji del (30 min) 

Znotraj tega dela smo se z otroki učili ljudske ponarodele otroške pesmi 

(Jaz pa pojdem na Gorenjsko, Ob bistrem potoku, Čin čin drežnica, 

Huda mravljica ...), rajalne igre (Aj kj trden most, Potujemo v 

Jeruzalem, Bela, bela lilija, Abraham `ma sedem sinov, Rdeči tulipan, 

Rdeče češnje rada jem ...), ljudske otroške plese (rašpla, Ob bistrem 

potoku, Jaz pa pojdem na Gorenjsko ..), izštevanke (Ekate pekate, Enci 

benci, An ban), zbadljivke (Jaka tobaka ...), bibarije (Deset prstkov 

imam, Miška kaško kuha, Pika, pika pikica ...), igra (A je kruh že pečen, 

medved še spi). 

 

Učenje je potekalo postopoma. Z otroki smo se najprej naučili besedilo 

igre/pesmi, si ga večkrat prebrali/poslušali in si razložili neznane besede. 

Tako so otroci bogatili svoj besedni zaklad, poleg tega pa so si besedilo 

hitreje zapomnili. Besedilo smo se učili na zabaven način, in sicer tako, 

da smo ga ponavljali z različnimi interpretacijami (jezno, veselo, 

žalostno, glasno, tiho, kot dojenčki, prestrašeno, kot babice ...), ki nam je 

pomagala tudi pri boljši artikulaciji.  

Ko smo bili z besedilom že seznanjeni, smo se začeli ukvarjati s 

koraki/igro, ki je bila pri besedilu. 

Plesne korake smo se prav tako učili postopoma, in sicer vedno z 

metodo demonstracije v krogu ali vrsti. Plese smo nato plesali v krogu, 

 



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA KRIŽAJ ANJA; MAGISTRSKO DELO 
 

39 
 

vrsti ali gruči. Skupini s starejšimi otroki sta se naučili tudi plesa v parih, 

medtem ko mlajši otroci so ostali pri navajanju na ples v krogu, na ples 

po črti ... 

V tem delu smo dali velik poudarek tudi na natančno poslušanje, saj brez 

razumevanja navodil nismo uspeli veliko narediti.  

Rajalno igro Abraham `ma sedem sinov, smo priredili tako, da smo z 

otroki imeli namesto izmišljenih gibov, črke, ki smo jih risali po zraku, 

in tako, da smo uporabljali lastna telesna glasbila.  

Zaključek (5 min) 

V zaključnem delu smo z otroki dali velik poudarek na igro. Za začetek 

smo vedno uporabili izštevanko ali zbadljivko in tako izbrali tistega, ki 

je vodil igro. Največkrat smo se igrali igro šlik-šlak škarjice brusim ali 

igro kip. 

 

Pri igri kip morajo otroci dobro poslušati navodila. Igra je zahtevna, saj 

morajo poslušati glasbo, prosto plesati po prostoru, in ko se glasba 

ustavi, morajo »okameneti« na mestu. Kdor je zadnji, izpade. 

Na začetku smo kar nekaj časa porabili za učenje natančnega poslušanja 

in za razumevanje navodila, ki pravi »plešite po celotnem prostoru«. 

Velika večina otrok se je zadrževala na enem mestu. Že zelo kmalu so 

razumeli in igra je postala zelo zanimiva. Kasneje smo dodali še eno 

navodilo, in sicer so otroci morali »okameneti« na točno določenem 

mestu v telovadnici (pod košem, za mrežo, na gredi, po klopjo, levo od 

letvenika, desno od odra ...). Orientacija v prostoru je bila na začetku 

zelo težka zadeva, saj pomena določenih predlogov niso razumeli.   

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri mlajših dveh 

skupinah smo to 

navodilo dodali v 

zadnjih  štirinajstih 

dneh. 
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Preglednica 3: Dvomesečno obdobje pri vsakodnevni rutini in dejavnostih 

Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna, delo v parih 

Metode dela: 
m. razlage, m. pogovora, m. demonstracije, m. opazovanja, m. 

igre, m. spodbujanja, m. preprečevanja, m. dela z besedilom 

Pripomočki: knjige, barvice, brivska pena, kartončki z imeni, listi z vajami  

Cilji: 

Otrok: 

• razvija grafično zavedanje, 

• razvija fonološko zavedanje, 

• razvija koncept tiska, 

• razvija predbralne in predpisalne zmožnosti, 

• razvija orientacijo, 

• razvija motoriko. 

Potek dela Opombe 

• Z otroki smo se v jutranjem krogu pozdravili na podobne 

načine kot pri folklorni dejavnosti, z izštevankami, rajalno igro 

... 

 

• Med posameznimi dejavnostmi so imeli otroci »čas za 

knjigo«. V tem času so si otroci v knjižnem kotičku izbrali 

poljubno knjigo, se vsedli za mizo in jo gledali/listali/»brali«. 

To je bil čas, ko smo se vzeli individualni čas s posameznim 

otrokom in ga poskušali s pogovorom usmerjati v značilnosti 

knjige. Velikokrat smo si tudi skupaj pogledali značilnosti 

knjig. 

 

• Ena izmed dopoldanskih dejavnosti je bila ustvarjanje z 

brivsko peno. Vsak otrok je imel svoj prostor, kjer je 

ustvarjal/risal/čečkal s peno. Najprej je bilo nekaj vaj vodenih 

(vijuganje, risanje osmice, zapis črk iz imena ...), potem pa so 

imeli tudi prosto ustvarjanje. 

 

 

 

 

 

 

Opazili smo, kdo od otrok 

ima tudi doma spodbudo, saj 

mu »branje« knjig in 

poznavanje značilnosti 

koncepta tiska ni tuje. 
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• V kotičku s knjigami so imeli otroci kartončke s svojimi 

imeni, da so prepoznali svoje ime, so imeli na zadnji strani 

svoj znak. Veliko otrok je med prostim časom vzelo svinčnik 

in papir in prepisovalo svoje in od prijateljev imena. 

 

• V dneh, ko smo imeli folklorno dejavnost, so skupine, reševale 

tudi grafomotorične vaje v povezavi z ljudskim izročilom; 

risanje črt v mlinska kolesa (priloga 1), dokončevanje majic za 

Abrahamove sinove (priloga 2), ples v krogu in ograja (priloga 

3). 

 

• Pred kosilom je prišel čas za umiritev: 

— branje ljudskih pravljic (Mojca Pokraculja, Kača z 

zlato kronico ...) in vprašanja o prebranem; 

— tekmovanje v iskanju rim (na začetku smo dovolili 

izmišljene besede, nato smo počasi želeli besede s 

pomenom);  as – sas  

— tekmovanje v iskanju besed, ki se začnejo z enakim 

glasom (na začetku smo dovolili izmišljene besede, 

nato smo počasi želeli besede s pomenom); 

— otrok »bere« otrokom (vsak obrok je prišel na vrsto 

eden izmed otrok, ki je ostalim otrokom ob slikah 

pripovedoval izbrano pravljico). Pri tem so urili svojo 

domišljijo, samozavest, besedni zaklad ... 

 

• V popoldanskem času smo bili s starejšimi otroki na igrišču ali 

v telovadnici, kjer smo se igrali rajalne igre, prepevali, 

tekmovali v prepoznavanju in iskanju glasov, 

Mlajši otroci pa so v tem času odšli na počitek, vendar so pred 

počitkom poslušali še eno pravljico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukaj smo dovolili vse 

pravljice, največkrat so bile 

uporabljene Pepelka, 

Sneguljčica, Trnuljčica, Trije 

prašički. 
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6.2 Cilji raziskave 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje raziskovalne cilje: 

• Ugotoviti, ali se po dvomesečnem delu z ljudskim izročilom opazi napredek pri 

predopismenjevalnih zmožnostih. 

• Ugotoviti, pri kateri predopismenjevalni zmožnosti je napredek najbolj viden. 

• Ugotoviti, pri kateri predopismenjevalni zmožnosti je napredek najmanj viden. 

• Ugotoviti, ali so otroci pridobili novo znanje na področju ljudskega izročila. 

• Ugotoviti, katera nova znanja s področja ljudskega izročila so otroci pridobili. 

• Ugotoviti, ali je napredek pri predopismenjevalnih zmožnostih različen glede na spol. 

• Ugotoviti, ali je napredek pri predopismenjevalnih zmožnostih različen glede na 

starost. 

6.3 Hipoteze 

Glede na postavljene cilje raziskovanja smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1: Po dvomesečnem delu z ljudskim izročilom se opazi napredek pri vseh 

predopismenjevalnih zmožnostih. 

H2: Napredek je najbolj viden pri zmožnosti grafičnega zavedanja. 

H3: Napredek je najmanj viden pri zmožnosti besednega branja in pisanja. 

H4: Deklice imajo boljši napredek kot dečki. 

H5: Napredek pri predopismenjevalnih zmožnostih se razlikuje glede na starost otrok. 

H6: Otroci so pridobili novo znanje na področju ljudskega izročila.  

H7: Otroci so pridobili nova znanja o ljudskih pravljicah (poznavanje le-teh), se naučili nove 

ljudske pesmi, največ pa so pridobili na področju besednega zaklada o ljudskem izročilu.  



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA KRIŽAJ ANJA; MAGISTRSKO DELO 
 

43 
 

  Metodologija 7

7.1 Metoda, opis instrumenta in postopkov zbiranja podatkov 

V raziskavi smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop in kavzalno eksperimentalno 

metodo. Instrument zbiranja podatkov sta bila dva preizkusa za preverjanje 

predopismenjevalnih zmožnosti, ki sta bila sestavljena s pomočjo preizkusa, ki ga je v eni od 

svojih raziskav uporabila M. Grginič. Temu smo dodali svoje primere, povezane z ljudskim 

izročilom. Uporabili smo torej dva preizkusa, enega pred začetkom dvomesečnega preizkusa 

(priloga 4), drugega (priloga 5) pa na koncu. V osnovi sta bila enaka, spremenili smo le nekaj 

primerov in tako upali, da bomo dobili realnejše rezultate o napredku oziroma pridobljenem 

znanju. 

Preizkus za preverjanje predopismenjevalnih zmožnosti 

Začetni oziroma uvodni del preizkusa je bil sestavljen iz splošnih podatkov: vrtec, starostna 

skupina, kraj, ime otroka, datum otrokovega rojstva, bivališče, izobrazba staršev, število otrok 

v družini. Sledil je prvi del, in sicer tri naloge, ki razvijajo predopismenjevalno zmožnost 

koncepta o tisku. Otroci so morali poimenovati piktograme, ki so bili povezani z ljudskim 

izročilom, povedati, kaj je napisano, ter navesti nekaj osnovnih stvari o branju. Za vsako 

nalogo so lahko dobili od 0 do 4 točke, odvisno od pravilnega odgovora, ki so ga podali. 

Sledil je drugi del, in sicer naloge za grafično zavedanje, pri katerih so 

pisali/poimenovali/prepoznavali črke, imeli pa so tudi nekaj grafomotoričnih vaj. Naloge so 

bile prav tako točkovane v intervalu od 0 do 4, razen tam, kjer so sami zapisovali in 

poimenovali črke. Tretji del testa je bil namenjen fonološkemu zavedanju, kjer so iskali 

ujemanje prvih/zadnjih glasov, prepoznavali glasove in tudi glaskovali. Glede na pravilne 

odgovore so lahko dobili od 0 do 4 točke. Predzadnji del preizkusa je bil besedno branje in 

pisanje. Pri prvi nalogi so morali poiskati pare sličica – beseda, pri ostalih treh pa prebrati ali 

napisati besede. Tudi tukaj so lahko dobili od 0 do 4 točke. Zadnji, peti del, je bil jezikovno 

razumevanje. Iskali so sopomenke, protipomenke, razlagali besede, iskali pare, v množici slik 

so morali najti tisto, ki ne spada v zgodbo, in risali po navodilih, kjer so urili orientacijo. 

Prvi preizkus za preverjanje predopismenjevalnih zmožnosti smo naredili v marcu 2017 v 

vrtcu Sončni žarek v Stari Loki. V raziskavi je sodelovalo 48 otrok, ki so bili stari od štiri do 
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šest let. Vsak otrok je preizkus reševal individualno z nami. Dobljene rezultate smo si 

pogledali in na podlagi njih in kurikuluma načrtovali dejavnosti, ki vključujejo ljudsko 

izročilo (folklorna dejavnost) in grafomotorične vaje. Z otroki smo dvakrat tedensko po eno 

uro imeli folklorno dejavnost, poleg tega smo brali pravljice ob različnih priložnostih in 

reševali določene grafomotorične vaje. Po dvomesečnem intenzivnem delu smo nato junija 

2017 z vsemi 48 otroki naredili še drugi preizkus za preverjanje predopismenjevalnih 

zmožnosti. 

7.2 Opis obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali ročno in s pomočjo programa Excel. Preglednice in grafe smo 

oblikovali v programih Excel in Word. Rezultate smo prikazali s preglednico ali grafom in jih 

interpretirali.  

7.3 Opis vzorca 

V raziskavo smo zajeli 48 otrok iz vrtca Sončni žarek v Stari loki, ki so bili v šolskem letu 

2016/17 stari med štiri in šest let. Pri folklorni dejavnosti in med raziskavo so bili otroci 

razdeljeni v štiri skupine po dvanajst otrok. Skupine so sestavljali tako dečki kot deklice. Dve 

skupini so sestavljali otroci stari tri, štiri in pet let, drugi dve skupini pa pet, šest in sedem let 

stari otroci. V preglednici 4 in grafu 1 je predstavljena razporeditev otrok po spolu.  

  



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA KRIŽAJ ANJA; MAGISTRSKO DELO 
 

45 
 

Preglednica 4: Število (f) in strukturni odstotek (F %) vzorca po spolu 

SPOL f F % 

Dečki 26 54 % 

Deklice 22 46 % 

 

Graf 1:  Grafični prikaz vzorca po spolu 

 

Vzorec je bil sestavljen iz 22 deklic (46 %) in 26 dečkov (54 %). Test je torej reševalo skoraj 

enako število predstavnikov obeh spolov. 

V preglednici 5 in grafu 2 je predstavljena razporeditev otrok glede na starost. 

Preglednica 5: Število (f) in strukturni odstotek (F%) vzorca po starosti 

STAROST f F % 

3 leta 4 8 % 

4 leta 15 31 % 

5 let 17 35 % 

6 let 10 21 % 

7 let 2 4 % 

SKUPAJ 48 100 % 
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Graf 2: Grafični prikaz vzorca po starosti 

 

V raziskavo so bili vključeni štirje triletniki (8 %), petnajst štiriletnikov (31 %), sedemnajst 

petletnikov (36 %), deset šestletnikov (21 %) in dva sedemletnika (4 %). Preučevani vzorec je 

bila srednja starost, medtem ko nam lahko najnižja in najvišja starost pomagata še z 

dodatnimi podatki.  
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 Rezultati in interpretacija 8

8.1 Rezultati 

Po dvomesečnem delu, ko smo z učenci intenzivno vključevali ljudsko izročilo v različne 

dejavnosti in dele dneva, smo ponovno (tako kot pred tem obdobjem) individualno z vsakim 

otrokom rešili preizkus za preverjanje predopismenjevalnih zmožnosti. Zanimalo nas je kar 

nekaj stvari.  

a) Zanimalo nas je, ali je intenzivno vključevanje ljudskega izročila pripomoglo k 

napredku posameznih predopismenjevalnih zmožnosti in kje je viden 

največji/najmanjši napredek. 

Preglednica 6: Povprečje doseženih točk (f) za posamezno predopismenjevalno zmožnost 

glede na rešen preizkus, prej in potem 

 Prej Potem Razlika 

Predopismenjevalne zmožnosti f f  

Koncept o tisku 2,04 2,62 0,58 

Grafično zavedanje 4,79 5,62 0,83 

Fonološko zavedanje 2,11 2,66 0,55 

Besedno branje in pisanje 1,07 1,18 0,11 

Jezikovno razumevanje 4,17 4,10 –0,06 
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Iz grafičnega prikaza lahko razberemo, da je bil napredek po dvomesečnem intenzivnem delu 

z ljudskim izročilom viden pri skoraj vseh predopismenjevalnih zmožnostih. Največji 

napredek se je zgodil pri zmožnosti za grafično zavedanje, medtem ko pri jezikovnem 

razumevanju napredka ni bilo. 

Povprečje doseženih točk pri posameznih nalogah, ki urijo predopismenjevalno zmožnost 

koncepta o tisku, je bilo pred intenzivnim vključevanjem ljudskega izročila v vsakdan 2,04, 

po dvomesečnem obdobju pa 2,62. Zelo podoben napredek se je zgodil tudi pri zmožnosti 

fonološkega zavedanja, pri kateri je bilo povprečje na začetku 2,11, na koncu pa 2,66. Pri 

predopismenjevalni zmožnosti grafično zavedanje, kjer je bil napredek največji, je bilo 

povprečje pred dvomesečnim obdobjem 4,79, kasneje pa 5,62. Zelo majhen napredek se je 

zgodil pri predopismenjevalni zmožnosti besednega branja in pisanja, kjer je povprečje točk z 

1,07 prišlo na 1,18.  

Pri predopismenjevalni zmožnosti jezikovno razumevanje napredka ni bilo. Povprečno število 

točk, ki so bile pridobljene pri posameznih nalogah, je padlo s 4,17 na 4,10. 

Hipotezo H1, ki pravi, da se po dvomesečnem delu z ljudskim izročilom opazi napredek pri 

vseh predopismenjevalnih zmožnostih, ovržemo.  

Graf 3: Grafični prikaz povprečnega števila doseženih točk za posamezno 

predopismenjevalno zmožnost 
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Iz grafičnega prikaza lahko razberemo, da je bil največji napredek narejen pri 

predopismenjevalni zmožnosti za grafično zavedanje (razlika v povprečju dobljenih točk pred 

in po dvomesečnem obdobju je bila 0,83), najmanjši pa pri besednem branju in pisanju (0,11). 

Zanimivo je, da napredka ni bilo pri zmožnosti jezikovnega razumevanja, saj je povprečje 

doseženih točk pred in po dvomesečnem obdobju padlo za 0,06 oziroma je bilo negativno. 

 

Hipotezo H2, ki govori o tem, da je napredek najbolj viden pri zmožnosti za grafično 

zavedanje, potrdimo. 

Hipotezo H3, ki pravi, da je napredek najmanj viden pri zmožnosti besednega branja in 

pisanja, ovržemo.  

  

 Graf 4: Grafični prikaz napredka za posamezno predopismenjevalno zmožnost 
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b) Zanimalo nas je, ali pride do razlik tudi med spoloma, in če, do kakšnih. Poleg tega 

nas je zanimalo tudi, ali se znotraj spola pojavijo razlike pri napredku glede na 

posamezne predopismenjevalne zmožnosti.  

Preglednica 7: Povprečje doseženih točk (f) za posamezno predopismenjevalno zmožnost 

glede na spol, prej in potem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri deklicah je povprečno število točk pri zmožnosti koncepta o tisku napredovalo za 0,60, in 

sicer je bilo pred dvomesečnim obdobjem povprečno število dobljenih točk 2,08, kasneje pa 

2,68. Pri dečkih je bilo pred dvomesečnim obdobjem povprečno število točk 2,01, po tem pa 

2,56, kar pomeni, da so napredovali za 0,55 točk. Zelo podoben napredek pri obeh spolih se je 

 Dečki Deklice  

 Prej Potem Prej Potem Razlika 

Predopismenjevalne zmožnosti f f f f f 

Koncept o tisku 2,01 2,56 2,08 2,68 0,55 0,60 

Grafično zavedanje 4,90 5,59 4,64 5,63 0,69 0,99 

Fonološko zavedanje 2,22 2,72 1,97 2,59 0,50 0,62 

Besedno branje in pisanje 1,13 1,27 0,99 1,07 0,14 0,08 

Jezikovno razumevanje 4,20 4,10 4,13 4,08 –0,10 –0,5 

Graf 5: Grafični prikaz napredka za posamezno predopismenjevalno zmožnost glede 

na spol 
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zgodil pri zmožnosti za fonološko zavedanje, in sicer so deklice napredovale za 0,62 (z 1,97 

na 2,59 povprečno dobljenih točk pri vseh nalogah), dečki pa za 0,50 (z 2,22 na 2,72). 

Največji napredek se je tako pri dečkih kot deklicah zgodil pri zmožnosti za grafično 

zavedanje, kjer je bilo povprečno število doseženih točk pri deklicah sprva 4,64, po 

dvomesečnem obdobju pa 5,63. Razlika je bila zelo velika, in sicer 0,99. Pri dečkih je bil 

napredek manjši, vendar tudi največji, in sicer so povprečne točke s 4,90 narasle na 5,59. To 

pomeni, da je bil napredek 0,69 točk. Najslabši napredek se je zgodil pri besednem branju in 

pisanju. Povprečno število doseženih točk je pri deklicah napredovalo za 0,08, pri dečkih pa 

za 0,14. Če je bil napredek slab pri zmožnosti za besedno branje in pisanje, ga pri jezikovnem 

razumevanju sploh ni bilo. Tako deklice kot dečki so imeli negativni napredek, deklice –0,05 

(s povprečnega števila doseženih točk 4,13 so padle na 4,08), dečki pa –0,10 (prve povprečne 

točke so bile 4,20 po dvomesečnem obdobju pa 4,10).  

Deklice so imele pri vseh predopismenjevalnih zmožnostih boljši napredek, le pri zmožnosti 

besednega branja in pisanja ne, kjer so bili dečki boljši za 0,05 povprečno doseženih točk.  

Razlika med spoloma je bila vidna že pred dvomesečnim obdobjem. Kot zanimivost lahko 

povemo, da so dečki takrat naloge reševali bolje kot deklice. Deklice so imele boljše 

povprečje doseženih točk le pri konceptu o tisku, in sicer 2,08, dečki pa 2,01. Podobno 

povprečje točk so dosegli tudi pri nalogah, kjer se razvija fonološko zavedanje, le da so bili 

dečki uspešnejši, in sicer so dosegli 2,22 točk, deklice pa 1,97. 

Pri grafičnem zavedanju so imeli dečki povprečje doseženih točk 4,90, deklice pa 4,64. Zelo 

dobro so reševali tudi naloge za jezikovno razumevanje, in sicer je bilo njihovo povprečje 

4,20, pri deklicah pa 4,13. Največ težav so jim povzročale naloge, ki so bile povezane z 

besednim branjem in pisanjem. Povprečno število doseženih točk pri dečkih je bilo 1,13, pri 

deklicah pa 0,99. 

Zanimive so tudi povprečno dosežene točke znotraj posameznega spola. Deklice so najbolj 

napredovale pri zmožnosti grafičnega zavedanja (0,99), temu sledi zmožnost fonološkega 

zavedanja (0,62) in koncepta o tisku (0,61). Sledi besedno branje in pisanje (0,08) in na koncu 

z negativnim napredkom še zmožnost jezikovnega razumevanja (–0,05). 
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Pri dečkih vrsti red ni enak. Tudi oni so se najbolje odrezali pri predopismenjevalni zmožnosti 

grafičnega zavedanja (0,69), temu sledita zmožnost koncepta o tisku (0,55) in zmožnost 

fonološkega zavedanja (0,50). Na koncu sta prav tako kot pri deklicah zmožnost besednega 

branja in pisanja (0,13) ter jezikovno razumevanje z negativnim napredkom (–0,10). 

Po dvomesečnem intenzivnem vključevanju ljudskega izročila v vsakdan so bile deklice 

uspešnejše skoraj pri vseh predopismenjevalnih zmožnostih, to lahko vidimo tudi iz 

grafičnega prikaza. Deklice imajo torej boljši napredek kot dečki, kar pomeni, da lahko 

hipotezo H4 potrdimo. 

c) Zgoraj smo si pogledali, kako je bilo z napredkom pri obeh spolih, ker pa imamo v 

raziskavi zajete različno stare otroke, nas je zanimal napredek pri različnih starostih 

in njihovo medsebojno razlikovanje. 

Preglednica 8: Povprečje doseženih točk (f) prej in potem za posamezno predopismenjevalno 

zmožnost pri triletnikih 

 Triletniki 

 Prej Potem Razlika 

Predopismenjevalne zmožnosti f f f 

Koncept o tisku 1,17 1,25 0,08 

Grafično zavedanje 2,21 3,08 0,88 

Fonološko zavedanje 0,81 1,16 0,34 

Besedno branje in pisanje 0,31 0,38 0,06 

Jezikovno razumevanje 2,58 3,42 0,83 
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Graf 6: Grafični prikaz napredka pri predopismenjevalnih zmožnostih za triletnike 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triletniki so pokazali napredek pri vseh predopismenjevalnih zmožnostih. Največji napredek 

so naredili pri zmožnosti grafičnega zavedanja, in sicer je bila razlika v povprečju dobljenih 

točk 0,88. Pred dvomesečnim obdobjem so naloge rešili tako, da so imeli povprečje dobljenih 

točk 2,21, po tem obdobju pa 3,08. Sledi zmožnost jezikovnega razumevanja, pri kateri je bil 

napredek prav tako visok, in sicer 0,83. Povprečno število doseženih točk pred dvomesečnim 

obdobjem je bilo 2,58, kasneje pa 3,42. Sledi napredek, ki so ga naredili pri zmožnosti za 

fonološko zavedanje (0,34). Najmanj napredka so pokazali pri zmožnostih koncepta o tisku 

(0,08) ter besednega branja in pisanja (0,06). Pri slednji je bilo tudi samo reševanje nalog 

slabo. Povprečno število doseženih točk pred dvomesečnim obdobjem je bilo 0,31, po tem pa 

0,38. 

Triletniki so najslabše reševali naloge, ki so bile povezane z zmožnostjo besednega branja in 

pisanja (0,31 točk pred in 0,38 po dvomesečnem obdobju), najbolje pa naloge, ki so bile del 

zmožnosti jezikovnega razumevanja (pred dvomesečnim obdobjem so imeli povprečno število 

doseženih točk 2,58, po tem pa 3,42). 
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Preglednica 9: Povprečje doseženih točk (f) prej in potem za posamezno predopismenjevalno 

zmožnost pri štiriletnikih 

 Štiriletniki 

 Prej Potem Razlika 

Predopismenjevalne zmožnosti f f f 

Koncept o tisku 1,73 2,40 0,67 

Grafično zavedanje 2,74 3,52 0,77 

Fonološko zavedanje 1,84 2,73 0,89 

Besedno branje in pisanje 0,38 0,55 0,17 

Jezikovno razumevanje 4,09 4,12 0,03 

 

Graf 7: Grafični prikaz napredka pri predopismenjevalni zmožnosti za štiriletnike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štiriletniki so prav tako kot triletniki pri vseh predopismenjevalnih zmožnostih pokazali 

napredek. Največji napredek so naredili pri zmožnosti fonološkega zavedanja, in sicer je bila 

razlika v povprečju dobljenih točk 0,89. Pred dvomesečnim obdobjem so naloge rešili tako, 

da so imeli povprečje dobljenih točk 1,84, po tem obdobju pa 2,73. Temu sledi zmožnost 

grafičnega zavedanja, kjer je bil napredek prav tako visok, in sicer 0,77. Povprečno število 

doseženih točk pred dvomesečnim obdobjem je bilo 2,74, kasneje so jih dosegli 3,52. Sledi 

napredek predopismenjevalne zmožnosti koncepta o tisku z razliko v povprečju dobljenih 

točk 0,67. Veliko manj napredka so dosegli pri zmožnosti besednega branja in pisanja (0,17) 

in skoraj nič pri zmožnosti jezikovnega razumevanja (0,03). 
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Čeprav je bil napredek najslabši pri zmožnosti jezikovnega razumevanja, so naloge reševali 

najbolje od vseh, in sicer je bilo povprečje doseženih točk pred dvomesečnim obdobjem 4,09, 

po končanem obdobju pa 4,12. Najslabše so reševali naloge pri zmožnosti besednega branja in 

pisanja – tako kot triletniki (pred dvomesečnim obdobjem je bilo povprečje 0,38, po tem pa 

0,55). 

Preglednica 10: Povprečje doseženih točk (f) prej in potem za posamezno predopismenjevalno 

zmožnost pri petletnikih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Grafični prikaz napredka pri predopismenjevalnih zmožnostih za petletnike 

 

 

Petletniki niso pokazali napredka pri vseh predopismenjevalnih zmožnostih. Največji 

napredek so naredili pri nalogah, ki so bile namenjene konceptu o tisku, in sicer z razliko v 

povprečju 0,73. Temu sledita napredka pri grafičnem (0,54) in fonološkem (0,52) zavedanju. 

 Petletniki 

 Prej Potem Razlika 

Predopismenjevalne zmožnosti f f f 

Koncept o tisku 2,06 2,78 0,73 

Grafično zavedanje 5,55 6,09 0,54 

Fonološko zavedanje 2,10 2,63 0,52 

Besedno branje in pisanje 1,38 1,43 0,04 

Jezikovno razumevanje 4,33 4,10 –0,24 
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S povprečnim številom točk 1,38 pred in 1,43 po dvomesečnem obdobju je bil napredek pri 

zmožnosti besednega branja in pisanja skoraj ničeln (0,04). Čeprav so naloge pri zmožnosti 

jezikovnega razumevanja dobro reševali (pred dvomesečnim obdobjem je bilo povprečje 

doseženih točk 4,33, po tem pa 4,10), napredka niso pokazali (–0,24). 

Na splošno so petletniki naloge reševali veliko bolje že pred dvomesečnim obdobjem in tudi 

po tem kot tri- in štiriletniki. Najbolje so se odrezali pri nalogah za urjenje grafičnega 

zavedanja, in sicer je bilo povprečje doseženih točk prej 5,55, po dvomesečnem obdobju pa 

6,09.  

 

Preglednica 11: Povprečje doseženih točk (f) prej in potem za posamezno predopismenjevalno 

zmožnost pri šestletnikih 

 Šestletniki 

 Prej Potem Razlika 

Predopismenjevalne zmožnosti f f f 

Koncept o tisku 2,47 3,00 0,53 

Grafično zavedanje 6,91 8,47 1,56 

Fonološko zavedanje 2,81 3,05 0,24 

Besedno branje in pisanje 1,63 1,78 0,15 

Jezikovno razumevanje 4,48 4,23 –0,25 

 

Graf 9: Grafični prikaz napredka pri predopismenjevalnih zmožnostih za šestletnike 
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Šestletniki prav tako kot petletniki niso pokazali napredka pri vseh predopismenjevalnih 

zmožnostih. Zelo velik napredek so pokazali pri zmožnosti grafičnega zavedanja (1,56), poleg 

tega so te naloge tudi zelo dobro rešili – njihove povprečno dobljene točke so bile najprej      

6,91, kasneje pa 8,47. Kljub dobro rešenim nalogam pri predopismenjevalni zmožnosti 

jezikovnega razumevanja (s 4,48 točk na 4,23) je bil tukaj napredek negativen (–0,25). 

Napredka torej niso pokazali, so pa tako kot petletniki tudi oni za razliko od mlajših bolje 

reševali naloge pri besednem branju in pisanju (z 1,63 na 1,78) in pokazali napredek (0,15). 

Malo večji napredek (0,24) so naredili pri fonološkem zavedanju, še malo večjega (0,3) pa pri 

konceptu o tisku. 

Preglednica 12: Povprečje doseženih točk (f) prej in potem za posamezno predopismenjevalno 

zmožnost pri sedemletnikih 

 Sedemletniki 

 Prej Potem Razlika 

Predopismenjevalne zmožnosti f f f 

Koncept o tisku 3,83 3,67 –0,17 

Grafično zavedanje 8,42 8,25 –0,17 

Fonološko zavedanje 3,19 3,50 0,31 

Besedno branje in pisanje 2,25 2,38 0,13 

Jezikovno razumevanje 4,92 4,75 –0,17 

 

Graf 10: Grafični prikaz napredka pri predopismenjevalnih zmožnostih za sedemletnike 
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Pri obeh sedemletnikih je bil kljub zelo dobremu reševanju nalog za vsako 

predopismenjevalno zmožnost posebej napredek zelo slab ali pa ga sploh ni bilo. Največji 

napredek (0,31) sta pokazala pri zmožnosti fonološkega zavedanja, njune povprečno dobljene 

točke so s 3,19 prišle na 3,50. Sledi zmožnost besednega branja in pisanja, kjer sta povprečne 

točke z 2,25 dvignila na 2,38, kar pomeni, da je napredek bil (0,13), vendar ne velik. 

Napredka pa nista pokazala pri zmožnostih koncepta o tisku, grafičnega zavedanja in 

jezikovnega razumevanja, in sicer je bila razlika pri povprečno dobljenih točkah po reševanju 

nalog –0,17. Naloge sta reševala zelo dobro, kar pomeni, da so bile povprečno dobljene točke 

prej in potem zelo visoke. Pri predopismenjevalni zmožnosti koncepta o tisku sta prej imela 

3,83 povprečnih točk, kasneje pa 3,67, pri grafičnem zavedanju najprej 8,42, kasneje 8,25, pri 

jezikovnem razumevanju pa sta s 4,92 prišla na 4,75. 

Naslednji graf predstavlja skupni pregled napredka po letih. 

Graf 11: Grafični prikaz napredka pri posameznih predopismenjevalnih zmožnost glede na 

različno starost 

 

Graf 11 prikazuje razliko v napredku med različno starimi otroki. Opazimo lahko, da se je 

napredek pri vseh starostih zgodil le pri dveh predopismenjevalnih zmožnostih, in sicer pri 

fonološkem zavedanju ter besednem branju in pisanju. Največji napredek se je zgodil pri 

grafičnem zavedanju, medtem ko so pri jezikovnem razumevanju velik napredek naredili 

triletniki, zelo majhnega štiriletniki, nazadovali pa so pet-, šest- in sedemletniki. 
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Pri predopismenjevalni zmožnosti koncepta o tisku so največji napredek naredili petletniki 

(0,73), drugi najboljši so bili štiriletniki (0,67), naslednji pa šestletniki (0,53). Majhen 

napredek so naredili triletniki (0,08), medtem ko sedemletnika napredka nista pokazala (–

0,17). 

Za predopismenjevalno zmožnost grafičnega zavedanja so največji napredek naredili 

šestletniki (1,56), nato pa si zelo skupaj sledijo triletniki (0,88), štiriletniki (0,77) in petletniki 

(0,54). Sedemletnika tudi pri grafičnem zavedanju nista pokazala napredka (–0,17). 

Vsi so napredek naredili pri zmožnosti fonološkega zavedanja. Največjega so naredili 

štiriletniki (0,89). Precej nižje jim sledijo petletniki (0,52). Zelo podoben napredek so naredili 

triletniki (0,34) in sedemletniki (0,31), najmanj pa so napredovali šestletniki (0,24). 

Tako kot pri fonološkem zavedanju so tudi pri besednem branju in pisanju vsi pokazali 

napredek, ki sicer ni bil velik in različen. Največji napredek so dosegli štiriletniki (0,17), takoj 

jim sledijo šestletniki (0,15) in sedemletnika (0,13). Malo manjši napredek so naredili 

triletniki (0,06) in petletniki (0,04). 

Od pričakovanih rezultatov in vseh ostalih zmožnosti se najbolj razlikuje jezikovno 

razumevanje. Triletniki so dosegli zares velik napredek (0,83), zelo majhnega štiriletniki 

(0,03), ostali, pet- (–0,24), šest- (–0,25) in sedemletnika (–0,17), pa napredka niso pokazali. 

Tako rezultati v preglednicah kot grafični prikazi so nam pokazali, da lahko hipotezo H5, ki 

pravi, da se napredek pri predopismenjevalnih zmožnostih razlikuje glede na starost, 

potrdimo. 
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d) Pogledali smo si, kako je bilo z napredkom pri predopismenjevalnih zmožnostih, sedaj 

pa si poglejmo še, ali so otroci napredovali oziroma pridobili tudi novo znanje na 

področju ljudskega izročila. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgornji graf prikazuje napredek znanja na področju ljudskega izročila. Otroci so že pred 

dvomesečnim intenzivnim uvajanjem različnih dejavnosti iz ljudskega izročila imeli nekaj 

znanja. To nam pove povprečje zbranih točk iz nalog, pri katerih so morali pokazati znanje s 

področja ljudskega izročila (2,68). Njihovo znanje torej že prej ni bilo slabo. Sosednji stolpec 

prikazuje povprečje zbranih točk, ki so jih otroci zbrali z reševanjem testa po dvomesečnem 

izvajanju. Rezultat je bil očitno večji, in sicer 3,12.  

S tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo H6, ki pravi, da so otroci pridobili novo znanje na 

področju ljudskega izročila.  

  

 Graf 12: Grafični prikaz napredka znanja o ljudskem izročilu 
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e) Poleg napredka nas je zanimalo konkretno pridobljeno znanje s področja ljudskega 

izročila, ki smo ga preverjali s preizkusom. 

 

  

 

Grafični prikaz konkretno pridobljenega znanja s področja ljudskega izročila nam prikaže 

jasno sliko o tem, koliko in katero znanje so otroci pridobili. Vidi se, da so določene 

izštevanke (ekate pekate), zbadljivke, pravljice (Sneguljčica), rajalne igre (Abraham `ma 

sedem sinov) nekateri poznali že prej, vsekakor pa se je poznavanje in prepoznavanje teh in še 

drugih povečalo oziroma izboljšalo. Nihče od otrok pred tem ni poznal ljudskega plesa rašpla, 

po dvomesečnem intenzivnem delu pa je to število naraslo. Zanimiva je tudi ena izmed 

pravljic, Pepelka, ki so jo poznali skoraj vsi, a se je napredek kljub temu poznal. Otroci so 

dele pesmi, izštevank, pravljic, zbadljivk in rajalnih iger prepoznali med ugankami, plesom, 

po slikah, spomnili so se jih med iskanjem rim itd.  

S tem lahko hipotezo H7, ki govori o tem, da so otroci so pridobili nova znanja o ljudskih 

pravljicah (poznavanje le-teh), se naučili nove ljudske pesmi, največ pa so pridobili na 

področju besednega zaklada o ljudskem izročilu, potrdimo. 

 Graf 13: Grafični prikaz napredka pri posameznih delih ljudskega izročila 
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8.2 Interpretacija 

Kadar sprašujemo o predopismenjevalnih zmožnostih, lahko dobimo različne odgovore. Tema 

je namreč zelo široka in odprta. Mi smo se osredotočili na predopismenjevalne zmožnosti, ki 

so priprava za kasnejše branje in pisanje. Osredotočili smo se na naslednje zmožnosti: 

koncept tiska, grafično zavedanje, fonološko zavedanje, besedno branje in pisanje ter 

jezikovno razumevanje. Za razvijanje teh zmožnosti smo poskusili z nečim novim, in sicer z 

intenzivnim uvajanjem ljudskega izročila v otrokov vsakdan. Tudi področje ljudskega izročila 

zajema širok spekter elementov, zato smo se osredotočili zgolj za otroško ljudsko izročilo, ki 

smo ga omejili na ples, petje, pravljice, izštevanke in zbadljivke. 

Rezultati iz prvih preglednic, pri katerih lahko vidimo napredek pri posamezni 

predopismenjevalni zmožnosti, so nas nekoliko presenetili. Presenetil nas je rezultat pri 

jezikovnem razumevanju, saj so otroci na prvi pogled teste dobro reševali. Vsekakor nismo 

pričakovali nazadovanja, ki je bilo sicer zelo majhno, pa vendar. Mogoče je otroke zmotilo 

nekaj manjših sprememb v preizkusu, mogoče pa je bilo krivo kaj drugega. Veseli nas, da je 

bil napredek viden tudi pri besednem branju in pisanju, kar pomeni, da so otroci napredovali 

pri poznavanju in pisanju črk, kar potrjuje tudi napredek pri grafičnem zavedanju. 

Pri opazovanju razlik med spoloma so bile boljše deklice, dečki so bolje napredovali le pri 

predopismenjevalni zmožnosti za besedno branje in pisanje. Zanimivo je, da so dečki bolje 

oziroma uspešneje reševali naloge pred dvomesečnim intenzivnim obdobjem kot po njem. 

Napredek znotraj posameznega spola je različen tudi pri posameznih predopismenjevalnih 

zmožnostih, in sicer so oboji največji napredek naredili pri grafičnem zavedanju, nato pa so 

deklice bolje napredovale pri fonološkem zavedanju, dečki pa pri zmožnosti koncepta o tisku. 

Pri obeh smo žal opazili slabše znanje pri jezikovnem razumevanju. To nas je presenetilo v 

negativnem smislu. 

Ker sta najstarejši skupini otrok skoraj homogeni, imamo največ predstavnikov pri štiri-, pet- 

in šestletnikih. Za zanimivejšo analizo rezultatov so poskrbeli tudi štirje triletniki in dva 

sedemletnika. Ko smo primerjali napredek znotraj posamezne starosti in vseh starosti med 

seboj, so nas rezultati raziskave osupnili. Vsekakor nismo pričakovali, da sedemletnika ne 

bosta pokazala skoraj nikakršnega napredka. Pričakovali smo, da bosta ravno onadva naredila 

največ, saj sta najstarejša in tik pred vstopom v šolo. Na podlagi rezultatov si upamo trditi, da 

so največ pokazali tri- in štiriletniki. Najbolj so nas presenetili triletniki, ki so glede na starost 

in predznanje naredili napredek pri besednem branju in pisanju. Če pogledamo osrednje tri 

starosti, so zagotovo šestletniki odlično napredovali pri grafičnem zavedanju, kar je opazno 

tudi pri besednem branju in pisanju, štiriletniki pri fonološkem zavedanju, petletniki pa pri 
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prepoznavanju značilnosti branja, torej pri predopismenjevalni zmožnosti koncepta o tisku. 

Zares presenetljivi rezultati so se zgodili pri jezikovnem razumevanju, kjer so triletniki 

naredili ogromen napredek, štiriletniki majhnega, vsi ostali pa napredka niso naredili.  

Pri skupnih igrah in dejavnostih nismo opazili tolikšnih razlik med otroki, te so se pokazale 

šele zdaj. Nekateri so bili zares uspešni, drugi pa napredka niso naredili. Pri individualnem 

delu lahko ugotovimo marsikaj, kar se pri skupinskem delu skrije.  

Kljub pozitivnemu odnosu vzgojiteljev nekateri otroci nimajo ugodnega, spodbudnega okolja, 

ki bi jim omogočal razvoj njihovih sposobnosti v največji meri. Dobro je, da se zavedamo, da 

v vrtec prihajajo z različnimi predispozicijami oziroma različno razvitimi 

predopismenjevalnimi zmožnostmi, zato bi morali že tu omogočati individualizacijo, kajti 

otroci so v predšolskem obdobju zelo odprti za novo znanje. Vedeti moramo, da vsak otrok, ki 

si tega želi in se trudi, tudi napreduje. 

Povzemimo rezultate, pri katerih smo si pogledali novo pridobljeno znanje na področju 

ljudskega izročila. Napredek je bil velik, kljub temu da so že pred dvomesečnim intenzivnim 

vključevanjem ljudskega izročila v njihov vsakdan, določene pravljice, ljudske pesmi in tudi 

plese že poznali. Ljudsko izročilo smo poskušali vključiti povsod, ko smo bili na vrtu, v 

jutranjem krogu, pri urah folklore, med dejavnostmi ... Z njim smo se igrali, se umirjali, 

pripravljali na kosilo (iskanje rim, pripovedovanje pravljic ...), spoznavali praznike, se podali 

v svet domišljije itd. Vse to je bilo na začetku nekaj novega, vendar so otroci sčasoma ljudske 

igre in rajalne plese vzeli za svoje in se jih igrali tudi na vrtu in med prostim časom. 

Velikokrat so povedali, da je neka igra zelo zanimiva in so jo želeli ponavljati in ponavljati. 

Pri urah folklore smo posamezna ljudska besedila tudi razčlenili in razložili starinske besede, 

tako se jim je pesem ali ples še prej vtisnil v spomin.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so otroci pridobili in nadgradili svoje znanje. Plese, pesmi, 

izštevanke, zbadljivke in pravljice so uspeli prepoznati na slikah, v skupinah slik so uspeli 

najti tisto sliko, ki ni spadala zraven (npr. kruh, radenska, mlin, moka. Kaj ne spada zraven? 

Radenska. Zakaj? Ker je pri plesu in pesmi Ob bistrem potoku ni.). Poleg tega so si otroci 

zapomnili in naučili plesati tudi nove plese, npr. rašplo. Nihče od otrok je prej ni poznal, po 

dvomesečnem obdobju pa jih je veliko prepoznalo, kateri ples plešejo otroci na sliki. Rajalne 

igre, kot so potujemo v Jeruzalem, Abraham `ma sedem sinov in bela, bela lilija, so postali del 

njihove igre. Zelo zanimivo jih je bilo videti pri hudomušni izštevanki ekate pekate, saj so si 

na prvi pogled ne tako enostavno izštevanko hitro zapomnili.  

Ugotovili smo, da otroci ob dobri spodbudi med učenjem uživajo in nanj ne gledajo kot na 

neko nujo, temveč ga doživljajo kot igro. Ob tem je vse veliko enostavneje. Otrok se bo 
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ugodneje razvijal, če bo živel v prijetnem okolju, ob tem doživljal varnost, zaščito, ljubezen in 

zadovoljstvo. Imeti mora namreč optimalne možnosti za svojo aktivnost, ki bo ustrezala 

njegovi razvitosti in posebnostim (Kroflič, 1984). 

 Zaključek 9

Verjetno ni več dileme, ali naj otrokom ponudimo še več ljudskega izročila ali ne. Edino 

vprašanje je le, koliko smo se pripravljeni potruditi in biti ustvarjali pri poučevanju in vzgoji. 

Za to da, poskusimo predopismenjevati na malo drugačen način (npr. s pomočjo ljudskega 

izročila) sta vsekakor potrebna čas in dobra učna priprava, ki pa glede na rezultate raziskave 

obrodita sadove. 

Na začetku smo si postavili številne cilje, ki smo jih z raziskavo želeli doseči. Želeli smo 

ugotoviti, ali se po dvomesečnem delu z ljudskim izročilom opazi napredek pri 

predopismenjevalnih zmožnostih, ali je napredek pri vseh enak, kakšni so rezultati in 

napredek pri različno starih otrocih ter ali je kakšna razlika med dečki in deklicami. Ker smo 

predopismenjevalne zmožnosti razvijali s pomočjo ljudskega izročila, nas je seveda zanimalo, 

ali so otroci pridobili tudi novo znanje na tem področju in kaj vse so se naučili. Rezultati so 

bili pričakovani, nekateri pa tudi ne. Najbolj sta nas presenetila negativen napredek oziroma 

nazadovanje sedemletnikov pri skoraj vseh predopismenjevalnih zmožnostih in zelo dober 

napredek triletnikov na splošno.  

Cilj magistrske naloge je bil dokazati, da tudi drugačen način dela (predopismenjevanje z 

ljudskim izročilom) z otroki prinaša pozitivne rezultate pri razvijanju predopismenjevalnih 

zmožnosti pri skoraj vseh otrocih in pridobitev novega znanja na področju ljudskega izročila 

pri vseh otrocih.  

Naj zaključimo z začetkom, in sicer z mislijo Prežihovega Voranca, ki piše, da »to, kar človek 

doživlja v mladih letih, kar se kali skozi otroško dušo, to ostane odločilo pri odraslem, iz tega 

rastejo nagibi, dejanja. Če se ti v mladih letih do česarkoli vsadi ljubezen ali pa sovraštvo v 

srce, to ostane in se pozneje vedno v taki ali drugi obliki pokaže.« Naj bo to vodilo nekakšna 

spodbuda za učitelje in vzgojitelje, da bi prvine iz otroškega ljudskega izročila ne bile le 

dopolnila k estetski vzgoji predšolskega otroka, ampak njihov vsakdan. 
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 Priloge 11

Priloga 1: Risanje črt v mlinska kolesa  
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Priloga 2: Majice za Abrahamove sinove 
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Priloga 3: Ples v krogu in ograja 
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Priloga 4: Preizkus za preverjanje predopismenjevalnih zmožnosti 1 

PREIZKUS ZA PREVERJANJE PREDOPISMENJEVALNIH 
ZMOŽNOSTI 1 

 

 

 

Vrtec: enota _________________     Skupina: ___________________     

   

Kraj:  ___________________ 

 

 

Ime otroka: _______________________          

(in prva črka priimka)                                                 

 

Datum otrokovega rojstva: ___________________ 

(dan, mesec, leto)   
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DEL 1: KONCEPT TISKA 
 

1. POVEJ, KAJ VEŠ O KNJIGI. 
 

Kako imenujemo znake v knjigi? 

Pokaži, kje začnemo brati. 

Pokaži naslov knjige. 

Povej, kdo piše knjige (zgodbe, pesmi). 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

2. POIMENUJ PIKTOGRAME. (KAJ POMENIJO SLIČICE?) 
Sličice piktogramov: 

 

 
a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 

 

 

3. POVEJ, KAJ JE NAPISANO.  (KAJ PIŠE?) 
 

LILIJA                          PROSIM                        MAREC                        šola                      

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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DEL 2: GRAFIČNO ZAVEDANJE 
 

1. NA LIST NAPIŠI ČRKE, KI JIH POZNAŠ. 
Odgovor: Število zapisanih črk je ______________. 

 

2. POIMENUJ ČRKE, KI SI JIH NAPISAL/-A.  
Odgovor: Število poimenovanih črk je _____________. 

 

3. POIMENUJ ČRKE NA KARTONČKIH. 
 

A    T     E    H    I     L    K    M     N     V    C     O  

 

Odgovor: Število poimenovanih črk je ________________. 

 

4. POIMENUJ MALE TISKANE ČRKE NA KARTONČKIH. 
 

k     a     b    m    n    d    s    h    l    e    t    r  

 

Odgovor: Število poimenovanih črk je ________________. 

 

5. ALI POZNAŠ SVOJE IME? 
1. Povej, kako ti je ime. 
2. Napiši svoje ime. ____________________________ 
3. Poimenuj prvo črko svojega imena. 
4. Med štirimi kartončki (RUMENA)/desetimi (ORANŽNA) poišči svoje ime. 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

6. NADALJUJ S POSTAVLJANJEM ALI VZORCEM. 

 
a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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DEL 3: FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

 

1. POSLUŠAJ IN POIŠČI SLIČICO, KI SE ENAKO ZAČENJA. (KAJ SE ENAKO 
ZAČENJA?) Otrok najprej poimenuje sličice. 
 

moka                       kruh                    senca                    potujemo 

 

 

 

 

 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 

 
2. ŠE SAM POVEJ SVOJO BESEDO, KI SE ENAKO ZAČENJA. 
 

Število besed za posamezen začetek (mo-, kr-, se-, po-):________________ 

 

3. POSLUŠAJ IN POIŠČI SLIČICO, KI SE RIMA. (KAJ SE ENAKO 
KONČUJE?)Otrok najprej poimenuje sličice. 

 

bela                       sin                       solata                    košara 

 

 

 

 

 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 

 
4. ŠE SAM POVEJ SVOJO BESEDO, KI SE RIMA. 

 

Število besed, ki se rimajo: ________________ 

5. POSLUŠAJ IN POIMENUJ PRVI GLAS V BESEDI. 
 

Jeruzalem             voda              otrok             rašpla 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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6. POSLUŠAJ IN POIMENUJ ZADNJI GLAS V BESEDI. 
 

tulipan             ekate                 kovač                    mlinar 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

7. POIŠČI SLIČICO, KI IMA ENAK PRVI GLAS, KOT GA SLIŠIŠ. Otrok najprej 
poimenuje sličice. 

    

kovač                   deček                    pikapolonica                          Rakitnica 

   

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

8. GLASKUJ BESEDO, KI JO SLIŠIŠ. 
 

mlin                   lilija                         vlak                      Abraham 

(m-l-i-n)            (l-i-l-i-j-a)                (v-l-a-k)               (a-b-r-a-h-a-m) 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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DEL 4: BESEDNO BRANJE IN PISANJE 

 

1. SLIČICAM POIŠČI BESEDO. Kartončki z napisi so pomešani. 
 

BALON                 ŽOGA                   HIŠA                     AVTO   

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

2. BERI (kartončki z besedami). 
 

SONCE              TINA                 BALON                  KROG 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

3. BERI. 
 

pekate                 miš            roka          mama 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

4. NAPIŠI BESEDE. 
 

VODA         MAMA            PIKA        EKATE 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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DEL 5: JEZIKOVNO RAZUMEVANJE 
 

1. KAJ SODI SKUPAJ? Otrok najprej poimenuje sličice, ki so pomešane. 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

2. POSLUŠAJ IN POVEJ BESEDO Z NASPROTNIM POMENOM. 
 

kratek                prvi                vesel               bolan 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

3. RAZLOŽI POMEN BESEDE. 
 

megleno            tišina         kolona           poleg/zraven 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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4. KATERA SLIČICA NE SODI V SKUPINO? (Odstrani sličico.) 

 
a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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5. PO NAVODILIH DOPOLNI SLIKO (vaje za orientacijo). 
 

LEVO od hiše stoji smreka.                        ZA drevesom je lopata. 

PRED hišo je kolo.                                      NA veji sedi ptič. 

V hiši je bolha.                                             POD klopjo je žoga. 

NA hiši je dimnik.                                        NAD drevesom je oblak. 

IZ dimnika se vali dim.                               DESNO od oblaka je sonce. 

MED hišo in drevesom stoji deklica.   

 

 

 

 

 

 

 
a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
e)  5                     f) 6                        g) 7                      h) 8                             i) 9 

j)  10                    k) 11 

 

6. POSLUŠAJ IN IZBERI SLIČICO. Pri reševanju lahko otrok sličico le pokaže, 
seveda jo prej poimenuje. 
 

Mlinar melje moko. 

Gospa Marilen bere pravljico. 

Otroci plešejo ples bela, bela lilija. 

Zvečer gledam risanko. 

 
a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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Priloga 5: Preizkus za preverjanje predopismenjevalnih zmožnosti 2 

 

PREIZKUS ZA PREVERJANJE PREDOPISMENJEVALNIH 

ZMOŽNOSTI 2 
 

Vrtec: enota _________________     Skupina: ___________________       

 

Kraj:  ___________________ 

 

 

Ime otroka: _______________________          

(in prva črka priimka)                                                 

 

Datum otrokovega rojstva: ___________________ 

(dan, mesec, leto)   
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DEL 1: KONCEPT TISKA 

 

1. POVEJ, KAJ VEŠ O KNJIGI. 
Kako imenujemo znake v knjigi? 

Pokaži, kje začnemo brati. 

Pokaži naslov knjige. 

Povej, kdo piše knjige (zgodbe, pesmi). 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 

 

 
2. POIMENUJ PIKTOGRAME. (KAJ POMENIJO SLIČICE?) 

Sličice piktogramov: 

 
a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 

 

 

3. POVEJ, KAJ JE NAPISANO. (KAJ PIŠE?) 
 

HVALA                          BALON                        JUNIJ                        mama                      

 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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DEL 2: GRAFIČNO ZAVEDANJE 

 
1. NA LIST NAPIŠI ČRKE, KI JIH POZNAŠ. 

Odgovor: Število zapisanih črk je ______________. 

 

2. POIMENUJ ČRKE, KI SI JIH NAPISAL/-A.  
Odgovor: Število poimenovanih črk je _____________. 

 

3. POIMENUJ ČRKE NA KARTONČKIH. 
 

M    K     S    P   U   A   C   E    I    J     O     D 

 

Odgovor: Število poimenovanih črk je ________________. 

 

4. POIMENUJ MALE TISKANE ČRKE NA KARTONČKIH. 
 

k     a     b    m    n    d    s    h    l    e    t    r  

 

Odgovor: Število poimenovanih črk je ________________. 

 

5. ALI POZNAŠ SVOJE IME? 
Povej, kako ti je ime. 
Napiši svoje ime. ____________________________ 
Poimenuj prvo črko svojega imena. 
Med desetimi kartončki (RUMENA)/vsemi (ORANŽNA) poišči svoje ime. 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

6. NADALJUJ S POSTAVLJANJEM ALI VZORCEM. 

 
a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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DEL 3: FONOLOŠKO ZAVEDANJE 
 

1. POSLUŠAJ IN POIŠČI SLIČICO, KI SE ENAKO ZAČENJA. (KAJ SE ENAKO 
ZAČENJA?) Otrok najprej poimenuje sličice. 
 

 moka                       kruh                    senca                    potujemo 

 

 

 

 

 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

2. ŠE SAM POVEJ SVOJO BESEDO, KI SE ENAKO ZAČENJA. 
 

Število besed za posamezen začetek (mo-, kr-, se-, po-):________________ 

 

3. POSLUŠAJ IN POIŠČI SLIČICO, KI SE RIMA. (KAJ SE ENAKO KONČUJE?) 
Otrok najprej poimenuje sličice. 

 

bela                       sin                       solata                    košara 

 
a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 

 

4. ŠE SAM POVEJ SVOJO BESEDO, KI SE RIMA. 
 

Število besed, ki se rimajo (mlin, voda, lilija, tulipan): ________________ 

 
5. POSLUŠAJ IN POIMENUJ PRVI GLAS V BESEDI. 

 

most             redkev              Sneguljčica             prašiček 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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6. POSLUŠAJ IN POIMENUJ ZADNJI GLAS V BESEDI. 
 

bolha             kip                 Abraham                    kraljica 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

7. POIŠČI SLIČICO, KI IMA ENAK PRVI GLAS, KOT GA SLIŠIŠ. Otrok najprej 
poimenuje sličice. 
    

kovač                   deček                    pikapolonica                          Rakitnica 

   

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

8. GLASKUJ BESEDO, KI JO SLIŠIŠ. 
 

mlin                   lilija                         vlak                      Abraham 

(m-l-i-n)            (l-i-l-i-j-a)                (v-l-a-k)               (a-b-r-a-h-a-m) 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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DEL 4: BESEDNO BRANJE IN PISANJE 

 

1. SLIČICAM POIŠČI BESEDO. Kartončki z napisi so pomešani. 
 

BALON                 ŽOGA                   HIŠA                     AVTO   

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

2. BERI (kartončki z besedami). 
 

SONCE              TINA                 BALON                  KROG 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

3. BERI. 
 

pekate                 miš            roka          mama 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

4. NAPIŠI BESEDE. 
 

VODA         MAMA            PIKA        EKATE 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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DEL 5: JEZIKOVNO RAZUMEVANJE 

 
1. KAJ SODI SKUPAJ? Otrok najprej poimenuje sličice, ki so pomešane. 

 

 
 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

2. POSLUŠAJ IN POVEJ BESEDO Z NASPROTNIM POMENOM. 
 

visok                življenje               bogat               hudoben 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
 

3. RAZLOŽI POMEN BESEDE. 
 

vetrovno            prašiti se         žaloval           med 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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4. KATERA SLIČICA NE SODI V SKUPINO? (Odstrani sličico.) 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
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5. PO NAVODILIH DOPOLNI SLIKO (vaje za orientacijo). 
 

V LEVI zgornji kot nariši sonce.                               POD klopjo je žoga. 

DESNO od klopi raste cvetlica.                                 NA hiši je dimnik. 

NAD hišo leti ptiček.                                                   V drevesu je ujet balon. 

PRED drevesom leži mačka.                                      NAD klopjo je oblak. 

LEVO od hiše raste smreka.                                      V hiši je bolha. 

MED hišo in drevesom je parkiran avto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 
e)  5                     f) 6                        g) 7                      h) 8                             i) 9 

j)  10                    k) 11 

 

6. POSLUŠAJ IN IZBERI SLIČICO. Pri reševanju lahko otrok sličico le pokaže, 
seveda jo prej poimenuje. 
 

Po tirih se peljem v Ljubljano. 

Le kam naj si namažem pašteto? 

Pri nogometu sem najboljši. 

Na kmetiji imajo veliko mleka. 

 
a) 0                     b) 1                       c) 2                      č)  3                            d) 4 

 


