
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

ANJA MLAKAR 

 

 

PARTNERSKI ODNOS VRTCA IN STARŠEV – KAZALNIK KAKOVOSTI 

DRUŽINSKEGA BRANJA 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2018 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

ANJA MLAKAR 

Mentorica: doc. dr. DARIJA SKUBIC 

 

PARTNERSKI ODNOS VRTCA IN STARŠEV – KAZALNIK KAKOVOSTI 

DRUŽINSKEGA BRANJA 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2018



 

ZAHVALA 

 

Iskreno se zahvaljujem mentorici doc. dr. Dariji Skubic za vso strokovno pomoč, usmerjanje, 

podporo in hitro odzivnost med pisanjem diplomskega dela. 

Zahvaljujem se tudi strokovnim delavkam Vrtca Pedenjped in staršem otrok, ki so mi 

pomagali pri izvedbi raziskave.  

Posebna zahvala gre tudi moji mami in prijateljem, ki so me med pisanjem diplomskega dela 

ves čas spodbujali, usmerjali in mi pomagali. Tako smo skupaj prišli do končnega cilja. 

Hvala!  



 
 

POVZETEK 

Človek je radovedno bitje in branje mu predstavlja užitek in svobodo, to pa mu nudi različna 

znanja in spoznanja. Vse se začne pri otroku, zato so tudi bralne izkušnje v predšolskem 

obdobju zelo pomembne. Prve bralne izkušnje otrok pridobi v družini, s pomočjo staršev, 

kasneje se jim pridruži tudi vrtec. Vsaka taka izkušnja otroku pomaga pri opismenjevanju in 

razvijanju njegove pismenosti. Vrtec je pomemben dejavnik pri spodbujanju družinskega 

branja, starši pa so pomemben dejavnik pomoči vrtcu pri opismenjevanju, zato je partnerski 

odnos za kakovost zelo pomemben, česar se zaveda tako večina vzgojiteljev kot tudi staršev. 

Diplomsko delo z naslovom Partnerski odnos vrtca in staršev – kazalnik kakovosti družinskega 

branja je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem predstavila 

pomen branja in bralne pismenosti, opredelila sem bralni razvoj otroka in pismenost, še posebej 

porajajočo se pismenost. Nato sem predstavila družinsko branje, družinsko pismenost in bralno 

motivacijo. Na koncu sem opisala partnerski odnos med vrtcem in starši in ter poudarila 

pomembnost kakovosti družinskega branja. 

V empiričnem delu sem z anonimnimi vprašalniki za vzgojitelje in anonimnimi vprašalniki za 

starše pridobila odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja. V raziskavi je sodelovalo 50 

vzgojiteljev in 50 staršev predšolskih otrok. 

Raziskava je pokazala, da je za večino staršev in vzgojiteljev branje pomembno in da se 

zavedajo pomena družinskega branja ter partnerskega odnosa med vrtcem in starši. Ugotovila 

sem, da večina staršev doma bere z otrokom vsak dan, berejo jim različno literaturo, predvsem 

pa slikanice. Vzgojitelji to opazijo pri dejavnostih opismenjevanja, predvsem v otrokovem 

odnosu do knjige, bogatejšem besedišču, večjem zanimanju in daljši zbranosti. Vzgojitelji 

spodbujajo starše in družinsko branje, tako otroci sodelujejo v različnih programih, kot so 

predšolska bralna značka, bralni nahrbtnik itn. 

Ključne besede: branje, pismenost, družinsko branje, vzgojitelj, starši. 

  



 
 

ABSTRACT 

Human is a very curious creature. He reads because of enjoyment and freedom and he obtains 

new knowledge and skills. Everything starts in the childhood. The reading experience in the 

preschool age is very important. A child gets his first reading experience within the family, 

from his parents and later in the kindergarten. Every reading experience helps for child`s 

literacy. The kindergarten is an important factor in promoting family reading. On the other side, 

parents are an important and useful factor in improving child`s literacy. As a consequence, the 

partnership between the kindergarten and parents is very important.  

The diploma thesis with the title Kindergarten and parents’ partnership – the quality indicator 

of family reading is consisted of theoretical and empirical part. In theoretical part I have defined 

terms: reading and reading literacy, child`s reading development, literacy and beginner`s 

literacy, family reading, family literacy and reading motivation, kindergarten and parents 

partnership and its quality. 

In the empirical part I conducted the research of family reading and the importance of reading 

for kindergarten teachers and parents. 50 kindergarten teachers and 50 parents of preschool 

children cooperated in the research. 

The research has shown that the most kindergarten teachers and parents are aware of the 

importance of reading, especially the importance of family reading and the partnership between 

kindergarten teachers and parents. The majority of parents are reading to their children on a 

daily basis. They are reading different types of literature, but most of all, they are reading picture 

books. Kindergarten teachers recognize the influence of family reading at literacy activities. 

They observe a different attitude towards books, a richer vocabulary, a greater interest for 

activities and longer concentration. Kindergarten teachers encourage parents for family reading. 

Additionally, parents encourage their children to participate in programs such as reading badge, 

reading backpack etc. 

Keywords: reading, literacy, family reading, partnership.       
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UVOD 

Branje je največkrat individualna jezikovna zmožnost vsakega posameznika, in da se lahko 

razvije, je pomembno, da smo te dejavnosti v življenju deležni čim prej. Med branjem je bralec 

v dejavni interakciji z besedilom, zato branje močno prispeva k razvoju in izboljšanju drugih 

jezikovnih zmožnosti. Bralna sposobnost je vsakomur nujno potrebna v svetu, kjer je besedilna 

ponudba neomejena, saj nas različna besedila obdajajo in spremljajo na vsakem koraku, z nami 

manipulirajo in od nas zahtevajo jezikovno interakcijo (Grosman, 2003).  

Pismenost je kompleksen proces, v katerega se vključujejo vse štiri komunikacijske dejavnosti: 

govorjenje, poslušanje, branje in pisanje. Te dejavnosti otrok pridobiva in jih razvija že zelo 

zgodaj, v obdobju pred formalnim učenjem v šolskem okolju. To je obdobje porajajoče se 

pismenosti, kjer otrok razvija spretnosti in sposobnosti, ki so pomembne za kasnejše uspešno 

učenje branja in pisanja (Grginič, 2005). 

Za celosten otrokov razvoj in učenje ima pomembno vlogo vključevanje odraslih v interakcijo 

z otrokom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). Otrok se s komunikacijskimi dejavnostmi 

najprej sreča v svojem ožjem okolju, torej družini, zato je zelo pomembna družinska pismenost. 

Ta zajema vse dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in so povezane s pismenostjo. Družinsko 

branje je ena od dejavnosti, ki otroka seznani s tiskanim gradivom, ob enem pa povezuje starše 

in otroka ter z dodatnimi dejavnostmi omogoča kakovostno preživet skupni čas. S tem, ko starši 

berejo otrokom že od samega začetka, imajo kasneje otroci večjo motivacijo za branje (Knaflič, 

2009). Vse to vpliva na otrokovo pismenost v kasnejših letih, kar so pokazale tudi raziskave 

(Grginič, 2008). 

Poleg motivacije za branje in odnosa do branja na kakovost družinskega branja močno vpliva 

tudi sodelovanje vrtca in staršev (Bucik, 2009). Vzgojitelj je ključni element v procesu 

izobraževanja, zato partnerski odnos vrtca in staršev veča kakovost dela, ki je zelo pomembna 

v vzgoji in izobraževanju. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 BRANJE IN BRALNA PISMENOST 

Branje oziroma bralna sposobnost je sposobnost, ki jo potrebuje vsak posameznik za smiselno 

preživetje v današnjem svetu. Kjer koli smo, nas obkrožajo različna besedila, ki od nas 

zahtevajo različno jezikovno interakcijo. Tako postaja tudi naše znanje o branju in pomenu 

branja za posameznika in širšo družbo vedno bolj pomembno. A kljub vsemu temu 

strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preučevanjem branja, ter vzgojitelji in učitelji ugotavljajo, da 

mladi in ljudje nasploh beremo vedno bolj redko (Grosman, 2003).  

L. Plut – Pregelj (2013) pravi, da je ena izmed temeljnih nalog šol naučiti učence brati, naučiti 

se brati pa je eden izmed največjih dosežkov otroka. D. Skubic (2017) dodaja, da je ravno bralna 

pismenost temelj vseh pismenosti. 

Branje je jezikovna dejavnost, ki največkrat poteka individualno. Kot zapisuje M. Grosman 

(2003), je branje zelo pomembno za vsakega posameznika, saj nam je med vsemi jezikovnimi 

zmožnostmi edino branje na voljo v neomejenih količinah. Pomembno prispeva tudi k razvoju 

in izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti: pisanja, govorjenja in poslušanja. Branje pri 

otroku v predšolskem obdobju ugodno vpliva na razvoj porajajoče se pismenosti, uspešno 

učenje branja in učenje na splošno ter na bralni interes in bralno kulturo kasneje, v odrasli dobi 

(Jamnik, 2009). Branje in pripovedovanje imata poleg jezikovnega razvoja izreden pomen tudi 

za otrokov čustveni, estetski in spoznavni razvoj (Glinšek, 2011). 

Otrok se zaznavno, gibalno, čustveno, socialno, miselno in govorno odziva na dogajanje v 

okolju, ki ga obdaja že od prvega dneva njegovega življenja, zato L. Marjanovič Umek in M. 

Zupančič (2003) poudarjata, da je zelo pomembno, kakšno je to okolje in kaj vse obkroža otroka 

(npr. predmeti, igrače, knjige, ljudje). Okolje je tudi eno izmed dejavnikov, ki skupaj z 

dednostjo vpliva na otrokov razvoj. V razvoju pa so t. i. kritična obdobja. To so obdobja, ko je 

otrok najbolj dovzeten za razvoj in učenje posameznih spretnosti (Marjanovič Umek, 2010). 

Tudi pri branju je tako, kajti otroka h kasnejšemu branju najbolje spodbujamo tako, da mu 

beremo že v predšolskem obdobju, kot je zapisala I. Matko Lukan (2009), L. Knaflič (2003) pa 

dodaja, da s tem starši otroke v svet pismenosti uvajajo že pred vstopom v šolo. T. Jamnik 

(2003) pravi, da nikoli ni prezgodaj za otrokov prvi stik s knjigo in branjem. Z vztrajnim 

branjem vsak dan nekaj minut, pri čemer poskrbimo za prijetno počutje, otroku privzgojimo 

potrebo po branju. 
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1.1 BRALNI RAZVOJ OTROKA 

Predbralne izkušnje v zgodnjem otroštvu vplivajo na razvoj pismenosti v kasnejšem obdobju. 

Pomembno je, da otrok dobi tovrstne izkušnje že pred vstopom v šolo. I. Matko Lukan (2009) 

pavi, da bo otrok kasneje v šoli lažje usvojil bralne spretnosti, če bo branja in poslušanja deležen 

že prej. Otroci veliko prej, preden pokažejo spretnosti branja in pisanje, naredijo prve korake v 

spoznavanju ter razumevanju pojmov o branju in pisanju. Že od vsega začetka dojenčki in 

malčki v odnosih in izkušnjah z odraslimi spoznavajo pisni jezik, delajo povezave med glasovi 

in črkami ter pridobivajo znanje o abecednem sistemu. Te informacije z nadaljnjim učenjem 

povezujejo v vzorce, ki bodo kasneje omogočili tekoče branje in pisanje (Domicelj, 2003). 

L. Knaflič (2003) pravi, da je branje neizčrpen vir za pridobivanje znanja o svetu, o pojavih, ki 

se dogajajo na njem in življenju, ki poteka na njem. Knjiga je vir informacij, ki otrokom nudi 

bogastvo besed, dogodkov, misli in vedenj. Otrok je radovedno bitje in pridobivanje različnega 

znanja z branjem ga spodbudi, da se branja nauči tudi sam.  

V določenem razvojnem obdobju začne otrok spontano odkrivati in razumevati abecedno 

naravo jezikovnega sistema zapisovanja ter odnose in povezave med izgovorjenim in 

zapisanim. Pomembno je, da vzgojitelj in učitelj vesta, kdaj to obdobje nastopi (Magajna, 1995, 

v Grginič, 2005).  

Tako kot M. Kordigel in T. Jamnik (1999) tudi M. Grginič (2005) piše, da bralni razvoj delimo 

na več stopenj oziroma faz ali stadijev. Pridobivanje bralno-pisalnih spretnosti so na stopnje, ki 

so si med seboj podobne, razdelili številni avtorji, kot so npr. J. Chall, W. S. Gray, U. Frith, L. 

Ehri in drugi. M. Kordigel in T. Jamnik (1999) pišeta tudi, da so nekateri avtorji pri opisovanju 

razvoja recepcijske sposobnosti opisali po stopnjah otrokovega razvoja J. Piageta.  

V nadaljevanju bom prikazala stopnje otrokovega bralnega razvoja po J. Chall, ki se je pri 

delitvi stopenj opirala na Piagetovo teorijo spoznavnega razvoja. Proces učenja in branja je 

razdelila na pet stopenj, na začetku je dodala še predstopnjo, to je predbralno obdobje. Prav 

pomen tega obdobja in predvsem njegov vpliv na razumevanje branja upošteva celoten model 

stopenj oziroma obdobje učenja branja. 

 

 

1.1.1 PREDBRALNO OBDOBJE 



4 
 

Predbralno obdobje je priprava na branje in poteka celo predšolsko obdobje, od rojstva do 

približno šestega leta otrokove starosti, torej do začetka formalnega izobraževanja. To obdobje 

traja dlje kot vsa druga, v njem se zgodi tudi več sprememb. Predšolsko obdobje je obdobje 

porajajoče se pismenosti (Pečjak, v Grginič in Zupančič, 2004). M. Grginič (2005) pravi, da 

otrok kopiči znanje o govorjenem in pisnem jeziku ter o črkah, besedah in knjigah pred vstopom 

v šolo z abecednim pisnim sistemom. L. Knaflič (2009) dodaja, da otrok v tem obdobju razvije 

posamezne spretnosti in sposobnosti, ki mu omogočajo razumevanje sistema pisave. Otrok 

spoznava različne vidike jezika, kot sta pomenski in skladenjski, odkriva osnovni koncept 

branja, torej, kako pravilno držimo knjigo, branje ob kazanju s prstom po knjigi, obnavljanje 

po spominu in ob sliki, pravočasno obračanje strani itn. Otrok jezik šele usvaja, zato mu je, kot 

pravi Piaget, narava dala posredne načine predelovanja problemskih situacij, ki so manj 

abstraktni kot jezik. Ti načini so odloženo posnemanje oziroma ponavljanje, simbolna igra, 

otroška risba, notranje slike in na koncu jezik (Kordigel Aberšek, 2008; Kordigel in Jamnik, 

1999). Tako L. Knaflič (2009), M. Grginič (2005) kot tudi I. Matko Lukan (2009) poudarjajo, 

da so izkušnje in znanje, pridobljeno v predšolskem obdobju, izrednega pomena za kasnejši 

bralni razvoj in opismenjevanje.  

1.1.2 OBDOBJE ZAČETNEGA BRANJA 

Obdobje začetnega branja ali dekodiranje traja od šestega do sedmega leta. V tem obdobju otrok 

že spozna povezavo med glasom in črko ter se nauči vse črke in glasove, ki jim pripadajo. Otrok 

razvije sposobnost vidnega zaznavanja, delno pa razvije tudi slušno zaznavanje. Slednje se 

pojavi kasneje, saj potrebuje dodatno stopnjo abstrakcije. Znotraj tega obdobja razvoj branja 

poteka v treh fazah, skozi katere gredo vsi otroci. V prvi fazi je otrok pozoren na pomen in manj 

na obliko, v drugi fazi pozornost nameni grafični podobi, v tretji fazi pa otrok že bere natančno 

in tekoče (Grginič, 2005). 

Grey prvo bralno stopnjo imenuje pripravo na branje. Stopnja zajema predšolsko obdobje in 

začetek prvega razreda, torej jo enačimo s predstopnjo in prvo stopnjo po J. Chall. Po Greyu 

otroci na tej stopnji pridobijo izkušnje, ki so jim kasneje v pomoč pri branju, razvijanju 

sposobnosti pripovedovanja in govornega razumevanja (Grginič, prav tam). 

 

 

1.1.3 UTRJEVANJE SPRETNOSTI BRANJA 
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Obdobje utrjevanja spretnosti branja oziroma tekoče branje poteka od sedmega do osmega leta. 

Obdobje je namenjeno utrjevanju bralne tehnike in ne pridobivanju novih informacij. 

Pomembna sta vaja in utrjevanje, s čimer otrok oziroma bralec doseže avtomatizacijo tehnike 

branja, ki privede do večje hitrosti in natančnosti branja, to pa do večjega razumevanja 

prebranega (Grginič, 2005). 

Grey to stopnjo imenuje začetno obdobje bralnega pouka. Razvijajo se zanimanje za branje, 

sposobnost branja in pomnjenje enostavnih besedil. Pomembno je, da spodbujamo njihovo željo 

po samostojnem branju (Grginič, prav tam). 

1.1.4 BRANJE ZA UČENJE 

Obdobje branja za učenja lahko poimenujemo tudi obdobje odkrivanja pomena in traja od 

devetega do štirinajstega leta. V tem obdobju je učenec na stopnji, ko v ospredju ni več odnos 

med tiskanim gradivom in izgovarjavo, temveč med tiskanim gradivom in informacijami. 

Branje je temeljno sredstvo za pridobivanje novih informacij in znanja (Grginič, 2005). 

Po Greyu se ta stopnja imenuje razvijanje pomembnih bralnih spretnosti in strategij. Cilj 

stopnje je razširitev branja na vse zvrsti besedil. V tem obdobju se po Greyu začne tudi stopnja, 

ki jo je poimenoval obdobje žlahtnega branja, nadaljuje pa se v naslednje obdobje po J. Chall. 

Glavni cilj v tem obdobju je ne le učinkovito branje, temveč tudi učenje iz različnih besedil 

(Grginič, prav tam). 

1.1.5 VEČSTRANSKI POGLED NA PREBRANO 

Obdobje večstranskega pogleda na prebrano traja od štirinajstega do osemnajstega leta. Učenec 

je sposoben na določeno težavo gledati, ga presojati in vrednotiti z več zornih kotov. Začne se 

zavedati lastnih dejavnosti med branjem. Spozna načine spoprijemanja s težavami, na katere 

naleti med branjem (Grginič, 2005). 

1.1.6 KONSTRUKCIJA IN REKONSTRUKCIJA 

Obdobje konstrukcije in rekonstrukcije poteka od osemnajstega leta naprej in gre za pogled v 

svet. V nasprotju s prejšnjim obdobjem, v katerem je poudarjena količina znanja, je v tem 

obdobju pomembna kakovost. Bralec uporablja višje miselne procese, kot so analiza, sinteza in 

vrednotenje ter z njihovo pomočjo gradi svoj sistem znanja. Bralec ima sposobnost selektivnega 

branja (Grginič, 2005).  
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2 PISMENOST 

Jezik nam predstavlja sredstvo ustnega in pisnega sporazumevanja, ki nam omogoča družbeni 

stik v različnih vsakdanjih situacijah, zato je pismenost pomemben člen učenja. Pismenost je 

kompleksen proces. Tako M. Cotič in V. Medved Udovič (2011) kot tudi M. Grginič (2005) 

zapišejo, da je pismenost v ožjem pomenu definirana kot sposobnost človeka za branje in 

pisanje. M. Cenič (2000, v Grginič, 2005) dodaja, da je to zapleten proces, ki poleg branja in 

pisanja obsega tudi govorjenje in poslušanje. Danes ima pismenost širši pomen in vključuje 

tudi druge ustvarjalne in analitične sposobnosti ter znanja na določenem področju ter 

sposobnost pisnega in ustnega sporočanja v različnih sporazumevalnih situacijah. Zato poleg 

bralne pismenosti vse več omenjamo tudi matematično, glasbeno, naravoslovno, 

informacijsko/digitalno, okoljsko pismenost (Cotič in Medved Udovič, 2011).  

Otrok se s pisnim jezikom srečuje že od zgodnjih let. Prvi stik z njim ima v družini, nato v 

bližnjem okolju, kmalu pa tudi v vrtcu (Grginič, 2008). L. Knaflič (2009: 12) pravi, da je 

opismenjevanje »nepretrgan (kontinuiran) proces, ki se začne veliko pred spoznavanjem črk in 

učenjem branja in pisanja in se razvija vse življenje«. Za opismenjevanje imajo največji pomen 

prav izkušnje in spoznanja, ki jih otrok dobi v predšolskem obdobju. Te izkušnje so glasovno 

zavedanje, poslušanje pripovedi in pripovedovanje ter branje knjig. Predvsem branje knjig je 

ena izmed najpogosteje uporabljenih oblik dela, s katero seznanjamo otroke s pismenostjo 

(Knaflič, 2009). Do začetne pismenosti otroka vodijo vsi dogodki v vsakdanjem življenju 

otroka. To so poslušanje pesmic, izštevank, iskanje rim, gledanje slikanic s starši, opazovanje 

oglasov na televiziji idr. (Grginič, 2008). 

Predšolski razvoj pismenosti pri otroku v večini poteka spontano in neopazno, torej se 

pismenost počasi poraja (Grginič, 2008). Za razvoj pismenosti ima velik pomen premišljeno in 

sistematično delo v predbralnem in predpisalnem obdobju oziroma v t. i. obdobju porajajoče se 

pismenosti. (Cotič, Medved Udovič, 2011). 

2.1 PORAJAJOČA SE PISMENOST 

Porajajočo se pismenost imenujemo vse predopismenjevalne spretnosti, ki jih otrok razvija v 

obdobju pred formalnim učenjem, tj. v obdobju šolanja (Grginič, 2005). V preteklosti se je 

namesto izraza porajajoča se pismenost uporabljal izraz pripravljenost za branje in pisanje. S. 

Pečjak (2003) in L. Marjanovič Umek (2007) zapisujeta, da so s spremembo poimenovanja 

strokovnjaki presegli mišljenje, da se razvoj pismenosti začne šele z vstopom v šolo oziroma z 

bralnim poukom v šoli. Izraz porajajoča se pismenost danes poudarja, da je opismenjevanje 
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postopen in dolgotrajen proces, ki se začne že od dojenčkovih in malčkovih interakcij z 

odraslimi, torej zajema večji del predšolskega obdobja. S. Pečjak (2003) še dodaja, da je 

porajajoča se pismenost čas v razvoju otroka med najzgodnejšo pismenostjo, kamor prištevamo 

otrokovo čečkanje in pretvarjanje, da bere, ter učenjem branja in pisanja v šoli. 

L. Knaflič (2009) in S. Pečjak (2003) pišeta o elementih, ki vplivajo na porajajočo se pismenost 

ter na kasnejšo bralno uspešnost v šoli. Slednja jih deli v dve skupini, in sicer v prvo skupino 

uvršča tiste elemente, pri katerih sposobnosti in spretnosti otroka izhajajo primarno iz njega 

samega. Te se kažejo na področjih, kot so: otrok si zapomni imena črk, igra se z glasovi in zlogi, 

pojavljajo se začetki pisanja, zanima se za branje idr. V drugo skupino sodijo tisti, pri katerih 

ima okolje pomembno vlogo na otrokove sposobnosti in spretnosti. Zato tudi pri razvijanju 

porajajoče se pismenosti upoštevamo, da na eni strani razvijamo ustrezne spretnosti in znanja 

porajajoče se pismenosti, na drugi strani pa oblikujemo spodbudno okolje za razvoj teh 

spretnosti. Tudi I. Matko Lukan (2009) piše, da je to, kakšen bralec bo postal otrok in kakšne 

bodo njegove bralne zmožnosti, odvisno od otrokovih sposobnosti in spretnosti ter od vpliva 

družinskega okolja. B. Jurišić (v Pečjak, 2003) je pri slovenskih predšolskih otrocih ugotavljala, 

kateri elementi porajajoče se pismenosti so pomembni za kasnejše uspešno učenje branja in 

pisanja, ter ugotovila, da so zelo pomembni zaznavanje in prepoznavanje tiska iz okolja, 

spoznavanje s črkami, razgovorno branje, razumevanje vloge tiska, razumevanje navodil, 

glasovno zavedanje in računalniško opismenjevanje.  

Pri spodbujanju porajajoče se pismenosti oziroma načinu spodbujanja moramo upoštevati, da 

se ne razvijejo vse zgoraj naštete sposobnosti na enkrat, temveč nekatere prej, druge pozneje. 

Nekatere so tudi pogoj za razvoj drugih, zato ne moremo postaviti natančnih časovnih mejnikov 

za razvoj posameznih elementov porajajoče se pismenosti (Bucik, 2009). M. Grginič (2005) in 

N. Bucik (2009) pišeta, da je pri spodbujanju razvoja posameznih spretnosti dobro počakati na 

primerno starost otroka. S. Pečjak (2003) omenja, da se pri večini otrok sposobnost vidnega 

razločevanja začne pospešeno razvijati od tretjega do četrtega leta starosti, sposobnost slušnega 

razločevanja pa od petega leta starosti naprej. Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, 

da je od tretjega leta starosti dalje pomemben razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti. 

Pri starosti moramo upoštevati tudi dejstvo, da se lahko pri otrocih iste starosti pojavljajo velike 

razlike v razvoju posameznih sposobnosti. Upoštevati moramo, da se pripravljenost za branje 

ne pojavi v danem trenutku, otrok mora imeti zgodnje izkušnje s knjigo in z branjem. Od tega 

je odvisno tudi nadaljnje zanimanje za branje.  
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M. Grginič (2008) je zapisala, kaj naj bi vzgojitelji upoštevali pri razvijanju predbralnih in 

predpisalnih sposobnosti in spretnosti. V bolj splošni obliki so ta načela zapisana tudi v 

Kurikulumu za vrtce (1999). Pomembno je, da se zavedamo, da so izkušnje s pismenostjo del 

vsakodnevnega življenja otroka in njegovih dejavnosti v igralnici. Vzgojiteljeva naloga je, da 

ustvari okolje, ki bo otroka spodbujalo k seznanjanju z branjem ter s pisanjem in bo imel na 

voljo različne oblike tiska. Omogočiti mu je tudi treba veliko priložnosti za igro in govor. 

Pomembno je zavedanje, da je otrok dejavni udeleženec učnega procesa in graditelj lastnega 

znanja. L. Knaflič (2009) dodaja, da imata pomembno vlogo bralni kotiček in mesto za pisanje, 

zato je treba otroku zagotoviti tudi to. 
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3 DRUŽINSKO BRANJE 

Družine so si med seboj različne, vendar so si vse med seboj podobne v temeljni nalogi, ki jo 

morajo opraviti starši, tj. otroka dobro opremiti za življenje. L. Knaflič (1999) dodaja, da je 

družina v vseh družbah prva vzgojna in izobraževalna institucija. Starši imajo otroka radi, zanj 

skrbijo, ga varujejo, spoštujejo in se zanj tudi zanimajo. Iz teh odnosov v družini se tudi otrok 

nauči imeti rad, sodelovati, zanimati za svet in ljudi ter komunicirati. Za otrokov razvoj in 

učenje ima pomembno vlogo vključevanje odraslih v interakcijo z otrokom. Tako je tudi pri 

razvoju pismenosti in branju vloga družine oziroma staršev/odraslih zelo pomembna (Matko 

Lukan, 2009). M. Dolinšek-Bubnič (1999) omenja učenje prek posrednika, kar pomeni, da 

odrasli sebe kot posrednika postavi med otroka in svet ter mu tako pomaga, da razume svet. 

Podobno omenjata tudi L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003), saj pravita, da se otrok 

lahko v interakciji z odraslim nauči več, kot če neko dejavnost opravlja le samostojno. Tako 

otroku začnemo brati, pripovedovati in se z njim pogovarjati že v zgodnjih letih, saj mu tako 

pomagamo spoznati svet. L. Knaflič (2003) je zapisala, da družina otroku pomeni okno v svet. 

Poleg tega poslušanje branja otroku pomeni bližino staršev in skupno dejavnost. To mu daje 

občutek večje povezanosti in varnosti. M. Glinšek (2011) dodaja, da se z branjem med staršem 

in otrokom ustvarja trdna čustvena vez zaupanja in topline. 

M. Grginič (2006) je potek družinskega branja razdelila po otrokovi starosti. Pravi, da naj bi se 

glasno branje otroku v družini začelo že ob rojstvu, trajalo pa naj bi do približno osmega leta, 

čeprav zna že nekaj let tudi samostojno brati. Takrat lahko tudi zamenjajo vloge in so starši 

poslušalci, otroci pa bralci. Pomembno je le, da starši ne opustijo družinskega branja, ko se 

otrok nauči samostojnega branja. Prve tri mesece življenja otrok le strmi v knjige in slike v njih. 

Če pri tem ne joka, pomeni, da branje sprejema. Pri starosti od treh do šestih mesecev je že 

vključen v branje, saj se počasi usmerja k slikam in poslušanju, knjigo želi tudi prijeti, jo dati v 

usta. Med šestim in devetim mesecem starosti otrok poskuša obračati strani v knjigi, z glasovi 

se odziva na bralčevo intonacijo in tako izraža zadovoljstvo. Po prvem letu starosti otroci, ki so 

bili deležni branja od začetka svojega življenja, že lahko pokažejo prednjo in zadnjo stran 

knjige, zmožni so prepoznati in poimenovati osebe v knjigi. 

T. Jamnik (2009) je zapisala, da mednarodne raziskave ugotavljajo, da kljub povečanju branja 

bralna pismenost pada. Prav spodbujanje družinskega branja spodbuja dvig bralne pismenosti, 

zato v Sloveniji v vrtcih, šolah in knjižnicah spodbujamo družinsko branje. Pri spodbujanju 

družinskega branja ima veliko vlogo društvo Bralna značka Slovenije, saj so razširili bralno 

gibanje v predšolsko obdobje, uvedli so predšolsko bralno značko. Ta se pod različnimi imeni 
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izvaja v vrtcih in nižjih razredih osnovne šole. M. Glinšek (2011) piše, da je knjižna vzgoja v 

predšolskem obdobju zelo pomembna za oblikovanje otrokovega odnosa do literature. Ravno 

v predbralnem obdobju, torej v predšolskem obdobju, se oblikujejo temelj, otrokov odnos do 

knjige, dovzetnost za literaturo in branje v kasnejših letih. Otroci, ki nimajo pozitivnih izkušenj 

s knjigo, manj radi posegajo po njej. Predšolska bralna značka je eden od načinov, kako 

približati knjigo v predšolskem obdobju vsem otrokom, saj starše motivira, da otroku 

omogočijo stik s knjigo. M. Glinšek (prav tam) piše, da sta osnovni namen predšolske bralne 

značke prav motivacija in pomoč staršem, da svojim otrokom ponudijo knjigo, jim berejo in 

pripovedujejo. Kot je zapisal Suhodolčan (2011), otrok pravi in trajni odnos do branja in knjige 

najde le v primernem okolju, v okolju, kjer so na voljo knjige in branje ni pristranska dejavnost. 

S tem poudarja pomembno vlogo staršev in tudi vzgojiteljev ter pomembnost družinskega 

branja. 

3. 1 DRUŽINSKA PISMENOST 

Pojem družinska pismenost težko opredelimo le z eno samo oznako, saj je zelo kompleksen 

pojem. M. Grginič (2006: 12) jo definira kot »koncept, ki vključuje naravno nastajajoče 

izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine«. L. Knaflič (1999, 2002, 2009) pravi, da je 

to izraz za izobraževalni pristop, pri katerem je družina enota za učenje. Pri tem zajema vse 

dejavnosti, ki so povezane s pismenostjo in potekajo znotraj družine. V strokovni literaturi v 

angleščini zasledimo izraz »family literacy«.  

Družinsko pismenost lahko opredelimo z več vidikov, saj vključuje različne načine, ki jih starši 

in otroci uporabljajo doma in v širšem okolju. Uvajamo jo lahko namenoma ali pa se pojavi 

spontano, ko gredo starši z otroki po vsakodnevnih opravkih. Najpomembnejša značilnost 

družinske pismenosti je ustvarjanje priložnosti za otrokovo raziskovanje pisnega jezika in 

opazovanje drugih pri uporabi pisnega jezika. Torej je pomembno, da družina spodbuja otroka 

k odkrivanju in raziskovanju pismenosti v vsakodnevnih dejavnostih (Grginič, 2006). Tudi L. 

Knaflič (2009) dodaja, da so vplivi domačega okolja pomembni za pismenost. Pogostost in 

kakovost dejavnosti, povezane z družinsko pismenostjo v družinskem okolju, se močno kažeta 

na otrokovi uspešnosti v procesu opismenjevanja. Vsekakor pa pod te dejavnosti ne smemo 

razumeti konkretnega učenja branja in pisanja. Vsakodnevne dejavnosti, povezane s 

pismenostjo, ki so prisotne v skoraj vseh družinah in ne vključujejo konkretnega učenja branja 

in pisanja, so na primer: gledanje televizije; različna obvestila, oglasi, ki se znajdejo v 

nabiralniku; pisanje vabil in voščil za družinska praznovanja; gospodinjska dela in prostočasne 
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dejavnosti; večerno branje in še veliko drugih. Koliko se bo otrok naučil o pismenosti ob teh 

dejavnostih, je odvisno od tega, v kakšni meri ga bodo starši vključevali vanje.   

V 20. stoletju razvoj stroke beleži različna obdobja, v katerih so drugače dojemali potek 

opismenjevanja. Najprej so bili poudarjeni zrelostni dejavniki in v ospredje so postavljali 

pomembnost doseganja določene biološke in psihološke zrelosti za opismenjevanje. Družini so 

takrat pripisovali majhno vlogo, staršem se je celo odsvetovalo učenje otroka branja in pisanja 

pred šolo. Razlog za to je bilo pomanjkanje ustrezne usposobljenosti. Kasneje so prišli do novih 

spoznanj, in sicer so poudarili razvojne dejavnike. Bili so mnenja, da lahko z ustreznimi vajami 

in spodbudami pospešimo razvoj spretnosti, ki so povezane z opismenjevanjem. Pri tem je bilo 

delo s predšolskimi otroki strokovno vodeno, starše pa so vključevali v programe za 

spodbujanje otrokovega razvoja. Vendar je bila vloga staršev še vedno omejena. Nadaljnje 

raziskovanje je pokazalo, da spretnosti branja in pisanja niso ločene v otrokovem razvoju, saj 

gre pri tem za zapleten proces učenja, kjer se prepletajo različni dejavniki. Pomembni sta postali 

branje in pripovedovanje odraslih otroku, saj to pripomore k dobremu obvladovanju jezika, 

razumevanju in izražanju, prispeva tudi k bogatejšemu besedišču, povečuje zanimanje za branje 

in poslušanje (Knaflič, 2009). I. Matko Lukan (2009) pravi, da iz otroka bralca za vse življenje 

ustvarimo tako, da mu beremo že v predšolskem obdobju, predvsem mu predstavljamo zgled. 

Tudi N. Bucik (2009) pravi, da za razvoj sposobnosti in spretnosti porajajoče se pismenosti 

otrok nujno potrebuje pomoč odraslega, ki mu odpre in pokaže svet črk, besed in knjig. To 

potrjuje tudi M. Grginič (2006), ki pravi, da so starši in družinski člani otrokovi prvi učitelji. 

Torej je vloga staršev in družine zelo pomembna. 

Družina na otrokov razvoj pismenosti vpliva na različne načine. Eden od načinov je medosebno 

sodelovanje. Sem prištevamo otrokove izkušnje s pisanjem in branjem, ki jih pridobiva v 

družinskem okolju. V to sodijo dejavnosti, ki sem jih naštela že zgoraj. Družina na pismenost 

vpliva prek fizičnega okolja, v katerem so pripomočki za sporazumevanje in pisni viri. Dom 

naj bo bogat s pisnim materialom, ki je na voljo otroku, da ga raziskuje. Čustveno in 

motivacijsko vzdušje vpliva na odnose med družinskimi člani. Zelo pomembni so odnos staršev 

do pismenosti (pozitiven ali negativen) in njihova pričakovanja do otrok glede dosežkov na 

področju pismenosti (Grginič, 2006). 

Uspešnost otrok pri opismenjevanju in raven pismenosti, ki jo otroci dosežejo, sta močno 

povezana s kulturnimi in socialnimi značilnostmi družine ter ravnjo pismenosti, ki prevladuje 

v družini. Želja po zvišanju ravni pismenosti v družini je pripeljala do oblikovanja programov 

družinske pismenosti, ki upoštevajo kulturne in socialne značilnosti družin. To je oblika 
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sodelovanja s starši, ki zajema različne izobraževalne pristope za zvišanje ravni pismenosti. 

Osnovna značilnost programov je stalna interakcija med otrokom in staršem, poudarjeno je 

skupno in istočasno učenje vseh družinskih članov. Programi so namenjeni predvsem manj 

izobraženim staršem. Cilj programov je izboljšanje spretnosti branja, spoznavanja pomena 

pismenosti za vsakdanje življenje ter spoznavanje različnega bralnega gradiva za otroke in 

odrasle. Pomembno je, da programe družinskega opismenjevanja sooblikujejo sami udeleženci. 

Podobne programe poznajo tudi drugje po svetu, predvsem v Veliki Britaniji, ZDA in Avstraliji 

(Knaflič, 1999, 2003). 

3.2 BRALNA MOTIVACIJA 

Težava pismenosti ni le v pomanjkanju sposobnosti, ki so zanjo potrebne, temveč tudi v 

pomanjkanju bralne motivacije. Motivacija in zanimanje za branje sta ključna za razvoj 

porajajoče se pismenosti in za razvoj pismenosti v kasnejšem obdobju (Bucik, 2009). Tudi S. 

Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006) pravijo, da je bralna motivacija ključna 

sestavina pismenosti, zato je pomembno, da otrokovo motivacijo za branje razvijamo že v 

zgodnjem otroštvu, ko se pismenost začne razvijati, torej v obdobju porajajoče se pismenosti. 

U. Margan in M. Kerin (2013) dodajata, da je motivacija za branje odvisna od kakovosti 

intelektualnih in čustvenih spodbud, ki jih je otrok deležen že od rojstva naprej. Pri tem imajo 

seveda najprej pomembno vlogo starši, kasneje vzgojitelji in učitelji, ki otroka popeljejo v svet 

knjig in branja. N. Bucik (2003, 2009) pravi, da glavno vlogo pri razvoju pozitivnega odnosa 

do branja in zanimanja za branje odigra družina. Prav skupno branje, ki poteka v družini, je ena 

izmed najpomembnejših dejavnosti, ki spodbuja otrokovo motivacijo za branje in njegovo 

zanimanje. 

»Bralna motivacija je skupek kognitivnih, čustvenih, socialnih in metakognitivnih dejavnikov,« 

kot pravita U. Margan in M. Kerin (2013). Vsi ti dejavniki vplivajo na zanimanje za branje, 

bralno zavzetost in na pristop do branja. S. Pečjak idr. (2006) so zapisale podobno definicijo. 

Opredeljujejo jo kot skupek delovanja kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih 

dejavnikov, ki se kažejo v branju posameznika. N. Bucik (2009) poudarja, da je motivacija za 

branje večdimenzionalen pojav, kjer gre za skupek različnih motivacijskih dejavnikov, ki 

vključujejo otrokovo zanimanje za branje, njegov odnos do branja in njegovo vrednotenje 

različnih bralnih dejavnosti. Bralna motivacija je rezultat bralnih izkušenj ter napovednik 

bralnih spretnosti in dosežkov. 
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Wigfield in Guthrie (1997, v Pečjak idr., 2006) sta z raziskovanjem prišla do prvin bralne 

motivacije, ki sta jih razdelila v tri skupine. V prvo skupino sta uvrstila prepričanja o 

sposobnostih in učinkovitosti branja. V drugo skupina sodijo notranji in zunanji cilji ter razlogi 

za branje. Vsakdo ima namreč različno motivacijo oziroma cilj za branje, saj je motivacija za 

branje mnogovrstna. Ne moremo reči, da so otroci nemotivirani, zavedati se moramo, da so 

motivirani na različne načine in za različne bralne vsebine, kot pravi N. Bucik (2003). Tretja 

skupina vključuje socialni vidik branja, učenec torej bere zato, da streže pričakovanjem drugih 

ali zaradi socialnih razlogov.  

Tako N. Bucik (2003, 2009) kot tudi S. Pečjak idr. (2006) govorijo o notranji in zunanji 

motivaciji za branje. Notranja motivacija izhaja iz notranje želje in potrebe posameznika, ne 

glede na to, ali ima določena dejavnost zunanjo vrednost. Notranja motivacija je učinkovitejša 

v primerjavi z zunanjo, saj vodi v dalj časa trajajoče zanimanje za branje. Zanimanje za branje 

je tudi eden izmed najpomembnejših dejavnikov notranje motivacije. Zanimanje za branje 

posameznik razvije takrat, ko branje postane zanj užitek. Poleg zanimanja je pomemben 

dejavnik motivacije tudi odnos do branja, to je pomembnost, ki jo posameznik pripisuje knjigi 

in branju. V nasprotju z notranjo motivacijo pa zunanjo motivacijo gradijo zunanji dejavniki, 

kot so na primer pohvala, ocena v šoli idr. Ta motivacija je močna, vendar kratkoročna. Na 

branje vpliva začasno in ne vodi do trajnih zanimanj.  

N. Bucik (2003, 2009) piše, da strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja poudarjajo 

pomen razvoja zanimanja za branje, saj je ta ključen za razvoj pismenosti otroka. Ob ustreznih 

bralnih spodbudah v otrokovem okolju lahko zanimanje za branje razvijamo že v zgodnjem 

otroštvu in tako to predstavlja osnovo za uspešen bralni razvoj otroka. Ključnega pomena je 

torej, da otrok odrašča v bralnem okolju, saj bo tako razvil pozitiven odnos do branja že v 

predšolskem obdobju. Vendar bralno okolje ne pomeni le, da je otrok obkrožen s knjigami in 

ima model bralca. Pomembno je, da starši berejo otroku in ga popeljejo v svet branja in knjig. 

Cilj staršev, vzgojiteljev in vzgojiteljic ter učiteljev in učiteljic je razviti zavzetega bralca, 

spodbuditi pozitiven odnos do branja ter zanimanje za branje, s tem pa povečati bralne 

spretnosti in bralno dejavnost otrok.  
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4 PARTNERSKI ODNOS 

Družina je otrokovo ožje okolje. Ko pa otrok vstopi v vrtec, je to njegov prvi korak v družbo, 

v širše socialno okolje. Predšolsko obdobje ima velik pomen za otrokov nadaljnji razvoj. Pogoj 

za uspešen razvoj otroka je njegovo dobro počutje. K dobremu počutju pa pripomore tudi 

uspešno sodelovanje vrtca, torej vzgojiteljice oziroma vzgojitelj s starši otroka (Erzeničnik 

Pačnik, 2007). Tudi M. Žnidaršič (2012) dodaja, da povezanost družine in vrtca prispeva k 

učinkovitosti slednjega.  

Med vzgojiteljem in staršem lahko poteka različen odnos. Kot piše D. Logar, imata lahko 

klientski odnos, kjer je ena stran podrejena drugi. Drugi odnos, ki se lahko ustvari, je 

paternalistični odnos, kjer gre za nadzor otroka z obeh strani. Najboljši in zdrav odnos pa je 

partnerski odnos, kjer sta obe strani enakopravni. Partnerstvo med vzgojiteljem in staršem je 

enakovredno mnenje ene in druge strani, dejavno vključevanje in medsebojno zaupanje. Za 

učinkovito sodelovanje je potrebna vzpostavitev primernega partnerskega odnosa (Žnidaršič, 

2012). 

Partnerski odnos vrtca in staršev naj bi potekal na vseh področjih. Tako lahko sodelovanje 

poteka tudi pri dejavnostih, povezanih z opismenjevanjem, branjem in pismenostjo. D. Skubic 

(2017) meni, da na razvoj pismenosti otroka vpliva več dejavnikov. Poleg otrokove 

intelektualne sposobnosti nanj vpliva tudi družinsko in vrtčevsko, kasneje šolsko okolje 

oziroma povezava med enimi in drugimi. Kot je zapisala T. Jamnik (2003), se starši pogosto 

sprašujejo, kdaj je pravi čas za prvi stik otroka s knjigo. Pri tem jim lahko pomaga vzgojitelj, 

saj ima strokovno znanje. Starši v nasprotni smeri pomagajo tako, da se doma z otrokom 

pogovarjajo, mu berejo, sodelujejo v bralnih dejavnostih, ki jih načrtuje vzgojiteljica oziroma 

vzgojitelj. Vrtec uredi prostor, ponudi sredstva in organizira dejavnosti, torej ustvari prostor, ki 

podpira in spodbuja pridobivanje sposobnosti, spretnosti in znanj s področja jezika, ki so jih že 

pridobili doma, s pomočjo staršev. Pomembno je, da vrtec vse pridobljene sposobnosti spodbuja 

naprej v spodbudnem okolju (Domicelj, 2003). 

Vzgojiteljica oziroma vzgojitelj se pri svojem delu srečuje z različnimi otroki in posledično tudi 

z različnimi starši. Tako kot otroci tudi starši zahtevajo različne pristope. Ob odločitvi 

spodbujanja branja v družini mora upoštevati razlike med družinami. Te razlike so lahko stopnja 

izobrazba, kulturne značilnosti idr. Vsaka vzgojiteljica oziroma vzgojitelj si želi, da bi pri 

različnih dejavnostih, ki jih organizira, sodelovalo čim več otrok in tudi staršev. Toda ravno 
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zaradi tega, ker je branje med ljudmi različno razširjeno, priljubljeno, ne more pritegniti vseh 

staršev enako, zato je pomembno, da otrok v vrtcu ne občuti posledic razlik (Knaflič, 2003). 

Če med starši in vzgojitelji ni komunikacije, se ne morejo razviti medsebojni odnosi in obratno, 

brez medsebojnih odnosov ne morejo razviti komunikacije. Komunikacija je najpomembnejši 

sestavni del medsebojnih odnosov, saj se prav prek komunikacije ti odnosi prikazujejo. Drugi 

pomembni element medsebojnih odnosov je zaupanje. Sodelovanje med vzgojiteljem in starši 

je sistem, v katerem ima vsaka stran svoje potrebe in pričakovanja. To lahko združita v eno le 

s pomočjo zaupanja, posledica tega pa je zdrav otrok. Otrok zazna, kakšni so odnosi in če so 

le-ti dobri, to ugodno vpliva na otrokov razvoj (Žnidaršič, 2012). Tudi D. Logar (2012) piše, da 

so odnosi med družino in vrtcem zelo pomembni za duševno zdravje otroka ter za razvoj in 

kakovost življenja vseh vpletenih.  

Zakonodaja, ki ureja vzgojo in izobraževanje, nam narekuje, da je sodelovanje s starši 

obveznost, ki jo kot vrtec moramo izpolnjevati. Ena iz med nalog vrtca je, da dopolnjuje 

domačo vzgojo (Logar, 2012).  

Pomen sodelovanja je v tem, da vzgojitelj lahko bolje spozna otrokove osebnostne značilnosti 

in zanimanja, starš pa ima pomoč pri vzgoji ter možnost vplivanja. Ob formalnem in 

neformalnem sodelovanju se lahko starši in vzgojitelji pogovarjajo o različnih temah, ki 

zadevajo otroka. Vrtec je ustanova, ki uresničuje temeljne otrokove pravice, katerih zastopniki 

so njegovi starši. Vendar je treba ob tem upoštevati, da morajo starši prav tako spoštovati 

avtonomnost vrtca in upoštevati meje soodločanja (Bošnjak, 2012). 

Cilj procesa vzgoje in izobraževanja je spodbuditi in razvijati celostni razvoj otroka in prav zato 

je sodelovanje med vrtcem in starši izrednega pomena, saj kot pravi M. Bošnjak (2012: 43), 

»skupen pristop reševanja morebitnih problemov oblikuje otrokovo osebnost, gradi 

samopodobo ter zagotavlja skladen telesni, duševni in socialni razvoj«. Sodelovanje staršev 

oziroma družine z vrtcem močno pripomore k dvigu ravni družinske vzgoje. 
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4.1 KAKOVOST 

Sodelovanje vrtca in staršev je pomembno, kar je zapisano tudi med cilji in načeli  Kurikuluma 

za vrtce (2009). To sodelovanje prispeva k ustreznemu dopolnjevanju institucionalne in 

družinske vzgoje. In prav sodelovanje vrtca in staršev je pomemben vidik kakovosti predšolske 

vzgoje.  

Vsi udeleženci v vzgoji in izobraževanju morajo imeti dostop do kakovostnega izobraževanja. 

Ker si Slovenija močno prizadeva za to, je razvila sistem zagotavljanja kakovosti v vzgoji in 

izobraževanju. Šolska inšpekcija zato izvaja redne preglede. Pomembno je, da vrtci izvajajo 

redne samoevalvacije, kjer evalvirajo tudi sodelovanje s starši oziroma partnerski odnos med 

vrtcem in starši (Taštanoska, 2017). 

Na otrokov razvoj vplivajo različni dejavniki in eden od njih je tudi kakovost vrtca kot 

institucije, kot piše L. Marjanovič Umek (2002). T. Hozjan in T. Toth (2012) pravita, da je 

kakovost težko opredeliti, še težje jo je meriti. Merimo jo lahko le na osnovi določenih 

standardov in meril. Pri merjenju je pomembno, da upoštevamo merske lastnosti, to so 

veljavnost, zanesljivost, objektivnost in občutljivost (Poljanšek in Bucik, 2002). 

4. 1. 1 KAZALCI KAKOVOSTI 

Tako L. Marjanovič Umek (2002) kot tudi J. Lepičnik Vodopivec (2010) pišeta, da so v okviru 

projekta Kakovost ciljev v institucijah za predšolske otroke, ki je nastal za evropski projekt 

mreže vrtcev, zapisali nekaj parametrov, ki so pomembni za kakovost vrtcev, vendar 

opozarjajo, da vseeno ni mogoče postaviti enotnih ciljev in metod dela, torej enotnih standardov 

kakovosti za vrtce. Kazalce kakovosti lahko razvrstimo na tri ravni, in sicer so to kazalci 

kakovosti na vhodni, procesni in izhodni ravni. Kazalci kakovosti na vhodni ravni so stavba, 

oprema in zaposleni. Pod kazalce na procesni ravni uvrščamo odnose med otroki, stil vzgoje, 

igro. Kazalci na izhodni ravni so zdravje otrok, šolska uspešnost idr.  

Na podlagi že oblikovanih modelov in pristopov za ugotavljanje kakovosti ter na temelju 

ugotovitev raziskav o posameznih kazalcih kakovosti so bile oblikovane naslednje ravni in 

področja kakovosti v vrtcu: strukturna, posredna in procesna raven. Strukturna raven vključuje 

vhodne kazalce kakovosti. Kazalci, opredeljeni na tej ravni, so pomembni pri interpretaciji 

podatkov na drugih ravneh oziroma področjih kakovosti. Naslednja raven je posredna, ki se 

nanaša na subjektivne pogoje in možnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja. Eden od teh 

pogojev je tudi sodelovanje s starši. Procesna raven pa vključuje kazalce, ki opisujejo 
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načrtovani in izvedbeni kurikul, torej vzgojni proces v najširšem smislu (Lepičnik Vodopivec, 

2010; Marjanovič Umek, 2002; Fekonja, Kavčič in Marjanovič Umek, 2002).  

U. Fekonja, T. Kavčič in L. Marjanovič Umek (2002) so znotraj vsake ravni opredelile dve ali 

več področij, ki predstavljajo vsebinsko zaokroženo celoto. Znotraj vsakega opredeljenega 

področja so podrobneje definirale kazalce kakovosti. 

Branje, družinsko branje, pismenost otrok, opismenjevanje uvrščamo v procesno raven 

kakovosti. Kazalci na tej ravni opredeljujejo ključne točke, ki v procesu predšolske vzgoje 

vplivajo na kakovost dela v vrtcu in se zrcalijo v otrokovem socialnem in čustvenem odzivanju, 

komunikaciji, vedenju, pridobivanju novih izkušenj in znanj (Fekonja, Kavčič in Marjanovič 

Umek, 2002). 

Različne raziskave vključujejo različne kazalce kakovosti. Npr. J. Lepičnik Vodopivec (2010) 

je v svoji raziskavi, katere problem proučevanja je bilo sodelovanje s starši v vrtcu z vidika 

staršev, vključila naslednje kazalce: prvi kazalnik so bile formalne oblike sodelovanja, drugi 

kazalec so bile neformalne oblike sodelovanja in tretji kazalec je bilo dejavno vključevanje 

staršev v vzgojni proces. Oblikovanje modela kakovosti in kazalcev je odvisno od našega 

problema raziskovanja. 

S tem poglavjem sklenem teoretični del diplomskega dela. Sledi empirični del. 
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II EMPIRIČNI DEL 

5 PROBLEM RAZISKAVE 

V svojem diplomskem delu sem raziskala pomen družinskega branja in kako ta vpliva na 

opismenjevanje otrok, pri tem pa me je zanimal tudi partnerski odnos med vrtcem in starši. 

Želela sem ugotoviti, ali lahko pri otrokovem opismenjevanju v vrtcu zaznamo vpliv 

družinskega branja in zakaj je za kakovost družinskega branja pomemben partnerski odnos med 

vrtcem in starši.  

5. 1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na osnovi problema sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja. 

RV 1: Kako pogosto starši berejo otrokom? 

RV 2: V kolikšni meri se v vrtcu kaže napredek pri opismenjevanju zaradi družinskega branja? 

RV 3: V kolikšni meri vpliva vrsta bralne literature na opismenjevanje otrok? 

RV 4: Na kakšen način se kaže partnerski odnos? 

  



19 
 

6 RAZISKOVALNA METODA 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo.  

6.1 OPIS VZORCA 

Opomba: Za vzorec bom uporabljala moško obliko kot nevtralno obliko za oba spola. 

V raziskavo je bilo vključenih 50 vzgojiteljev predšolskih otrok in 50 staršev otrok iz Vrtca 

Pedenjped v Ljubljani. 

6.1.1 Vzgojitelji 

Graf 1: Spol 

 

 

 

 

 

 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 50 vzgojiteljev (N). Od tega je bilo 43 oziroma 86 % vzgojiteljic in 

sedem oziroma 14 % vzgojiteljev. 

Graf 2: Struktura vprašanih po starostnih razredih 
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Iz strukture vprašanih izhaja, da s 46 % anketiranih prevladuje starostni razred od 31 do 40 let. 

Vzgojitelji, stari od 20 do 30 let, predstavljajo 20 % anketiranih, vzgojitelji od 41. in do 50. leta 

starosti predstavljajo 24 % anketiranih, najmanj, 10 % anketiranih, predstavljajo vzgojitelji, 

stari od 51 do 60 let. 

Graf 3: Delovne izkušnje po letih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz prikaza anketiranih po delovnih izkušnjah izhaja, da ima največ anketiranih vzgojiteljev (40 

%) od 11 do 20 let delovnih izkušenj, najmanj (10 %) pa od 31 do 40 let delovnih izkušenj.  

Graf 4: Delovanje po starostnem obdobju otrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 44 % vzgojiteljev, ki delujejo v prvem starostnem obdobju, in 56 % 

jih je bilo iz drugega starostnega obdobja. 

44 %

56 %

1. starostno obdobje

2. starostno obdobje

40 %

18 %

10 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

0‒10 11‒20 21‒30 31‒40

Delovne izkušnje po letih.



21 
 

6. 1. 2 Starši 

Graf 5: Spol 

 

 

 

 

 

 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 50 staršev predšolskih otrok, starih od ena do šest let. Od tega je bilo 

74 % vprašanih ženskega spola in 26 % vprašanih moškega spola. 

Graf 6: Izobrazba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz raziskave izhaja, da ima največ anketiranih (34 %) univerzitetno stopnjo izobrazbe. Sledijo 

jim anketirani (26 %) s končano srednjo strokovno šolo. Nihče od anketirancev nima le 

osnovnošolske izobrazbe. 
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Graf 7: Prikaz vprašanih po starostnih razredih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz prikaza anketiranih po starosti izhaja, da prevladuje starostni razred od 31 do 35 let, saj 

predstavlja 44 % vseh vprašanih. Najmanjši delež vprašanih, s 6 %, predstavlja starostni razred 

od 20 do 25 let. 

Graf 8: Prikaz števila otrok v družini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz prikaza izhaja, da med anketiranci prevladujejo, z 58 %, družine z dvema otrokoma, sledijo 

družine z enim otrokom, teh je 22 %. Družine s tremi otroki predstavljajo 18 % vseh vprašanih. 

Več kot tri otroke pa imata le 2 % družin vprašanih. 
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Graf 9: Prikaz starosti otrok po starostnih razredih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz raziskave izhaja, da ima največ vprašanih (22) otroke, stare od dve do tri leta. 20 vprašanih 

ima otroke stare od enega do dve leti. Otroke, stare od tri do štiri leta ima 15 vprašanih. Enako 

je število (14) vprašanih, ki imajo otroke stare od štiri do pet let ter od pet do šest let. 

6. 2 INSTRUMENT 

Za raziskavo sem uporabila dva anonimna vprašalnika, en je bil namenjen staršem in drugi 

vzgojiteljem predšolskih otrok. Vprašalnik za starše je sestavljen iz 10 vprašanj zaprtega tipa, 

enega vprašanja za izrazitev pogostosti dejanja in dveh trditev za izrazitev stopnje strinjanja. 

Vprašalnik za vzgojitelje sestavlja 10 vprašanj zaprtega tipa, eno vprašanje odprtega tipa in ena 

trditev za izrazitev stopnje strinjanja. 

6. 3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Vprašalnike sem staršem otrok in vzgojiteljem razdelila v vrtcu. Da bi dosegla anonimnost, sem 

dala na voljo škatlo, kamor so vrnili izpolnjene vprašalnike. Od razdelitve do vrnitve 

vprašalnikov je pretekel en mesec. 

6. 4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke obeh anket sem obdelala s programom Microsoft Excel in jih predstavila v obliki 

grafov in tabel. Nato sem jih še opisno interpretirala.  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7. 1 Vzgojitelji 

Graf 10: Prikaz pomena branja po mnenju vzgojiteljev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprej me je zanimalo, kakšen pomen vzgojitelji pripisujejo branju na splošno. Večina 

anketiranih vzgojiteljev (43 oz. 86 %) je odgovorila, da je branje zelo pomembno. Nihče ni 

mnenja, da branje sploh ni pomembno. Rezultat sovpada z mnenjem avtorjev v literaturi. Branje 

je v primerjavi z vsemi drugimi jezikovnimi zmožnostmi na voljo v neomejenih količinah. To 

je zelo pomembno za vsakega posameznika, saj prispeva k razvoju in izboljšanju vseh drugih 

jezikovnih zmožnosti – pisanju, poslušanju, govorjenju (Grosman, 2003). L. Knaflič (2003), 

prav tako tudi U. Margan in M. Kerin (2013), dodajajo, da je branje neizčrpen vir pridobivanja 

znanja o najrazličnejših stvareh, pojavih iz sveta in življenja na njem, saj brez branja ne moremo 

ničesar delati. 

Graf 11: Družinsko branje kot spodbujevalec porajajoče se pismenosti 
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Zanimalo me je, kako velik pomen vzgojitelji pripisujejo družinskemu branju kot 

spodbujevalcu otrokove porajajoče se pismenosti. Izkazalo se je, da 38 oziroma 76 % 

anketiranih vzgojiteljev družinskemu branju pripisuje zelo velik pomen.  

Tudi L. Knaflič (2003) in I. Matko Lukan (2009) sta zapisali, da so prav starši tisti, ki otroka 

uvajajo v svet pismenosti že veliko pred vstopom v šolo. Torej se vse začne v družini, z branjem 

staršev otrokom. 

Graf 12: Ozaveščanje staršev o pomenu družinskega branja 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, na kakšen način vzgojitelji ozaveščajo starše o pomenu 

družinskega branja otroku za njegov nadaljnji razvoj in njegovo pismenost. Največ (14, to je 

28 %) anketiranih vzgojiteljev starše ozavešča s pogovorom na govorilnih urah. Malo manj 

anketirancev (12 oz. 24 %) izvaja projekte spodbujanja branja, prav toliko anketirancev izvaja 

vse naštete možnosti. 

Tudi B. Hanuš (2003) se v literaturi sprašuje, kako staršem sporočiti, da na bralno uspešnost v 

kasnejših letih najbolj vplivajo prav otrokove predšolske izkušnje z branjem doma. Opisuje 

različne programe za spodbujanje družinskega branja. Eden od takih programov je predšolska 

bralna značka, ki poteka v okviru slovenskega gibanja Bralna značka. Glavni namen predšolske 

bralne značke je spodbuditi starše, da berejo svojim otrokom. Podobna programa sta tudi 

Knjigobube in Ciciuhec.  
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Graf 13: Zaznava vpliva družinskega branja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanimalo me je tudi, ali se vpliv družinskega branja kaže pri dejavnostih opismenjevanja 

oziroma ali vzgojitelji ob dejavnostih zaznajo, ali starši doma berejo z otrokom ali ne. Predvsem 

me je zanimalo, kako se to kaže. Skoraj vsi anketirani vzgojitelji, to je 86 %, pri dejavnostih 

zaznavajo vpliv družinskega branja. To zaznavajo predvsem pri razmišljanju in sodelovanju 

otrok pri dejavnostih. Otroci kažejo tudi večjo vedoželjnost. Pri otrocih opazijo večjo 

domišljijo, najpogosteje pa bogatejše besedišče, daljšo zbranost, predvsem pri sledenju pravljic, 

otroci so tudi bolj komunikativni. Po mnenju nekaterih je vpliv viden na vseh področjih, najbolj 

pa seveda na področju govora. Veliko lažje na primer pripovedujejo zgodbo iz glave in 

opisujejo stvari, dogodke, posledično tudi več razmišljajo in so bolj razgledani. Lažje tudi 

zaznavajo ritem besed (zlogi), kažejo večje zanimanje za črke in pisanje svojega imena. Ali 

starši doma berejo otrokom in koliko, lahko zaznamo tudi v otrokovem odnosu do knjig. Pri 

vsem tem je seveda pomembno, da gledamo vsakega otroka individualno.  

N. Bucik (2009) pravi, da pri otrocih, ki so deležni družinskega branja, zaznamo večjo 

motivacijo in zanimanje za branje. Otroci to najpogosteje pokažejo tako, da sami prosijo, naj 

jim beremo, se odzivajo na zgodbo. Otrok je tudi pozornejši na besede, se v igri pretvarja, da 

bere. Tako kot so zapisali nekateri anketiranci, da je treba pri vsem tem še vedno vsakega otroka 

gledati individualno, pritrjuje tudi N. Bucik (prav tam) in navaja primer otroka, ki je lahko med 

poslušanjem zelo živahen in na prvi pogled je videti, kot da ne sledi. Ko pa mu po končanem 

branju postavimo kakšno vprašanje v povezavi s pravljico, zna odgovoriti. Pomembnost 

upoštevanja razlik med otroki postavlja v ospredje tudi M. Domicelj (2003). 

 

86 %

14 %

Da.

Ne.



27 
 

Graf 14: Knjižni, bralni oziroma pravljični kotiček v oddelku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker je za opismenjevanje in razvoj otrokove pismenosti pomembno, da ima otrok v vrtcu na 

voljo različne knjige, ki si jih lahko vzame, kadar želi, me je zanimalo, ali je v oddelkih knjižni, 

bralni oziroma pravljični kotiček. Glede na odgovore, ki so identični odgovorom prejšnjega 

vprašanja, torej pri 86 % anketirancev, v oddelku je knjižni, bralni oziroma pravljični kotiček, 

pri 14 % pa tega kotička nimajo, zaradi česar sklepam, da se tisti, ki pri dejavnostih ne zaznajo 

vpliva družinskega branja, ne trudijo, da bi s knjižnim, bralnim oziroma pravljičnim kotičkom 

to spodbujali v vrtcu. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je primerno razporejen in opremljen prostor 

spodbudno učno in življenjsko okolje za predšolskega otroka. Tiskano gradivo mora biti v 

dosegu otrok v vsakem oddelku, ne glede na starost otrok (Stritar, 2003).  
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Graf 15: Pomoč pri izbiri bralnega gradiva 

 

 

 

 

Vzgojitelje sem vprašala tudi, na podlagi česa izberejo bralno gradivo za otroke oziroma kdo 

ali kaj jim pri tem pomaga. Največ anketirancev (18, to je 36 %) je odgovorilo, da si pri izbiri 

pomagajo s priporočilnim seznamom in knjižničarjem, ob tem upoštevajo tudi predloge staršev 

in želje otrok ter izbirajo po lastni presoji. Kar 15 anketirancev bralno gradivo izbira le po lastni 

presoji. 

Pri izbiri bralnega gradiva moramo v prvi vrsti upoštevati izhodišča in cilje, ki jih želimo doseči. 

Pomembno je, da pri izbiri upoštevamo okus in zanimanje otrok ter staršev, seveda moramo pri 

tem upoštevati tudi to, kar je všeč nam, saj je to ena izmed bistvenih komponent književno-

didaktičnega procesa. Ker danes obstaja velika ponudba različnega bralnega gradiva, moramo 

nenehno širiti lastno literarno razgledanost, pri tem nam najlažje pomagajo knjižničarji (Jamnik, 

2003). To dodaja tudi Svetina (2009), ki poudarja, da si pri presojanju dobre otroške literature 

vsekakor lahko pomagamo z mnenjem knjižničarja. Dodaja še, da se danes pri presoji izbire 

bralnega gradiva ravnamo po dveh merilih. Prvo je merilo bralca, torej otroka, drugo je merilo 

besedila. To pa se veže na izhodišče in cilje, ki jih želimo doseči, kot omenja zgoraj že T. 

Jamnik (prav tam).  
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Graf 16: Namen branja otrokom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanimalo me je tudi, s kakšnim namenom vzgojitelji berejo otrokom. Kot sem pričakovala, je 

največ anketirancev (31, to je 62 %) odgovorilo, da berejo z različnimi nameni: načrtovano pri 

dejavnosti seznanjanja otrok z novo literaturo, za potrebe uspavanja, kot motivacija za nadaljnje 

ustvarjanje, nenačrtovana dejavnost za zapolnitev časa in za izhodišče za pogovor.  

U. Stritar (2003) je zapisala, da tiskano gradivo nevsiljivo spremlja večino vsakodnevnih 

dejavnosti v vrtcu. Že zjutraj lahko vzgojitelji bralno gradivo uporabijo za umirjeno in prijetno 

sprejemanje otrok. Velikokrat lahko dopoldanske dejavnosti, ki potekajo znotraj ali zunaj vrtca, 

popestrimo z branjem. To je lahko nenačrtovano, lahko pa tiskano gradivo vključimo tudi v 

načrtovane teme. Tiskano gradivo se pogosto uporabi kot motivacija za nadaljnje delo, vendar 

taka motivacija ni vedno primerna, saj včasih deluje zelo prisiljeno. U. Stritar (prav tam) 

poudarja, da je pri vsem tem zelo pomembno, da branje ne postane mašilo, s katerim hočemo 

le zapolniti bivanje otrok v vrtcu. 

Graf 17: Stopnja strinjanja 
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Zadnje vprašanje je bilo v obliki trditve, pri kateri so anketiranci morali izraziti svoje strinjanje 

s to trditvijo. Trditev se glasi: »Partnerski odnos med vrtcem in starši je zelo pomemben za 

otrokovo opismenjevanje.« Največ (24 oz. 48 %) anketirancev se je popolnoma strinjalo s 

trditvijo. Le malo manj (19, to je 38 %) se jih je strinjalo. Iz tega sklepam, da se v večini 

strinjajo, vendar pa imajo v določenih točkah pomisleke. 

V svet pismenosti otrok vstopa v prvi vrsti s pomočjo staršev, sledijo jim vzgojitelji v vrtcu in 

drugi. Proces opismenjevanja v vrtcu in družinsko branje se močno prepletata in dopolnjujeta 

(Jamnik, 2003). 

 

 

 

7. 2 Starši 

Graf 18: Branje z otrokom 
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Najprej me je zanimalo, ali starši doma otroku oziroma z otrokom berejo. Po pričakovanjih je 

kar 96 % anketiranih staršev odgovorilo, da doma berejo z otrokom. Vseeno sem bila 

presenečena, da obstaja 4 % anketiranih staršev, ki ne berejo. 

Vključevanje odraslih v interakcijo z otrokom ima pomembno vlogo za otrokov razvoj in 

učenje. Pri tem imajo vsekakor najpomembnejšo vlogo njegovi starši, saj je otrok najprej v stiku 

z njimi (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). Družina oziroma starši so namreč prva oziroma 

temeljna vzgojno-izobraževalna institucija (Knaflič, 1999).  

Graf 19: Pogostost branja 
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sem pričakovala, je največ anketiranih staršev (25 oz. 50 %) odgovorilo, da berejo vsak dan. Iz 

tega lahko sklepamo, da se zavedajo pomembnosti družinskega branja. 

Branje knjig, pripovedovanje, poslušanje pripovedi otroku pomagajo pri spoznavanju jezika. 

Predvsem branje je ena od najpogostejših oblik, ki jo uporabljamo za seznanjanje otroka s 

tiskanim gradivom in pismenostjo (Knaflič, 2009).  

Graf 20: Vrsta literature 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, kaj starši berejo otrokom. Namreč eno od 

raziskovalnih vprašanj, ki sem si jih postavila, je bilo tudi, v kolikšni meri vpliva vrsta bralne 

literature na opismenjevanje otrok. 

Kot piše I. Mlakar (2009), ima leposlovje v otrokovem bralnem in jezikovnem razvoju 

pomembno vlogo. V leposlovje uvrščamo pripovedno prozo, to so ljudske in avtorske pravljice, 

klasične umetne pravljice ter fantastične in realistične pripovedi. Poleg pripovedne proze v 

leposlovje spadajo tudi pesniška besedila, torej vse pesmi, poleg tega tudi izštevanke, prstne in 

rajalne igre, uganke, rimarije. Leposlovje so tudi dramska besedila. Za otroke v predšolskem 

obdobju so primerne tudi poučne knjige oziroma strokovna literatura, vendar pa so v 

predšolskem in tudi v zgodnjem šolskem obdobju otroku najbližje slikanice. I. Mlakar (prav 

tam) poudarja funkcije slikanice: poučno-vzgojna, spoznavna, izkustvena, estetka in zabavna 

funkcija. Z vsako funkcijo otrok pridobi spretnosti, ki mu pomagajo pri lažjem opismenjevanju. 
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Graf 21: Namen branja 

Zanimalo me je tudi, s kakšnim namenom starši berejo otrokom. Največ anketirancev (26, to je 

52 %) se ni opredelilo le za en namen branja, ampak za vse možne naštete. Le dva, ki sta že pri 

vprašanju, ali starši berejo otrokom, odgovorila z ne, sta tudi pri tem vprašanju odgovorila 

enako. 

Glasno branje otrokom ob kateri koli priložnosti in s kakršnim koli namenom je za otroka v 

predšolskem obdobju ena od najpomembnejših dejavnosti, ki pospešuje govorni razvoj in 

napoveduje uspeh v kasnejših letih na vseh področjih, predvsem pa vpliva na uspeh pri 

formalnem učenju branja. L. M. Morrow (2001, v Grginič, 2006) pravi, da naj bi branje postalo 

obred, ki bi potekal zvečer, saj naj bi bil čas branja pred otrokovim odhodom v posteljo 

optimalen. Takrat se otroci namreč najbolj umirijo.  

 

 

 

 

Tabela 1: Pogostost dejavnosti po branju 

 POGOSTO VČASIH REDKO NIKOLI 
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Branje lahko povežemo s številnimi dejavnostmi, zato me je zanimalo, kako pogosto starši 

doma z otrokom po branju izvedejo določene dejavnosti. Poleg v tabeli naštetih dejavnosti je 

še veliko drugih, ki jih lahko izvajamo z otroki. Od naštetih dejavnosti pa anketirani starši (29 

oz. 58 %) najbolj pogosto izvedejo pogovor o prebranem. Dejavnost, v kateri otroci poskusijo 

obnoviti zgodbo ob ilustracijah, največ anketiranih staršev (22 oz. 44 %) izvaja včasih. Nekaj 

jih tudi riše po pravljici (18 oz. 36 % anketirancev to počne). Med manj pogoste dejavnosti 

sodita glasbeno ustvarjanje po pravljici in igra z lutkami. 

Branje lahko spremlja vrsto dejavnosti, ki dodatno prispevajo k razvoju otrokove pismenosti in 

razvoju bralnih navad, spodbujajo jezikovni in intelektualni razvoj. Tovrstne dejavnosti 

prispevajo k razumevanju in poglabljanju doživetja ter utrjujejo in poglabljajo razumevanje in 

doživetje besedil (Jamnik, 2003). Čeprav igro z lutkami anketirani starši poredko izvedejo, J. 

Sitar Cvetko (2003) poudarja pomembnost igre z lutko in gledališča, saj otroci tako zares 

podoživijo dogajanje v zgodbi. Otroci se bodo ob igri dobro počutili in jim bo branje posledično 

postalo prijetnejše. To bo pripomoglo k lažjemu opismenjevanju otroka. M. Grginič (2006) 

potrjuje, da je otrokova govorna udeležba v družinskem branju najpomembnejša pri 

pospeševanju otrokovega razvoja pismenosti. Razmišljanje, pogovarjanje o prebranem, 

podoživljanje otroka imajo pomembno vlogo pri bralnem uspehu. 

Tabela 2: Sodelovanje v programih 

PROGRAM ŠT. 

SODELUJOČIH 

Pravljični palček 4 

Bralna značka 18 

Bralni nahrbtnik 22 

Pravljične urice v knjižnici 26 

 

V vrtcih izvajajo različne programe, s katerimi spodbujajo tudi branje staršev otroku doma. 

Seveda ti programi niso obvezni, zato me je zanimalo, v katerih programih starši sodelujejo. 

Največ anketirancev (26) sodeluje pri pravljičnih uricah, ki jih organizira knjižnica. V okolici, 

Obnova ob ilustracijah 16 22 7 3 

Risanje po pravljici 6 11 18 13 

Glasbeno ustvarjanje po pravljici 5 6 13 24 

Igra z lutkami (uprizoritev pravljice) 4 8 12 24 
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kjer sem izvedla svojo raziskavo, pravljične urice v knjižnici potekajo enkrat tedensko v 

popoldanskem času. To pomeni, da starši pripeljejo otroka v knjižnico in skupaj z njim 

poslušajo pravljico, ki jo pripoveduje knjižničar. Iz tega sklepamo, da se anketiranim staršem, 

ki obiskujejo ta program, zdi branje pomembno in to sporočilo posredujejo tudi otroku. 

Nekoliko manj anketirancev (22) sodeluje v programu Bralni nahrbtnik, ki ga izvajajo 

vzgojitelji v vrtcih.  

Veliko je različnih programov, ki se uveljavljajo v vrtcih, da bi spodbujali družinsko branje. 

Programi spodbujajo obiskovanje knjižnic in nagovarjajo starše, eni neposredno, drugi 

posredno prek vzgojno-izobraževalnih ustanov. V literaturi je največkrat omenjena predšolska 

bralna značka (Hanuš, 2003). 

Graf 22: Pomen družinskega branja za otrokovo opismenjevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnji dve vprašanji v vprašalniku sta bili podani v obliki trditve, starši pa so morali izraziti 

svoje strinjanje s trditvijo. Prva trditev je bila: »Družinsko branje je pomembno za otrokovo 

opismenjevanje.« Več kot polovica anketiranih staršev (38, to je 76 %) se popolnoma strinja z 

navedeno trditvijo. Trije anketirani starši se ne morejo opredeliti glede strinjanja. Sklepam, da 

niso dovolj seznanjeni z družinskim branjem. 

 

Glasno branje otrokom v predšolskem obdobju je ena od najpomembnejših dejavnosti, ki otroku 

pomagajo pri procesu opismenjevanja in tudi za nadaljnji razvoj, kot piše M. Grginič (2006). 

Ker so starši za otroka najpomembnejša oseba in jih prav oni uvajajo v svet pismenosti, še 

preden to začne izvajati vrtec, je družinska pismenost še kako pomembna za otrokovo 
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opismenjevanje. Uspešnost pri opismenjevanju je povezana s tem, koliko je bil otrok v 

predšolskem obdobju deležen branja v družini (Knaflič, 2003). 

Graf 23: Sodelovanje staršev z vrtcem in kakovost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnje vprašanje oziroma trditev je bila: »Za kakovost družinskega branja je pomembno 

sodelovanje staršev z vrtcem.« Največ anketirancev (27, to je 54 %) se popolnoma strinja s to 

trditvijo, le malo manj anketirancev (20, to je 40 %) se delno strinja s trditvijo. Obstajajo torej 

mnenja, da je za kakovost družinskega branja sodelovanje med starši in vrtcem pomembno, a 

imajo pri tem zadržke. 

Eno iz med načel Kurikuluma za vrtce (2009) je načelo sodelovanja s starši, kar je eno izmed 

glavnih vodil dela v vrtcu. Na otrokovo pismenost vpliva več dejavnikov, kot so otrokove 

intelektualne sposobnosti ter tudi družinsko in vrtčevsko okolje. Najprej je za otroka 

najpomembnejša družina, kasneje pa veliko časa preživi tudi v vrtcu, zato je pomembno, da se 

vrtec in starši dopolnjujejo (Skubic, 2017). Vrtci spodbujajo družinsko branje z različnimi 

programi, zato je sodelovanje zelo pomembno. Vzgojitelji se pri svojem delu srečujejo z 

različnimi otroki in njihovimi starši, ki se razlikujejo med seboj po sposobnostih, stopnji 

izobrazbe in okolju, iz katerega prihajajo. Vse te razlike je treba pri delu v vrtcu upoštevati. 

Tako bodo tudi starši pripravljeni, kar je pogoj za razvijanje sodelovanja med starši in vrtcem 

(Knaflič, 2003).  
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8 SKLEP 

Raziskava je pokazala, da je tako anketiranim vzgojiteljem kot tudi anketiranim staršem branje 

pomembno. Anketirani starši doma berejo otrokom skoraj vsak dan, saj se zavedajo pomena 

družinskega branja in njegovega vpliva na opismenjevanje otrok. Berejo različne vrste 

literature, najpogosteje slikanice. Ne poglabljajo se podrobneje v to, da bi brali prav določeno 

vrsto literature samo za to, da bi bili otroci uspešnejši pri opismenjevanju. Iz raziskave je 

razvidno tudi, da vrsta bralne literature ne vpliva posebej na opismenjevanje otrok. Anketirani 

vzgojitelji opazijo vpliv družinskega branja na opismenjevanje, vendar o velikem napredku ne 

morejo govoriti, saj je treba upoštevati individualni razvoj vsakega otroka. Vpliv se kaže 

predvsem v bogatejšem besedišču otroka, večjem zanimanju za knjige, daljši zbranosti, večjem 

sodelovanju pri dejavnostih, v razmišljanju. Anketirani vzgojitelji in starši se strinjajo, da je 

partnerski odnos med vrtcem in starši pomemben za kakovost družinskega branja in posledično 

za uspešnejše opismenjevanje otroka.  

Družinsko branje ima pomemben vpliv na porajajočo se pismenost otroka. Tudi raziskava, ki 

jo je izvedla M. Grginič (2006), kaže na to, da obstajajo razlike v opismenjevanju otrok, ki so 

deležni občasnega, pogostega ali zelo pogostega branja. Glasno branje in dejavnost ob branju 

vplivajo na razvoj pismenosti pri otroku (Grginič, prav tam). Tudi L. Knaflič (2003) potrjuje, 

da je uspešnost opismenjevanja odvisna od tega, koliko spodbud in zgledov branja je bil otrok 

deležen v predšolskem obdobju v družini. 

Raziskavo, ki sem jo izvedla, bi lahko nadgradila s pedagoškim eksperimentom. Izbrala bi si 

skupino otrok, ki bi jih spremljala daljše časovno obdobje. Najprej bi izvedla intervju s staršem 

otroka, nato bi z otroki izvajala različne dejavnosti za opismenjevanje. Ob tem bi v določenih 

časovnih intervalih otrokom dala »domačo nalogo«, ki bi jo izvedli s pomočjo staršev. Tako bi 

lahko lažje ugotovila, pri katerem otroku se pozna vpliv družinskega branja na opismenjevanje. 

Ob pregledu in interpretaciji rezultatov so se mi porajala nekatera vprašanja, ki bi jih bilo 

zanimivo še raziskati, in sicer zakaj starši otrokom ne berejo oziroma jim berejo zelo poredko; 

je za to kriva izkušnja iz otroštva ali miselnost; kaj je vzrok za mnenje, da se ne strinjajo, da je 

sodelovanje staršev z družino pomembno in kaj je vzrok pri vzgojiteljih, da se ne morejo 

opredeliti glede pomembnosti partnerskega odnosa za otrokovo opismenjevanje. 

 

Čeprav se zavedamo, da je branje pomembno, še vedno obstajajo družine, kjer ne berejo 

oziroma to počnejo zelo poredko. Zavedati se moramo, da izkušnje, ki jih otrok dobi v otroštvu, 
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predvsem v družini, gradijo življenje. Da bi spodbudili tudi tiste, ki ne berejo, bi lahko v vrtcu 

dali staršem še več možnosti sodelovanja in odločanja v zvezi z dejavnostmi, ki vključujejo 

branje. Z večjo participacijo bi morda raje sodelovali in posledično več brali.  
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10 PRILOGA 

VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE 

 

Sem Anja Mlakar, študentka Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, smer predšolska 

vzgoja. V okviru svojega diplomskega dela z naslovom Partnerski odnos vrtca in staršev – 

kazalnik kakovosti družinskega branja želim z vprašalnikom raziskati sodelovanje vrtca in 

staršev ter predvsem vpliv družinskega branja na otrokovo pismenost, zato Vas prosim, da si 

vzamete nekaj minut časa in rešite vprašalnik. Za Vaš čas se Vam iskreno zahvaljujem. 

1. Spol (obkrožite):  M / Ž 

 

2. Starost (obkrožite): 

a) 20–30 let. 

b) 31–40 let. 

c) 41–50 let. 

č)   51–60 let. 

 

3. Število let delovnih izkušenj (obkrožite): 

a) 0–10 let. 

b) 11–20 let. 

c) 21–30 let. 

č)   31–40 let. 

 

4. Starostno obdobje, v katerem delujete kot vzgojitelj/ -ica predšolskih otrok (obkrožite): 

a) Prvo starostno obdobje.  

b) Drugo starostno obdobje. 

 

5. Kakšen pomen pripisujete branju? 

a) Zelo pomembno. 

b) Pomembno. 

c) Ni pomembno. 
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6. Kako velik pomen pripisujete družinskemu branju kot spodbujevalcu otrokove 

porajajoče se pismenosti? 

a) Zelo velik pomen. 

b) Velik pomen. 

c) Srednji pomen. 

č)   Majhen pomen. 

 

7. Kako ozaveščate starše o pomenu družinskega branja otroku za njegov nadaljnji razvoj 

in boljšo pismenost? (Obkrožite en odgovor.) 

a) Z bralnimi dogodki v vrtcu. 

b) Z izvajanjem strokovnih predavanj. 

c) S pogovorom na pogovornih urah. 

č)   Z izvajanjem projektov spodbujanja branja. 

d)   Na roditeljskih sestankih. 

e)   Vse od naštetega. 

 

8. Ali pri dejavnostih opismenjevanja zaznate vpliv družinskega branja? 

a) Da. 

b) Ne. 

Kako? 

_____________________________________________________________________  

 

9. Ali se v vašem oddelku nahaja knjižni, bralni oziroma pravljični kotiček? 

a) Da. 

b) Ne. 
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10.  S kom ali s čim si pomagate pri izbiri bralnega gradiva? (Obkrožite en odgovor.) 

a) Lastna presoja. 

b) Priporočilni seznami. 

c) Pomoč knjižničarja. 

č)   Predlogi staršev. 

d)   Želje otrok. 

e)   Vse od naštetega. 

 

11. S kakšnim namenom berete otrokom? (Obkrožite en odgovor.) 

a) Načrtovana dejavnost z namenoseznanja otrok z literaturo. 

b) Za potrebe uspavanja. 

c) Motivacija nadaljnje ustvarjanje. 

č)   Knjiga kot izhodišče za pogovor. 

d)   Nenačrtovana dejavnost za zapolnitev časa. 

e)   Vse od naštetega. 

 

Naslednje vprašanje je v obliki trditve, pri kateri izrazite svoje strinjanje s to trditvijo.  

12. Partnerski odnos med vrtcem in starši je zelo pomemben za otrokovo opismenjevanje. 

a) Popolnoma se strinjam. 

b) Se strinjam. 

c) Se ne strinjam. 

č)   Ne morem se opredeliti. 

 

 

 

 

 

 

Še enkrat hvala za Vaš čas! 
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VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

Sem Anja Mlakar, študentka Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, smer predšolska 

vzgoja. V okviru svojega diplomskega dela z naslovom Partnerski odnos vrtca in staršev – 

kazalnik kakovosti družinskega branja želim z vprašalnikom raziskati sodelovanje vrtca in 

staršev ter predvsem vpliv družinskega branja na otrokovo pismenost, zato Vas prosim, da si 

vzamete nekaj minut časa in rešite vprašalnik. Za Vaš čas se Vam iskreno zahvaljujem. 

1. Spol (obkrožite):  M / Ž 

 

2. Najvišja izobrazba, ki ste jo dosegli (obkrožite): 

a) Osnovna šola. 

b) Poklicna srednja šola. 

c) Srednja strokovna šola. 

č)   Višja strokovna šola. 

d) Visoka strokovna šola. 

e) Univerza in več. 

 

3. Vaša starost (obkrožite): 

a) 20–25 let. 

b) 26–30 let. 

c) 31–35 let. 

č)   36–40 let. 

d)   Nad 40 let. 

 

4. Število otrok v družini (obkrožite): 

a) En. 

b) Dva.  

c) Trije 

č)   Več kot trije. 
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5. Starost otrok/-a: 

a) 1–2 leti. 

b) 2–3 leta. 

c) 3–4 leta. 

č)   4–5 let. 

d) 5–6 let. 

 

6. Ali doma berete z otroki? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

7. Kako pogosto berete otroku oz. z otrokom? (Obkrožite en odgovor). 

a) Vsak dan. 

b) Ob koncu tedna. 

c) Večkrat na teden. 

č)   Večkrat na mesec. 

d) Nekajkrat na leto. 

e) Ko otrok izrazi željo. 

f) Nikoli. 

 

8. Kaj berete otrokom? (Obkrožite en odgovor.) 

a) Slikanice. 

b) Pravljice in zgodbe. 

c) Ljudske pravljice. 

č)   Strokovno literaturo (enciklopedije itd.) 

d) Pesmi in uganke. 

e) Časopis in revije. 

f) Vse vrste literature. 

g) Nič. 
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9. S kakšnim namenom berete otrokom? (Obkrožite en odgovor.) 

a) Za uspavanje pred spanjem. 

b) Da spozna novo pravljico. 

c) Za potrebe programa bralna značka/pravljični palček/bralni nahrbtnik/ … 

č)   Za preživljanje skupnega časa. 

d)   Vse od naštetega. 

e)    Ne berem. 

 

10. Kako pogosto po branju z otrokom počnete naslednje? (Z X označite v polju.) 

 POGOSTO VČASIH REDKO NIKOLI 

Pogovor o prebranem.     

Obnova ob ilustracijah.     

Risanje po pravljici.     

Glasbeno ustvarjanje po 

pravljici. 

    

Igra z lutkami 

(uprizoritev pravljice). 

    

 

11. Ali vaš otrok sodeluje v programih? (označite z X) 

Pravljični palček  

Bralna značka  

Bralni nahrbtnik  

Pravljične urice v knjižnici  

 

Naslednji dve vprašanji sta v obliki trditve, pri katerih izrazite svoje strinjanje s to trditvijo.  

12. Družinsko branje je pomembno za otrokovo opismenjevanje. 

a) Popolnoma se strinjam. 

b) Delno se strinjam. 

c) Se ne strinjam. 

č)   Ne morem se opredeliti.  
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13. Za kakovost družinskega branja je pomembno sodelovanje staršev z vrtcem. 

a) Popolnoma se strinjam. 

b) Delno se strinjam. 

c) Se ne strinjam. 

č)   Ne morem se opredeliti. 

 

 

Še enkrat hvala za Vaš čas! 

 


