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Povzetek 

Predopismenjevalne zmoţnosti pričenjajo otroci razvijati ţe v predšolskem obdobju, bolj 

sistematično pa kasneje, v začetku obdobja šolanja.  

Veliko vlogo pri predopismenjevanju imajo sprva starši, ki otroku predstavijo prvi stik s 

pisanim besedilom in jim ga skušajo s pomočjo različnih dejavnosti čim bolj pribliţati. 

Kasneje, ob vstopu v vrtec, spoznajo otroci način predopismenjevanja, pri katerem skupaj z 

ostalimi otroki in vzgojitelji spoznavajo svet črk in besed. Potrebno se je zavedati, da so 

otroci ob vstopu v šolo med seboj različni glede osebnih značilnosti in glede bralnih in 

pisalnih sposobnosti. Naloga učitelja je, da vsem učencem omogoči takšen pristop k 

opismenjevanju, ki jim bo ustrezal in po katerem bodo učenci lahko napredovali po svojih 

najboljših zmoţnostih in sposobnostih. Velik vpliv na to ima tudi motivacija, tako notranja 

kot tudi zunanja. Učence moramo sprva motivirati, da spoznajo namen in vrednoto pisanja in 

branja ter jih tako spodbuditi k ţelji po znanju. 

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali se pojavljajo razlike na področju predopismenjevanja v 

Sloveniji in na Majorki. 

V raziskavi smo uporabili metodo opazovanja načina predopismenjevanja na Majorki.  V treh 

različnih vrtcih smo opazovali, kako se njihovo predopismenjevanje razlikuje od tega, ki ga 

imamo v Sloveniji.  

Raziskavo smo podkrepili z analizo kurikulov, in sicer tistega, ki ga uporabljajo na Majorki, 

in tistega, ki ga uporabljamo v Sloveniji. Osredotočili smo se predvsem na glavne cilje, 

dejavnosti, ki spodbujajo predopismenjevanje, na sodelovanje s starši v vrtcu in na čas 

pričetka predopismenjevanja. 

Z dobljenimi rezultati smo ugotovili, da se pojavljajo razlike pri načinu predopismenjevanja. 

Glavna razlika je ta, da na Majorki pričnejo z obravnavo črk ţe pri treh letih starosti, medtem 

ko pri nas začnemo z obravnavo ob otrokovem vstopu v osnovno šolo. Raziskava in njeni 

rezultati bodo uporabni tako za vzgojitelje kot tudi za učitelje 1. razreda osnovne šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: predopismenjevanje, začetno opismenjevanje, druţinska pismenost, 

porajajoča se pismenost 



Summary 

Children already begin to develop preliterate skills in their preschool period and enhance them 

at the start of primary school, where it is more systematic. 

 

Parents play a big role in helping their children develop their pre-writing skills, as they bring 

them in contact with their first written text and try to bring them closer to the child through 

various activities. Later, upon entering kindergarten, children discover pre-writing, where 

they uncover the world of words and letters with other children and educators. We need to 

keep in mind that when entering school, children are at different levels of reading and writing 

abilities and different personalities. The teacher’s task is to enable all pupils to approach pre-

writing the way it suits them, and will enable them to progress to the best of their abilities. A 

big role is played by motivation, both internal and external. We must initially motivate pupils 

to learn the purpose and value of writing and reading and encourage their desire for 

knowledge. 

 

The aim and purpose of this master thesis was to find out if there are any differences in the 

field of pre-writing in Slovenia and in Mallorca. 

 

In the study we used the method of observation the pre-writing activities in Mallorca. There 

we observed three different kindergartens to establish differences between the activities in 

Mallorca and Slovenia. 

 

The research was supported by the analysis of the curriculums used in Mallorca and in 

Slovenia. We primarily focused on the main goals, activities that promote pre-writing skills, 

cooperation with parents and the kindergarten, and the start of pre-writing activities. 

 

The results showed that there are differences between pre-writing activities. The main 

difference is that in Mallorca they begin to learn about letters at the age of three, while in 

Slovenia we start at the child's entry into elementary school. The research and its results will 

be useful for kindergarten teachers and teachers of the 1st grade of elementary school. 
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1 UVOD 

        Predopismenjevalne zmoţnosti otrok so ob vstopu v šolo različno razvite in se 

razlikujejo od posameznika do posameznika. Naloga učitelja in vzgojitelja je, da dejavnosti 

prilagodi otrokovim zmoţnostim. 

        Otroci se s pisanim jezikom srečujejo ţe od zgodnjega otroštva. Sprva se z jezikom 

srečujejo spontano in nenačrtno ob dogodkih, ki so del njihovega vsakdana. Tako spoznavajo 

različne oblike tiska, s pomočjo staršev pa pridobivajo tudi ţeljo po tem, da bi sami 

preizkusili pisanje. V spontanih trenutkih njihovega vsakdana spoznajo prve besede ali črke. 

Temu rečemo, da se pismenost poraja (Grginič, 2008). 

        V teoretičnem delu se bomo poglobili v pomen porajajoče se pismenosti in 

predopismenjevanja. Spoznali bomo, kako poteka in kaj je zanj značilno. Obdelali bomo tudi 

teorijo, ki jo najdemo na Majorki, in s tem izvedeli več tudi o njihovem načinu 

predopismenjevanja. 

        V empiričnem delu se bomo osredotočili na primerjavo slovenskega kurikula za vrtce in 

kurikula, ki velja na Majorki. Primerjali bomo čas pričetka predopismenjevanja, splošne cilje, 

področja dejavnosti v obeh kurikulih in področje jezika. Po analizi kurikulov bomo prišli do 

ugotovitev, ki smo jih dobili pri opazovanju predopismenjevalnih dejavnosti na Majorki. S 

tem bomo prišli do spoznanja, ali se predopismenjevanje na Majorki kaj razlikuje od 

predopismenjevanja v Sloveniji. Zanimalo nas bo, kako se razlikujejo dejavnosti, s katerimi 

razvijajo predopismenjevanje, in katere predopismenjevalne zmoţnosti otroci s temi 

dejavnostmi razvijajo. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Opismenjevanje 

Opismenjevanje je zelo pomembna in nenadomestljiva sestavina učenja. S pomočjo le-tega se 

otroci naučijo materinščine, hkrati pa tudi ostalih predmetnih področij (matematika, 

naravoslovje, druţboslovje, umetnost itd.) (Cotič, Medved Udovič, 2011). Otroci veliko 

znanja pridobijo tudi od svoje kulture, to pa večinoma poteka v šolah. Vloga učiteljev je, da 

otrokom posredujejo znanje, ki ga sami ne morejo odkriti, saj je preveč zahtevno. Vigotski je 

poudarjal, da je pri učenju pomembno tudi sodelovanje z drugimi otroki, ko si med seboj 

pomagajo in stremijo k skupnim ciljem. Meni, da lahko vzgojitelj ali učitelj poučuje po 

določenih korakih, kar pa ne pomeni, da bodo otroci temu sledili, saj ima vsak otrok določeno 

stopnjo razvoja, ki jo razvija postopoma in z lastnim ritmom. Naloga vzgojitelja je, da 

otrokom nudi naloge in dejavnosti, na katere so pripravljeni (Batistič Zorec, 2005). 

Otrokov razvoj v predšolskem obdobju v večini poteka spontano ob vsakdanjih dogodkih. Na 

ta način otrok spoznava in prepoznava prve znane črke ali besede. Ravno zaradi te spontanosti 

razvoja otrokovega usvajanja pisnega jezika pravimo, da se pismenost poraja (Grginič, 2008). 

Branje, pisanje, govor in poslušanje so dejavnosti, ki so med seboj zelo povezane. Za te 

dejavnosti je pomembno, da je otrok udeleţen ob takih dogodkih, saj se razvijajo ob njegovi 

prisotnosti v pisnih dogodkih (Grginič, 2005b). Pisanje in govor skupaj tvorita produktivni 

vidik sporočevalca besednih informacij, branje in poslušanje pa receptivni vidik prejemnika 

ali naslovnika informacij (Cencič, 1999). 

V predšolskem obdobju je otrok vključen v pogovore z vrstniki ter odraslimi, s tem pa gradi 

na svojih komunikacijskih zmoţnostih, saj spozna pomen vljudnosti, nauči se kulture 

komuniciranja ter različnih stilov komunikacije. Svoj besedni zaklad bogati tudi pri igranju, 

kjer spoznava glasove in črke ter se z njimi poigrava, spoznava pisni jezik, moţnost zapisanja 

in izgovorjave črk ter druge dejavnosti, ki mu omogočijo boljši razvoj in razumevanje pisnega 

jezika (Molnar in Ogorevc, 2005).  

L. Miller (1995, v Zrimšek, 2003) je prav tako raziskala pojav pismenosti pri otrocih. 

Namesto izraza porajajoča se pismenost je uporabila izraz pojavljajoča se pismenost. Gre za 

to, koliko otroci v predšolskem obdobju o pismenosti ţe vedo in kako do tega pridejo. Meni, 

da ni določene meje ali starosti, kdaj otroci pridejo do znanja pismenosti. Branje in pisanje se 

pojavita spontano in postopoma. Poudarja, da se otrok laţje zaveda pismenosti, če se giba v 

okolju, ki je spodbudno za učenje le-te. 

2.2 Dejavniki začetnega opismenjevanja 

Dejavnike, ki vplivajo na začetno opismenjevanje in njegovo uspešnost, delimo na notranje in 

zunanje. Notranje dejavnike delimo na kognitivne in čustveno-motivacijske, zunanje pa na 

socialne in sociološko-kulturološke (Grginič, 2005a). 
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2.2.1 Notranji dejavniki 

Kognitivni dejavniki 

Spadajo med notranje dejavnike začetnega opismenjevanja. Za usvajanje opismenjevanja so 

pomembne otrokove zmoţnosti za učenje branja in pisanja. Sem spada zmoţnost dekodiranja, 

ki zajema vidno in slušno zaznavanje, slušno razločevanje in slušno razčlenjevanje (Grginič, 

2005a). 

Čustveno-motivacijski dejavniki 

Pozitiven odnos in pozitivna čustva učenca do določene snovi pripomorejo k pozitivnemu 

odnosu do učenja. Če otroka določena stvar zanima, jo bo tudi v prihodnje z veseljem in 

zanimanjem opravljal. Učenec se mora zavedati tudi pomena učenja in zavedanja, da se ţeli 

učiti. K motiviranosti učenca in pozitivnemu odnosu do učenja pripomore tudi učitelj z izbiro 

nalog. Če učenec začuti, da je naloga zanj preteţka in da so učiteljeve zahteve prevelike, bo 

hitro izgubil motivacijo in voljo do učenja. Pomembno je, da učitelj učence pozna in jim 

naloge prilagodi tako, da so v skladu z njihovimi sposobnostmi (Grginič, 2005a). 

2.2.2 Zunanji dejavniki 

Zunanji dejavniki, ki so pomembni pri razvoju pismenosti, so socialni in sociološko-

kulturološki (Grginič, 2005b). 

 Socialni dejavniki 

Otroci, ki se tako v šoli kot v vsakdanjem ţivljenju srečujejo s podobnimi socializacijskimi 

situacijami, so uspešnejši pri razvijanju pismenosti. Velik pomen pri opismenjevanju imajo 

zato otrokove socialne izkušnje doma in kasneje v vrtcu in šoli (Grginič, 2005a). 

 Socialno-kulturološki dejavniki 

Ţe od rojstva se otroci spoznavajo z dejavnostmi, s katerimi lahko razvijajo svoje 

predopismenjevalne sposobnosti. Druţina in druţba od samega začetka pripomoreta k temu 

tako, da z različnimi izkušnjami spoznavajo pisani jezik. Od druţine in druţbe je odvisno, 

kako bo otrok v šoli uspešen na področju pismenosti in razvijanju le-te. Uspešnejši otroci na 

tem področju so tisti, ki so se ţe z druţino in v druţbi soočali s podobnimi izkušnjami, kot jih 

spoznavajo v šoli (Grginič, 2005a). 

2.3 Metode opismenjevanja 

Metode opismenjevanja so se oblikovale postopoma. Danes so mnogi prišli do spoznanja, da 

je bolje, da se učitelj ne oklepa le ene izmed metod, ampak da lahko izbira in kombinira 

metode glede na to, v kakšnem razredu poučuje in kakšne so značilnosti posameznih otrok. 
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2.3.1 Sintetične metode 

- Črkovalna metoda 

Je najstarejša izmed sintetičnih metod; uporabljali so jo ţe Grki in Rimljani. Njena slaba 

lastnost je ta, da je bila za otroke precej naporna, saj je počasi pripeljala do rezultatov. Otroci 

so se morali sprva naučiti celo abecedo na pamet (imena črk – a, be, ce, de oz. v cirilici – az, 

buky, vjedje … ). Metoda se je začela z elementi (črkami), nato pa povezovala te elemente v 

celote. Otrok je moral sam priti do spoznanja, da je be v resnici črka b. Postopek je bil 

prepočasen, pojavljale so se mnoge napake. Pri tej metodi so se pisanja naučili ločeno od 

branja. 

- Glaskovalna metoda 

Učenci so se najprej naučili vse glasove abecede, kar jim je olajšalo vezavo črk v zloge 

oziroma v besede. Imena za črke so opustili. V primerjavi s črkovalno metodo je bila 

glaskovalna malenkost laţja. 

 Metoda naravnih glasov 

Glas se izrazi kot izraz človekovega razpoloţenja ali glas ţivali ali šum. Metoda ima 

nasprotnike in zagovornike. Nasprotniki trdijo, da se glasovi ţivali in šumi razlikujejo od 

naših glasov v besedah (če primerjamo glas u in pisk lokomotive). Zagovorniki pa menijo, da 

tak glas za otroka predstavlja celo misel, doţivetje: na primer O! lahko predstavlja stavek O, 

kako lep balonček. Metoda je za otroka zanimiva, lahko jo poveţemo še s fonografsko 

metodo. Pri tej je v sliki skrita oblika črke: na primer oblika balona je narisana v obliki črke 

O. Na ta način si otroci laţje zapomnijo črko, saj poveţejo glas v zgodbi in obliko črke.  

 Interjekcijska metoda 

Človeški vzklik predstavlja glas: na primer o, a, i predstavlja glas v različnih situacijah in ob 

čustvih. 

 Fonomimična metoda 

Ob vzklikih in drugih glasovih sta uporabljeni tudi mimika obraza in pantomimika telesa. 

Metoda je uporabnejša pri samoglasnikih, saj lahko ob glasu laţje sproţimo ustrezne gibe. Pri 

glasu o lahko otroci dvignejo in zaokroţijo roke. Metoda je uporabljena tudi pri gluhih, saj je 

to zanje vidnejše, in pri manj razvitih otrocih, ker potrebujejo več asociativnih zvez, da si 

zapomnijo glas in obliko.  

 Fonetična metoda 

Pri tej metodi se poudarja pravilen izgovor posameznih glasov. Pri obravnavi glasu in črke je 

zelo pomembna izgovorjava, zato se učiteljica trudi s pravilno izgovorjavo. Otroci ponavljajo 

za njo in si ogledujejo slike ust s pravilnim poloţajem ustnic ob izgovorjavi določenega glasu 

(Golli, 1991). 

- Zlogovalna metoda 

Učenci pri tej metodi sprva spoznavajo zloge, ki jih nato povezujejo v različne besede 

(Pečjak, 2010). 
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2.3.2 Analitične metode 

D. Golli (1991) kot začetno analitično metodo omenja Jacototovo metodo. Potekala je tako, 

da je učitelj otrokom  bral določeno besedilo in jim sproti kazal besede. Naloga učencev je 

bila, da so besede ponavljali toliko časa, dokler jih niso znali sami pokazati in jih znali na 

pamet. Kasneje so se naučili te besede tudi prebrati. Temu postopku je sledila analiza besed 

na zloge in nato še zlogov na glasove. Cel postopek se je nadaljeval še na stavkih, ki so 

sledili. Otroci so se tako naučili in pazili na to, ali je v njih kakšna ţe njim znana beseda, črka 

ali glas. Na ta način so se otroci učili brati. Nove črke, ki so jih spoznali, so se učili pisati in 

pri pisanju sintetizirali črke v besede.  

Pri metodi normalnih stavkov, ki je bila otrokom psihološko bliţja, so otroci brali lahke in 

primerne stavke, ki so ponavadi ob besedilu imeli še ilustracije.  

Naslednja metoda je bila metoda normalnih besed, pri kateri so se na začetku obravnave 

pogovarjali in si ogledovali slike, pod sliko pa je učitelj napisal ime predmeta, osebe ali ţivali, 

ki se nahaja na sliki. V tej besedi sta se skrivala glas in črka, ki so ju obravnavali. Naloga 

učitelja je bila, da otrokom pomaga pri vidni in slušni analizi besed.  Nov glas in nove črke je 

učitelj z glasom poudaril in napisal črko z drugo barvo. Učenci so nato pričeli še sami pisati to 

besedo, kasneje pa pisati in brati še druge besede z novimi črkami, ki so bile v kombinaciji z 

njim ţe poznanimi.  

2.3.3 Celostne ali globalne metode 

Beseda ali poved se s pomočjo ponavljanja utrdi v zavesti kot celota in se ne analizira na 

posamezne enote.  

Bistvo globalnih metod je, da učenci berejo še nerazčlenjene celote, kot so besede, stavki ali 

kratka berila. Prebranega ne analizirajo takoj na glasove in črke. Učenci tu sami ugotovijo, da 

se enaki znaki ob enakih glasovih v besedah ponavljajo (Golli, 1991). 

Razlika med analitično in globalno metodo je ta, da pri analitični metodi učenec analizira 

prebrano besedilo na črke oziroma glasove ob pomoči učitelja, pri globalni metodi pa lahko 

učenec naredi analizo sam (Pečjak, 2010). 

2.3.4 Analitično-sintetična metoda 

Poudarja, da je pomembna kombinacija analize in sinteze. Ta metoda v praksi prevladuje tudi 

pri nas. Pri  tej metodi učenci slušno analizirajo besede. Ko ugotovijo glas, ki ga iščejo,  le-

tega iščejo še v drugih besedah, in sicer kje se nahaja: na začetku, v sredini in na koncu 

besede. Nato spoznajo še črko za ta določen glas (Golli, 1991). 

2.4 Začetne faze pisanja v predšolskem obdobju 

V predšolskem obdobju obstaja več začetnih faz pisanja, skozi katere gre otrok. V teh fazah 

postopoma odkriva pisni jezik. 

 Čečkanje 

Faza imenovana čečkanje se prične v otrokovem drugem letu starosti. Otrok prične čečkati 

in je navdušen nad svojimi motoričnimi sposobnostmi. Postopoma ga prične zanimati tudi 

oblika njegovega ustvarjanja. 
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 Risanje in ''pisanje'' 

Prične se v tretjem letu starosti in se nadaljuje do četrtega leta. Otrok upošteva smer od leve 

proti desni, zna pisati simbole v vrsticah, pri tem pa ponavlja podobne črke in like. 

 

 Znaki, podobni črkam 

Otroci so v tej fazi stari tri ali štiri leta. Otrok piše znake, ki imajo ţe podobo črk, jih pa ne 

povezuje z glasovi. Znake zapisuje v vrsto in jih kombinira z risbo. Črke, ki jih večkrat 

uporablja (črke iz besed mama, teta, ata) in ki so v njegovem imenu, ponavlja in zapisuje 

večkrat kot ostale. Zaveda se, da je lahko vsebina izraţena s pisanjem, zato pripisuje črkam 

pomen. Ţeli si, da starši preberejo njegov zapis. 

 Prve prave črke 

Otrok uporablja prave črke, saj sliši glasove v besedah in zato črke posnema. Črke, ki jih 

zapiše, so zanj celotna beseda ali zlog. Otroci so v tej fazi stari pet let. 

 Fonetični zapis 

Pri sedmih letih nekateri ţe pišejo tako, kot slišijo, vendar njihov zapis ni pravopisno pravilen 

(Golli, 1991). 

2.5 Razvoj predopismenjevalne in predbralne zmoţnosti 

Razvijanje prebralnih in predpisalnih spretnosti poteka laţje in bolj učinkovito, ko izvajamo 

dejavnosti, s katerimi otroci razvijajo in krepijo grafično in fonološko zavedanje, dejavnosti 

za razvijanje grafomotorike in dejavnosti za razvijanje sposobnosti zaznavanje prostora in 

orientacije v prostoru (Grginič, 2008). 

2.5.1 Orientacija 

Otroci razvijajo orientacijo sprva v prostoru, nato na lastnem telesu in na papirju. Za otroka je 

v samem začetku zgodnjega otroštva izredno pomembno, da se zna prostorsko orientirati.  

S pomočjo igre se otroci navajajo orientacije na lastnem telesu.  Orientacijo v prostoru lahko 

razvijajo tudi s pomočjo opisovanja določenega predmeta: opisujejo, kje se nahaja, kaj je 

pred, na, v, ob tem predmetu, kakšne barve je in podobno (Zrimšek, 2003).  

2.5.2 Grafomotorika 

Otroci potrebujejo določene sposobnosti in spretnosti, da lahko določeno obliko usmerijo na 

list papirja. Simbol ali drugo obliko ţeli otrok posnemati, zato pa potrebuje motorično, vidno 

in miselno usklajenost. Grafomotorične sposobnosti sestavljajo razvoj drobne motorike, 

orientacija v prostoru in usklajenost med gibi oči in rok. 

Grafomotorika se razvija postopoma. Velik vpliv na razvoj ima zrelost ţivčno-mišičnega 

sistema, saj nam mišični tonus omogoči bolj pokončno drţo in hoteno gibanje. Za pisanje je 

pomembna drţa pisala, za to pa je pomemben dozorjen mišični tonus.  Razvoj grafomotorike  

je povezan tudi z drobno motoriko rok (striţenje, sestavljanje kock, barvanje risb …). 

Zavedati se moramo, da otrok vse počne z določenim namenom, ravno zato se izboljša 
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povezava med miselno predstavo in dejanskim končnim izdelkom, prav tako pa se otroku 

izboljša koordinacija med očesom in roko (Ţerdin, 2000, v Zrimšek, 2003). 

Grafomotoriko lahko razvijamo z različnimi vajami, s katerimi otroci zvadijo poteze črk in 

števil: 

- vodoravne in navpične črte, 

- kroţenje, 

- potujoče kroţenje, 

- loki, 

- vijuge, 

- ravne poševne črte, 

- zanke in 

- sledenje in povezovanje (Zrimšek, 2003). 

Cilj grafomotoričnih vaj je, da otrok razvije grafično zavedanje. To pomeni, da se otroci 

naučijo razločevati črke, znake in vzorce, razvijajo ročne spretnosti, koordinacijo med očesom 

in roko in orientacijo. Pri razvijanju grafomotorike jim lahko pomagamo tako, da jim sami 

ponudimo material in pripomočke in jih spodbudimo k izvajanju različnih vaj (lepljenje, 

rezanje, pisanje, risanje, gnetenje …) (Zrimšek, 2003). 

Pomembno vlogo pri izvajanju pravilnih potez s svinčnikom imata pravilna drţa pisala in 

telesa.  

Drža telesa 

Otrok mora sedeti vzravnano, s pokončno glavo. Miza mora biti ravno prave velikosti, tako da 

lahko otroci nanjo poloţijo podlahti in pri tem ne dvigujejo ramen ali upogibajo hrbtenice. 

Velik pomen ima tudi svetloba – pomembno je, da je na pisalni površini svetlo, vendar ta 

svetloba  otroku ne sme svetiti neposredno v oči. Zvezek je postavljen vzporedno z robom 

mize (Golli, 1991). 

Drža pisala 

Otrok mora zvaditi tudi pravilno drţo pisala. Roka, s katero piše, se premika le v ramenskem 

in komolčnem sklepu. Pisalo mora drţati nad ošiljenim delom, in sicer s palcem in kazalcem, 

nasloni pa ga ob notranji rob sredinca. Velikost pisala mora biti ustrezna, kar pomeni, da 

zgornji del pisala otrok prisloni ob zgornjo stran dlani (Ţerdin, 2000, v Zrimšek, 2003). 

Pravilen prijem pisala omogoča tako imenovani pincetni prijem. Otroka moramo sproti 

navajati in spodbujati k temu, da pravilno drţi pisalo. Pomaga si lahko tudi tako, da s prosto 

roko in namišljenim pisalom pridobiva občutek o tem, kako mora premikati roko, da doseţe 

pravilen prijem (Marquardt, 2011). 

Pravilno drţo pisala otrok zvadi z različnimi vajami za krepitev in sprostitev mišic, ki jih 

uporablja pri pisanju. Od razvitega mišičja je odvisen tudi poloţaj drţe roke, s katero drţi 

pisalo. Z vajami, s katerimi pridobiva boljše motorične spretnosti, razvija tudi natančnost, ki 

je prav tako pomemben faktor pri pisanju (Zrimšek, 2003). 
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2.5.3 Slušno in vidno zaznavanje 

Sposobnost dekodiranja je ključna pri usvajanju začetnega opismenjevanja. Pri branju 

dekodiranje pomeni, da je otrok sposoben črko v pisni obliki pretvoriti v glas, pri pisanju pa 

pretvori glas v črko. Na to vplivata zaznavna procesa – proces vidnega in slušnega 

zaznavanja. Otrok potrebuje za učenje branja in pisanja obe razviti sposobnosti, tako vidno 

kot tudi slušno zaznavanje (Pečjak, 2000). Ti zaznavni zmoţnosti se najbolj razvijata v 

otrokovem predšolskem obdobju (Grginič, 2012). 

Vidno razločevanje in razčlenjevanje 

Zaznavne sposobnosti si sledijo v naslednjem zaporedju: procesi zaznavanja, 

razločevanja/diskriminacije in procesi identifikacije. Otroci najprej zaznavajo svet okoli sebe 

in oblike, predmete ter osebe, ki jih obkroţajo (Pečjak, 2000). 

Vidno zaznavanje otroci usvajajo ţe kot dojenčki, ko prepoznavajo in ločujejo obraze ljudi, 

kasneje pa se ta sposobnost prenese na prepoznavanje različnih in bolj zapletenih vzorcev 

(Grginič, 2008). 

Nato preide otrok na naslednjo stopnjo, in sicer na stopnjo vidnega razločevanja oziroma 

vizualne diskriminacije. Poteka od razločevanja predmetov, prek razločevanja abstraktnejših 

oblik do razločevanja simbolov.  Otrok je sposoben ločevanja posameznih vzorcev, znakov ali 

simbolov med seboj (Pečjak, 2000). Razvitost vidnega razločevanja opazimo tudi po 

sposobnosti otrok pri ločevanju črk med seboj (Zrimšek, 2003). Otrok razvije sposobnost 

vidnega razločevanja pred glasovnim zavedanjem, pred znanjem poimenovanja črk in 

znanjem abecede (Grginič, 2008). 

Razločevanju črk in besed sledita prepoznavanje črk in besed. Otrok se mora najprej naučiti 

sposobnosti vidnega razločevanja, šele nato začne s prepoznavanjem črk in besed (Grginič, 

2005a). 

Vidno razločevanje se ločuje po stopnjah. Triletni otrok naj bi znal razločiti od 3 do 7 črk, 

medtem ko naj bi petinpolletni otrok znal razločiti ţe 95 odstotkov vseh črk (Zrimšek, 2003). 

Prerisovanje črk in besed pripomore k razvijanju sposobnosti vidnega razčlenjevanja. Ko 

otrok prerisuje črke in besede in pri tem besede še glasno izgovarja, razvija svojo sposobnost 

vidnega razčlenjevanja (McGuiness, 1998, v Zrimšek, 2003). 

Dejavnosti, ki jih lahko uporabimo pri razvijanju boljše vidne zaznavnosti: 

- potovanje z očmi po vidnem vzorcu oziroma labirintu, 

- prerisovanje slik in enostavnih vzorcev, 

- iskanje podobnosti in razlik med slikami, 

- slikovni narek, 

- opazovanje podrobnosti v prostoru ali na sliki, 

- opazovanje in zapomnitev, 

- uganke o predmetih, osebah, ţivalih, 

- abecedne igre, 

- sestavljanke (puzzle z znaki, s črkami ali z vzorci). 

 

Otroku s temi dejavnostmi omogočimo pomoč pri bolj sistematičnem opismenjevanju. S 

pomočjo omenjenih didaktičnih iger se navadi sledenju določenih linij z očmi, kar bo 

potreboval tudi pri učenju branja in pisanja (Pečjak, 1999). 



- 9 - 
 

Fonološko zavedanje 

Avtorji različnih raziskav (Cunningham, 1988; Whitehurst in Lonigan, 2001; Goswami, 2001, 

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

jezika – neodvisno od pomena.  

Glasovno zavedanje ima velik pomen pri usvajanju branja in pisanja. Avtorica N. Zrimšek 

(2003) je ravno zaradi tega opredelila tipe vaj za razvijanje slušnih procesov: 

- igre poslušanja (vaje za sledenje navodilom, ki so hkrati uvod v vaje 

glasovnega razločevanja in razčlenjevanja), 

- vaje za razvijanje slušnega razločevanja (razločevanje glasov v dvojicah, 

prepoznavanje določenega glasu v dvojicah besed, glasovno ujemanje v 

besedah, razločevanje glasu v nizu), 

- vaje za razvijanje slušnega razčlenjevanja (vaje za zlogovanje in glaskovanje), 

- rimanje. 

Pri slušnem razločevanju je pomembno načelo postopnosti. »Razločujoče poslušanje urimo v 

začetku le tako, da otroci zaznavajo izvir in smer zvoka in zvoke med seboj primerjajo. Nato 

začnejo ob poslušanju zaznavati členjenost besedila/povedi na besede, v katerih prepoznavajo 

zloge in nazadnje glasove in njihovo zaporedje« (Grginič, 2010, str. 23). 

Številne raziskave so pokazale, da so vaje fonološkega zavedanja nujne za  učenje branja in 

črkovanja/glaskovanja (Grginič, 2009).  

V številnih raziskavah so ugotovili, da morajo biti vaje z urjenjem slušnega razločevanja 

skupaj z znanjem glasovno-črkovne asociacijske zveze pred črkovnim poimenovanjem. 

Menijo, da če otroci najprej razvijejo fonološko zavedanje, kasneje laţje razumejo abecedni 

princip (Hiebert, 1978; Rohl, 2000, v Grginič, 2005a). 

S. Pečjak (1999) glasovno zavedanje deli na glasovno razločevanje (fonemična 

diskriminacija), glasovno razčlenjevanje (fonemična segmentacija) in rimanje (ujemanje 

soglasnikov in samoglasnikov). 

Glasovno razločevanje je sposobnost, da zna otrok ločiti glasove in zloge med seboj. Najprej 

razločuje med dvema glasovoma, kasneje pa nadaljuje z ločevanjem določenega glasu v eni 

od dveh besed in še določanjem prvega, zadnjega in srednjega glasu v povedi (Pečjak, 1999). 

2.5.4 Koncept tiska 

Koncept tiska je proces, ki se začne razvijati v zgodnjem otroštvu. Vključuje zavedanje 

govorjenih in tudi pisnih jezikovnih enot, poznavanje pravil pri procesu branja in pomensko 

branje. Otrok  se zaveda smisla in pomena tiska in branja v vsakdanjem ţivljenju. Spozna 

tudi, da tisk predstavlja tako predmete kot govor, hkrati pa razvija sposobnost izraţanja z 

besedami (Grginič, 2005a). 
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3 SPORAZUMEVALNA ZMOŢNOST 

Sporazumevalna zmoţnost in razvijanje le-te predstavlja enega izmed temeljnih ciljev v 

našem učnem načrtu. Pojem sporazumevalna zmoţnost je bil vpeljan v slovensko strokovno 

literaturo v 80. letih 20. stoletja. Vpeljala ga je O. Kunst Gnamuš in pojem sprva predstavila 

kot t. i. komunikacijski model jezikovne vzgoje. O sporazumevalni zmoţnosti je sprva pisala 

posredno na več različnih mestih, kasneje pa je obrazloţila tudi razliko med jezikovno in 

sporazumevalno zmoţnostjo in podrobneje opredelila sestavo jezikovnih zmoţnosti. 

M. Bešter Turk je v svojem delu iz leta 1992 sporazumevalno zmoţnost opredelila kot 

»zmoţnost govorca in poslušalca, da se ob upoštevanju okoliščinskih dejavnikov različnih 

vrst lahko sporazumevata.« (Bešter Turk, 2011, str. 118) 

Da se sporazumevalna zmoţnost lahko razvija, je pomembno delovanje posameznika v 

sporazumevalnih dejavnostih, ki so poslušanje, branje, pisanje in govor. Le z njihovo rabo se 

sporazumevalna zmoţnost lahko uspešno razvija (Bešter Turk, 2011). 

3.1 Gradniki sporazumevalne zmoţnosti 

Sporazumevalna zmoţnost se deli na sedem gradnikov. Ti so: 

 motiviranost za sprejemanje in sporočanje, 

 stvarno/enciklopedično znanje prejemnika in sporočevalca, 

 jezikovna zmoţnost prejemnika in sporočevalca, 

 pragmatična/slogovna/empatična zmoţnost prejemnika in sporočevalca, 

 zmoţnost nebesednega sporazumevanja prejemnika in sporočevalca, 

 metajezikovna zmoţnost prejemnika in sporočevalca. 

 

1. Motiviranost za sprejemanje in sporočanje 

Motiviranost za sporazumevanje je definirana kot eden izmed prvih gradnikov 

sporazumevalne zmoţnosti, saj je ključnega pomena, da lahko sporazumevanje poteka in se 

razvija. Tako sprejemanje kot tudi sporočanje veljata za zavestni in namerni dejanji, saj se 

človek za njiju odloči z določenim namenom. Sporazumevanje lahko poteka le v primeru, če 

ima človek ţeljo po tem in če je za sporazumevanje motiviran. 

2. Stvarno/enciklopedično znanje prejemnika in sporočevalca 

Sporazumevanje poteka hitreje in bolj učinkovito, če o temi svojega ali tujega besedila veliko 

vemo. Stvarno znanje temelji na sporočevalčevih in prejemnikovih izkušnjah, interesih, 

spoznavnih zmoţnostih in podobno.  

3. Jezikovna zmoţnost prejemnika in sporočevalca 

Zaradi kompleksnosti besednega jezika je jezikovna zmoţnost sestavljena iz 

»poimenovalne/besedne/slovarske, upovedovalne/skladenjske/slovnične, pravorečne in 

pravopisne zmoţnosti«. (Bešter Turk, 2011, str. 122) 

- Poimenovalna/besedna/slovarska zmoţnost 

Sporočevalec mora biti zmoţen oziroma sposoben tvoriti in poimenovati bitja ali stvari, 

naloga prejemnika pa je, da besede in besedne zveze sporočevalca razume. 
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- Upovedovalna/skladenjska/slovnična zmoţnost 

Sporočevalec mora razumeti logična razmerja v realnosti in vedeti, kako izraţati in tvoriti ta 

razmerja  v povedi in v zveze povedi. Prejemnik mora ta logična razmerja v povedih in 

njihovih zvezah razumeti. 

- Pravorečna zmoţnost 

Pravorečna zmoţnost je zmoţnost poznavanja in pravilne rabe pravil in prvin knjiţnega 

jezika. Sporočevalec mora biti zmoţen govoriti knjiţno, prejemnik pa je zmoţen to besedilo 

sprejeti. 

- Pravopisna zmoţnost 

Pravopisna zmoţnost je zmoţnost pisca, da besedilo pretvori iz slušnega v vidni prenosnik in 

zmoţnost bralca, da to besedilo pretvori iz vidnega v slušni prenosnik. Oseba, ki besedilo 

tvori, mora biti zmoţna poznavanja in uporabe prvin in pravil knjiţnega jezika. 

4. Zmoţnost nebesednega sporazumevanja prejemnika in sporočevalca 

Eden izmed gradnikov je tudi zmoţnost nebesednega sporazumevanja med prejemnikom in 

sporočevalcem. Tako prejemnik kot sporočevalec morata biti zmoţna razumevanja 

nebesednih sporočil in spremljevalcev govora ter tvorjenja in uporabe nebesednih sporočil in 

spremljevalcev govora ali pisanja. 

5. Metajezikovna zmoţnost prejemnika in sporočevalca 

Metajezikovna zmoţnost je tudi ena izmed pomembnih sestavin sporazumevanja. Za uspešno 

sporazumevanje morata prejemnik in sporočevalec imeti  teoretično znanje tako o prejemanju, 

sporočanju, o besedilu, jeziku in slogu. Za to zmoţnost je potrebno bolj abstraktno mišljenje, 

kar pomeni, da jo razvijamo bolj diferencirano kot ostale gradnike (Kriţaj Ortar, 2006, v 

Bešter Turk, 2011). 
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4 RAZVIJANJE PISMENOSTI OTROKA V RAZLIČNIH 

STAROSTNIH OBDOBJIH 

Prvo starostno obdobje 

V tem obdobju se prične spoznavanje pisnega jezika in oblik tiska. Sprva otroci posnemajo 

odrasle osebe, ko berejo in za njimi ponavljajo ter se s knjigami in jezikom na različne načine 

v glavnem igrajo. Kasneje s pomočjo odraslih spoznajo, da se v knjigah nahajajo črke; 

ugotovijo, kdaj se branje prične in kako poteka smer branja; opazujejo slike v knjigah in jih 

ločijo od besedila; prepoznajo prvo in zadnjo stran knjige in naslov, ki se nahaja na naslovni 

strani knjige. Koncept tiska spoznajo s pomočjo odraslih in z interakcijo s starejšimi ali 

otroki, ki so ţe bolj dovzetni za pogovor. Veliko doseţejo z opazovanjem in zaznavo ter 

poslušanjem različnih sporočil. 

Drugo starostno obdobje 

Otrok spozna, da besede, ki jih izgovarja, lahko tudi zapiše in ponovno prebere. Otrok v 

predšolskem obdobju se ţe delno zaveda, da posameznim glasovom pripadajo točno določene 

črke. Temu pravimo zavedanje abecednega principa, ki ga otroci nato bolj natančno usvojijo v 

osnovni šoli. To zavedanje pridobiva s poskušanjem analitičnega branja oziroma zapisa njemu 

poznane besede ob upoštevanju pravopisa in skladnje te besede (Grginič, 2008). 

V obdobju drugega starostnega obdobja razvrščamo otrokovo znanje jezika v pisni obliki na 

naslednje ključne faktorje: 

 Koncept tiska 

Otrok se začne zavedati, da sta tisk in branje smiselna in da imata pomembno vlogo v 

njegovem ţivljenju. Razvijati prične ločevanje tiska in slik in z besedami opisati črke in 

besede. Začne se zavedati govorjenih in pisnih jezikovnih enot, zna prepoznati tisk v 

svojem okolju, spozna pravila branja in procese branja in pomensko znanje.  

 Grafično zavedanje 

V tej fazi je poudarek na pozornosti otrok h grafičnim značilnostim tiskanih črk in besed, 

razločevanju črk in besed, ki so si podobne, in orientaciji le-teh. 

 Fonološko zavedanje 

Otrok je ob fonološkem zavedanju sposoben razločevanja glasovnih elementov v besedah 

in ločiti podobnosti in razlike, ki se pojavljajo med temi glasovnimi elementi. Ko otroci 

doseţejo fazo fonološkega zavedanja, lahko razumejo tudi abecedni princip oziroma vedo, 

da obstaja povezava med glasom v govoru in med črkami, ki se nahajajo v abecedi.  

 Glasovno-črkovna zveza 

Imenuje se tudi znanje o usklajevanju črk z glasovnimi enotami. Otrok v tej fazi odkriva 

zvezo med glasom in črko tudi v besedah, ki so mu nepoznane. Pred formalnim pisanjem 

piše spontano, uporablja čačke, risanje, laţne črke, rebuse, posebne oblike … Med 

pisanjem si pomaga z domiselnim črkovanjem, kar pomeni, da glasovom sam priredi črke, 

kar pa pripelje tudi do izpuščanja in pisanja napačnih črk. Domiselno črkovanje je 
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dolgotrajen proces v razvoju pisanja, ki počasi pripelje do pisanja, v katerem otroci 

upoštevajo jezikovna pravila. 

 Besedno branje z dekodiranjem 

Če ima otrok spodbudno okolje, lahko ţe v predšolskem obdobju razvija bralno zmoţnost. 

Besedno branje z dekodiranjem zajema sposobnost otroka pri analitičnem branju 

izoliranih besed. 

Od okolja je odvisno, kako in kdaj bo otrok začel razvijati svojo bralno zmoţnost. Če je 

njegovo okolje spodbudno, ima za to veliko več moţnosti. Z besednim branjem z 

dekodiranjem otrok premore analitično branje izoliranih besed (Grginič, 2008). 
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5 BRALNA PISMENOST 

Bralna zmoţnost je definirana kot zelo kompleksna, sestavljena in hkrati pomembna sestavina 

pri besednem učenju. Predstavlja pogoj za nadaljnji razvoj le-tega tudi v obdobju šolanja in 

pozneje. Ko otroke poučujemo branja, se prepletajo procesi na ravni zaznavanja, spoznavni 

ravni in čustveno-motivacijski ravni.  

Bralna pismenost je  definirana tudi kot sposobnost razumevanja in uporabe pisnih jezikovnih 

oblik. Te so pomembne za delovanje v druţbi in/ali za posameznika (Elley, Gradišar, Lapajne, 

1995, v Pečjak in Gradišar, 2002).  

Bistvenega pomena pri razvoju porajajoče se pismenosti v predbralnem in predpisalnem 

obdobju je spodbujanje otrokovega razvoja govora in čedalje bolj pogost stik s simbolnim 

(pisnim) jezikom. Otroci se ţe v predšolskem obdobju spoznavajo z različnimi vizualnimi 

besedili v slikanicah in risankah ter govorjenimi besedili s poslušanjem. Pri poučevanju 

branja moramo upoštevati individualne jezikovne zmoţnosti otrok in mladostnikov in poznati 

različne bralne strategije besedilnega in likovno ali grafično oblikovanega sporočila. Otrokom 

v predšolskem in šolskem obdobju mora biti zagotovljeno pozitivno bralno okolje, ki jim 

pomaga na poti k učinkoviti bralni pismenosti (Cotič in Medved Udovič, 2011). 

Cilj pri poučevanju branja je, da otroke ob koncu obveznega šolanja pripelje do stopnje bralne 

pismenosti. Otrok je bralno pismen, ko je sposoben tekočega branja, razume prebrano in 

informacije, ki jih pridobi z branjem, uporabi pri osebnostni rasti in reševanju učnih in 

ţivljenjskih problemov (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Pomembna dejavnost v obdobju, ko se poraja pismenost, je pripovedovanje zgodb. Dejavnost 

pripovedovanja umeščamo med govorne dejavnosti in hkrati povezujemo z razumevanjem in 

izraţanjem (Cotič in Medved Udovič, 2011). Otrok s knjiţevnimi dejavnostmi razvija 

senzibilnost za sprejemanje del iz otroške knjiţevnosti. S pomočjo vzgojitelja in njegovega 

branja oblikujemo otroka kot kultiviranega bralca. Naloga vzgojitelja je, da skrbi za lastno in 

otrokovo knjiţevno senzibilnost. Hkrati mora predstaviti knjiţevno delo z otroškim 

naslovnikom kot dialog in pribliţanje skupini otrok, ki ji bere določeno besedilo. Ob 

določenem knjiţevnem delu vzgojitelj izbere določen didaktičen model. Od njegove 

strokovne priprave, upoštevanja izsledkov razvojne psihologije in razvojnih značilnosti otrok 

v predšolskem obdobju, knjiţevnodidaktične zmoţnosti in njegovih komunikacijskih 

zmoţnosti je odvisno, kako uspešno bo predstavil in pribliţal literarno delo otrokom (Medved 

Udovič, 2005). 

Čustveno-motivacijski dejavniki branja 

Čustveno-motivacijski dejavniki veljajo za dejavnike, ki  se jih pri učenju premalo zavedamo 

in pogosto zanemarjamo. Tudi v novejših raziskavah so otrokova stališča v procesu bralne 

pismenosti pogosto ignorirana, kar se verjetno dogaja zaradi teţavnosti pri opredeljevanju in 

meritvi teh dejavnikov. 

Na motivacijo za branje vplivajo otrokova stališča (prevladujoča občutja o branju, 

pripravljenost za branje in vrednostna prepričanja o branju), notranje čustveno stanje in 

zunanji dejavniki, kamor spadajo spodbude učiteljev, staršev in postavljeni cilji otrok. Za 

učinkovito branje pa ni nujno, da so prisotni vsi našteti dejavniki, temveč je dovolj, da ima 

otrok motiv za branje in da je radoveden, saj mu to prinese bolj pozitivno stališče do branja 

(Mathewson, v Pečjak, 1999). 
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 Bralna motivacija 

»Bralno motivacijo pojmujemo kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki 

spodbujajo človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, 

da vztraja do cilja  in si ţeli bralno izkušnjo še ponoviti (ponovno doţiveti)« (Pečjak in 

Gradišar, 2002, str. 51). 

Pomembno vlogo pri bralnem procesu ima šola, pripomorejo pa tudi starši in ostali dejavniki 

v okolju, kot so na primer vrstniki in knjiţnice. Veliko različnih besedil otroci spoznajo v 

svojem prostem času, ko se sami lotijo branja. Obstaja povezanost med motivacijskimi 

dejavniki, med branjem v prostem času in med branjem v šoli. Tisti otroci, ki radi berejo v 

prostem času, se bodo tega posluţevali tudi v šoli in bodo za branje motivirani. Kot kaţejo 

mnoge raziskave, se motivacijski dejavniki razlikujejo tudi glede na vrsto bralnih gradiv, 

glede na spol otrok in glede na njihove bralne izkušnje (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Otrokovo motiviranost za učenje, učenje branja in za samo branje je moţno obravnavati na 

dveh ravneh, ki sta med seboj prepleteni. Prva raven – motivacijska struktura je povezana s 

tem, kako je otrok dejansko motiviran za učenje. To motivacijsko strukturo vsak posameznik 

izoblikuje postopoma, prepoznamo pa jo lahko iz njegovega vedenja pri učenju ali v šoli. 

Druga raven je povezana z otrokovim socialnim okoljem in z njegovim spodbujanjem ali 

odvračanjem od določenih vedenj, ki so povezana z učenjem (Juriševič, 2012). 

Motivacijske naravnanosti 

Motivacijsko strukturo tvorijo predvsem posamezne sestavine, in sicer otrokov interes, cilji, 

vrednote, samopodoba, zunanje spodbude … Te sestavine nato med seboj oblikujejo 

posamezne motivacijske naravnanosti – zunanjo in notranjo naravnanost in naravnanost  k 

izogibanju učenja in hkrati učnim neuspehom. Za notranjo in zunanjo naravnanost je značilno 

samoregulacijsko učenje, za tretjo vrsto pa velja, da se učenci pri učenju počutijo nemočne, 

nad lastnim učenjem nimajo nadzora in so zaradi tega usmerjeni k učni neuspešnosti 

(Juriševič, 2012).  

Zunanja motivacija 

Zunanjo motivacijo, ki posameznike pripelje do ţelje po branju, spodbudijo zunanji dejavniki, 

kot sta na primer ocena ali pohvala. Na vedenje ali na bralni proces vpliva začasno in ravno to 

je tudi razlog, da ne prinaša trajnega interesa za branje. Bralec se o prebranem ne pogovarja 

rad in je glede tega negotov in anksiozen. O svojem branju nima dobrega mnenja in ima manj 

pozitivna stališča do branja kot bralec, ki je za branje notranje motiviran (Pečjak in Gradišar, 

2002). 

Učenje z zunanjo motivacijo je pogosto povezano z raznoraznimi pritiski in z napetostjo, v 

večini primerov pa tudi z nizkim samospoštovanjem in zaskrbljenostjo. Do tega pride, kadar 

otroci ugotovijo, da situaciji niso kos in da ne morejo vplivati na izid (Marentič Poţarnik, 

2000). 

Sonja Pečjak in njene sodelavke (N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj) so skupaj povzele 

mnenja in ugotovitve različnih avtorjev, ki so raziskovali dejavnike bralne motivacije. Med 

drugim so navedle dejavnike zunanje motivacije: 

 Priznanje, doseţek: Bralec je motiviran za branje zaradi ocene, pohvale staršev ali 

učiteljev. Otrok se po prejetju pohvale ali priznanja bolje počuti  in si ţeli še naprej 

dosegati dobre rezultate. 
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 Tekmovanje z drugimi: Prizadeva si, da je boljši od sovrstnikov, bratov, sester. Ko 

otrok vidi, da je boljši od drugih, ga to še bolj motivira k branju. Ne motivira ga 

dejstvo, da bo bral bolje, temveč to, da bo znal več od drugih. 

 

 Socialna motivacija: Bralec bere zato, da se laţje vključi v skupino sovrstnikov 

(Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006). 

 Notranja motivacija 

Notranja motivacija temelji na treh psiholoških potrebah, in sicer sorodnosti ali povezanosti, 

kompetentnosti in avtonomiji.  

 Sorodnost ali povezanost  

Mnoge raziskave so pokazale, da otroci, ki radi berejo, izhajajo iz druţin, kjer tudi doma 

posvetijo veliko časa branju in imajo veliko knjig. Starši otroke spodbujajo pri branju in jim 

berejo. Smisel sorodnosti ali povezanosti igra pomembno vlogo najprej doma, kasneje v šoli, 

nato pa pri razvijanju bralnih interesov. 

 Kompetentnost  

Otroci, ki menijo, da so uspešni in sposobni, so bolj notranje motivirani in glede branja manj 

zaskrbljeni. S tem pridobijo tudi občutek kompetentnosti, s katerim se lotijo teţjih in bolj 

izzivalnih nalog. Dejavnosti morajo biti zanimive in izzivalne, hkrati pa ne smejo biti ne 

prelahke in ne preteţke. Otrok s temi dejavnostmi vzdrţuje notranjo motivacijo, izbere pa si 

dejavnosti, ki so na ravni zahtevnosti, ki mu pokaţe, da je uspešen. 

 Avtonomija 

Otrok ima moţnost izbire, s tem pa je povečana njegova notranja motivacija za branje. Bere 

zaradi svojih lastnih interesov in to je tudi cilj v bralnem procesu. O prebranem se pogovarja z 

vrstniki in učitelji in s tem povečuje svoje znanje in postaja boljši bralec. Otroci, ki so 

avtonomni, imajo višje kognitivne sposobnosti, samospoštovanje in sposobnost, da krivdo za 

napake pripišejo pravim povzročiteljem (Sweet, 1997, v Pečjak, Gradišar, 2002). 

Vsi trije dejavniki vodijo posameznike k notranji orientaciji ali samousmerjanju in k 

samousmerjenemu učenju. Ti učenci so bolj motivirani, cenijo svoje doseţke in ne 

potrebujejo drugih, da pritiskajo nanje (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Bralni interesi 

Bralni interesi so del notranje motivacije. Povezani so z  drugimi motivacijskimi dejavniki in 

z bralno sposobnostjo otroka. Različni avtorji opredeljujejo bralni interes kot razmeroma 

stabilne dispozicije, ki so ponavadi povezane s širokim znanjem in s pozitivnimi čustvi do 

neke določene dejavnosti ali nekega področja.  

Ključno pri razvijanju bralnih interesov je, da otrok bere takšno bralno gradivo, ob katerem 

uţiva in ga zanima. Teţavnost bralnega gradiva mora biti primerna otrokovim bralnim 

sposobnostim. Teţavnost naj se stopnjuje od laţjega proti teţjemu, tako da se otrok ob branju 

počuti varnega, ko prebrano razume. Čas branja ne sme biti omejen, saj mora imeti otrok 

priloţnost, da dokonča svoje bralno gradivo. Otrok se bolje počuti tudi, če v svojem 

socialnem okolju dobi potrditev, pa naj bo to pohvala, nagrada ali izmenjava izkušenj (Pečjak 

in Gradišar, 2002). 
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Za otroke, ki so notranje motivirani, sta značilna predvsem samozavest in interes za učenje. 

Nove naloge jim predstavljajo izziv, znanje in učenje pa dojemajo kot pomembni vrednoti. 

Zunanje motivirani učenci po drugi strani stremijo k doseganju ciljev zaradi doseganja 

uspešnosti, zanje je značilna tudi izjemna tekmovalnost (Juriševič, 2012). 
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6 DRUŢINSKA PISMENOST 

Druţinska pismenost je pomemben del pri začetnem opismenjevanju otroka. Otrok se ţe v 

zgodnjem otroštvu sooča s pisnim jezikom. Prvi stik z jezikom dobi v druţini ter v svojem 

okolju, kasneje pa v vrtcu. Veliko se nauči iz vsakdanjih izkušenj in dogodkov, ki so povezani 

s pismenostjo (napisi na embalaţah in na cesti, izloţbe, televizija …). S tem pridobi prve 

izkušnje o pomenu in oblikah tiska. Pomembno vlogo ima tudi druţinsko branje, saj je tu 

otrok v stiku s knjigo in lahko prepoznava črke, hkrati pa tudi sam dobi ţeljo po branju in 

pisanju, ko vidi, da to počnejo njegovi starši (Grginič, 2008). 

Osrednji del usvajanja pismenosti so oţji druţinski krog, širša druţina in skupnost. Ta okolja 

otroku omogočajo, da poraja in razvija svojo pismenost. Otroci v predšolskem obdobju 

sodelujejo pri dogodkih, ki vsebujejo pismenost, in s tem postopoma razvijajo znanje 

pismenosti (Barratt-Pugh, 2000, v Grginič, 2006). 

Starši imajo pomembno vlogo tudi v razvoju govora otroka v njegovem zgodnjem otroštvu. 

Otrok postaja s časom vse bolj kompetenten pri govoru, postane boljši sogovornik in sodeluje 

pri pogovoru. Naloga staršev je, da pri pogovoru sledijo ţeljam in interesom otroka in s tem 

spodbujajo razvoj otrokovih mentalnih predstav, ki so povezane z izjavami njih samih in 

staršev (Hoff in Naigles, 2000, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). 

6.1 Vloga staršev pri poučevanju branja 

Učenje branja poteka skozi vse ţivljenje, kar pomeni, da otroci potrebujejo veliko pomoči od 

svojih staršev. Otrok med četrtim in devetim letom starosti usvaja bralno tehniko. Postopoma 

spoznava črke, povezuje črke oziroma glasove v besede, povezuje besede v moţganih v 

podobe, ki mu nekaj pomenijo. 

Da otrok postane bralec in usvoji bralno zmoţnost, potrebuje najprej pomoč staršev. Starši 

otrokom berejo, jih poslušajo med branjem, se o branju pogovarjajo, otroku omogočajo mirne 

trenutke, ki so primerni za branje, pridobijo gradivo za branje, sodelujejo pa tudi z učitelji in 

so otroku zgled odraslega bralca ter hkrati kaţejo zanimanje za knjige in branje (Kropp, 

2000). 

Druţina veliko prispeva k otrokovemu razvoju predopismenjevalnih in predbralnih 

sposobnosti tudi z rednim glasnim branjem. Pomembno je, da otroci berejo skupaj s svojimi 

starši, dedki, babicami, sorojenci in tudi z drugimi člani druţine. 

Branje bi moralo potekati vsak dan ob istem času in po moţnosti tudi na istem mestu. Najbolj 

primeren čas za druţinsko branje je večer, saj so takrat tako starši kot otroci umirjeni. Redno 

branje pripomore k temu, da otroci sčasoma pridobijo navado, da sami od sebe proti večeru 

poseţejo po knjigi. Otroka naj bi starši med branjem drţali v naročju, saj se tako počuti varno 

in bolj domače, hkrati pa s to domačnostjo povezuje tudi branje knjig. Otrok mora biti med 

branjem aktiven udeleţenec, spremljati mora tisk in slike, odgovarja na vprašanja staršev in 

podaja komentarje o knjigi, k čemur ga njegovi starši tudi spodbujajo (Morrow, 2001, v 

Grginič, 2006). 
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7 PREDOPISMENJEVANJE NA MAJORKI 

Pisanje je eden izmed glavnih procesov pri poučevanju otroka. 

Pojavlja se veliko vprašanj glede vzgoje otroka v zgodnjem obdobju otroštva. Na starše preti 

več pritiskov glede vzgajanja v predšolskem obdobju, na drugi strani pa so resnične potrebe 

otroka, ki mu je v tem obdobju potrebno zagotoviti prostor, kjer lahko razvija svojo 

ustvarjalnost in ki garantira izobraţevalno klimo.  

V tem okolju je pomembno in priporočljivo, da vsak otrok dobiva ustrezne spodbude, ne 

glede na njegovo starost. Te spodbude naj bi dopolnjevale tiste, ki jih otrok ţe pridobiva s 

strani druţinskega okolja.   

Graditi mora na komuniciranju in vzpostavljanju odnosov. Sprva se otrok druţi in pride v stik 

z otroki svoje starosti, s starši, z drugimi odraslimi osebami, ki so v njegovem okolju, ter z 

otroki, s katerimi se lahko dopolnjuje. 

Zagotovo pa je najpomembnejši člen v otrokovem okolju dejstvo, da se v tem okolju počuti 

varno in sproščeno, hkrati pa lahko iz dneva v dan doţivlja svoje okolje kot zadovoljstvo 

(Funes Artiaga, 2008). 

7.1 Učenje branja in pisanja 

Branje in pisanje sta procesa, ki zahtevata obvladovanje različnih sposobnosti, in sicer 

psihomotorične, vidno in slušno zaznavanje, pomembno vlogo pa ima tudi razvoj besedišča in 

jezika nasploh. Nekateri avtorji zagovarjajo teorijo,  da morajo otroci te sposobnosti razviti, še 

preden pridejo v kontakt s pisanim jezikom, drugi pa menijo, da otroci to usvajajo postopoma 

in z izkušnjami v vsakdanjem ţivljenju. Njihove vsakdanje izkušnje imajo za otroke veliko 

izobraţevalno vlogo, na katero odrasli marsikdaj pozabimo in se je ne zavedamo dovolj 

dobro. Otroke moramo poslušati ţe od samega zgodnjega otroštva in dovoliti, da nam zaupajo 

svoje dosedanje znanje, svoj pogled na svet in sposobnosti, ki so jih do sedaj razvili in jih 

razvijajo (Corral Villacastin, 1997). 

Branje je definirano kot ena izmed največjih funkcij v človeških moţganih. Z učenjem branja 

in pisanja otrok razvija svoje intelektualne sposobnosti. 

Za otroke v predšolskem obdobju je najpomembneje, da vedo, kako se pravzaprav učiti. 

Najbolj učinkovita pot do tega je, da pri otroku spodbujamo ustrezne navade, ki si jih nato 

zapomni in shrani v svoj dolgoročni spomin.  

Otroka učimo tako, da najprej preverimo njegove dosedanje spretnosti in sposobnosti. S tem 

spoznamo, kakšne aktivnosti lahko pri njem uporabimo, da bodo ustrezne glede na njegove 

sposobnosti in njegovo starost. 

Zmoţnost branja in pisanja pri otroku preverimo tako, da mu narišemo črte, on pa jih mora 

prerisati kar se da natančno. Na ta način ugotovimo, ali je otrok sposoben prerisati črto ali ne. 

To predstavlja začetek priprav na branje in pisanje (Adams, 1997). 

Veliko vlogo pri vprašanju, kdaj pričeti s poučevanjem branja in pisanja, ima tudi kurikul. 

Hkrati s kurikulom o tem, kdaj je primerno poučevati, odloči tudi vzgojiteljica ali učiteljica. V 

glavnem se prične v prvem letu obveznega izobraţevanja. Ne glede na vse pa na Balearskih 

otokih poudarjajo pomen predopismenjevanja in zgodnjega poučevanja branja in pisanja, ki se 

prične v tretjem letu starosti (Clemente Linuesa, 2001). 
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7.2 Dejavnosti predopismenjevanja za otroke od 3. do 6. leta starosti 

Otroci, stari 3 leta 

V tem letu se otrokom poraja veliko idej in vprašanj, ki jih ţelijo izraziti. Zanima jih mnogo 

stvari, veliko sprašujejo in se med igranjem pogovarjajo sami s seboj. Počasi pričnejo 

vzpostavljati odnose z otroki svoje starosti, še vedno pa več časa raje preţivijo sami. 

 Branje 

V mislih moramo imeti, da se nekateri otroci lahko naučijo brati hitreje kot ostali, kljub temu 

da pri vseh otrocih uporabljamo enake metode. Nekateri otroci imajo pri razumevanju in 

sprejemanju novih informacij manj teţav kot ostali. Imajo sposobnost, da lahko prepoznajo 

bistvo v besedilu in si pričarajo sliko abstraktnega in konkretnega sveta. 

Predmeti otrok v vrtcu morajo biti označeni z njihovimi imeni, o tem pa se tudi večkrat 

pogovarjajo med seboj in z vzgojiteljico. V tem obdobju je veliko branja pesmi, rim, pravljic, 

ki so obogatene z ilustracijami, zanimivimi za otroke. Ob ilustracijah dajemo komentarje, 

povezane s knjigo. Ob otrokovih vprašanjih, vezanih na knjigo, mu vedno z veseljem 

odgovorimo na njegova vprašanja. Izbrati moramo primerno zvrst knjige ter primeren način 

branja in interpretiranja zgodbe.  Brati moramo doţiveto in s čustvi, saj si otrok zgodbo tako 

laţje in hitreje zapomni. Ob branju je pomembno, da bralec kaţe s prstom od leve proti desni, 

tako da otrok ţe od malega ve, da branje in pisanje potekata v tej smeri. 

 Pisanje  

Triletne otroke lahko učimo risanja črk in črt različnih oblik. Prva stvar, ki jih jo moramo 

naučiti, je pravilna drţa navadnega svinčnika in delanje ravnih črt. Uporabljamo vaje, ki 

vsebujejo risanje različnih ravnih črt, hribovij, valov, kvadratov, krogov in drugih 

predopismenjevalnih vaj, ki v vaji vsebujejo obliko črke. Vaje morajo biti kratke, saj otroci 

pri teh letih hitro izgubijo motivacijo. 

Otroci pri obravnavi črk sprva rišejo male črtice, ki skupaj tvorijo celotno črko. Pomembno je, 

da isto črko ponovimo čim večkrat. Prvi črki, ki jih predstavimo otrokom, sta črki o in c. 

Sposobnosti otrok, da napišejo ti črki, se razlikujejo od posameznika do posameznika. Črka, 

ki sledi, je črka L. Pri spoznavanju te črke moramo otroka opozarjati na pisanje ravnih črt in 

ga popravljati. 

Otroci, stari 4 leta 

Fina motorika je pri štirih letih bolj razvita. Otrok zna  natančneje narisati krog in kriţ. Pri 

kriţu se opazi, da so črte bolj ravne; ena je vodoravna, druga navpična.  

Otrok se prične sam igrati z jezikom in tvori različne gramatične strukture. Izboljšajo se tudi 

njegove socialne in komunikacijske sposobnosti. 

 Branje 

Predbralne dejavnosti, ki jih uporabljamo, so zopet branje knjig, rim, zgodb in pesmi. Otroci 

prepoznavajo črke v abecedi in jih skušajo povezovati med seboj, kar jim pomaga, da počasi 

prihajajo v naslednjo fazo branja.  
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Otroci si bolje zapomnijo stvari, če imajo ustvarjene povezave z drugimi temami, ki so jim 

poznane. K laţji zapomnitvi pomaga tudi, če so besede in teme povezane z njihovim 

resničnim ţivljenjem in so jih ţe večkrat slišali ali v kakšni situaciji celo ţe doţiveli.  

Uporabljamo globalno učenje. S tem ustvarimo veliko različnih povezav med znanimi in 

neznanimi temami, otrok pa povezuje znanje in kreativnost. S pomočjo globalnega učenja se 

otroku izoblikujejo izkušnje in inteligentnost. 

 Pisanje 

Tako kot pri treh letih starosti je tudi pri štirih pomembno, da otrok usvaja pravilno drţo 

pisala. Predopismenjevalne vaje obsegajo delanje in ponavljanje različnih vzorcev, ki 

vsebujejo podobe črk. Vadijo lahko tudi z risanjem, najboljša vaja pa je pisanje oziroma 

prepisovanje črk, kjer otroci ţe sledijo narejenemu vzorcu. 

Uporabljena je tudi fonetična abeceda, ki prikazuje slike predmetov, ţivali ali dejanj, kjer 

lahko proizvedemo določen glas (na primer: kača – zzz, tišina – sss …). Poleg slike so 

narisane črke, ki jih morajo otroci glaskovati. Otrok s temi glasovi in s pomočjo te metode 

najde povezavo med sliko in črko. 

Otrok ima pri teh letih kar dobro razvit govor, zato je ponavadi poleg sličice napisan kratek 

stavek, ki ga prepiše v zvezek. 

Otroci, stari 5 let ali več 

Otrok je pri tej starosti ţe zelo samostojen. Omogočiti mu moramo povezave med resničnim 

ţivljenjem in abstraktnostjo. Otroci pri tej starosti postavljajo ţe bolj zapletena vprašanja. 

 Branje 

Otrok pozna večinoma ţe vse pisane črke in ve, kako jih glaskovati. Črke moramo čim 

večkrat ponavljati in glasno glaskovati, tako da si jih čim bolj zapomni. 

 Pisanje 

Otrok med govorjenjem uporablja veliko slovnično pravilnih stavkov in povedi. Vaditi 

mora pisanje stavkov, zato je priporočljivo, da jim dajemo naloge s pisanjem različnih 

besedil. Ta besedila morajo biti zanj zanimiva, domišljijska, lahko je tudi odlomek iz 

filma ali risanke, ki ga je otrok v kratkem pogledal. Pomembno je, da z napisanim 

besedilom razvija svojo domišljijo in kreativnost (Adams, 1997). 

7.3 Vpliv druţine na predopismenjevanje otroka 

Druţina ima velik pomen pri učenju branja in pisanja. Otroka mora spodbujati in mu dajati 

voljo in motivacijo, da se nauči brati in pisati. Do tega lahko pride hitreje in laţje tako, da ima 

doma knjige različnih ţanrov, ki so primerne za otrokovo starost. 

V druţinskem okolju otrok preţivi veliko časa, zato imajo starši dolţnost, da otroku berejo in 

skupaj z njim diskutirajo o prebranem (Portell, Aloy, Cela, Duran, Molist, Nolla in Segarra, 

2004). 

Odrasli se morajo zavedati, kako pomembna je njihova prisotnost v ţivljenju njihovega 

otroka. Otroci se od staršev učijo od samega začetka. Od njih se učijo načina bivanja na 
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splošno, jih posnemajo, učijo se govorjenja, pisanja, branja …  Vse, kar se otroci naučijo od 

staršev, je ključnega pomena za starše in za otroke. Otroci posnemajo vzorce vedenja svojih 

staršev in se poskušajo čim bolj identificirati z njimi (Lladonet, 2007).  Starši morajo otrokom 

nuditi oporo, varnost in jim pomagati, da se rešijo strahov.  V večini si ţelijo, da bi njihovi 

otroci dosegali visoke cilje na področju šolstva in bili tam uspešni. Ker predstavljajo prvo vez 

z otrokom, imajo tudi začetno vlogo pri učenju branja in pisanja.  

Otroku morajo pomagati ţe v zgodnjem otroštvu. Tako kot vzgojitelji morajo tudi oni paziti, 

da otrokom ne nalagajo preteţkih obveznosti, temveč se prilagajajo njihovim sposobnostim. 

Načini, kako pomagati otroku, da počasi pridobiva prve stike s pisanim jezikom, so: 

- branje pravljic, pripovedovanje zgodbic, 

- knjige z veliko ilustracij in malo besedila, 

- pomoč s strani vzgojitelja pri izbiri materiala, 

- druţinsko branje, obiski knjiţnice, 

- opazovanje staršev pri branju časopisa, TV-sporeda, revij, knjig (Lladonet, 2007). 

Vrtec kot tudi osnovna šola morata sodelovati s starši oziroma s skrbniki otrok. Starši in vrtci 

morajo imeti podoben način pri učenju branja in pisanja, saj to pomaga otroku, da hitreje 

doseţe ţelene cilje. Tudi na splošno vzgojitelji in starši med seboj sodelujejo in si skušajo 

pomagati, če naletijo na teţave (Funes Artiaga, 2008). 

7.4 Predbralne dejavnosti 

Ţe v predšolskem obdobju lahko opazimo različne predbralne dejavnosti, ki otroku pomagajo  

pri nadaljnjem učenju branja. Ţe pri  treh letih opazimo v vrtcu pisano besedilo – imena otrok 

na obešalnikih, na mizi, na seznamu prisotnosti in tudi v jedilnih prostorih. Otroci besede 

opazujejo ves čas na različnih predmetih in prostorih ter si jih postopoma vtisnejo v spomin.  

V vrtcu otroci začnejo s predbralnimi in predopismenjevalnimi vajami in ţe tu doseţejo 

začetno stopnjo v procesu branja in pisanja.  

Po predšolski vzgoji moramo znati identificirati probleme, ki se pojavljajo pri učenju pisanja, 

saj te teţave lahko omejujejo tudi učenje branja (Portell idr., 2004). 

 

Kriteriji dobrega literarnega dela: 

1. Knjiga mora ustrezati tako otroku kot tudi odraslemu. 

Dobro literarno dela ponavadi vsebuje več tem, ki vsakemu posamezniku različno 

ustrezajo. Od bralca je odvisno, katere teme ga zanimajo in koliko knjig bo prebral. V 

primeru, da je knjigo prebralo veliko bralcev, tako odraslih kot otrok, ponavadi pomeni, 

da je delo kvalitetno in z dobro vsebino za različne generacije. 

2. Literarne in estetske vrednosti morajo imeti prednost pred izobraţevalno 

vrednostjo. 

Ko otroku beremo knjigo, je sprva pomembno, da pri njem vzdrţujemo navdušenje in 

interes za poslušanje branja. Pozorni moramo biti, da se tudi sami prilagodimo ţanru, ki 
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ga beremo. Otroka moramo popeljati v svet domišljije in v obdobje knjige, ki jo 

prebiramo. Branje mora biti za otroka uţitek, ki ga popelje do novega znanja. 

3. Dobro literarno delo mora bralca spodbuditi h kritičnemu mišljenju. 

Ko učitelj ali druga odrasla oseba kritizira literarno delo, mora imeti enake kriterije pri 

knjigah za otroke kot tudi za odrasle bralce. Knjiga mora biti primerna za določeno 

starost, vsebovati mora zgodbo, ki privlači otroke, imeti mora spodbudno in prijetno 

okolje, primeren jezik in znake primerne velikosti. Knjiga mora biti verodostojna, ne 

glede na to, ali ima realistično ali fantastično vsebino. 

4. Knjiga mora biti izvirna. 

Knjiga mora za otroke predstavljati novost. Lahko so uporabljeni tudi ţe uporabljeni 

karakterji, besede, podobne situacije, pomembno je le, da se to uporabi na drugačen način. 

Imeti mora novo vsebino. Ob načrtovanju učne ure s knjigo mora biti potek ure drugačen 

kot ponavadi. 

5. Ob knjigi se komunicira. 

Knjiga pri bralcih prebudi čustva in čute. Otroku omogoči, da se knjigi preda z 

intenzivnostjo in ob njej občuti smeh, ţalost, strah in druga podobna čustva. Ob gledanju 

ilustracij v knjigi prepozna, kaj predstavljajo, in pove, kakšna čustva in misli ga 

spremljajo. Dobra knjiga je tudi tista, po kateri se komunicira še dolgo po tem, ko je bila 

ţe prebrana, kar pomeni, da je ne pozabimo hitro, ampak ima za nas nek določen pomen. 

6. Med knjigo in otrokom se mora vzpostaviti kontakt. 

Ob branju knjige se oblikuje nekakšen trikotnik, ki ga sestavljajo otrok, odrasla oseba in 

knjiga. Od ţanra knjige in od starosti otrok je odvisno, koliko časa bomo posvetili 

obravnavi knjige (Portell idr., 2004). 

Branje v predšolskem obdobju 

Pri predšolskih otrocih se posluţujemo predvsem knjig z ilustracijami. Knjige vsebujejo tako 

besedilo kot slike, oboje pa ima za otroka določen pomen. Ob slikah si otroci zgodbo 

razlagajo tiho in glasno ter tako gradijo na boljšem sporazumevanju. 

 Ilustracije 

Pri izbiri knjige se zna zgoditi, da nam ilustracije v njej niso všeč. Včasih tudi niso primerne  

za starost naših otrok, zato je pomembno, da ob izbiri knjige preverimo tudi, če so ilustracije 

za našo skupino otrok ustrezne. Pri ilustracijah ni pomembna le estetika, ampak tudi to, da 

lahko knjigo preberemo tudi brez besedila, samo s pomočjo ilustracij. Ne smejo biti kot 

ločene slike, ampak se morajo povezovati v neko celoto in imeti zaporedje in ritem. 

 Besedilo 

Besedilo vsebuje jezik in sintaktične strukture, ki so prilagojene starosti in bralnim 

sposobnostim otrok. V knjigi za predšolske otroke je več ilustracij in manj besedila. 
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 Jezik 

Jezik v besedilih mora biti prilagojen otrokom. Besedilo mora imeti ustrezen besednjak, ki je 

razumljiv za otroke določene starosti in omogoča, da ne povzroča teţav pri razumevanju 

besedila.  

 Struktura 

Knjiga mora imeti uvod, jedro in zaključek. Ko otrok odpre knjigo, ţe takoj ve, ali mu je všeč 

ali ne. Prve strani v knjigi pokaţejo za otroka največ in zapeljejo bralca z izvirnostjo in 

domišljijo. Konec zgodbe mora imeti nauk in odločilen pomen za otroke. 

 Tema in sporočilo 

V knjigah za otroke ne gre le za to, da pridobijo kar se da veliko novih informacij, ampak ima 

večji pomen to, da se ob knjigi zabavajo, se v zgodbo vţivijo in da jih popelje v svet knjige.  

 Značajske lastnosti 

V knjigi imajo velik pomen. Otrok se skozi različne karakterje vţivi v svoje sanje, potuje 

skupaj s karakterjem, ne glede na to, ali je zgodba realistična ali fantastična. Karakterji v 

knjigi odprejo otrokom in tudi odraslim ogromno moţnosti – kaj vse lahko v naši 

domišljiji postanemo, v domišljiji, kjer smo stran od nam znanega sveta in znanega kroga 

prijateljev (Portell idr., 2004). 
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8 EMPIRIČNI DEL 

8.1 Predmet in problem raziskave 

Področje jezika ima v procesu vzgoje in izobraţevanja zelo veliko vlogo. Jezik in z njim 

povezane dejavnosti v predšolskem obdobju pomagajo otrokom pri razvoju govora, 

seznanjanju s pisnim jezikom in spoznavanju nacionalne in svetovne knjiţevnosti. Otrok mora 

biti aktivno udeleţen v sporazumevalnem procesu ter tako sprejemati in tvoriti besedila v 

različnih poloţajih in za različne potrebe (Grginič, 2005a). 

Otroci imajo ob vstopu v šolo različno razvite zmoţnosti za branje in pisanje. Ravno zaradi 

tega morajo tako vzgojitelji kot učitelji prilagajati poučevanje njihovim sposobnostim, tako da 

imajo vsi moţnost napredovanja in usvajanja jezika. V raziskavi nas bo zanimalo, kdaj in 

kako se lotijo predopismenjevanja v vrtcih na Majorki in kakšne načine uporabljajo. 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali se pojavljajo razlike med predopismenjevanjem v 

Sloveniji in na Majorki. Zanimalo nas bo, katere dejavnosti, ki so vezane na 

predopismenjevanje, uporabljajo na Majorki, kakšno vlogo imajo starši, kdaj se prične 

predopismenjevanje, predvsem pa področje jezika in cilji, vezani na to temo. Ugotavljali 

bomo, ali tudi na Majorki jeziku pripisujejo tako velik pomen kot v Sloveniji. 

Za to raziskavo smo se odločili, ker ţelimo ugotoviti, ali se morda pojavljajo bistvene razlike, 

ki bi lahko pripomogle k izboljšanju slovenskega načina predopismenjevanja. 

8.2 Raziskovalna vprašanja 

Postavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se med kurikulom za vrtce, ki ga uporabljamo v Sloveniji, in kurikulom, ki ga 

uporabljajo na Majorki, pojavljajo bistvene razlike pri obravnavi jezika? 

 

2. Ali se v kurikulih pojavljajo razlike pri vlogi druţine pri opismenjevanju in nasploh 

pri vlogi druţine v predšolskem obdobju? 

 

 

3. Ali se pojavljajo razlike med kurikulom na Majorki in predopismenjevalnimi 

dejavnostmi, ki jih izvajajo na predšolski stopnji?  

 

4. Ali se v Sloveniji in na Majorki pojavljajo razlike med pričetkom 

predopismenjevanja? 

8.3 Raziskovalna metoda in vzorec 

Uporabili smo kvalitativni pristop in deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Pri 

raziskovalnem delu smo uporabili analizo kurikulov in rezultate opazovanja na Majorki. 
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 Vzorec 

Vzorec je namenski in neslučajnostni. V raziskavi je sodelovalo 150 otrok, starih od tri do pet 

let, ki obiskujejo vrtec na Majorki. Opazovanje je potekalo v kraju Alaro (2 vrtca) in v kraju 

Binissalem (1 vrtec). 

8.4 Opis postopka zbiranja podatkov 

Tehniki zbiranja podatkov bosta analiza dokumentov in opazovanje. 

Sprva sem stopila v kontakt z ravnateljicami vrtcev na Majorki. Povedala sem jim, da bi 

ţelela kaj več izvedeti o njihovem načinu predopismenjevanja in primerjati razlike in 

podobnosti med slovenskim in majorškim načinom predopismenjevanja. Za sodelovanje sem 

se dogovorila v treh različnih vrtcih. Dva sta bila v istem kraju, in sicer v kraju Alaro, eden pa 

je bil v kraju Binissalem. Ravnateljice so bile nad mojo idejo navdušene in so z veseljem 

pripomogle k uspešni izvedbi moje raziskave. 

Nato sem stopila v kontakt z vzgojiteljicami. Povedala sem jim, da me zanima predvsem 

področje jezika in kako ga obravnavajo. Z njimi sem se dogovorila za najbolj ustrezen in 

hkrati čas opazovanja.  

Opazovala sem njihove ure obravnavanja jezika in pripravljanja na opismenjevanje. V 

vsakem vrtcu sem opazovala starostne skupine otrok od tretjega do petega leta starosti; v 

vsaki skupini sem z njimi preţivela deset ur. Njihove dejavnosti in izdelke sem sproti 

fotografirala in si zapisovala, kako poteka preodopismenjevanje. Če česa nisem razumela, 

sem stopila v stik z vzgojiteljicami, ki so mi zadeve še dodatno obrazloţile in mi sproti 

pomagale, da sem prišla do ţelenih informacij.  

Z vzgojiteljicami sem se dogovorila tudi za pridobitev njihovega kurikula. Njihov kurikul in 

kurikul, ki ga uporabljamo v Sloveniji, sem med seboj primerjala; pri tem sem se osredotočila 

predvsem na predopismenjevanje in na splošno področje jezika. Analizirala sem splošne cilje, 

čas pričetka predopismenjevanja, področja dejavnosti in področje jezika. 

8.5 Postopki obdelave podatkov 

Za kvalitativno analizo bom uporabila deskriptivno statistiko. Pri raziskavi se bom drţala faz 

kvalitativne analize podatkov. 

Svojo raziskavo sem pričela z analizo kurikulov. Primerjala sem slovenski kurikul in kurikul, 

ki velja na Majorki. Osredotočila sem se na točke, ki so se mi osebno zdele najbolj pomembne 

in ki so v skladu z mojo raziskavo.  

Pri metodi opazovanja sem uporabila fotografije, ki sem jih posnela med raziskavo. Te 

fotografije sem dodatno opisala in uporabila znanje o predopismenjevanju, ki sem ga tam 

usvojila. Rezultate opazovanj med vsemi vrtci sem med seboj primerjala in našla tudi razlike, 

ki se pojavljajo med njimi. 
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9 REZULTATI 

9.1 Analiza dokumentov 

V raziskavi bomo primerjali kurikul za vrtce, ki ga uporabljamo v Sloveniji, in kurikul, ki ga 

uporabljajo na Majorki.  

Kurikula bomo primerjali po naslednjih merilih: 

 čas pričetka predopismenjevanja,  

 splošni cilji, ki so navedeni v kurikulu,  

 dejavnosti na področju jezika in 

 sodelovanje s starši. 

 

1. MERILO 

STAROST OTROK PRI ZAČETKU PREDOPISMENJEVANJA 

Preglednica 1: Pričetek predopismenjevanja 

 STAROST OTROK PRI ZAČETKU PREDOPISMENJEVANJA 

MAJORKA Od tretjega leta starosti 

SLOVENIJA Od tretjega leta starosti 

 

Ugotovitve primerjave po 1. merilu: 

Glede na opazovanje obeh kurikulov smo prišli do ugotovitve, da v Sloveniji in na Majorki 

otroci pričnejo s predopismenjevanjem enako – od tretjega leta starosti.  

 

2. MERILO: SODELOVANJE S STARŠI 

 

Preglednica 2: Sodelovanje s starši 

 SLOVENIJA MAJORKA 

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju dela v 

vrtcu in oddelku. 
Da da 

Starši in vzgojitelji med seboj sodelujejo, si pomagajo in se 

dopolnjujejo. 
Da da 

Starši imajo na voljo publikacijo o vrtcu. Da ne 

Starši se lahko ob prihodu ali odhodu iz vrtca zadrţijo v 

njem in poigrajo z otrokom.  
Da ne 

Starši na začetku leta dobijo obrazec, na katerem so 

navedeni projekti prilagajanja druţine na vrtec. 
Ne da 
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Ugotovitve primerjave po 2. merilu: 

V vrtcu je sodelovanje s starši pomembno, saj nam pomaga pri bolj učinkoviti vzgoji otrok in 

prispeva k dopolnitvi druţinske in institucionalne vzgoje. 

V slovenskem kurikulu je sodelovanje s starši omenjeno kot zelo pomembno. Med vrtcem in 

starši so razdeljene različne odgovornosti in pristojnosti.  Naloga vrtca je, da staršem ponudi 

storitve, ne sme pa segati v njihovo zasebnost. Prav tako je tudi naloga staršev, da upoštevajo 

svoje meje soodločanja, hkrati pa ne smejo posegati v strokovnost institucije.  

Naloga vrtcev je, da spoštujejo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, prepričanja, 

vrednote, navade in običaje staršev. 

Pravica staršev je, da lahko sodelujejo pri načrtovanju ţivljenja in dela v vrtcu in oddelku, v 

katerem so njihovi otroci. Z vzgojiteljem se lahko dogovorijo, da aktivno sodelujejo pri 

vzgojnem delu, vendar pa morajo upoštevati strokovno avtonomnost vrtca. Dovoljeno jim je, 

da se ob prihodu v vrtec (dopoldne ali popoldne) lahko zadrţijo v igralnici in se priključijo 

različnim dejavnostim, če se za to dogovorijo z vzgojiteljem. Starši imajo tudi pravico, da 

postopno uvajajo otroka v vrtec in se z vzgojiteljem dogovorijo za najboljši način pri 

vključevanju njihovega otroka v vrtec. Hkrati jim mora biti na voljo tudi publikacija o vrtcu, v 

kateri so informacije v skladu z zakoni in pravilniki. Starši so o zadevah v vrtcu, dejavnostih, 

ţivljenju v oddelku obveščeni tudi prek oglasne deske, ki se nahaja pred igralnico. 

Tudi v kurikulu, ki ga uporabljajo na Majorki, poudarjajo pomen staršev v zgodnjem otroštvu. 

Zapisano je, da mora biti med vrtcem in druţino vzpostavljena vez sodelovanja, ki naj bi bilo 

aktivno, ne samo pasivno. Poudarja se obveščanje staršev o dejavnostih v vrtcu in občasna 

izmenjava informacij med druţino in vzgojiteljicami v oddelku, v katerem je njihov otrok. 

Skupno delovanje je nujno še posebej v zgodnjem otroštvu, saj si lahko starši in vzgojitelji 

tako med sabo pomagajo in se dopolnjujejo. Prizadevajo si za gradnjo in vzpostavljanje novih 

odnosov s sovrstniki in drugimi odraslimi osebami. Naloga vzgojitelja je, da s pomočjo svoje 

osebnosti in svojih sposobnosti ustvari stil vzgoje, ki ga uporablja pri otrocih. 

Vrtec ima izoblikovan natančno dovršen sprejemni obrazec za druţine, ki vključijo svojega 

otroka vanj. Na tem obrazcu se med drugim nahajajo projekti prilagajanja vrtcev in druţin. 

Poudarek je na aktivnem sodelovanju staršev pri vzgajanju, kar je v začetnem obdobju še 

posebej pomembno. 
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3. MERILO: PODROČJA DEJAVNOSTI V VRTCU 

Preglednica 3: Področja dejavnosti v vrtcu 

 SLOVENIJA MAJORKA 

DRUŢBA da da 

GIBANJE da da 

JEZIK da da 

UMETNOST da da 

NARAVA da da 

MATEMATIKA da ne 

 

V slovenskem kurikulu za vrtce so dejavnosti razvrščene na področja gibanja, jezika, 

umetnosti, druţbe, narave in matematike. Za vsakim področjem so navedeni cilji, ki so 

vzgojiteljem v pomoč, da izoblikujejo dejavnosti, ki jih bodo uporabili v praksi. Hkrati si 

lahko pomagajo  s strokovnimi priročniki, v katerih so prikazane vse faze, ki so nujne pri 

vzgojnem delu, in sicer načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje in evalvacija. Za vsakim 

področjem so navedene tudi dejavnosti, ki jih lahko izvajajo v posameznem starostnem 

obdobju. Dejavnosti so razdeljene na prvo in drugo starostno obdobje, se pravi od 1. do 3. leta 

in od 3. do 6. leta starosti. 

Tudi v kurikulu, ki velja na Majorki, imajo natančno razdelana področja in teme, po katerih se 

ravnajo. Ta področja so navedena na splošno, nato pa je vsako posamezno področje 

razdeljeno na stebre, ki se navezujejo na to področje. 

Področja, ki so zapisana v kurikulu, so: 

 področje spoznavanja samega sebe in osebne avtonomije, 

 okolje, 

 področje jezika in komunikacije. 

Tako kot v slovenskem kurikulu tem področjem sledijo splošni cilji, po katerih se vzgojitelji 

ravnajo. Dejavnosti so prav tako razdeljene na prvo in drugo starostno obdobje.  

Področju spoznavanja samega sebe sledijo še štirje stebri: 

 telo in samopodoba, 

 igra in gibanje, 

 aktivnosti v vsakdanjem ţivljenju, 

 zdravje in osebna nega. 

V drugem starostnem obdobju je poudarjeno predvsem raziskovanje, prepoznavanje in 

postopno sprejemanje in zavedanje lastnih funkcij telesa, občutkov, dojemanja in potreb. Tu 

se zaznavajo nove spretnosti in sposobnosti, ki so povezane s časom. Otroci s pomočjo 

vzgojiteljev ustrezno in pozitivno sprejemajo in ocenjujejo svoje lastne moţnosti in omejitve, 

ki se pojavljajo. Otroci ţe prepoznavajo, počasi razumejo in izraţajo lastna čustva in interese. 

Naloga vzgojitelja je, da spodbuja otroka k spoštovanju drugih in premagovanju strahov. 
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Velik pomen dajejo spoštovanju osebnih, fizičnih, druţbenih in kulturnih razlik ter zavračanju 

diskriminatornega odnosa. 

  

Poudarek je na gibanju in otroški igri. Vzgojitelji otroke spodbujajo k pozitivni udeleţbi v 

igrah, kjer spoznavajo različne čustvene izkušnje, izkusijo se v plesnih igrah in ostalih 

gibalnih aktivnostih. Predstavljena so jim pravila za igro, otrok pa s pomočjo le-te raziskuje 

svoje lastne zmoţnosti in omejitve, ki se pojavljajo med igro. Ravno zato se s pomočjo igre 

aktivno učijo s pomočjo konkretne situacije, hkrati pa se navajajo, kako lahko sami premagajo 

teţave, ki se pojavljajo. V tem sklopu je poudarjen tudi pomen orientacije in koordinacije 

gibanja otroka ter tudi pomen vrednotenja in spoštovanja moţnosti in omejitev drugih otrok. 

 

Kurikul poudarja tudi aktivnosti v vsakdanjem ţivljenju otrok. Otroci ob izvajanju aktivnosti 

čutijo zadovoljstvo in pozitiven odnos do izkušenj, ki jih pridobivajo. Z dejavnostmi 

spoznavajo in sprejemajo lastne zmoţnosti in omejitve. Vsakodnevne dejavnosti v otrokovem 

ţivljenju pripomorejo k pridobitvi organizacijskih navad, pozornosti, pobude, vrednotenja 

opravljenega dela in odgovornosti. Poudarjena so pravila, ki so pomembna pri ureditvi 

ţivljenja. Otroci se s pomočjo načrtovanega dela vzgojiteljev navajajo na načrtovane 

aktivnosti, to pa pripomore tudi k njihovi odločnosti v nadaljnjem ţivljenju. Z vsakodnevnimi 

aktivnostmi pridobijo vrline, kot so odgovornost, sodelovanje v skupini, spoštovanje drugih,  

navajanje na delitev prostora in predmetov ter sprejemanje pravil. Vse to otrokom postopno 

lajša vstop v osnovno šolo, saj pridobivajo osnovne sposobnosti in vrline, ki so pomembne za 

ţivljenje. 
 

V kurikulu je omenjen tudi pomen osebne nege in zdravja v vrtcu. Vzgojitelji imajo dolţnost, 

da otroke navajajo na higieno, osebno nego, prehranjevanje in počitek. Da se otroci na te 

dejavnosti privadijo, je pomembna prisotnost in stalna spodbuda vzgojitelja. Njegova naloga 

je, da se glede tega drţi določenega časa in pravil. Poleg osebne higiene morajo skrbeti tudi za 

higieno prostorov v notranjosti in zunaj vrtca, kjer se otroci zadrţujejo. 

Področje okolja se razdeli na: 

 fizično okolje, 

 pristop k naravi,  

 kulturo in ţivljenje v druţbi. 

Fizično okolje 

V prvem stebru je v kurikulu naveden predvsem pomen raziskovanja in prepoznavanja 

materialov s pomočjo čutil in dejanj. Otroci se navajajo na razvrščanje predmetov po 

določenih merilih, kot so značilnosti, lastnosti, funkcije in način uporabe določenega 

predmeta. Ključnega pomena sta predvsem zanimanje in radovednost otrok. 

 

Z razvrščanjem, primerjanjem in štetjem otroci pričnejo uporabljati števila. Izraţajo jih ustno, 

kasneje pa tudi ţe pisno. Vzgojitelji pripomorejo k temu tako, da v prostorih, v katerih se 

otroci gibajo, čim večkrat vidijo določena števila. Enako delajo tudi z opazovanjem in 

poznavanjem imen. 

 

Pristop k naravi 

Kurikul poudarja vrednotenje pomena ţivih bitij za otroka. Otroci spoznavajo pomen ţivih 

bitij z opazovanjem njihovih značilnosti, vedenj in funkcij. Vzgojitelji pripomorejo k temu 

tako, da mu vzbujajo zanimanje in spoštovanje za odnose z ţivalmi in rastlinami, hkrati pa 
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skrbijo, da se v otroku ne vzbujajo negativni odnosi in dejanja do drugih ţivih bitij. Otrok se 

največ nauči s konkretno izkušnjo, zato je priporočeno, da v vrtcih skrbijo za rastline ali 

ţivali, še prej pa se pozanimajo o njihovih potrebah. Najpomembneje pri otrocih v drugem 

starostnem obdobju je, da preţivijo veliko časa zunaj, kjer spoznavajo naravo in naravne 

pojave in spoznavajo, kakšna je njihova vloga v okolju. 

 

Kultura in ţivljenje v druţbi 

Druţina in šola sta navedeni kot prvi dve skupnosti, katerima otrok pripada. Spoznava 

delovanje druţbenih skupin, kot so druţina, razred, šola, prijatelji, sošolci, sosedi in ostali, s 

katerimi se lahko poveţe v vsakdanjem ţivljenju. Vzgojitelji otroke navajajo k spoštovanju in 

navezovanju spoštljivih in vzajemnih odnosov z otroki drugih kultur. Velik pomen dajejo 

spoštovanju kulturne razlikosti, spola, jezikov, etničnih skupin, poklicev, poloţajev v druţbi 

in starosti. Navajajo se na sprejemanje ustreznega vedenja ter spoznavajo neustrezno vedenje 

in odnos do različnih skupin. S spoznavanjem drugih kultur otroka navajajo na sprejemanje in 

spoštovanje različnih mnenj in spoznavanje svojih pravic in zagovarjanje le-teh. Vzgojitelji 

veliko pripomorejo tudi k seznanjanju otroka s festivali, tradicijami, običaji in igrami, 

značilnimi za Balearske otoke. 

 

Področje jezika in komunikacije  

To področje se deli na: 

 verbalni jezik, 

 avdiovizualni jezik, 

 umetnostni jezik, 

 telesni jezik in 

 informacijske in komunikacijske tehnologije. 

 

V raziskavi sem se poglobila predvsem v področje jezika in razlike, ki se pojavljajo na tem 

področju med našim kurikulom in kurikulom, ki velja na Majorki. 

 

4. MERILO: PODROČJE JEZIKA  

Preglednica 4: Področje jezika 

 Slovenija Majorka 

Glavno področje Jezik Področje jezika in 

komunikacije 

  Jezik kot objekt igre. 

Zavedanje obstoja lastnega 

in drugih jezikov ter lastne 

in drugih kultur. 

Poslušanje, razumevanje in 

doţivljanje jezika. 

Doţivljanje in spoznavanje 

temeljnih literarnih del za 

otroke. 

Razvijanje jezika z vidika 

moralno-etične dimenzije. 

Uporaba jezika kot glavnega 

sredstva komunikacije, 

učenja, izraţanja in sredstva 

za povezovanje z drugimi. 

Izraţanje čustev, potreb, 

občutkov, ţelja, idej in 

fantazij s pomočjo 

verbalnega jezika oziroma 

tistega, ki najbolje ustreza 

določenemu namenu. 

Uporaba zvokov, mimik, 
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Spodbujanje ustvarjalnosti. 

Razvijanje neverbalnih 

komunikacijskih spretnosti. 

Spodbujanje jezikovne 

zmoţnosti (artikulacija, 

besednjak, besedila, 

komunikacija itn.). 

Spoznavanje simbolov 

pisnega jezika. 

Doţivljanje statusa 

slovenskega jezika kot 

drţavnega jezika. 

 

gest in gibanja. 

Uporaba različnih moţnosti 

za komuniciranje z uporabo 

zvokov, telesa, predmetov, 

materialov in instrumentov. 

Postopno povečevanje 

znanja besedišča in 

prilagajanja sporočila 

sogovornikom in 

kontekstom. 

Sprejemanje pozitivnega 

odnosa do jezika, tako 

lastnega kot tujega.  

Razumevanje, spoštovanje 

in ponovna uporaba 

knjiţevne in kulturne 

tradicije. 

Uporabljanje umetniškega 

jezika kot sredstva za osebno 

izraţanje, predstavljanje 

izkušenj iz realnega sveta  in 

predstavitev imaginarnih 

situacij. 

Spremljanje pomembnih in 

znanih knjiţevnih del in 

sprejemanje znanja o le-teh. 

Spoštovanje lastnega 

tvorjenega besedila in 

tvorjenega besedila svojih 

vrstnikov. 

Spoznavanje  in spoštovanje 

kulture in jezika na 

Balearskih otokih. 

Spoštovanje in spoznavanje 

drugih kultur. 

Uporabljanje 

komunikacijske in 

informacijske tehnologije 

kot vira za učenje, 

raziskovanje, izraţanje in 

igranje. 

Uporabljanje dejavnosti v 

razredu/vrtcu, ki imajo 

poudarek na komuniciranju 

(tudi pri spoznavanju tujih 

jezikov) in spodbudijo 

otroku ţeljo po sodelovanju 

v teh dejavnostih. 
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Ugotovitve po primerjanju 4. merila: 

Predšolsko obdobje je za usvajanje jezika najbolj pomembno obdobje za otroka. V tem 

obdobju otrok razvija komunikacijo z otroki, odraslimi, seznanja se s pisnim jezikom, 

spoznava lastno in tuje kulture. Dejavnosti v zvezi z jezikom so povezane fonološko, 

morfološko in skladenjsko-pomensko. 

Temeljni cilj je razumevanje jezika kot temelja lastne identitete. Ta cilj definira ostale 

globalne cilje, navedene v kurikulu. 

Tako v Sloveniji kot na Majorki je v kurikulu (v nadaljevanju bom navajala kurikul 1 – 

kurikul v Sloveniji in kurikul 2 – kurikul na Majorki) velik poudarek na jeziku. 

Prvi cilj v kurikulu 1 omenja jezik kot objekt igre, kurikul 2 pa to navaja kot pomembnost 

uporabe dejavnosti v vrtcu, s katerimi lahko otrok več komunicira, hkrati pa otroka 

spodbudijo k sodelovanju pri različnih dejavnostih. 

V kurikulu 2 dajejo velik poudarek sprejemanju tujih kultur in sprejemanju pozitivnega 

odnosa do njihovega in drugih jezikov. Poudarjajo predvsem pozitiven odnos do katalonščine, 

ki je glavni jezik na Balearskih otokih, ne izključujejo pa ostalih kultur. V enem izmed ciljev 

je navedeno, da je pomembna uporaba dejavnosti, pri katerih se veliko komunicira, hkrati pa 

so za otroka zanimive in se jim z veseljem pridruţi. Ta cilj velja tako za katalonščino kot tudi 

za tuje jezike, ki se morebiti pojavijo v skupini otrok. Tudi v kurikulu 1 eden izmed ciljev 

navaja zavedanje lastnega in tujega jezika ter lastne in tuje kulture. 

Vsakdanja komunikacija pripomore k razvijanju sposobnosti govora. Obe drţavi poudarjata 

tudi neverbalno komunikacijo (mimiko, kretnje, gibanje). V kurikulu 2 je zapisano tudi, da 

morajo komunicirati tako, da prilagajajo svoja sporočila kontekstom in sogovorcem. V 

kurikulu 1 je zapisano tudi, da otrok uporablja jezik v različnih funkcijah in poloţajih v 

vsakodnevnih dogodkih, hkrati pa tudi v različnih socialnih situacijah. 

V kurikulu 2 je velik poudarek na sprejemanju tujih kultur in sprejemanju pozitivnega. V 

obeh kurikulih je omenjen pomen knjiţevnih del. Kurikula v ciljih navajata spremljanje, 

doţivljanje, spoštovanje in spoznavanje literarnih del. 

V kurikulu 1 poudarjajo poslušanje, razumevanje in doţivljanje jezika. Kurikul 2 ne omenja 

poslušanja in razumevanja kot enega izmed glavnih ciljev, lahko pa bi podobnost našli v cilju, 

kjer je omenjeno spoštovanje tvorjenega besedila vrstnikov. 

Kurikul 1 omenja tudi razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije. Kurikul 2 takega 

cilja nima, poudarja pa pomen prilagajanja sporočila sogovornikom in kontekstom in 

izraţanje čustev, potreb in občutkov z uporabo jezika, ki je najbolj ustrezen namenu. To si 

lahko razlagamo kot podoben cilj, saj temelji na spoštovanju in prilagajanju sporočil 

sogovorcem. 

Kurikul 1 navaja spoznavanje simbolov pisnega jezika, medtem ko v kurikulu 2 tega ne 

opazimo. 

V kurikulu 1 je naveden tudi pomen ustvarjalnosti. Kurikul 2 to opredeljuje tako, da se otrok 

lahko osebno izraţa, predstavlja dogodke iz realnega sveta in spoznava imaginarni svet ter 

zna dogodke predstaviti tudi imaginarno. 

Kurikul 2 omenja pomen informacijske komunikacijske tehnologije, medtem ko tega cilja v 

kurikulu 1 ni. 
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V kurikulu 2 je glavnih ciljev več, a so napisani veliko bolj splošno kakor v kurikulu 1. 

Kurikul 1 ima po globalnih ciljih zapisane še cilje, ki so veliko bolj natančni in obširnejši, 

nato pa nadaljuje z dejavnostmi na področju jezika. 

Cilji, navedeni v kurikulu 1, so: 

 Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese 

z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili 

komunikacije, vljudnost). 

 Otrok v vsakdanji komunikaciji razvija sposobnost ločevanja (prepoznavanja) med 

narečjem/pogovornim jezikom in knjiţnim govorjenim jezikom. 

 Otrok se izraţa s kretnjami in gibi telesa. 

 Otrok razvija zmoţnost, odzivati se na neverbalno izraţanje ţelj in predlogov drugih. 

 Otrok razvija jezikovno zmoţnost v različnih funkcijah in poloţajih ob vsakodnevnih 

dejavnostih in v različnih socialnih situacijah. 

 Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmoţnost 

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s knjiţevno osebo se 

identificira ter doţivlja knjiţevno dogajanje. 

 Otrok prepoznava, uţiva in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doţivlja zvočnost in ritem. 

 Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah (od glasoslovne in oblikoslovne do 

skladenjske in pomenoslovne). 

 Otrok doţivlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

 Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

 Otrok posluša različne literarne zvrsti in spoznava razlike in podobnosti med njimi. 

 Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij. 

 Otrok ob knjigi doţivlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

ter pridobiva pozitivni odnos do literature. 

 Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doţivljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo knjiţevne osebe in dogajalnega prostora). 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

 Otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 

predpojmovnih struktur (število, količina, teţa, prostor, čas), pri medosebnih odnosih. 

 Otrok se ustvarjalno izraţa v jeziku. 

Kurikul 2 ima zapisane samo glavne cilje. Od kurikula 1 se loči v tem, da so področje jezika 

še razdelili, in sicer na verbalni, telesni, umetnostni, avdiovizualni jezik ter informacijske in 

komunikacijske tehnologije. Vsako podpoglavje jezika so še dodatno razdelili in na kratko 

predstavili. Področje verbalnega jezika so razdelili na tri sklope, in sicer na pomen poslušanja 

in pogovarjanja, pomen pisnega jezika in pomen knjiţevnosti.  

 

PODROČJE JEZIKA V KURIKULU, KI VELJA NA MAJORKI 

Komunikacija in jezik sta v kurikulu predstavljena kot zelo pomembna faktorja, saj s pomočjo 

komuniciranja otroci izraţajo svoje misli, potrebe, občutke, izkušnje in pridobijo sposobnost 

interakcije z ostalimi otroki in odraslimi. 

Kot sem ţe omenila, se področje jezika deli na: 

 verbalni jezik, 
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 telesni jezik, 

 umetnostni jezik, 

 avdiovizualni jezik in 

 informacijske in komunikacijske tehnologije. 

 

Otrok v predšolskem obdobju pridobiva in hkrati izboljšuje sposobnosti, ki so povezane tako s 

tvorjenjem sporočil kot tudi s sprejemanjem in razlaganjem le-teh. Te sposobnosti otroku 

nudijo bolj razvite kompetence na področju jezika, ki jih bo lahko uporabljal v osnovni šoli. 

 

V kurikulu je navedeno, da otroci pridobivajo predbralne in predpisalne sposobnosti od 

drugega starostnega obdobja naprej, se pravi od 3. leta starosti, kar je enako kot v našem 

kurikulu. To doseţejo z učenjem, ki otroke vzpodbudi, da pridejo sami do zanimanja za branje 

in pisanje. Učenje mora biti vedno smiselno in funkcionalno; dejavnosti morajo imeti pomen, 

ki spodbuja otroke, da se zavedajo jezika, sebe, drugih in tudi sveta, ki jih obkroţa.  
 

Verbalni jezik 

Poudarjen je pomen verbalnega jezika na predšolski stopnji otrok. Poudarek je na 

katalonskem jeziku in razvijanju pozitivnega odnosa do le-tega. Hkrati ţe od zgodnjega 

otroštva razvijajo spoštovanje in strpnost tudi do drugih jezikov. To dosegajo z branjem 

zgodb, po branju pa jim vzgojiteljica nudi še dejavnosti po branju. Veliko se pogovarjajo, 

razlagajo pomene in poglede na različne kulture in jezike. Spoznavajo tudi različne pesmi, 

uganke, zgodbe s fantastično ali drugačno vsebino, kar pomeni, da ima knjiţevnost velik 

pomen. Gradijo na razvijanju domišljije, kar doseţejo z branjem, gledanjem ilustracij in 

poslušanjem različnih zvokov. Skozi te zgodbe se otroci naučijo povezovati in razlikovati 

imaginarni svet od resničnosti. Usvajajo tudi pozitiven in strpen odnos do poslušanja in 

spoštovanja drugih, s katerimi se soočajo pri komuniciranju. 

 

Poudarek je tudi na govoru, pri čemer stremijo k uporabi pozornosti, tona glasu, vljudnosti in 

uporabi besedišča glede na njihovo starost.  

 

Pri pisanju otroke navajajo k prepoznavanju in razločevanju črk, simbolov in besed. Razvijajo 

fonološko zavedanje, tako da otroci prepoznavajo podobnosti in razlike med glasovi in 

črkami. 

Postopoma otroke navajajo k branju in spoznavanju različnih oblik pisanega besedila. 

Predstavijo jim knjige, revije, časopise, plakate, nalepke … Na ta način spoznavajo, kakšne 

informacije dobijo v določenih pisnih virih. 

 

Umetnostni jezik 

Spodbujajo dejavnosti, ki pripomorejo k povečanju motivacije in pozitivnih čustev do 

ustvarjanja. To dosegajo s pomočjo izraţanja čustev, dejstev, občutij in fantazije. Na ta način 

razvijajo tudi interese, radovednost, iniciativo in spoštovanje lastnih in tujih mnenj in 

občutkov. 

Zavzemajo se za spoštovanje in zanimanje za kulturo na Balearskih otokih, kar dosegajo z 

branjem, izdelavo razstav, obiskovanjem gledaliških in glasbenih predstav. Za ustvarjanje 

uporabljajo lasten glas in telo, vsakdanje predmete in glasbene instrumente. Na ta način 

razvijajo moţnost za občutek za glasbo in pozorno poslušanje, s pomočjo ustvarjanja pa 

usvajajo tudi pojme: dolgo/kratko, glasno/tiho, močno/šibko in zvok/tišina. 

Pomembno je, da so aktivni in da v pesmih, igrah in plesih uţivajo. 
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Telesni jezik 

S pomočjo gibanja izraţajo svoja čustva, razpoloţenje in potrebe, hkrati pa izkazujejo 

zaupanje v svoje lastne zmoţnosti. To dosegajo s sodelovanjem v dramskih igrah, plesih in 

drugih igrah, pri katerih se izraţajo s telesom. Spontano se navajajo na predstavljanje znakov, 

dejstev ali različnih situacij v samostojnih ali skupinskih igrah. 

 

Avdiovizualni jezik ter informacijske in komunikacijske tehnologije 

Otroke navajajo k uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije. Postopoma se 

začenjajo zavedati potrebe po zmerni uporabi avdiovizualnih medijev ter informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij. Otroci na ta način pristopijo k medijem, s pomočjo katerih si 

razlagajo sporočila  in besedila. Uporabljajo predvsem filme, risanke in različne igre. 

Navajajo se na razlikovanje med resničnostjo in predstavitvijo s pomočjo komunikacijske 

tehnologije. 

9.2 Analiza opazovanja 

Opazovanje predopismenjevalnih dejavnosti na Majorki 

Na Majorki sem opazovala način predopismenjevanja v njihovih vrtcih. Izbrala sem si tri 

različne vrtce; dva izmed teh sta bila v kraju Alaro, tretji pa v kraju Binissalem. 

Opazovala sem otroke od tretjega do petega leta starosti. V vsakem vrtcu sem vsako starostno 

skupino opazovala 8 šolskih ur, v katerih so obravnali področje jezika. 

Kot je zabeleţeno v njihovem kurikulu, pričnejo s predopismenjevanjem otrok v drugem 

starostnem obdobju, se pravi od 3. leta naprej. 

1. Vrtec v kraju Alaro – CEIP PUBLICO PERE ROSSELLO 

 3-letniki: 

Vzgojiteljica otrokom, starim 3 leta pribliţa črke in besede s pomočjo njihovih imen:  

zapisana imena se nahajajo na več različnih mestih v igralnici (na mizi, na koledarju z 

rojstnimi dnevi, na obešalnikih). S pomočjo vidnega zaznavanja, pri katerem otroci sami 

prepoznavajo besede in znake, si laţje zapomnijo zapis svojega imena in črke, ki se nahajajo v 

njem.  

Otroci imajo v igralnici poseben kotiček, ki vsebuje kuhinjo, frizerski salon in dom, kjer ţivi 

namišljeni lik Superman. S temi kotički razširjajo svoje komunikacijske sposobnosti, razvijajo 

svojo domišljijo in socialno igro. Med seboj se pogovarjajo, poslušajo svoje prijatelje in s tem 

bogatijo svoj besedni zaklad.  

Ţe pri tej starosti pričnejo z obravnavo velikih tiskanih črk. Vzgojiteljice na začetku šolskega 

leta za otroke same pripravijo delovni zvezek s predopismenjevalnimi vajami, ki ga skupaj 

rešujejo skozi celotno leto. V zvezku se nahajajo vse velike tiskane črke iz katalonske abecede 

in predopismenjevalne vaje, ki otrokom pomagajo, da črke laţje usvojijo.  

Ob mojem prihodu v vrtec so pričeli z obravnavo črke P. Vzgojiteljica skupine  mi je 

povedala, da obravnava vsake črke poteka po enakem principu. 
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Primer obravnave črke – črka P: 

ČRKA P 

Uvodni del: Uro pričnejo s pogovorom o črki P.  

Sprva začnejo pisati črko P po zraku, nato v pesku. Vzgojiteljica črko izdela iz plastelina in jo 

pokaţe otrokom, nato otroci črko izdelajo še samostojno. 

Otroci imajo delovne zvezke, ki so jih izdelale vzgojiteljice, nimajo pa svojih zvezkov. V 

primeru, da potrebujejo večji papir ali več papirja, ga dobijo od vzgojiteljice. 

Osrednji del: Otroci sprva prilepijo nalepke na obliko črke P in ji nato sledijo s prsti. Poleg 

črke je narisan predmet, ki se prične na to črko. Ker obravnavajo črko P, je zraven narisana 

riba (peix). 

Vzgojiteljica glasno in razločno glaskuje črko P, otroci pa ponavljajo za njo. Vzgojiteljica 

izgovori besedo PPPPeix, s tem da močno poudari črko P. Otrokom s prsti pokaţe, kakšen 

mora biti poloţaj ustnic ob izgovorjavi tega glasu. 

 
Slika  1: Črka P 

Vzgojiteljica vodi pogovor o črki P. Z otroki se pogovarjajo o tem, katere stvari poznajo, ki se 

pričnejo s tem glasom. Skupaj in s pomočjo vzgojiteljice naštejejo imena otrok, ki se začnejo 

s črko P. Ko naštejejo stvari z glasom P na začetku besede, te stvari še narišejo.  

 

Slika  2: Risanje predmetov, ki se začnejo na črko P 
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Otroci sledijo vzorcu ter ponavljajo zapis črke P. Vzorec s pikami tvori črko P. Naloga otrok 

je, da z različnimi barvami sledijo pikam, dokler ne dokončajo vzorca. Vzgojiteljica jim na 

tabli pokaţe, kako poteka zapis črke P – od zgoraj navzdol, nato pa narišejo še okrogel balon. 

 
Slika  3: Zapis črke P 

Otroci sledijo vzorcu ter ponavljajo zapis črke P. Sprva napišejo črko P v notranjosti vzorca, 

ki je zapisan v njihovem delovnem zvezku, nato jih vzgojiteljica spodbudi, da črko napišejo 

še samostojno. Na tabli zopet pokaţe, kako se ustrezno zapiše črko, pomaga pa tudi 

individualno in spodbuja otroke k pisanju. 

 

Slika  4: Samostojen zapis črke P 

Vzgojiteljica otroke ves čas spodbuja, da se pogovarjajo o črki P. 

Primer: V razredu iščejo predmete, ki vsebujejo črko P, nato pa še besede, ki imajo črko P v 

notranjosti besede. 

Kotički so namenjeni tudi starejšim otrokom, ne samo otrokom v 3. letu starosti. 
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 4-letniki 

Otroci obravnavajo velike tiskane črke. V igralnici imajo napisana njihova imena (na mizi, na 

obešalnikih v garderobi) z velikimi tiskanimi črkami, kar jim pomaga, da si črke in besede 

zapomnijo.  

Vsako jutro pred začetkom šolske ure za dobro jutro zapojejo pesem z naslovom Bon dia. 

(https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM). Vsi otroci stojijo v krogu, skupaj z 

vzgojiteljico, poslušajo pesem in zraven pojejo ter plešejo. 

Nato vzgojiteljica izbere enega izmed otrok (vsak dan drugega), ki pove, kateri dan v tednu je. 

Otroku pomaga tako, da najprej našteje vse dni (Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, 

Divendres, Dissabte in Diumenge), ki so bili pred tem dnevom. Otrok mora povedati tudi 

datum. Na tabli imajo magnete s števili od ena  pa vse do datuma, ki je bil zadnji. Otrok in 

vzgojiteljica skupaj štejeta. Zadnje število, ki ni napisano, pa mora otrok poskusiti ugotoviti 

sam in ga prilepiti na tablo. 

Nato nadaljujejo z zapisom na tablo. Vzgojiteljica z velikimi tiskanimi črkami napiše besedo 

DIJOUS (četrtek).  

Skupaj preberejo besedo. Nato sledi glaskovanje vsake črke posebej. Najprej to stori 

vzgojiteljica, na primer s črko D, otroci ponovijo za njo. Hkrati najdejo besede in imena otrok 

v razredu, ki se pričnejo na črko D. Nato po istem postopku to naredijo še za ostale črke. 

Vzgojiteljica nato pred tablo pokliče otroka, ki natančno prepiše zapis na tabli. Drţi se načela, 

da vsako jutro pokliče pred tablo drugega otroka. 

OBRAVNAVA NOVE ČRKE: 

 PRIMER ČRKE C 

Vzgojiteljica pove, da bodo danes spoznali črko C. Ogledajo si zapis črke na abecedni tabli in 

poleg zapisa črke vidijo sliko hiše (casa). Vsi naglas rečejo besedo CASA, nato pa skupaj z 

vzgojiteljico glaskujejo črko C. Vzgojiteljica jih spodbuja, da najdejo čim več besed na to 

črko; med njimi tudi imena otrok v tem razredu, ki se pričnejo s črko C (Catalina, Carolina). 

Vzgojiteljica otrokom pokaţe veliko črno plastično vrečo za smeti. Vrečo z lepilnim trakom 

prilepi na tla. Otrokom pokaţe peno za britje ter jo uporabi na vreči. Peno razmaţe tako, da je 

površina gladka in dovolj debela, da lahko otroci na njej ustvarjajo. 

Otroke razporedi ob plastični vreči, tako da ob vsakem robu sedijo trije. Pove jim, da bodo na 

to površino s kazalcem vadili zapis črke C.  

https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM
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Slika  5: Zapisovanje črke C na folijo in peno 

Vzgojiteljica otrokom nato naroči, da odprejo svoje delovne zvezke na strani, kjer se nahaja 

črka C. Delovni zvezki so izdelani na enak način kot za otroke pri treh letih starosti, le da so 

predopismenjevalne vaje malenkost bolj zahtevne. 

Zraven črke C je narisana hiša (Casa). Otroci ponovijo besedo za vzgojiteljico tako, da 

poudarijo glas C. Nato s svinčnikom sledijo vzorcu črke C, narisanem v delovnem zvezku. 

 

Slika  6: Obravnava črke C 

V naslednji vaji morajo poiskati vse črke C, ki se nahajajo na delovnem listu. Vaja obsega 

tudi druge črke abecede. Otrok z vajo, ki temelji na vidnem zaznavanju, pokaţe, da ve, kakšen 

je pravilen zapis črke C. 
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Slika  7: Vidno razločevanje – iskanje črke C 

Otroci morajo slediti vzorcu, ki je narisan v delovnem zvezku. Uporabljajo barvne svinčnike, 

tako da je zapis bolj viden in nazoren. 

 

Slika  8: Zapis črke C 

Naslednja predopismenjevalna vaja obsega štiri s pikami narisane črke C, ki jim morajo otroci 

slediti s svinčnikom ali barvnim svinčnikom. Pod to vajo so narisane točke, ki prikazujejo 

izhodišča, od koder morajo pričeti z zapisom črke C. Vzgojiteljica jim sprva pokaţe primer na 

tabli, nato pa jih spodbudi, da sami uspešno opravijo nalogo. 

Opazila sem, da so imeli otroci pri tej vaji več teţav kakor pri drugih, saj je vaja od njih 

zahtevala več samostojnosti kakor druge. Otroci so morali sami ugotoviti, kako napisati črko 

C s pomočjo ene točke. 
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Slika  9: Zapis črke s pomočjo ene točke 

Naslednja vaja vsebuje šest sličic – psa, peresnico, gobo, zajčka, kost in hišo. Otroci morajo 

vzgojiteljici povedati, katere stvari se pričnejo s črko C (casa – hiša, conill – zajec) in jih 

obkroţiti. S to vajo otroci razločujejo, katere besede se začnejo s črko C.  

 

Slika  10: Določanje predmetov, ki se začnejo na glas C 

Sledi vaja, v kateri otroci skupaj z vzgojiteljico s pomočjo tako vidnega razločevanja kot tudi  

fonološkega zavedanja spoznavajo črke in besede. Z vzgojiteljico si ogledajo sličico na 

delovnem listu. Naglas skupaj izgovorijo, kaj vidijo na sliki. Najprej besedo glasno in 

razločno izgovori vzgojiteljica, otroci pa jo pozorno poslušajo in opazujejo, kako izgovarja 

glasove in besede.  

Pri vsaki sličici sta na voljo dva zapisa, eden izmed njiju ni pravilen. Njihova naloga je, da 

prepoznajo pravilen zapis besede in ga obkroţijo. 
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Slika  11: Vidno razločevanje 

Skupaj z vzgojiteljico povezujejo posamezne glasove v besedo. Pri tem pazijo, da črke 

pravilno pretvorijo v glas in nato poveţejo skupaj po zlogih. Vzgojiteljica s to vajo doseţe 

tudi, da otroci prepoznajo, kateri glas je skupen vsem besedam. Ugotovijo, da se vse besede 

pričnejo z enako črko, in sicer s črko C. 

Zadnja vaja pri utrjevanju črke C prikazuje narisano hišo, poleg nje pa je napisana beseda v 

katalonščini – CASA. Naloga otrok je, da samostojno prepišejo besedo z velikimi tiskanimi 

črkami na črto na delovnem listu. Vzgojiteljica jih med pisanjem spodbuja in pomaga, če 

pride do teţav pri zapisu. Za vsako črko posebej jim pove, kako jo napišejo, hkrati pa to 

nariše tudi na tablo. Posamezne glasove ves čas glasno in razločno glaskuje. 

 

Slika  12: Zapis črke C 

 

 PRIMER OBRAVNAVE ČRKE B: 

S spoznavanjem črke pričnejo na podoben način kot pri ostalih, ki so jih ţe spoznali. 

Vzgojiteljica in otroci se skupaj pogovarjajo o črki in njeni obliki. Vzgojiteljica pove, da si jo 

lahko laţje predstavljajo v obliki dveh skupaj povezanih balonov. 

Skupaj poskušajo našteti predmete v igralnici in imena otrok, ki se pričnejo na črko B. 

Vzgojiteljica jih ves čas spodbuja in jim pomaga. 

Kasneje otrokom razdeli plastelin in pladnje, ki vsebujejo obarvano mivko. Naloga otrok je, 

da iz teh materialov čim lepše ustvarijo črko B. Vzgojiteljica črko napiše na tablo in pusti 
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otrokom, da se sami znajdejo z materialom, ki jim je podan. Njihove izdelke nato preveri in 

jih popravi, če se pojavijo večje napake.  

    

Slika  13: Razvijanje motorike 

           

Slika  14: Razvijanje motorike 

Vzgojiteljica jim naroči, da odprejo svoje delovne zvezke na strani, kjer se prične obravnava 

črke B. Prva vaja obsega veliko narisano črko B in narisan čevelj, saj se v katalonščini prične 

s črko B – BOTA. 

S to vajo prepoznajo, da se v besedi nahaja glas B. Vzgojiteljica najprej glasno in razločno 

izgovori celotno besedo, nato pa jo še glaskuje. Otroci ponavljajo za njo in ji sledijo. 
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Slika  15: Obravnava črke B 

Naslednja vaja temelji na sledenju vzorcu zapisa črke B. Otroci čim bolj natančno sledijo 

pikam, ki so narisane na delovnem listu. Po vrsti jih poveţejo med seboj in tvorijo zapis črke 

B. 

 
Slika  16: Urjenje zapisa črke 

Vaja vsebuje štiri različne sličice in besede. Vse izmed njih vsebujejo črko B, nekatere na 

začetku, druge na sredini. Naloga otrok je, da prepoznajo, kateri glas je skupen vsem besedam 

(slušno razločevanje). Vzgojiteljica vodi otroke tako, da skupaj gledajo slike in najprej naglas 

povedo, kaj prikazuje posamezna slika. Otroci nato povedo, da ima vsaka beseda črko B: 

besedi BARCA in BOTA jo imata na začetku besede,  besedi ABRIC in CABRA pa v sredini. 

Ko to ugotovijo, sledi povezava besede s pravilno sličico. Pogledajo sliko skupaj z 

vzgojiteljico in povedo, kaj predstavlja, nato pa skušajo prepoznati zapis te besede. 

Vzgojiteljica jih ves čas vodi in usmerja. 

Besedo BOTA poveţejo s škornjem, ABRIC s plaščem, CABRA s kozo in čoln z besedo 

BARCA. Ko poveţejo vse besede s pravilnim zapisom, jih ponovno glasno izgovorijo. 
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Slika  17: Razvijanje vidnega razločevanja – iskanje besed, ki vsebujejo črko B 

V zadnji vaji samostojno prepišejo besedo, zapisano na delovnem listu. Na listu je narisan 

škorenj. Skupaj besedo glasno izgovorijo, poudarijo vsak glas posebej. Vzgojiteljica jih 

spodbudi, da povedo, kateri glas v besedi je prvi. Ko izgovorijo besedo, jo prepišejo na 

spodnjo črto na delovnem listu. 

 

Slika  18: Zapis besede 
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 5-letniki: 

Vsako jutro vzgojiteljica otroke vpraša, če vedo, kateri dan v tednu je. Otroci povedo točen 

dan, naštejejo pa tudi ostale dneve. Nato vzgojiteljica pokliče otroka, ki mora povedati, kateri 

datum je. Pomaga mu tako, da skupaj pogledata zadnji zapisan datum na tabli. Ko otrok 

ugotovi pravilen datum, to število poišče med kartončki in ga prilepi na tablo.  

V igralnici imajo vse stvari napisane s pisanimi črkami: imena na obešalnikih, na mizi, dneve 

v tednu, šolska pravila in abecedo. 

OBRAVNAVA NOVE ČRKE 

Otroci pri tej starosti obravnavajo ţe male pisane črke. Način spoznavanja nove črke poteka 

tako, da vzgojiteljica otrokom pove zgodbo o kmetiji s črkami. Ob mojem prihodu v vrtec so 

otroci spoznali ţe črke  a, e, i, o in u. Vzgojiteljica mi je zaupala, da je bila kmetija v zgodbi 

najprej prazna, postopoma pa so jo obiskale te črke, ki so jih otroci ţe spoznali. Ob mojem 

prihodu so pričeli z obravnavo male pisane črke m. 

Vzgojiteljica otrokom pripoveduje zgodbo o kmetiji – tokrat kmetija dobi novega člana, malo 

pisano črko m. Vzgojiteljica črko napiše na tablo in jo glaskuje: mmmm. Uporablja fonetično 

metodo. Nato črko m poveţe s samoglasniki a, e, i, o in u. Skupaj z otroki glasno in razločno 

izgovarjajo ma, me, mi, mo in mu. Vse to kasneje napiše na tablo. 

Nato počasi in razločno izgovori besedo mama in otroke vpraša, koliko m-jev slišijo v besedi. 

Otroci s pomočjo vzgojiteljice ugotovijo, da beseda vsebuje dve črki m. 

Na tablo napiše kratico ''Mar'' in vpraša otroke, ali vedo, katere besede vsebujejo to kratico. 

Skupaj ugotovijo, da jo vsebujejo besede morje (mar), dan v tednu (dimarts), ime (Marc) … 

Skupaj naštejejo imena otrok, ki se začnejo s črko M (Marc, Mario). 

Vzgojiteljica na tablo nariše: motor, sneţaka, zemljevid, melono, zvezdo in roko. 

Otroci za vsako risbo posebej povedo, kaj prikazuje. 

Motor – moto 

Melona – melỚ 

Roke – mans 

Zemljevid – mapa 

Sneţak – ninot de neu 

Zvezda – estrella 

Povedati morajo, katere besede vsebujejo črko m. V besedah določene črke tudi natančno 

glaskujejo. Nato vzgojiteljica pokliče pred tablo posameznike, ki morajo napisati besede, ki 

vsebujejo m, se pravi – melono, zemljevid, motor ter roke. Vzgojiteljica otrokom pomaga z 

glaskovanjem. 

Vzgojiteljica na elektronsko tablo napiše črke m s flomastrom, ki naredi črko pikčasto oz. je 

ne izpiše v celoti. Vsak otrok pride pred tablo ter sledi črki m s svojim flomastrom. Vsak 

otrok napiše črko m z drugo barvo. Enako vajo naredijo tudi v delovnem zvezku. 
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Slika  19: Zapis črke M 

 
Slika  20: Zapis črke M 

Vzgojiteljica na tablo napiše veliko črko M in malo črko m. Znova skupaj glaskujejo, nato pa 

morajo v naslednji vaji najti besede, ki vsebujejo m ter črko obkroţiti. Pri tej vaji 

prepoznavajo črke v celi besedi in ugotavljajo, v katerih besedah se nahaja črka m. Črka se 

nahaja na začetku besede, v enem izmed primerov pa na sredini. 

Ko otroci vajo rešijo, vzgojiteljica enega izmed njih pokliče pred tablo, da naglas pove rešitve 

in našteje besede, ki se pričnejo s črko m. Če ima teţave, mu pomaga. Ostali otroci sledijo in 

popravijo, če so naredili kaj narobe (slušno razločevanje). 
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Slika  21: Razvijanje slušnega razločevanja 

Vzgojiteljica nato na tablo nariše: 

 opico, 

 med, 

 hobotnico,  

 zemljo, 

 Indijanca in 

 mačko. 

S prstom pokaţe na posamezno risbo in naglas pove, kako se izgovori.  

Primer besede med (MEL): Vzgojiteljica naglas in razločno izgovori besedo mel. Vsako črko 

v besedi še dodatno glaskuje. Otroci jo pozorno in zbrano poslušajo ter sledijo njeni 

izgovorjavi. 

Otroke nato vpraša, ali beseda vsebuje črko m ali ne. S pomočjo slušnega razločevanja morajo 

sami ugotoviti, ali so v besedi in v njeni izgovorjavi zaznali črko m. Za vsako naslednjo 

besedo naredijo isti postopek. Vzgojiteljica jih na koncu še vpraša, ali lahko povedo, koliko 

besed na sliki vsebuje črko m. Otroci skupaj še enkrat pregledajo vse sličice in obkroţijo tiste, 

ki vsebujejo črko m. 
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Slika  22: Razvijanje slušnega razločevanja 

Vzgojiteljica na tablo s pikčasto pisavo ponovno nariše črko m. Nato označi par rdečih točk, 

ki so znak za otroke, kje morajo pričeti s pisanjem črke. Vsak otrok pride pred tablo in vadi 

pisanje male pisane črke m. To vajo naredijo še sami v svojih zvezkih. 

 
Slika  23: Samostojen zapis črke M 

Nato zopet ponovijo samoglasnike in jih povezujejo s črko m. 

 

 Vzgojiteljica na tablo nariše: 

 svet, 

 mamo, 

 dve roki,  

 jabolko in 

 odejo.  
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Skupaj pregledajo risbe na tabli in ugotovijo, kaj je vzgojiteljica narisala. Glasno izgovorijo 

besede, ki jih je narisala. Ugotovijo, da vse te besede vsebujejo črko m; nekatere jo vsebujejo 

na začetku, druge pa na koncu besede. 

Vzgojiteljica jih vpraša in spodbuja, če vedo, kakšen bi bil zapis predmetov na tabli. Skupaj 

glaskujejo posamezne črke in pridejo do točnega zapisa. Vzgojiteljica najprej sama napiše 

pravilen zapis na tablo, nato pa pokliče otroka, da zapis prepiše in sam glaskuje črke v besedi. 

 

Slika  24: Zapis besed, ki vsebujejo glas M 

Naslednja vaja vsebuje enake sličice, kot so jih otroci vadili v prejšnji vaji.  

Vsaki besedi manjkata ena ali dve črki, otroci pa morajo ugotoviti, katere črke v besedi niso 

zapisane in jih dopisati. Vaja je nekaterim otrokom predstavljala kar nekaj teţav, saj niso 

vedeli, kako bi se je lotili. Potrebno je bilo več časa in truda s strani vzgojiteljice, da so prišli 

do pravilno rešene naloge. Vzgojiteljica jim je pomagala tako, da so najprej vsako besedo v 

celoti izgovorili. Nato so pričeli z glaskovanjem in ugotavljanjem, kateri glas sledi 

napisanemu v besedi. Z besedami, ki jim je manjkala črka m, so imeli manj teţav kot pa s 

tistima, ki sta jima manjkali vmesni črki.  
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Slika  25: Zapis besed 

2. VRTEC V KRAJU ALARO: ESCOLA D'EDUCACIO INFANTIL EIP ES 

NIERO 

 

V vrtcu se zavzemajo za to, da otroci čim prej usvojijo spretnost pisanja. Tudi tu imajo po 

igralnicah razobešena imena, dneve in pravila, ki veljajo v vrtcu. Vse to imajo zapisano z 

velikimi tiskanimi črkami, ne glede na starost otrok.  

Kar omenjeni vrtec loči od prvega, je to, da izvajajo vzgojitelji z otroki veliko delavnic in 

projektov, ki otrokom pomagajo pri usvajanju spretnosti pisanja, ne da bi otroci pri tem čutili 

pritisk. Vzgojitelji z otroki delajo bolj splošne vaje, nimajo izdelanega delovnega zvezka, da 

bi točno vadili pisanje. 

 3-letniki 

V tem vrtcu stremijo k temu, da otroci delajo čim več predopismenjevalnih vaj, ki temeljijo na 

razvijanju grafomotoričnih sposobnosti. V vajah morajo otroci delati vijuge, ravne črte, velike 

in male črte, krive črte in podobno. Otroci si lahko tudi sami izberejo učni list z 

predopismenjevalnimi vajami, ki jim najbolj ustreza.  

 

Slika  26: Razvijanje grafomotorike 
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Slika  27: Razvijanje grafomotorike 

 
Slika  28: Razvijanje grafomotorike           

 

Slika  29: Razvijanje grafomotorike 

Otrokom je bilo na voljo kar nekaj različnih vaj za grafomotoriko. Meni osebno se je zdel ta 

način za otroke te starosti ustrezen, saj so imeli na izbiro, kateri list si bodo izbrali in kateri 

jim je najbolj všeč. Zdi se mi pomembno, da imajo otroci pri teh letih svobodo pri izbiri. Pri 

vajah so uţivali, ker niso čutili pritiska zaradi tega, da bi morali vsi delati točno določeno 

vajo. 
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 4-letniki: 

Vaje za leto starejše otroke so malenkost bolj kompleksne. Linije morajo biti bolj dovršene in 

z bolj izrazitimi vidnimi oblikami. Otroci spoznajo obliko kroga in ga utrjujejo. Večji 

poudarek je na utrjevanju krivih črt. 

 

 

          Slika  30: Razvijanje grafomotorike 

       
                  Slika  31: Razvijanje grafomotorike 

 

       

          Slika  32: Razvijanje grafomotorike 
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              Slika  33: Razvijanje grafomotorike 

 

 

                    Slika  34: Razvijanje grafomotorike 
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 5-letniki:  

Dejavnosti so usmerjene  bolj v pisanje in utrjevanje velikih pisanih črk. Grafomotoričnih vaj, 

v katerih otroci vadijo pisanje ravnih, krivih in drugačnih črt, je manj. Vzgojitelji otroke 

usmerjajo bolj v dejansko pisanje in spoznavanje velikih tiskanih črk. 

Vzgojiteljica vsako jutro na tablo napiše ime dneva in datum. Pred tablo pokliče otroka, ki 

mora ta zapis čim lepše prepisati. Pomaga mu tako, da vsak glas posebej jasno in razločno 

glaskuje. 

Otroci lahko prosto izberejo, katere vaje bodo delali: 

1. dejavnost:  

Otroci si izberejo učni list z različnimi predopismenjevalnimi vajami. Vaje so bolj zahtevne 

kot pri mlajših otrocih in predstavljajo otrokom večji izziv. 

 
Slika  35: Predopismenjevalne vaje 

 

Slika  36: Predopismenjevalne vaje 
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2. dejavnost:  

Otroci lahko na učni list sami prosto napišejo, kar ţelijo, in tako utrjujejo znanje pisanja. 

Vzgojiteljica na koncu pregleda njihove učne liste in popravi morebitne napake. Otrokom 

pomaga tako, da skupaj glaskujejo in ugotovijo, kako se določena beseda pravilno zapiše.  

 

Slika  37: Samostojno pisanje otrok 

3. dejavnost:  

Otroci samostojno vadijo zapis velikih tiskanih črk. Najprej zvadijo različne oblike črt, ki 

pripeljejo do določene črke, nato pa še posamezne črke. Vaje večkrat ponovijo. Drţijo se 

spodnjega in zgornjega roba črt, tako da črke čim bolj natančno napišejo. 

 

Slika  38: Zapis črk 



- 58 - 
 

 

Slika  39: Zapis črk 

 

 

Slika  40: Zapis črk 

4. dejavnost: 

Otroci vzamejo lističe, na katere sami napišejo pismo. Lahko ga napišejo prijatelju, bratu, 

sestri, staršem … V pismu napišejo, kar ţelijo prejemniku sporočiti. Pri tej vaji vzgojiteljica 

otrok ne popravlja v tolikšni meri kot pri ostalih vajah, saj meni, da je to vaja, pri kateri se 

otroci sami poigrajo s črkami in svojo domišljijo. S to vajo otroci vadijo tudi zapis svojega in 

drugih imen, saj vedno napišejo ime sporočevalca in prejemnika pisma. 
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Slika  41: Samostojno pisanje 

      

Slika  42: Samostojno pisanje 

 

PROJEKTI V VRTCU: 

Vzgojiteljice v vrtcu vsak petek otroke razdelijo v različne skupine. V teh skupinah otroci 

vadijo pisanje, govor in fino motoriko. 

 PISANJE V TEMI: 

Eno izmed sob v vrtcu popolnoma zatemnijo. Vzgojiteljica otrokom prinese pisala, ki se v 

temi svetijo, tako da lahko pišejo pod UV-lučjo. S to vajo otroci vadijo pisanje, hkrati pa v 

tem zelo uţivajo, saj je vaja predstavljena na drugačen način kot ostale. Otroci se pri pisanju 

še toliko bolj potrudijo, ker je teţje pisati v temi kot pa na svetlobi. Bistvo te vaje je, da otroci 

pišejo, hkrati pa se pri tem tudi zabavajo in spoznajo, kako je pisanje lahko zanimivo in 

zabavno. 



- 60 - 
 

 
Slika  43: Pisanje v temi 

 

 PISANJE NA OSVETLJENI MIZI:  

Vzgojiteljica na mizo pripravi dve posodi. Miza, na kateri vadijo pisanje, je osvetljena. V eni posodi 

je pesek, v drugi pa sol. Učenci po pesku pišejo črke s prsti, v posodi s soljo pa pišejo z leseno palico.  

 

Slika  44: Pisanje na osvetljeni mizi 
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   Slika  45: Pisanje na osvetljeni mizi 

 

 VAJE VIDNEGA RAZLOČEVANJA:  

Vzgojiteljica otrokom pove eno črko (na primer črko A) in jo prilepi na tablo. Učenci imajo 

na mizi primere sličic in zraven napisana imena stvari, ki so na slikah. Njihova naloga je, da 

najdejo čim več stvari, ki se začnejo na črko A, in jih napišejo (prepišejo) na list papirja s 

štampiljkami (vaja vidnega razločevanja).  

   

Slika  46: Razvijanje vidnega razločevanja 
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     Slika  47: Razvijanje vidnega razločevanja 

 

 SPOZNAVANJE BESEDIŠČA: 

Otroci si ogledajo slike (puščica, toaletna torbica in hladilnik). Vzgojiteljica  glasno in 

razločno našteva pripomočke, ki spadajo v eno izmed kategorij. Otroci morajo pozorno 

poslušati in ugotoviti, kam spada kateri pripomoček (npr. radirka v puščico). 

 

Slika  48: Prepoznavanje besedišča 

    

Slika  49: Prepoznavanje besedišča 
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 POSLUŠANJE: 

Ta dejavnost je temeljila predvsem na sledenju navodilom, zbranosti otrok, pozornem 

poslušanju in hkrati tudi razločevanju. 

Vzgojiteljica otrokom predvaja različne zvoke (zvoke ţivali, ljudi, ure, ţuborenja vode …). 

Otroci pozorno poslušajo predvajan zvok. Pred sabo imajo slike stvari, ki predstavljajo 

predvajane zvoke. Ko ugotovijo, kaj zvok predstavlja, poloţijo rdeč krogec na sličico. S tem 

vadijo sposobnost pozornega poslušanja in hkrati razumevanja, kaj določen zvok predstavlja.  

Vaja je bila otrokom zelo zanimiva. Bili so skoncentrirani in so pozorno poslušali zvoke, saj 

so le s tem prišli do pravilnih odgovorov. 

 

 

Slika  50: Vaje poslušanja 

 

 MOTORIKA: 

Veliko aktivnosti je povezanih tudi z razvijanjem motoričnih spretnosti. Otroci uporabljajo 

različne materiale, s katerimi ustvarjajo in pridobivajo na razvijanju motorike. 

1. dejavnost: 

Otroci si izberejo kroglice poljubne barve in jih dajejo na leseno paličico. Z vajo končajo, ko 

je lesena paličica zapolnjena s kroglicami. 
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Slika  51: Razvijanje grafomotorike 

 

2. dejavnost:  

V posodi se nahajajo plastični ščurki in dve plastični pinceti. Otroci morajo s pomočjo pincete 

zgrabiti ščurke in jih prenesti v drugo posodo. Pri vaji morajo biti zelo natančni, saj jim 

ščurek lahko hitro spolzi s pincete in pade nazaj v posodo. Z vajo otroci vadijo pincetni 

prijem. 

Vaja je za otroke malo drugačna, saj so uporabljeni drugi pripomočki kot ponavadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. dejavnost:  

Otroci se igrajo s ključi in ključavnicami različnih velikosti. Vse ključavnice so zaklenjene, 

otroci pa jih morajo odkleniti s pravim ključem. Tudi ta vaja zahteva veliko natančnosti, 

hkrati pa morajo otroci s preizkušanjem in sklepanjem ugotoviti, kateri ključ ustreza določeni 

ključavnici. 

Slika  52: Razvijanje finomotorike – 

pincetni prijem 
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Slika  53: Razvijanje motorike 

 

5. dejavnost: 

Otroci dobijo dve škatli: ena je prazna, v drugi pa so pincete različnih oblik in velikosti ter 

majhne mehke kroglice. Naloga otrok je, da s pincetami zgrabijo kroglice (vsako posebej) in 

jih prenesejo v prazno škatlo. 

 

Slika  54: Razvijanje finomotorike – pincetni prijem 

6. dejavnost: 

Otroci imajo na razpolago slamice različnih barv in barvne paličice, ki se upogibajo, ker 

imajo v notranjosti ţico. 

Sami si izberejo, ali bodo uporabili slamice ali palčke. Te potem natančno vstavljajo skozi 

okrogle odprtine na predmetu. Paziti morajo, da so natančni in da porinejo slamico skozi obe 

odprtini (zunaj in znotraj). 
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Slika  55: Razvijanje motorike 

 

3. OPAZOVANJE V VRTCU CEIP ROBINES V KRAJU BINISSALEM 

V tem vrtcu so dejavnosti porazdeljene po starosti. Otroci, ki so stari tri leta, imajo določene 

dejavnosti z aktivnostmi s poudarkom na predopismenjevanju. Otroci, stari štiri leta imajo 

aktivnosti, povezane z umetnostjo, otroci, stari 5 let pa imajo aktivnosti, povezane s 

konstruiranjem iz različnih materialov. 

Otroci se lahko med seboj pomešajo, kar pomeni, da lahko gre otrok, ki ţeli vaditi 

predopismenjevalne vaje, v prostor, ki je temu namenjen. Otroci vseh starostnih skupin so 

lahko tako ves čas pomešani. 

Veliko materialov in aktivnosti, ki jih vzgojitelji uporabljajo za predopismenjevalne 

dejavnosti, je povezanih z Montessori sistemom. Vrtec se nagiba k temu, da nima točno 

določenega cilja in točno določene starosti otroka, kdaj bi moral znati brati in pisati. Največji 

pomen pripisujejo temu, da otrok sam izbira aktivnosti, ki jih ţeli izvajati, in da sam postopno 

pride do cilja. 

Dejavnosti so raznovrstne. Otroci si lahko sami izberejo, s katerimi materiali ali predmeti 

bodo ustvarjali. Na voljo so imeli naslednje dejavnosti: 

1. dejavnost 

Otroci sestavljajo stolpe iz različno velikih obročev in kock. Njihova naloga je, da jih 

sestavljajo po velikosti od največjega do najmanjšega. 
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Slika  56: Konstruiranje 

          

     Slika  57: Konstruiranje 

 

2. dejavnost 

 Otroci razvrščajo barve, se jih naučijo prepoznavati in poimenovati. 

 

Slika  58: Razvrščanje 
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3. dejavnost 

Otroci se učijo šteti s pomočjo stotičnega kvadrata. Sprva se s stotičnim kvadratom bolj 

igrajo, kasneje pa jim vzgojiteljica predstavi tudi način štetja. 

 

 

Slika  59: Uporaba stotičnega kvadrata 

4. dejavnost 

Otroci veliko ustvarjajo in konstruirajo tudi z lego kockami. 

 

Slika  60: Uporaba kock 

5. dejavnost 

Otroci pri tej dejavnosti spoznavajo obliko številke. Število tudi sami prepoznajo, tako da 

nastavijo določeno število majhnih krogcev, ki sestavljajo to število (primer na sliki: število 5 

–  otroci zraven poloţijo pet krogcev). 
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Slika  61: Spoznavanje števil 

 

 PREDOPISMENJEVANJE 

Kot ţe omenjeno, je predopismenjevanje ena izmed glavnih dejavnosti v vrtcu v Binissalemu. 

Tudi v tem primeru imajo otroci vso svobodo pri odločitvah, če se bodo skupini s 

predopismenjevalnimi vajami priključili ali ne. Vzgojiteljice se zavzemajo za to, da otrok ne 

silijo v dejavnosti, ampak jim nudijo prosto izbiro v prostoru, v katerem se nahajajo. Tako so 

v njihovi igralnici različne dejavnosti in vaje, s katerimi lahko otroci prostovoljno vadijo in 

usvajajo predopismenjevanje.  

Otroci imajo na voljo več različnih listov s predopismenjevalnimi vajami (vijugaste črte, 

ravne črte …) in različne materiale, s katerimi sledijo vzorcem.  

Na voljo imajo kamne različnih velikosti, upognjene slamice, palčke za ušesa, testenine … 

Vzorcem sledijo tudi s svojimi prsti, nato pa še s predmeti, ki so jim na voljo. Te dejavnosti 

uporabljajo predvsem otroci, ki so stari tri leta, lahko pa tudi starejši, odvisno od njihove 

ţelje. 

 

 

Slika  62: Razvijanje grafomotorike 
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Slika  63: Razvijanje grafomotorike 

 

Slika  64: Razvijanje grafomotorike 

 

Slika  65: Razvijanje grafomotorike 

          

Otroci s paličico lovijo magnetne črke, ki jih nato pritrdijo na ustrezno mesto na magnetni 

tabli. Če vzamejo iz posode črko M, jo pritrdijo na mesto, kjer se nahaja črka M, in tako 

naprej z drugimi črkami. S to vajo otroci vadijo zapis velikih tiskanih črk in jih na ta način 

utrjujejo. Vzgojiteljica jih med vajo spodbuja, da skupaj glaskujejo glas, ki ga vzamejo iz 

besede, hkrati pa iščejo tudi besede, ki se pričnejo na določen glas. 
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Slika  66: Razvijanje motorike 

        

Slika  67: Razvijanje slušnega razločevanja 

V prostoru imajo obešene tudi pomembne besede in besedne zveze, ki otroke spodbudijo k 

lepemu vedenju in k spoznavanju ustreznih besednih zvez, ki jim pomagajo pri sklepanju 

novih prijateljstev. Z razobešenimi zapisi si otrok zapise tudi laţje zapomni in jih laţje 

uporablja. 
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Slika  68: Razvijanje vidnega razločevanja 

     

Slika  69: Urjenje pisanja 

 

 UMETNOSTNE DEJAVNOSTI 

Otroci se prostovoljno likovno izraţajo. Izberejo lahko različne materiale, barve in 

pripomočke, s katerimi ustvarjajo. Njihovi izdelki so prepuščeni njihovi domišljiji. 

 

Slika  70: Umetnostne dejavnosti 
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Slika  71: Umetnostne dejavnosti 
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10 ZAKLJUČEK 

        Z magistrsko nalogo smo ţeleli ugotoviti, katere razlike in podobnosti se pojavljajo v 

načinu predopismenjevalnih dejavnosti med Slovenijo in Majorko. 

Ugotovili smo, da je starost otrok na začetku predopismenjevanja enaka tako v Sloveniji kot 

na Majorki, saj v obeh drţavah s predopismenjevanjem pričnejo pri treh letih starosti. 

Zanimalo nas je tudi sodelovanje med starši in vzgojitelji v vrtcih. Glede na oba kurikula smo 

prišli do ugotovitve, da pripisujemo sodelovanju s starši velik pomen. Starše tako pri nas kot 

tudi na Majorki aktivno vključujemo, z njimi sodelujemo in si prizadevamo za pozitivne 

odnose.  

Primerjali smo tudi cilje na področju jezika in ugotovili, da se v obeh kurikulih pojavlja več 

ciljev v zvezi s pripadnostjo svojemu jeziku in spoštovanjem tujih kultur in jezikov. Večji 

poudarek na pomembnosti lastne in spoštovanju tujih kultur je v majorškem kurikulu, saj je 

več ciljev namenjenih tej temi. Razlog za to je, da Majorka spada med otoke, kjer ţivi veliko 

priseljencev, tako iz Evrope kot tudi iz drugih kontinentov. Ravno zato se morajo domačini 

prilagoditi spremembam v skupini in spoštovati tuje kulture ter njihove navade in običaje. 

Razlika v kurikulih je tudi ta, da je samo v slovenskem kurikulu med glavnimi cilji omenjen 

pomen učenja simbolov pisnega jezika, medtem ko tega v drugem kurikulu ne navajajo. Kljub 

temu da so v kurikulu cilji zelo splošni in premalo dovršeni, pa je področje jezika veliko bolj 

natančno opisano v nadaljevanju, kjer ga razdelijo na verbalni, telesni, avdiovizualni jezik in 

vsakega posebej razloţijo. 

Drugi del raziskave je temeljil na opazovanju vrtcev na Majorki. Ugotovili smo, da se 

dejavnosti pri predopismenjevanju v vrtcih med seboj zelo razlikujejo. V prvem vrtcu se 

otroci  ţe od tretjega leta starosti spoznavajo z velikimi tiskanimi črkami in pisanjem le-teh, 

pri petih letih pa pričnejo ţe s spoznavanjem malih pisanih črk. V drugem vrtcu so dejavnosti 

bolj primerne za otroke v predšolskem obdobju, saj temeljijo na svobodi izbire, projektih, 

igrah, zraven pa otroci usvajajo še spretnosti in sposobnosti, ki so pomembne pri pisanju in 

branju. Zadnji vrtec temelji na svobodni izbiri; otroci so se lahko sami razdelili v skupine in 

po ţelji izbrali dejavnosti, ki so si jih ţeleli. Po mojem mnenju je drugi vrtec za otroke najbolj 

primeren, saj so usvajali znanje pisanja simbolov in črk, kljub temu da so vse spoznavali 

skozi igro. Presenetil me je način dela v prvem vrtcu, kjer z učenjem začnejo ţe zelo zgodaj in 

na način, ki ga mi uporabljamo na začetku šolanja. Kljub temu otroci pri tem niso imeli teţav. 

Mnoge raziskave predšolske vrtčevske prakse so pokazale, da aktivnosti za otroke ne smejo 

biti samo urjenje oziroma »dril« in se ne smejo ločevati od vsakodnevnih dejavnosti. 

Pomembno je, da so dejavnosti smiselne in da vzgojitelj uporablja celotna besedila, ne le 

posameznih besed (Grginič, 2005a). Vrtci, ki smo jih opazovali, predvsem 1. Vrtec, ima 

bistveno več dejavnosti, pri katerih otroci spoznavajo črke na način, ki ni celostni in je za 

otroke take starosti po mojem mnenju prezahteven. 

V raziskavi smo ugotovili, da se pojavljajo precejšnje razlike pri načinu predopismenjevanja 

in hkrati opismenjevanja. V Sloveniji pričnemo z opismenjevanjem šele na začetku osnovne 

šole, v vrtcu pa otroke zgolj pripravljamo z različnimi grafomotoričnimi dejavnostmi, igrami, 

branjem knjig, pesmi in podobno. 

Razlika, do katere smo prišli, je tudi ta, da so bili na otoku zelo slabo zaloţeni s knjigami o 

poučevanju branja in pisanja. Po pogovorih z vzgojitelji in knjiţničarji sem izvedela, da takih 

knjig enostavno nimajo veliko, saj si veliko pomagajo sami z izdelavo svojih delovnih 
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zvezkov, kar sem tudi navedla ţe v empiričnem delu. To dejstvo me je zelo presenetilo, saj bi 

v primeru, da bi imeli boljšo teoretično podlago, lahko tudi sama našla več teoretičnih razlik. 

Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da je glavna razlika ta, da na Majorki v nekaterih 

vrtcih spoznavajo črke ţe od tretjega leta starosti. Pričnejo z usvajanjem malih tiskanih črk, 

pri petih letih pa ţe s pisanimi črkami. Kar se tega tiče, bi lahko njihove izkušnje uporabili 

tudi pri nas, saj so otroci pri tej starosti najbolj dovzetni za učenje. Menim pa, da bi se morali 

usvajanja črk lotiti na drugačen način in dati večji poudarek igri, spoznavanju pisnega jezika s 

pomočjo branja in dejavnostim, ki so prilagojene predvsem starosti in sposobnostim otrok. 

Potrebno pa bi bilo ugotoviti in natančneje raziskati, ali tako hiter pričetek opismenjevanja 

dejansko pripomore  k boljši uspešnosti otrok  tudi v osnovni šoli in v nadaljnjem 

izobraţevalnem procesu. 
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12 PRILOGE 

PRILOGA 1: OPAZOVALNI LIST 

 

OPAZOVALNI LIST 

IME VRTCA: 

STAROSTNA SKUPINA OTROK: 

OPAZOVANO PODROČJE: 

 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

PREDOPISMENJEVALNE 

ZMOŽNOSTI: 

 

- Orientacija: 

□    v prostoru 

□    na telesu 

□    na papirju 

 

 

- Grafomotorika 

 

 

- Vidno razločevanje in 

razčlenjevanje  

 

 

- Slušno razločevanje in 

razčlenjevanje 

 

 

- Koncept tiska 

 

 

 

 

DEJAVNOSTI: 


