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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila govorni razvoj v predšolskem obdobju, 

in sicer od predjezikovnega obdobja, kamor spadajo prvi glasovi, geste ter neverbalne 

komunikacije, do tvorjenja besedil, kjer sem opisala prve besede, stavke ter tvorjenje besedil. 

Poudarek sem namenila pripovedovanju, njegovemu razvoju, koherentnosti in koheziji, 

dejavnikom, ki nanj vplivajo ter obnavljanju zgodb v predšolskem obdobju. Omenila sem tudi 

predšolsko bralno značko, njene prednosti in slabosti.  

 

V empiričnem delu sem otrokom, starim od tri do šest let, prebrala zgodbo Rokavička, ki so jo 

potem sami s pomočjo knjige obnovili oziroma o njej pripovedovali. Njihove zgodbe sem 

posnela in jih kasneje ovrednotila po kriterijih za ocenjevanje, prirejenih po L. Marjanovič 

Umek in sodelavci (2011). Ugotavljala sem, kakšna je njihova zmožnost samostojnega 

pripovedovanja ob slikanici. Rezultati so pričakovano pokazali, da zmožnost obnavljanja 

oziroma pripovedovanja narašča s starostjo otrok. Mlajši otroci, triletniki in štiriletniki, 

uporabljajo manj besed, povedi niso povezane, večinoma opisujejo stvari oz. osebe na 

ilustracijah. Pri pripovedovanju starejših otrok, pet- in šestletnikov, so zgodbe bolj povezane, 

koherentne in kohezivne. Uporabljajo tudi več različnih besed, veznikov in daljše povedi, ki se 

med seboj povezujejo. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, govorni razvoj, pripovedovanje, obnavljanje, bralna značka. 

 

 

 





 

ABSTRACT 

Ability of storytelling and retelling stories in preschool period 

In the theoretical part of the diploma thesis, I presented the speech development in the pre-

school period, from the pre-lingual period which includes the first voices, gestures and non-

verbal communication, to the creation of texts, where I described the first words, phrases and 

the production of texts. I devoted my attention to narration, its development, coherence and 

cohesion, the factors that influence it and the restoration of stories in the pre-school period. I 

also mentioned the pre-school reading badge, its advantages and disadvantages. 

 

In the empirical work, I read the story of Rokavička, for children aged three to six years, which 

they later reconstructed, or recounted, with the help of the book. I recorded their stories and 

later evaluated them according to the criteria for evaluation, adapted by L. Marjanovič Umek 

and colleagues (2011). The objective was to discover their ability of independent 

reconstructing/retelling of the story. As expected the results show to show that the capacity for 

reclamation or narration is increasing with the age of children. Young children, three-year-olds 

and four-year-olds use fewer words, sentences are not related, mostly describe things, persons 

on illustrations. When telling older children, five and six years old, stories are more connected, 

coherent, and cohesive. They also use several different words, conjunctions and longer 

sentences that connect to each other. 

 

Key words: preschool child, speech development, storytelling, reconstructing stories, 

preschool reading badge. 
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UVOD 

 

Jezik je temeljno orodje misli: omogoča posploševanje, ponotranjenje in predelovanje čutno-

gibalnih podatkov ter na njihovi podlagi ustvarja mogoče svetove (Kunst Gnamuš, 1986). Že 

kot otroci se rodimo v “govoreče” okolje, iz katerega že od malih nog posnemamo zvoke iz 

okolice in smo kot socialna bitja v odnosu z ljudmi, ki nas obkrožajo. V vsakem odnosu pa je 

ves čas prisotna komunikacija; sporazumevanje, pogovarjanje in dotik. Vključevanje odraslih 

v interakcijo z otrokom ima velik vpliv na njegov razvoj in učenje (Knaflič, 2009). Vzgojitelji 

v vrtcu s pozitivnim zgledom poskrbimo, da je razvoj jezika naravno vpleten v vsakdanje 

življenje in v vsa področja dejavnosti. Otroci se v predšolskem obdobju naučijo izražati 

izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Zlasti od tretjega leta starosti dalje je 

pomemben tudi razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). Za 

govorni razvoj otroka v predšolskem obdobju je pomembna možnost igranja govornih iger, 

seznanjanja s knjigami, poslušanje branja knjig ter pripovedovanje zgodb. Vzgojitelj z rednim 

branjem pri otrocih razvija bralno kulturo, domišljijo, zanimanje za knjižni svet, hkrati pa 

pozitivno vpliva na otrokove sposobnosti poslušanja in posledično tudi zmožnosti 

pripovedovanja ter obnavljanja zgodb (Marjanovič Umek idr., 2011). Pripovedovanje zgodb iz 

vsakdanjega življenja in iz knjižnega sveta, otrokom omogoča, da osmislijo lastne izkušnje in 

jih delijo z drugimi, razmišljajo ter opisujejo dogodke iz preteklosti (Marjanovič Umek idr., 

2011).  

 

Branje knjig in pripovedovanje pravljic je izredno pomembno za otrokov čustveni, spoznavni 

in estetski razvoj (Saksida, 2000). Poslušanje kakovostnih besedil za otroke, ki mu jih bere 

odrasli, otroka sprosti, mu da občutek varnosti, kar pozitivno vpliva tudi na njegovo čustveno 

doživljanje, vživljanje v posamezne junake, domišljijsko ustvarjanje, iskanje novih nenavadnih 

povezav ter odnosov in je zelo pomembno tudi za kasnejše razumevanje in ustvarjanje besedil 

(Blatnik Mohar, 2003). 

 

Predšolsko obdobje se mi zdi za razvoj govora in komunikacijskih spretnosti eden izmed 

najpomembnejših obdobij, saj se v tem času govor najbolj intenzivno razvija. In ravno to je bil 

eden izmed razlogov za izbor teme, ker menim, da vzgojitelj pripovedovanju ne dajejo dovolj 

pozornosti oziroma se temu posebno ne posvečajo. Dovolj jim je pripovedovanje otrok 

pripredšolski bralni znački, pri ostalih dejavnosti, pa vsaj po mojem mnenju, prosto 
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govorjenje/pripovedovanje otrok ni najbolj zaželeno, ker s tem motijo vnaprej pripravljene 

dejavnosti vzgojitelja. Drug razlog, ki me je spodbudil, da si izberem to temo pa je bil zanimanje 

za razlike v spretnostih pri pripovedovanju/obnavljanju zgodb med različno starimi otroki. 
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1 RAZVOJ GOVORA 

 

"Govor je zelo pomemben v človekovem razvoju: gre za oblikovanje človeka kot posameznika 

(individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacij z okolico (družbena funkcija 

govora)." (Marjanovič Umek, 1990, str. 11).  

 

Govorni razvoj je zapleten in intenziven proces, ki se že v obdobju dojenčka začne z jokom, 

neverbalnim komuniciranjem, oblikovanjem in povezovanjem prvih glasov, poznavanjem 

slovničnih pravil, rabo govora in razvoju komunikacijskih spretnosti ter lastnega zavedanja 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Glede razvoja govora obstaja kopica teorij, tako 

bioloških in jezikoslovnih, ki predstavljajo mejnike v govornem razvoju ter poudarjajo pomen 

prirojenih predjezikovnih predispozicij, kot teorij učenja in spoznavne teorije, ki dajejo pomen 

posnemanju ter mišljenju. Prav vsaka teorija prispeva k razumevanju in razlagi otroškega 

govora (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

Za razvoj govora so najpomembnejša prva leta otrokovega življenja. Takrat se otroci naučijo 

izražati čustva, izkušnje, misli in ideje ter začnejo razumeti sporočila drugih (Kurikulum za 

vrtce, 1999).  

 

Vključevanje odraslih v interakcijo z otrokom ima velik vpliv na njegov razvoj in učenje 

(Knaflič, 2009). Z vidika govornega razvoja je izredno pomemben kontinuum, ki se začne z 

zgodnjo komunikacijo med otrokom in odraslim in je v veliki meri naravnana na otroka kot 

poslušalca, in sicer z zgodnji branjem, pripovedovanjem zgodb, spodbujanjem domišljije in 

simbolnih iger, s spodbujanjem samostojnega pripovedovanja ter s pogovarjanjem. Vse to 

vpliva na kompetentnost otrok, zmožnost branja, razumevanje besedil in socialne interakcije 

(Marjanovič Umek, Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc, 2002). Vzgojitelji v vrtcu s pozitivnim 

zgledom poskrbimo, da je razvoj jezika naravno vpleten v vsakdanje življenje in v vsa področja 

dejavnosti. Otroci se v predšolskem obdobju naučijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti 

sporočila drugih. Zlasti od tretjega leta starosti dalje je pomemben tudi razvoj predpisalnih in 

predbralnih sposobnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Za govorni razvoj otroka v predšolskem obdobju je pomembna možnost za igranje govornih 

iger, seznanjanje s knjigami, poslušanje branja knjig ter pripovedovanja zgodb. Vzgojitelj z 
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rednim branjem pri otrocih razvija bralno kulturo, domišljijo, zanimanje za knjižni svet, hkrati 

pa pozitivno vpliva na otrokove sposobnosti poslušanja in posledično tudi zmožnosti 

pripovedovanja ter obnavljanja zgodb (Marjanovič Umek idr., 2011). 

 

Razvoj govora delimo na predjezikovno in jezikovno obdobje. V predjezikovnem obdobju se 

pojavijo zgodnje zaznavanje in razumevanje govora ter geste in neverbalne reakcije. Pri 

jezikovnem obdobju se pojavi raba prve besede, pomen le-te in razvijanje besed v stavke 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Upoštevati moramo, da je usvajanja govora 

odvisno od dejavnikov, kot so dober sluh, dobro delovanje centralnega živčevja, razvitost 

govornih organov in spodbudno okolje (Levc, 2014). 

 

1.1 Predjezikovno obdobje 

 

Prvo obdobje v govornem razvoju se začne z jokom, vokaliziranjem, bebljanjem oziroma vsemi 

oblikami glasovnega sporazumevanja, s katerimi otrok sporoča svoje potrebe in želje (Nemec 

in Kranjc, 2011). Otroci že v prvem letu starosti zaradi želje po vključenosti v komunikacijo, 

posnemajo glasove iz okolice četudi, ne razumejo točno kaj pomenijo, zato je tudi pomembna 

komunikacijo med otrokom in odraslim že v predjezikovnem obdobju (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006).  

 

1.1.1 Zgodnje zaznavanje in razumevanje govora 

 

Novorojenček in dojenček prej razume kot rabi govor, in sicer v povprečju otrok razume 50 

besed, še preden jih je sposoben izgovoriti 10 (Nemec in Kranjc, 2011). Da bi otrok lahko 

razumel govor, mora kontinuirano valovanje zvoka v govoru razdeliti na segmente, kot so zlogi, 

besede, stavki. Novorojenčki stari en mesec so sposobni kategorialnega zaznavanja, kar 

pomeni, da gre za prirojeno sposobnost, ki je univerzalna ne glede na okolje (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006). Novorojenčki že kmalu po rojstvu obračajo glavo v smeri zvoka, pri 

približno dveh tednih pa je že sposoben ločiti človeške glasove od ostalih (Marjanovič Umek, 

1990). Študije o jezikoslovnem razlikovanju pri novorojenčkih so pokazale, da že samo štiri 

dni stari otroci raje poslušajo materni jezik v primerjavi z drugimi, čeprav tega še ne ločijo od 

drugih jezikov. Prepoznajo predvsem ritem, intonacijo in vzorce glasov maternega jezika. 

Ritem jezika pa ni odvisen samo od maternega jezika temveč tudi od oseb, ki ga izgovarjajo, in 



5 

sicer ali ta oseba uporablja veliko samoglasnikov, ponavljanja, dvigovanja in spuščanja višine 

in moči glasu (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

 

1.1.2 Prvi glasovi 

 

L. Marjanovič Umek (1990) razdeli prve glasove na štiri razvojne faze, in sicer jok, gruljenje, 

bebljanje in izgovorjavo po govornem vzorcu. Jok predstavlja novorojenčku edino sredstvo 

komunikacije. Ločimo tri načine joka, s katerimi otrok izraža lakoto, jezo ali bolečino. Jok, ki 

je podaljšan in počasi narašča pomeni lakoto; jok, ki je neobičajno dolg in se stopnjuje označuje 

trebušne krče, medtem ko kratkotrajen, oster in močan jok sporoča jezo in/ali bolečino. Odrasli 

sklepajo o pomenu joka na podlagi konteksta, v katerem se le-ta pojavlja (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006).  

 

Konec prvega oziroma na začetku drugega meseca začnejo otroci gruliti. Gruljenje še ni govor 

v pravem pomenu besede, ampak gre za posebno obliko komunikacijo, s katero otroci 

sporočajo, da so zadovoljni, srečni, razburjeni (Marjanovič Umek, 1990). Pri gruljenju dojenčki 

pretežno izgovarjajo samoglasnike, kar imenujemo tudi vokalizacija. V tem obdobju vsi glasovi 

nastajajo spontano, kar dokazuje dejstvo, da je vokalizacija univerzalna. Značilna je za otroke 

vseh ras in kultur, prav tako pa velja tudi za gluhe in naglušne otroke (Nemec in Kranjc, 2011).  

 

Bebljanje se razvije okoli šestega meseca, še preden gruljenje v celoti izgine. Bebljanje pri 

dojenčkih pomeni pogosto in ritmično ponavljanje manjše skupine glasov. Gre za povezovanje 

glasov in ponavljanje zlogov oziroma kombinacijo soglasnikov in samoglasnikov brez pravega 

pomena. Takemu govoru rečemo tudi papagajski govor, ker otrok samo posnema glasove 

odraslega (Nemec in Kranjc, 2011).  

 

Izgovorjava po govornem vzorcu pa pomeni, da otrok ob koncu prvega leta starosti vedno 

pogosteje uporablja glasove, ki so značilni za njegov materni jezik (Marjanovič Umek, 1990).  

1.1.3 Geste in neverbalne komunikacije 

 

V prvem letu otrokovega življenja dojenčki v komunikacijske namene uporabljajo geste in 

kretnje, kot je npr. kazanje nečesa. Dojenčkove kretnje pogosto spremlja neposreden očesni stik 

z osebo, s katero komunicira. Malček, po prvem letu starosti z gestami in kretnjami simbolizira 
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določen predmet in dejavnost, npr. da roke narazen in s tem sporoča, da je ptič ali letalo. 

Pomembno je, da se oseba, kateri so geste namenjene, nanje tudi odzove, saj s tem spodbuja 

razvoj komunikacije z gestami. Povezava med gestami in govornimi kompetencami je 

pomembna za razvoj otrokovega simbolnega predstavljanja (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006).  

 

1.2 JEZIKOVNO OBDOBJE 

 

1.2.1 Prve besede 

 

Jezikovni govor se začne s pojavom prve besede, ki se pojavi kot kombinacija glasov, ki ima 

za otroka pomen in s katero označuje določeno stvar. Večina otrok izgovori prvo besedo v 

starosti med desetim in štirinajstim mesecem (Nemec in Kranjc, 2011). M. Whitehead (1999, v 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) navaja tri kriterije, ki določajo prvo besedo: a) 

otrok rabi besedo spontano; b) otrok uporablja besedo za isto dejavnost, osebo ali predmet in c) 

besedo prepozna tudi odrasla oseba, ki z otrokom komunicira v različnih situacijah. V tem 

obdobju otrokov besednjak obsega do deset besed, ki pa bi jih s težavo uvrstili v slovar odraslih, 

saj so najpogosteje odraz oponašanja živali (npr. ga ga) in predmetov (npr. bruuuum) ali ljudi, 

ki so mu blizu. Otrok rabi besede v strukturiranih situacijah, zato večinoma besede razumejo 

samo tisti, ki so bili z njim v določenih situacijah (prav tam). Prve besede, ki jih otrok govori, 

so skoraj pri vseh otrocih ne glede na kulturo, raso in spol iz njegovega neposrednega okolja, 

otroci poimenujejo predvsem družinske člane, predmete, živali in obleke (Marjanovič Umek, 

1990). Za prve besede je značilno tudi, da otroci besedi pripišejo preširok pomen (npr. "dedi" 

so vsi sivi moški) ali pa preozek pomen (npr. "medo" je samo njegova plišasta igrača in nič 

drugega). Po osemnajstem mesecu začne obseg otrokovega besednjaka hitro rasti, v nekaj 

tednih se lahko poveča tudi za več 100 besed (Nemec in Kranjc, 2011). 

 

Otroci pri izgovarjanju prvih besed izpuščajo nepoudarjene zloge, npr. rečejo "nana" namesto 

"banana". Pogosto se pojavlja tudi zlogovno podvajanje, kar pomeni, da imajo otroci pri 

dvozložnih besedah težave z ustrezno izgovorjavo drugega zloga ločeno od prvega (npr. rečejo 

"lala" namesto "ladja"). V zgodnji fazi je značilno tudi izpuščanje zadnjih soglasnikov ("go" za 

"gos") ali začetnih soglasnikov ali soglasniških skupin ("toj" za "stroj"). Pri nekaterih besedah 

pa dodajajo glasove, npr. "luča" za "luč". Ker so v določenih glasovnih pozicijah nekateri 
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glasovi za otroka lažje izgovorljivi, pride do zamenjave glasov in tako postane "čebela" 

"bečela". Besede spremenljivke in besede, ki označujejo oziroma razlikujejo prostorske pojme, 

predstavljajo otrokom v predšolskem obdobju velik izziv (Marjanovič Umek, 1990).  

 

Otroci, stari od 24 do 30 mesecev lahko že razumejo relacijski besedi za poimenovanje 

prostorskih odnosov v in na ter ju v svojem govoru tudi uporabljajo. Razvoj rabe in razumevanje 

relacijskih besed je postopen, in sicer poteka od splošnih do bolj specifičnih besed. Eden prvih 

parov besed, ki označujejo odnose, ki se pojavi v otroškem besednjaku pred dopolnjenim tretjim 

letom starosti, je velik/majhen. V tem obdobju še ne razumejo, da sta relacijski besedi velik in 

majhen relativni ter tako odvisni od situacije (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

1.2.2  Prvi stavki 

 

Premik v razvoju govora malčka se zgodi v obdobju med 18. in 20. mesecem, ko otrok združi 

dve besedi, da bi z njimi izrazil misel. Sprva je otrokov govor telegrafski, sestavlja ga nekaj 

ključnih besed (npr. "pela dojenčku", ki v celoti pomeni, "dojenčku bom zapela"). Oblika 

telegrafskega govora se razvija skupaj z otrokovim jezikovnim znanjem. Eno prvih pravil, ki 

jih otrok upošteva pri povezovanju dveh besed v izjavo, je gradnja okoli posameznih besed, 

imenovanih pivot (npr. "ni" in "še"), ki jim doda serijo drugih besed, imenovanih odprte besede 

(npr. še mleka) (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Otroci med 24. in 27. mesecem 

oblikujejo vse bolj celovite stavke, na različne načine povezujejo besede in se izpopolnjujejo v 

rabi slovničnih pravil ter si tako postavljajo različne možnosti za govorno izražanje (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

 

Triletniki naj bi v povprečju uporabljali od 900 do 1000 različnih besed, pred vstopom v šolo 

pa število besed doseže 2600. Hitremu povečevanju besednega zaklada raziskovalci pravijo 

proces hitrega preslikavanja, kar pomeni, da si malčki zapomnijo tudi besede, ki so jih slišali 

samo enkrat ali dvakrat (Nemec in Kranjc, 2011). Otroci, stari tri leta s svojim besednim 

zakladom torej že oblikujejo stavke, pri čemer upoštevajo skladenjska pravila jezika. Pravilna 

raba in izgovorjava glasov se intenzivno razvija do petega leta, nato pa se malo upočasni, a 

nikoli se prav zares ne konča (Levc, 2014).  
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1.2.3 Oblikovanje stavkov 

 

V zgodnjem otroštvu se govor na slovničnem področju, ki vključuje obliko in vsebino, in na 

pragmatičnem oziroma sporazumevalnem področju razvija hitro ter v medsebojni 

povezanosti. Oblikovanje celovitejših in kompleksnejših izjav je povezano z otrokovim 

napredkom v slovničnem razvoju, ko dodaja pridevniške besede, s katerimi opisuje lastnosti 

predmetov (npr. velika hiša), mesto, kjer se predmeti nahajajo (mama postelja), v izjavi je že 

zmožen povezati skladenjska in oblikoslovna pravila (Mama je v postelji.) ter s celovitejšim 

spoznavnim in socialnem razvojem, in sicer z razumevanjem odnosov med dogodki, ki so se 

že zgodili in tistimi, ki sledijo. Celovite izjave začnejo otroci oblikovati okoli drugega leta 

starosti (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). V tem obdobju se oblikujejo tudi 

značilne stavčne strukture, kot so vprašalni, nikalni in sestavljeni stavki. Vprašalni stavki se 

delijo na tri vrste, in sicer da – ne vprašalni stavki (npr. Ali si lačen?); vprašalni stavki z 

vprašalnicami, kot so kdo, kaj, zakaj (npr. Kdo je to?) in neposredna ali posredna vprašanja 

(npr. Vpraša jo: "Koliko je ura?" Vpraša jo, koliko je ura.). Prva stopnja pri razvoju vprašalnih 

stavkov je stopnja "biti vprašan". Tej stopnji sledi stopnja odgovarjanja na vprašanja. Otroku 

postaja tudi vse bolj jasno, da če mu kdo zastavi vprašanje, pričakuje tudi odgovor 

(Marjanovič Umek, 1990).  

 

Razvoj nikalnih stavkov je U. Bellugi (1976, v Nemec in Kranjc, 2011) razdelil na tri stopnje. 

Pri najnižji tvori otrok nikalni stavek tako, da samo doda negativne morfeme (npr. "Ne umiva 

roke", "Ni mama doma."). Tudi na drugi stopnji še ni ustrezne transformacije, otrok element 

"zakaj ne" postavi pred negativni stavek (npr. "Zakaj ne, pes ne more govoriti."). Za najvišjo 

stopnjo je že značilna ustrezna transformacija in razvoj pomožnih glagolov (npr. "Ne morem 

pojesti špinače."). Pri nikalnih stavkih so opazne tri strukture: neobstoj (npr. "Ni čevljev."), 

zavrnitev/odbitje (npr. "Ne več špinače.") in zanikanje (npr. Vzgojiteljica pokaže igračko avto 

in reče: "To je raca" otrok pa odvrne: "Ni raca.").  

 

Sestavljeni/kompleksni stavki so stavki, ki vsebujejo več kot en glagol, ne upoštevajoč pomožni 

glagol (Bellugi, 1976, v Nemec in Kranjc, 2011).  

 

 Otroci v obdobju zgodnjega otroštva pogosto nepravilno posplošujejo slovnična pravila, ki jih 

usvajajo preko jezikovnih dražljajev in okolice. Razumevanje posameznih besed je povezano 
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tudi s kontekstom in samo strukturo izjave. Razumevanje govora in komunikacija sta zelo 

povezana z otrokovim spoznavnim razvojem oziroma stopnjo mišljenja (Nemec in Kranjc, 

2011). Med petim in sedmim letom postane govor otroka zelo podoben govoru odraslih. Stavki 

postanejo daljši, uporabljajo veznike, členke, predloge, zložene stavke in obvladajo vse besedne 

vrste (prav tam).  

 

1.2.4 Tvorjenje besedil 

 

Otroci se že v obdobju dojenčka in kasneje srečujejo z besedili, ki so predstavljena v obliki 

zgodbe. Vsaka zgodba pa naj bi bila koherentna in kohezivna (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). Otroci se med poslušanjem zgodb pogosto vživijo v glavnega junaka in tako 

dogajanja v zgodbi doživljajo skozi perspektivo druge osebe, kar spodbuja razvoj njihove 

socialne kognicije. Najpogosteje se otroci vživijo v osebo, ki jim je najbolj podobna oziroma 

ima največ značilnosti, ki bi jih otroci želeli in jih cenijo. Zgodbe, v katerih se liki soočajo z 

vsakdanjimi problemi, kot so npr. rojstvo bratca, otroku omogočajo lažje soočanje s problemi, 

ki jih je ali bo doživel. Zgodbe prav tako spodbujajo razvoj domišljije, saj opisujejo dogodke, 

ki presegajo časovno dimenzijo tukaj in zdaj, ter otroku omogočajo, da si zamišlja in oblikuje 

predstave o osebah, prostoru in dogodkih v zgodbi. Med poslušanjem zgodb otrok sintetizira 

dogodke, ki so se že zgodili in hkrati oblikuje nove. Medtem ko se zgodba razvija, otrok svoje 

predstave spreminja in dopolnjuje (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Otrok svoje 

misli in čustva ob pripovedovanju posreduje in deli z drugimi. Otroške zgodbe nam dajo 

vpogled o njegovih dogodkih, razmišljanjih in čustvenih doživljanjih. Eden izmed pomembnih 

procesov pri pripovedovanju zgodb je dekontekstualizacija, ko otrok oblikuje zgodbo v 

logičnem zaporedju in smislu ter jih posreduje drugim, ti pa ga brez težav razumejo (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

 

Otroci od četrtega do petega leta starosti že sproščeno komunicirajo v skupini, pri opisovanju 

dogodkov in pripovedovanju o preteklih dogodkih uporabljajo pridevnike in zaimke. Otrok 

odgovarja na kompleksnejša vprašanja in že sam veliko sprašuje (Levc, 2014). Med petim in 

šestim letom pravilno izgovarja vse glasove, uporablja komplekse stavke, ki so slovnično 

korektni. Opisuje slike in dogajanja in jih že uspešno postavi v ustrezni časovni okvir. Otrok 

začne pripovedovati tudi domišljijske zgodbe. Komunicira sproščeno, tako z otroki in 

odraslimi, ki jih pozna ali pa ne (Levc, 2014).  
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2 PRIPOVEDOVANJE 

 

"Pripovedovanja zgodb je ena od pragmatičnih govornih spretnosti, ki je v celoti vezana na 

razumevanje in izražanje dekontekstualizirane vsebine, ki jo otrok sporoča s samim govorom" 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 30). 

 

Poslušanje in pripovedovanje zgodb sta dejavnosti, ki vključujeta jezikovno in druge zmožnosti 

(fonološko, leksikalno, skladenjsko in pragmatično), kompleksne miselne procese 

(časovni/epizodični in semantični spomin ter reševanje težav) in psihološke procese (občutke, 

čustva, motivacijo) (Baloh, 2015). Pripovedovanje umešamo med govorne dejavnosti in ga v 

povezujemo z razumevanjem in izražanjem glede na kontekst, v katerem besedilo nastaja. 

Proces pripovedovanja spada v globalni proces komunikacije, kjer pripovedovanje nikoli ni 

neodvisno od obeh glavnih dejavnikov komunikacije, torej pripovedovalca in poslušalca/bralca. 

Kar pomeni, da pripovedovalec zavestno ali nezavedno pri samem pripovedovanju zgodbe 

upošteva tudi poslušalca, kateremu je zgodba tudi namenjena (Baloh, 2015). 

 

Pripovedovati pomeni tvoriti besedila, ki nam govorijo o nečem, kar se v nekem logičnem 

zaporedju dogaja v času in prostoru. Za pripoved je značilna zasnova, ki se skozi vrsto 

dogodkov (zaplet in razplet dogajanja) spreminja v novo, končno situacijo. Vsako 

pripovedovanje mora biti strukturirano in mora vsebovati nek problem. Zgodba, ki jo 

pripovedovalec pripoveduje, mora vsebovati določene prvine, kot so: besedišče, ki se nanaša 

na osebe, kraje in dogajanje; glagoli v pretekliku, sedanjiku in prihodnjiku; uporaba časovnih 

izrazov, prislovov in predložnih zvez ter odgovori na vprašanja kdo, kje, kdaj, kaj in s katerim 

namenom (Baloh, 2015).  

 

Zgodba mora biti smiselna oziroma imeti mora namen, ki ga pripovedovalec izrazi s pomočjo 

dogodka, ki ga vplete v zgodbo, oziroma zgodbo zgradi na podlagi nekega dogodka (Baloh, 

2015). Zgodbo določata dva glavna dejavnika in sicer, koherentnost in kohezivnost.  

 

2.1 Koherentnost  

 

Koherenca je logična zgradba, v kateri so razumljivo predstavljeni dogodki, misli, počutja in 

ustrezne časovno-vzorčne povezave (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Koherentnost je 
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eden izmed kriterijev besedilnosti, katerega osnova je kontinuiteta smislov (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006).  

 

Merila za razvoj koherentnosti (Bucik idr., 2009): 

 Otrok ne pove ničesar ali reče Ne vem, Ne znam ipd.  

 Zgodba, ki vsebuje enostavne opise manj kot treh slik.  

 Zgodba, ki vsebuje enostavne opise treh ali več slik.  

 Zgodba s strukturo, ki vsebuje časovno nizanje dogodkov. 

 Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi. 

 Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzorčno-posledičnih odnosov.  

 

Opisana merila si sledijo v razvojem zaporedju od enostavnih opisov slik do zgodb s vzorčno 

posledičnimi odnosi (Bucik idr., 2009). 

 

2.2 Kohezija 

 

Kohezivnost ali povezanost se nanaša na jezikovna izrazila, s pomočjo katerih med seboj 

logično povežemo dele zgodbe (npr. časovne in vzorčne veznike, kot so potem, in, medtem ko) 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

 

Merila za razvoj kohezivnosti (Bucik idr., 2009): 

A. TEMATSKA RAZPOREDITEV 

 Linearna razporeditev s tematskimi preskoki 

 Linearna razporeditev brez tematskih preskokov 

B. SREDSTVA, S KATERIMI OHRANJAMO REFERENCO 

 Dobesedno ponavljanje. 

 Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami. 

 

2.3 Pripovedovanje zgodb 

 

Pripovedovanje zgodbe lahko v predšolskem obdobju opredelimo kot vidik otrokove 

sporazumevalne/komunikacijske kompetentnosti, pri kateri je izredno pomembna njena 
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povezanost vsebine in slovnična raba jezika. Otrok želi s pripovedovanjem zgodbe naslovniku 

predstaviti njeno vsebino in nanj neposredno vplivati (Gorinšek, 2013). 

 

Otrokova zmožnost za pripovedovanje se začne razvijati ob simbolnem sistemu umetniškega 

izražanja in v simbolni igri. Pomembno je, da so otroci aktivni pri vseh dejavnostih, da 

opazujejo okolico in si na svoj način interpretirajo bistvene stvari. Po mnenju S. Engel (1995, 

v Gorinšek, 2013) je otroška pripoved otrokov lastni portret. Otrok poslušalcu sporoča svojo 

izkušnjo ali opisuje dogodek druge osebe, s tem pa nezavedno širi svoj besedni zaklad ter gradi 

lastno pripovedovalno shemo. V otrokovem pripovedovanju zgodbe se tako odraža njegov 

govorni, socialni in miselni razvoj. Otrokove prve zgodbe so enostavne, brez mentalnih 

predstav in definiranega problema, cilja in rešitve. Gre zgolj za nizanje oziroma opisovanje 

dogodkov. 

 

O pravem pripovedovanju lahko govorimo šele okoli četrtega leta starosti, ko otrokova zgodba 

že vključuje problem, afektivne teme, pomemben pa postane tudi sam junak, njegove misli in 

čustva (Marjanovič Umek idr., 2002). Baldock (2006 v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 

Podlesek, 2010) navaja pet osnovnih sposobnosti otroka, ki so pomembne za razvoj 

pripovedovanja zgodbe, in sicer sposobnost razumevanja in oblikovanja časovno 

strukturiranega zaporedja dogodkov; sposobnost razumevanja minevanja časa in zaznavanja 

časa, ki ni povezan zgolj z rutino ali ponavljajočimi se dejavnostmi; sposobnost razumevanja 

vzorčnih povezav med zaporedjem dogodkov v zgodbi; sposobnost razumevanja, da je zgodba 

vedno povezana z določene glediščne točke ter da imajo liki v zgodbi različne poglede na 

dogodke, ki se v zgodbi odvijajo in sposobnost upoštevanja pravil, ki so značilna za zgodbo v 

določeni kulturi. 

 

Zgodba je osnovna struktura organiziranja dogodkov in iskanja določenega smisla, reda in 

zakonitosti v njih. Opisuje nekaj, kar se je zgodilo, se dogaja ali se še bo zgodilo. V zgodbi so 

pomembni kvalifikatorji: kronotop, odnosi med osebami, časovno zaporedje dogodkov, 

vzorčno- posledični odnosi in odmik od predstavljene zgodbe (Gorinšek, 2013). Da to definicijo 

zgodbe prenesemo na otrokovo pripovedovanje zgodb, je potrebno razlikovati med zgodbo, v 

kateri otrok zgolj opisuje posamezne dogodke, in med pravo zgodbo. Pri tem so pomembne 

sestavine razvojne zgodbe, pri kateri otrok išče, ustvarja in povezuje različne možnosti 

smiselnega začetka zgodbe, nadaljevanja in zaključka. Otrok kot pripovedovalec po spominu 

in po slikah obnavlja zaporedja dogodkov, osebe postavlja v medsebojna razmerja in 
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identificira vzorčno posledična razmerja. Postopoma začne usvajati temeljne prvine 

pripovedovanja in sestavlja zgodbe, ki nam povedo, kaj otrok čuti, misli ali počne (Gorinšek, 

2013).  

 

Otroci lahko zgodbe pripovedujejo sami, brez slik, lahko pa si pomagajo z ilustracijami ali 

slikami, kar pripomore k bolj urejeni zgodbi, ki doseže višjo razvojno raven (Blatnik Mohar, 

2003). Za njihovo pripovedovanje so bolj spodbudne ilustracije, na katerih se dogaja nekaj 

nepredvidljivega, nepričakovanega, motečega in/ali čustveno "nabitega" (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009).  

 

Malčki začnejo pripovedovati prve zgodbe pri približno letu in pol. Takrat že uporabljajo 

dvobesedne stavke, ki otroku omogočajo nov način organiziranja, povezovanja in osmišljanja 

lastnih izkušenj in socialnih odnosov (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). 

 

Prve vsebine, ki jih malčki pripovedujejo, se nanašajo na njihovo neposredno okolje, na ljudi, 

predmete, prostor in čas. Otroci v tem obdobju pripovedujejo zgodbe, ki so jih sami doživeli, 

torej opisujejo dogodke iz svojega vsakdanjega življenja. 

 

Po tretjem letu starosti otroci pripovedujejo vse bolj strukturirane in konvencionalne zgodbe, 

ki so koherentne in kohezivne ter podprte z lastnimi miselnimi predstavami, s čimer postanejo 

fleksibilne. Štiriletniki in starejši predšolski otroci v zgodbe vključujejo simbolizem, 

metajezikovne izjave in odnosne metafore. Zgodbe gradijo kot verigo, torej se elementi zgodbe 

vključujejo drug v drugega. Zgodbe že pripovedujejo tudi v pretekliku ter z različno intonacijo 

in/ali barvo glasu posnemajo govor junakov (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

 

Po mnenju S. Engel (1995, v Gorinšek 2031) otroci pripoveduje tri tipe zgodb: zgodbe, ki so 

jih sami doživeli (osebne zgodbe), zgodbe, ki so pripovedovane v sodelovanju z drugimi in 

izmišljene zgodbe.  

 

Razvoj sheme za konvencionalno pripovedovanje zgodb se začne okoli četrtega leta starosti. 

To pomeni, da otrok takrat oblikuje misli, sklepe in sosledje dogodkov tako, da ga poslušalec 

razume (Nemec in Kranjc, 2011). Otroci pri četrtem letu starosti zgodbo torej že oblikujejo z 

nekim namenom oziroma ciljem. Zgodbo gradijo na začetni pobudi, cilj določa rdečo nit 

zgodbe, junaki imajo že značaje, motive in različna počutja. V pripovedovanje vključujejo 
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veliko afektivnih tem, tudi negativne (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2003). Iste 

avtorice so mnenja, da predšolski otroci, in sicer od tretjega do šestega leta: 

 razumejo in vedo, da pripovedovalec ni del zgodbe;  

 pojasnijo, katere so osnovne značilnosti vsake zgodbe,  

 pet- in šestletniki razmišljajo o posameznih elementih, ki sestavljajo zgodbo ter 

vrednotijo vedenje in dejanja junakov; 

 zavedajo se, da sami nadzorujejo dogodke in like v zgodbi; 

 vedo, kaj zgodbo naredi zgodbo.  

 

Cilji zgodb, ki jih otroci pripovedujejo so, da bogatijo njegovo življenje, spodbujajo njegovo 

domišljijo, mu pomagajo, da razvije svoj razum in pojasnjuje svoja čustva. Zgodba mora otroku 

nakazati rešitve problemov, ki ga mučijo. Tovrstne zgodbe bodo otroku najdlje v spominu, 

pomagale mu bodo dozorevati in ga pripravile na reševanje različnih nalog, ki ga čakajo v 

življenju (Gorinšek, 2013) 

 

2.3.1 Drugi dejavniki pripovedovanja 

 

Poleg otrokove starosti imajo na pripovedovanje pomemben učinek tudi drugi dejavniki, kot na 

primer vrsta in vsebina ilustracije in morebiten začetek zgodbe.  

 

Ilustracije, ki služijo otroku kot dražljaj za njegovo pripovedovanje so lahko realistične, 

simbolne ali shematizirane. Različne slikovne podpore so povezane z razvojnimi ravnmi zgodb 

otrok. Različni avtorji ugotavljajo, da mlajši otroci pripovedujejo zgodbe na višji ravni, ko 

imajo na voljo več različnih realističnih ilustracij, ki jih lahko razporejajo in povezujejo med 

seboj (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Število in vsebina ilustracij 

(nepričakovane, nenavadne stvari) vplivajo tudi na pripovedovanje starejših predšolskih otrok, 

in sicer pomagajo k večji koherentnosti in kohezivnosti zgodb (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2003).  

 

Na otrokovo zmožnost pripovedovanja vpliva tudi podpora staršev. Zlasti v predšolskem 

obdobju je pomembno, da se starši in vzgojitelji z otroki pogovarjajo in jim berejo ter 

pripovedujejo. Pogostost skupnega branja je pozitivno povezana z otrokovo govorno 
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kompetentnostjo, obsegom besednjaka poznavanjem značilnosti jezika v različnih zgodbah 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

3 BRALNA ZNAČKA 

 

Bralna značka je gibanje, ki se umešča v celotno prizadevanje za večjo funkcionalno pismenost 

posameznika in družbe. Kdor bere razvija svoje jezikovne in bralne sposobnosti, zna ustno in 

pisno izražati svoja čustva, misli in zahteve, ki so del preživetja. Posamezniku so z branjem 

dostopne informacije, izobrazba in širša človeška izkušnja (Saksida idr., 2000). 

 

Bralna značka v šoli je oblika tekmovanja, kjer gre za neprisiljeno obliko literarne vzgoje, ki 

mlade bralce vodi tako, da vzljubijo dobre knjige in da jim pomaga pri osebni rasti (Zupan, 

2011). Tekmovanje pri bralni znački ni tekmovanje v klasičnem smislu, kjer je samo eden 

zmagovalec. Pri bralni znački so zmagovalci vsi, ki preberejo knjige in jih v pogovoru z učitelji 

oziroma strokovnimi delavci tudi obnovijo (Zupan, 2011). Glavni namen in smisel bralne 

značke je torej motivacija mladih za branje vseh leposlovnih in strokovnih literatur ter 

oblikovanje potrebe po knjigi za zabavo, znanje in motivacijo (Jamnik, 1998).  

 

Predšolska bralna značka (v nadaljevanju PBZ) se je začela uveljavljati v šolskem letu 

1998/1999 z namenom obogatitve knjižne vzgoje predšolskih otrok (Glinšek, 2000, v Zupan, 

2011). Namen PBZ je tudi pritegniti starše, da bi brali svojim otrokom. Branje knjig krepi 

čustvene vezi v družini in blagodejno vpliva tako na starše, kot na otroke, da skupaj uživajo in 

vstopijo v domišljijski svet (Jamnik, 1998). Bistveno za PBZ je, da otrok knjige ne bere oziroma 

ni namenjena branju ampak celostnemu doživljanju zgodbe. Otroci in starši v knjižnici oziroma 

v vrtcu izberejo knjige po seznamu in jih doma skupaj večkrat preberejo. Otrok tri zgodbe, ki 

so jih prebrali doma, predstavi v vrtcu. Izbere si način, ki mu najbolj ustreza in mu je všeč, npr. 

z risbico, plesom, pesmico, pripovedjo, z izdelavo lutke ali kakšnega drugega predmeta, 

povezanega s prebrano zgodbo. Vzgojiteljica nato zabeleži uspešnost predstavitve zgodbe in na 

koncu leta otrok dobi priznanje. Ta del poteka od oktobra do junija (Jamnik, 1998).  

 

Pri PBZ v vrtcu je pomemben tudi odnos vzgojiteljice do knjig in branja, dostopnost do knjig 

in motivacija otrok. Vrtec je primeren kraj za izvajanje bralne značke, ker (Kranjc, 2000):  

 otroci veliko časa preživijo v vrtcu,  
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 se otroci navežejo na vzgojiteljico in ji zaupajo, kar je pomembno za mentorstvo, 

 vzgojiteljica lahko motivira starše na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, 

 vzgojiteljica lahko bralno značko vpleta v vsakodnevne dejavnosti, s tem pa otroke 

motivira za poseganje po knjigi in preverja njihovo uspešnost, 

 vzgojiteljica se lahko poveže z bližnjo knjižnico. 

 

Namen bralne značke je dober in koristen za otroke, vendar se lahko zgodi, da dober namen 

nima nujno zaželenih posledic. Otroci imajo notranjo motivacijo in z veseljem posegajo po 

knjigah, odrasli pa notranjo motivacijo spreobrnejo v zunanjo. V ospredju so nagrade in 

prizadevanja staršev, da bi bil njihov otrok kar najbolj uspešen (Batistič Zorec in Turnšek, 

2001). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

4 OPREDELITEV PROBLEMA  

 

V diplomskem delu sem raziskala zmožnost pripovedovanja in obnavlja zgodb v predšolskem 

obdobju. Za govorni razvoj otroka v predšolskem obdobju so najpomembnejša prva tri leta 

otrokovega življenja. Otroci se v tem obdobju naučijo izražati čustva, misli, izkušnje in ideje 

ter začnejo razumevati sporočila drugih (Kurikulum za vrtce, 1999). Pripovedovanje zgodbe je 

pomemben vidik otroke govorne kompetentnosti, ki je v celoti vezana na razumevanje in 

izražanje dekontekstualizirane vsebine ter se v predšolskem obdobju zelo hitro razvija 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010) Prve otrokove zgodbe so enostavne, brez 

mentalnih predstav, v njih še niso definirani, problem, cilj, rešitev. V večini primerov gre zgolj 

za naštevanje dogodkov. Do premika naj bi prišlo po četrtem letu starosti, ko otroci pripoveduje 

zgodbe, ki imajo nek problem afektivne teme pomemben pa je tudi junak zgodbe (Marjanovič 

Umek idr., 2002). Namen mojega diplomskega dela je ugotoviti zmožnost samostojnega 

pripovedovanja otrok, starih od tri do šest let. 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

RV 1: Pri kateri starosti otroci preidejo iz opisovanja sličic na pripovedovanje zgodbe?  

 

RV 2: Kakšne so razlike med različno starimi otroki pri pripovedovanju/obnavljanju pravkar 

slišane zgodbe s pomočjo slikanice? 

 

RV3: Ali so predšolski otroci zmožni razumljivo obnoviti pravkar slišano zgodbo? 

 

4.1 Raziskovalna metoda 

 

4.1.1 Metoda in pripomočki 

 

Za raziskovanje sem uporabila kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja, ki temelji na 

strokovni literaturi in preizkusu pripovedovanja oziroma obnavljanja zgodb za otroke 

(Marjanovič Umek in drugi, 2011). 
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4.1.2 Vzorec 

 

V raziskavo je bilo vključenih 20 otrok obeh spolov, starih od tri do šest let. Vzorec je 

sestavljalo enako število otrok vseh zajetih starostnih skupin, torej po 5 otrok, starih 3, 4, 5 in 

6 let.  

 

4.1.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Postopek sem z otroki izvedla v njihovi igralnici, ki je bila v tem čas prosta. Z otrokom sva se 

usedla za mizo, kjer sem mu prebrala zgodbo (slikanica, Priloga 1) Po prebrani zgodbi sem ga 

prosila, da mi obnovi prebrano zgodbo s pomočjo ilustracij v slikanici. Med pripovedovanjem 

sem bila tiho in se nisem vmešavala. Otrokovo pripovedovanje sem posnela z diktafonom. 

Postopek je trajal približno od 10 do 15 minut. Zapise pripovedovanja otrok sem nato s pomočjo 

vnaprej sestavljene tabele kazalnikov za ocenjevanje zgodbe (Priloga 2) analizirala ter tako 

preverila zastavljene cilje.  
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

5.1 Število uporabljenih besed 

 

Najprej me je zanimalo, koliko besed so pri pripovedovanju uporabili različno stari otroci. 

 

 

Graf 1: Število besed 

 

Pri kriterijskem dejavniku število besed so največ besed uporabili šestletniki, in sicer v 

povprečju 103,4. Najmanj besed so v pripovedovanju uporabili triletniki, v povprečju 30,4 

besed. Najmanjša razlika, 6 točk, je bila med štiri- in petletniki, največja pa med pet- in 

šestletniki, in sicer so v svojem pripovedovanju slednji uporabili 37,2 več besed. Število besed 

narašča glede na starost, kar je z razvojnega vidika tudi pričakovano, saj starejši kot so otroci 

uporabljajo verbalno komunikacijo. To posledično privede do širjenja besednega zaklada ter 

uporabe večih besed v stavku.  

 

Nadalje sem ugotavljala, v kolikšni meri otroci uporabljajo pri pripovedovanju različne besede.  
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Graf 2: Število različnih besed 

 

Kot je razvidno iz grafa, so največ različnih besed uporabili šestletniki, v povprečju 57,4, 

najmanj pa triletniki. Pri tem kriteriju vidimo največjo razliko med pet in šestletniki, slednji so 

v zgodbi uporabili 19,8 več besed. Najmanjša razlika, 4,2 točke, pa je bila med štiri in petletniki. 

Kot pri prejšnjem kriteriju tudi pri teh rezultatih vidimo, da število različnih besed narašča glede 

na starost, saj naj bi triletniki uporabljali od 900 do 1000 besed, šestletniki pa kar 2600 različnih 

besed (Nemec in Kranjc, 2011).  
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5.3 Vrsta in dolžina povedi 

 

Pri tem kriteriju me je zanimalo, kolikšna je povprečna dolžina povedi pri različno starih 

otrocih. 

 

Graf 3: Povprečna dolžina besed 

 

Podatke za kriterij povprečna dolžina povedi sem dobila tako, da sem preštela vse besede in vse 

povedi ter nato drugo delila s prvim. Na ta način sem dobila povprečno vrednost za dolžino 

povedi, ki se meri s številom besed. Najdaljše povedi so imeli šestletniki, in sicer 8 besed na 

poved. Najkrajše povedi, 4,7 besed na poved, pa so tvorili triletniki. Največja razlika se je 

pojavila med pet in šestletniki in to za 1,3 besed na poved. Najmanjša razlika pa je bila med 

štiri in petletniki, zgolj 0,7 besed. Pri dolžini povedi se je zopet izkazalo, da otroci starejši kot 

so, daljše stavke izoblikujejo. Dobljeni rezultati se skladajo z ugotovitvami drugih avtorjev, ki 

pravijo, da otroci stari od tri do štiri leta uporabljajo v povedi povprečno 4-5 besed, medtem ko 

pet- do šestletniki tvorijo 5-6 besedne povedi (Marjanovič Umek, 1990).  

 

Nadalje sem ugotavljala, koliko priredno zloženih povedi tvorijo različno stari otroci. 
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Graf 4: Število priredno zloženih povedi 

 

Največ priredno zloženih povedi (7,6) so izoblikovali šestletniki, najmanj pa triletniki, in sicer 

1,8. Štiri in petletniki so imeli v povprečju enak rezultat, in sicer 4,2 priredne povedi na zgodbo, 

čemur menim, da je razlog premajhen vzorec otrok. Šestletniki so uporabili 3,4 več prirednih 

povedi kot petletniki. Več uporabljenih prirednih veznikov lahko povežemo s povprečno 

dolžino povedi, saj več kot je v povedi priredij, tem daljša je poved.  

 

Zanimalo me je tudi, koliko podredno zloženih povedi so različno stari otroci uporabili v 

zgodbi. 
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Graf 5: Število podredno zloženih povedi 

 

Pri kriterijskem dejavniku število podredno zloženih povedi so le-teh v svojem pripovedovanju 

največ uporabili šestletniki, in sicer v povprečju eno tako poved. Nasprotno pa podredno 

zložene povedi ni uporabil noben triletnik. Manjša razlika (0,2) je bila med štiri in petletniki, 

večja (0,6) točk pa med pet in šestletniki. Rezultati kažejo, da število uporabljenih podrednih 

veznikov narašča glede na starost.  

 

Ugotavljala sem, koliko enostavčnih povedi so v zgodbi uporabili otroci, stari od tri do šest let.  
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Graf 6: Število enostavčnih povedi 

 

Število enostavčnih povedi za razliko od vseh predhodnih primerjav ne narašča glede na starost. 

Več takih povedi je bilo pri štiriletnikih kot pri triletnikih; pri petletnikih enako kot pri 

štiriletnikih; pri šestletnikih pa manjše. Tak rezultat je posledica dejstva, da se s starostjo 

povečuje delež zloženih povedi (Grafa 3 in 4), zato upada delež enostavčnih povedi. 
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5.5 Uporaba in število veznikov 

 

Nadalje sem ugotavljala, v kolikšni meri različno stari otroci uporabljajo priredne veznike. 

 

 

Graf 7: Število prirednih veznikov 

 

Pri kriteriju število prirednih veznikov imata po dve starostni skupini enak rezultat, in sicer tri 

in šestletniki, to je 0,2 veznika na povedi. Štiri in petletniki, niso uporabili nobenega prirednega 

veznika. Pri tem je zanimivo, da uporaba prirednih veznikov ne narašča glede na starost, kot bi 

lahko pričakovali. Po mojem mnenju je to posledica premajhnega vzorca raziskovancev.  

 

Zanimalo me je tudi, v kolikšni meri različno stari otroci uporabljajo podredne veznike. 
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Graf 8: Število podrednih veznikov 

 

Kot je razvidno iz grafa, število podrednih veznikov s starostjo narašča. Še posebej velik 

preskok vidimo pri šestletnikih. Da triletni otroci niso uporabili niti enega podrednega veznika 

ni presenetljivo, saj smo kot podredne veznike šteli le tiste, ki izražajo vzorčno-posledično 

razmerje. Le-to pa začnejo razumeti otroci od četrtega leta dalje (Bucik idr., 2009). 
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5.7 Prepoznavanje dogodkov v zgodbi 

 

Na koncu pa me je zanimalo, koliko dogodkov bodo različno stari otroci v zgodbi prepoznali. 

 

 

Graf 9: Število prepoznanih dogodkov 

 

Šestletniki so prepoznali največ dogodkov v zgodbi, in sicer kar 12,4 (88,57%) od 14-ih. 

Najmanj dogodkov, zgolj 3,4 oziroma 22,86% pa so prepoznali triletniki. Drugi po številu 

prepoznanih dogodkov so bili štiriletniki, prepoznali so 10,4 dogodkov (74,2%), na tretjem 

mestu pa petletniki, ki so dosegli 9,6 točk (68,57%). Pri vseh se je vsebina večinoma ujemala z 

zgodbo. Triletniki so sicer nekaj našteli ali pa si izmislili glede na ilustracijo, štiriletniki so že 

sledili vsebini zgodbe, čeprav so bolj kot ne le naštevali stvari in dogodke. Petletniki so s 

pomočjo slikanice pripovedovali bolj »po svoje« vendar so sledili dogodkom v zgodbi. 

Šestletniki so imeli rdečo nit, zgodbo so povedali od začetka do konca. Zanimivo je, da so 

štiriletniki prepoznali več dogodkov v zgodbi kot petletniki. Menim, da je zato, ker so 

štiriletniki bolj naštevali dogodke oziroma stvari, ki so jih videli na ilustracijah, medtem ko so 

se petletniki že zavedali, da pripovedujejo potek zgodbe. Lahko pa je razlog tudi premajhen 

vzorec. 

 

V zelo podobni raziskavi so, Marjanovič Umek idr. (2011), branje ilustracij oziroma 

pripovedovanje razdelili na štiri razvojne ravni: 

3,2

10,4
9,6

12,4

0

2

4

6

8

10

12

14

3 4 5 6

št
ev

il
o

 d
o

g
o

d
k
o

v

starost otrok

Število prepoznanih dogodkov

Nizi 1



28 

 perceptivna rekognicija (naštevanje predmetov, stvari, oseb, živali, ki so na ilustraciji); 

 nepopoln opis (v govoru otrok zasledimo statični opis ilustracij oziroma nizanje 

opažanja; 

 elaboriran govor (otrok zazna vse odnose na ilustraciji; ilustracijo bere kot aktivno 

dogajanje); 

 povezovanje dogajanja na ilustracijah (otrok povezuje dogajanje na ilustracijah; otrok 

vsako ilustracijo dekodira kot aktivno dogajanje, vse to pa poveže v logično zaporedje). 

 

Na osnovi v tej raziskavi dobljenih rezultatov lahko zaključim, da so v povprečju triletniki na 

ravni perceptivne rekognicije, štiriletniki na ravni nepopolnega opisa, petletniki na ravni 

elaboriranega govora ter šestletniki pa že zmorejo povezovati dogajanja na slikah. Zanimivo se 

mi zdi, da pri triletnikih izstopa fantek Peter (priloga 3), ki v pripovedovanju ni našteval stvari 

na ilustracijah, temveč si je zgodbo izmislil. Tudi štiriletna deklica Lina je v svoji starostni 

skupini izjema, saj je svoji zgodbi dodala čustvo, s tem ko je prepoznala, da je dedek vesel, ko 

je našel svojo rokavico. Pri petletnikih je iz povprečju izstopal deček Simon (priloga 3), ki je v 

svoji zgodbi večinoma le našteval stvari in ni zaznal vseh odnosov na ilustraciji. 
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6 SKLEP 

 

Namen mojega diplomskega dela je bil ugotoviti zmožnost samostojnega pripovedovanja ob 

slikanici različno starih predšolskih otrok. Ocenjevala sem tudi, pri kateri starosti so zmožni 

samostojno pripovedovati pomensko smiselno zgodbo oziroma obnoviti slišano. 

 

Med izvajanjem raziskave sem pričakovano ugotovila, da so precejšne razlike v pripovedovanju 

med tri, štiri, pet in šestletniki. Triletniki uporabljajo manj besed, večinoma se besede 

ponavljajo, tudi stavki so večinoma krajši. Otroci, stari tri leta večinoma opisujejo, kar vidijo 

na ilustracijah in zgodb ne pripovedujejo koherentno in kohezivno. Triletniki so prepoznali zelo 

malo dogodkov, prikazanih v slikanici, naštevali so predvsem stvari oziroma živali na ilustracij.  

 

Štiriletniki so bili v pripovedovanju že bolj suvereni, uporabljali so več besed, daljše oziroma 

sestavljene stavke, v njihovih zgodbah je bilo zasledenih več veznikov. Prepoznali so več 

dogodkov, zgodbe so bile bolj koherentne in kohezivne, čeprav je še vedno prevladovalo 

naštevanje in opisovanje stvari/oseb/živali na sliki. Zanimivo pa je, da so v povprečju štiriletniki 

prepoznali več dogodkov kot petletniki, kar je lahko posledica premajhnega števila 

raziskovancev (Graf 7). 

Petletniki so bili pri pripovedovanju dokaj precej podobni štiriletnikom, pri ocenjevanju po 

kriterijih preizkusa so imeli pogosto enak oziroma zelo podoben rezultat. Razlik med štiri in 

petletniki ni bilo pri uporabi priredno zloženih povedi (Graf 2) in prirednih veznikov (Graf 5) 

ter pri porabi enostavčnih povedi (Graf 4), pri drugih kriterijih pa so pa so bile razlike zelo 

majhne. Kljub temu so imeli v povprečju bolj bogato besedišče, daljše stavke, uporabljali so 

več veznikov in boljše povezovali dogodke v zgodbi. Njihove zgodbe so bile v večini bolj 

koherentne in kohezivne kot zgodbe štiriletnikov, vendar je tudi pri njihovih pripovedovanjih 

prevladalo naštevanje dogodkov.  

 

Šestletniki so imeli najbolj bogato besedišče, veliko povedi, uporabljali so veznike, s katerimi 

so povezovali dogodke v zgodbi. Prepoznali so skoraj vse dogodke, zgodbe so pripovedovali 

bolj povezano, bile so tudi bolj koherentne in kohezivne kot zgodbe mlajših otrok. Večina 

zgodb je imela tudi začetek in zaključek. Vendar pa sem tudi pri šestletnikih opazila naštevanje 

živali oziroma dogodkov.  

 



30 

V raziskavi me je zanimalo, pri kateri starosti otroci preidejo iz opisovanja ilustracij na 

prepovedovanje zgodb. Kljub majhnemu številu opazovancev menim, da je ta prehod viden pri 

petletnikih, ko pri zgodbah, kljub naštevanju in opisovanju ilustracij že zasledimo rdečo nit 

zgodbe, ki je dovolj razumljiva in so že vidni vsi odnosi na ilustracijah. 

 

Iz podatkov, ki sem jih pridobila z raziskavo, lahko sklepamo, da je preskok v pripovedovanju 

precej velik med tri in štiri letniki ter med pet in šestletniki. Razlike pri obnavljanju zgodb se 

pojavijo v dolžini, strukturi in stilu. Štiri in petletniki pa so glede pripovedovanja zgodb na 

približno istem nivoju. To je odgovor na moje drugo raziskovalno vprašanje glede razlik pri 

pripovedovanju/obnavljanju zgodb s pomočjo ilustracij.  

 

Odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje, ali so predšolski otroci zmožni razumljivo obnoviti 

pravkar slišano zgodbo, je odvisen od starosti otrok. Glede na mojo raziskavo, triletniki in 

štiriletniki še niso zmožni razumljivo obnoviti pravkar slišane zgodbe, pri petletnikih je zgodba 

razumljiva, če ji slediš z ilustracijami, šestletniki pa zgodbo pripovedujejo dovolj razumljivo, 

da jim lahko slediš brez slikanice. 

 

Kljub majhnemu vzorcu raziskovancev se moje ugotovitve skladajo z ugotovitvami 

strokovnjakov. Otroci med tretjim in četrtim letom starosti razvijejo shemo za konvencionalno 

pripovedovanje zgodbe, po četrtem letu pa otroci zgodbe že oblikujejo v celoto z nekim ciljem. 

Zgodba ima nek začetek, cilj določa rdečo nit zgodbe, opisujejo osebe, motive, počutja. V 

pripovedovanje lahko vključujejo tudi negativne teme, pomembna pa so jim tudi čustva in misli 

junakov. Starejši otroci, pet- in šestletniki, razumejo, da pripovedovalec ni del zgodbe, temveč, 

da zgodbo le pripoveduje, zavedajo se, da sami nadzorujejo zgodbe in osebe v njej ter vedo, kaj 

zgodbo naredi zgodbo. Z razvojno-psihološkega vidika, je tudi značilno, da mlajši otroci 

pripovedujejo zgodbe, v katerih nizajo in opisujejo dogodke, saj je mišljenje triletnika še v 

veliki meri povezano z izkušnjami in vizualizacijami (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2003). Zato rezultati moje raziskave, kjer rezultati večinoma naraščajo s starostjo niso 

presenetljivi in nepričakovani. 

 

Pri predšolski bralni znački (PBZ) vzgojiteljice od otrok večinoma zahtevajo obnovo zgodbe, 

kar pa z razvojnega vidika ni najbolj ustrezno. Vzgojiteljicam bi moralo biti dovolj že to, da 

otrok ob spodbudi opazuje ilustracije in jih brez pritiska oblikuje v zgodbo, ki pa ni nujno enaka 

vsebini knjige (Fister, Rozman in Zupan, 2015). PBZ ima glede širjenje besedišča, 
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pripovedovanja in obnavljanja zgodb pozitiven vpliv, saj s književno vzgojo v vrtcu otroci širijo 

besedni zaklad, se vživijo v knjiženega junaka, spoznajo svet okoli sebe in iščejo sebe v njem 

(Praprotnik, 2018).  

 

Največja kritika predšolske bralne značke je tekmovalnost oziroma nagrada na koncu. Težava 

se pojavi, da če otroci delajo nekaj samo zaradi nagrade, ob tem pade oziroma se izgubi notranja 

motivacija (prav tam). Problematičen pa je tudi vidik predstavljanja zgodb. Vzgojiteljice pri 

svojem delu pogosto ne upoštevajo načela strokovne utemeljenosti kurikuluma ter načela 

enakih možnosti in spodbujanja različnosti med otroki, saj večinoma zahtevajo, da otroci 

predstavijo vsebino zgodbe pred vsemi otroki, redkeje otroci zgodbo obnovijo le vzgojiteljici 

(Batistič Zorec, 2019). Strinjam se tudi z izjavo M. Batistič Zorec (prav tam), da bi bilo 

potrebno predšolske otroke naprej spodbujati, da pripovedujejo o vsakdanjem življenju doma 

in v vrtcu ter jih spodbujati h kronološko ustrezni in poslušalcu razumljivi pripovedi. 

Obnavljanje prebranih zgodb, kot se večinoma izvaja PBZ, pa bolj sodi v šolo kot v vrtec, 

povsem neprimerno pa je za otroke stare tri ali štiri leta. Če pa otrok predstavi knjigo, lahko 

npr. pove, kaj mu je bilo v knjigi všeč, kdo nastopa ipd. PBZ bi morala biti le en izmed načinov, 

kako otroku približati knjigo in to brez pritiska obnove ali nagrade na koncu. Glavna bi morala 

biti notranja motivacija, spoznavanje novih svetov in junakov ter dogodivščin, ki jih v knjigah 

ne manjka. 

 

Ljubezen do knjig, književne vzgoje je treba negovati, spodbujati, otrokom omogočiti dostop 

do kvalitetnih slikanic, primernih za njihovo starost. Moramo pa jim biti tudi zgled, s knjigami 

ravnati spoštljivo, pripovedovati zanimivo in tudi otrokom omogočiti prosto besedo, ko si to 

želijo. 
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9 PRILOGE 

 

9.1 Priloga 1: ZGODBA IN ILUSTRACIJE 

 

Dedek je šel po gozdu, za njim je tekel psiček. Med potjo je dedek izgubil rokavico. Teče mimo 

miška, zagleda rokavičko, zleze vanjo in reče: 

»To bo domek moj.« 

Takoj nato priskaklja skok-skok-skok žaba in vpraša: 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz, mala miška. Kdo si pa ti?« 

»Jaz sem žabica Skokica. Vzemi še mene k sebi.« 

»Kar pridi!« 

Tako sta se obe naselili v rokavički. 

Mimo priskaklja zajček, zagleda rokavičko in vpraša: 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz, mala miška in žabica Skokica. Kdo si pa ti?« 

»Jaz sem zajček Dolgouhec, sprejmita še mene k sebi.« 

»Kar pridi.« 

Zdaj so že trije domovali v rokavički. Priteče lisica. 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz, mala miška, žabica Skokica in zajček Dolgouhec. Kdo si pa ti?« 

»Jaz sem lisica Zvitorepka. Sprejmite še mene k sebi.« 

»Kar pridi!« 

Zdaj so že štirje stanovali v rokavički. Pridirja volk, ustavi se pred rokavičko in vpraša: 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz, mala miška, žabica Skokica, zajček Dolgouhec in lisica Zvitorepka. Kdo si pa ti?« 

»Jaz sem volk Požeruh. Sprejmite še mene.« 

»Kar pridi!« 

In zleze še volk v rokavičko – zdaj jih je že pet. Kar jo primaha merjasec. 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz, mala miška, žabica Skokica, zajček Dolgouhec, lisica Zvitorepka in volk Požeruh. Kdo si 

pa ti?« 

»Jaz sem merjasec Dolgorilec. Vzemite še mene k sebi!« 
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Prava pokora – vsak bi rad v rokavičko. 

»Saj ne boš mogel noter.« 

»Bo že kako, kar pustite me.« 

»No, naj bo! Poskusi!« 

Še merjasec je zlezel v rokavičko. Zdaj jih je bilo že šest. Tako so bili na tesnem, da se niti 

ganiti niso mogli. 

Nenadoma so začele pokati veje. Iz gošče je prilomastil medved in zarjovel: 

»Kdo stanuje v rokavički?« 

»Jaz, mala miška, žabica Skokica, zajček Dolgouhec, lisica Zvitorepka, volk Požeruh in 

merjasec Dolgorilec. Kdo si pa ti?« 

»Hu-hu! Nekam precej vas je! Jaz sem medved Kosmatinec, sprejmite še mene k sebi.« 

»Kako neki, prijatelj? Saj smo že mi hudo na tesnem.« 

»Bo že kako!« 

»No, pa zlezi. Ampak previdno!« 

Zdaj je še medved zlezel v rokavičko. Bilo jih je sedem in rokavička je bila tako natlačena, da 

je kar pokala po šivih. 

Doma je dedek hotel natakniti še drugo rokavičko. Išče, išče, rokavičke nikjer. Obrnil se je in 

vrnil, da jo bo poiskal. Psiček je stekel naprej. Teče, teče in vidi: rokavička leži na tleh in miga, 

kakor da je živa. Psiček pa: hov-hov-hov. 

Živali so se prestrašile, planile iz rokavičke in stekle po gozdu, da so se jim pete kar bliskale. 

Dedek je prišel in zagledal svojo rokavičko. O, kako je bil vesel! Spravil jo je v žep in nikoli ni 

izvedel, kaj se je godilo medtem. 
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Ukrajinska pravljica 
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9.3 Priloga 2: KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZGODB (prirejeno po 

Marjanovič Umek idr., 2011)  

 

 ŠTEVILO BESED: št. samostojnih besed v zgodbi, ki so poleg polnopomenski 

(SAMOSTALNIK, PRIDEVNIK GLAGOL IN PRISLOV), tudi PREDLOG (v; nad; 

pod), ČLENKI (da, ne, tudi), MEDMETI (avč; uh) in VEZNIKI (in; zato; ker; ki) 

 ŠTEVILO RAZLIČNIH BESED: gre za št. različnih besed v zgodbi, pri čemer se za 

isto besedo štejejo tudi različne oblike iste besed: npr. različni skloni, št. Osebe, čas (ko 

se zamenja končnica), pomanjševalnice. Kot različna beseda, se šteje beseda z drugo 

predpono (pisati- prepisati) in stopnjevanje besede (velik, večji) 

 POVPREČNA DOLŽINA POVEDI: glede na vse povedi v zgodbi. 

 ŠTEVILO PRIREDNO ZLOŽENIH POVEDI: št. priredno zloženih povedi v zgodbi, 

ki so sestavljene iz dveh ali več enakovrednih stavkov. Glede na veznik, ki jih povezuje 

ličimo VEZALNO priredje (in; ter; pa), LOČNO (ali-ali), PROTIVNO (pa; toda; 

vendar; a; ampak; temveč), POJASNJEVALNO )in sicer; saj; namreč) in SKLEPALNO 

(zato; torej). 

 ŠTEVILO PODREDNO ZLOŽENIH POVEDI: št. podredno zloženih povedi, ki so 

sestavljene iz enega glavnega stavka in enega ali več odvisnih stavkov. Ločimo: 

PREDMETNI (ki; kateri), KRAJEVNI (kjer; kamor; koder), ČASOVNI (ko; medtem 

ko; kadarkoli), NAČINOVNI (s tem da; ne da; da), POGOJNI (če; ko; le da), 

DOPUSTNI (čeprav; četudi) VZORČNI (ker) in NAMERNI (da) 

 DELEŽ ENOSTAVČNIH POVEDI: gre za delež enostavčnih povedi v zgodbi, med 

katere štejemo vse povedi z ENIM POVEDKOM pa tudi PASTAVKE, torej 

SAMOSTALNIŠKE POVEDI (Dedek), PRIDEVNIŠKE (Lep.), PRISLOVNE 

(Dobro.), GLAGOLSKE Z NEOSEBNO GLAGOLSKO OBLIKO (Tiho biti.) 

MEDMETNE (uh.) in ČLENKOVNE. (Ja.) 

 RABA PRIREDNIH VEZNIKOV: VENDAR; ALI; ZATO; SAJ; AMPAK, TODA 

 RABA PODREDNIH VEZNIKOV: VZORČNO-POSLEDIČNO RAZMERJE (ker; da 

lahko da; tako da) 

 ŠTEVILO DOGODKOV: 14 
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9.5 Priloga 3 PRIPOVEDI OTROK PO PREBRANI ZGODBI 

 

Imena otrok so izmišljena. 

 

PETER, 3 leta (začel na sredini) 

Volk je jezen, zato ker je prišel po otroke. Tudi medved si je nekaj kupil. Vsi so zaspali. Dedek 

mraz je prinesel darilo. Konec. 

 

TIM, 3 leta 

Kuža teče, v gozdu. Sneg je pa drevesa so. Žaba in Miška pijejo čaj. Pol ni bilo nič 

 

ERAZEM, 3 leta  

Tukaj je zima. Kaj je pa to neka miš. Žabe spijo, zajec skače. Ena miš se igra po snegu. Volk 

teče po snegu in lisico lovi. En medved smrči. Dedek mraz ima ribico v roki. Konec. 

 

JANJA, 3 leta  

Med Drevesi hodi dedek mraz. Žaba in miš klepetajo in pijejo čaj. En zajec pride. Medved lovi 

miško, en medved jo posluša. Vsi mladički se igrajo in spijo. Konec. 

 

ŠPELA, 3 leta 

Dedek mraz je v gozdu. Miška je vidla neki. Z žabo so pile čaj. Je bil še zajec. Pa Lisica je 

pršla. In volk. Medved je pršu notr in vsi so spali. Je pršu kuža in so se skrili. Dedek je neki 

držou u roki.  

 

MIMA, 4 leta 

Stric pa volk beži. Striček pa volkec. Miška je tle. Tle je žaba in miška pijeta kavo. Tle ni 

nobenga not, tuki je pa zajček. Tle je volk pa lisica. Tle je spet miška, pa žaba pa lisica pa volk. 

Pa so vsi pršli in so šli spat. Sedem jih je bilo. Pa je pršu volk pa so se skril. Pa striček je imel 

v roki rokavico.  

 

JULIJA, 4 leta 

Dedek je hodu po gozdu. Je vidu volka. Miška je neki našla. Miška in žaba so pile čaj. Pa je 

zajček pršu in pol še lisica. Pa volk je pogledou kaj tu je. Pa neka taka svinja je šla do rokavice. 
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Pa medved je pršu. In usi so spali. Pa je pršu tak velik volk pa jih je ustrašu pa so zbežali. Dedek 

je prjeu rokavico.  

 

LIAM, 4 leta. 

Je biu stric pa sneg je biu. Pa nek kuža je teku. Je pršla miška pa je vidla neki. Je pršla žaba in 

so pile čaj. Pa zajček je biu pa lisica pa volk. Pa nek čudn medved. Medved je povohou 

rokavico. So vsi spali. Je pršu kuža pa so zbežal. Je stric dvignu.  

 

LINA, 4 leta 

Dedek mraz je biu pa kuža. Sta šla v gozd. Je miška neki vidla. So ble žabica in miške. So pile 

čaj. Je pršu zajček pa lisica. Pa volk je neki vidu. Merjasec je povohou. So vsi spali skupej. Je 

pršu kuža pa so se vsi prestrašili in so kr zbežal. Dedek je biu veseu, ker je najdu rokavico. 

 

JOSIP, 4 leta. 

Dedek je hodu po gozdu pa sneg je padal. Je vidla miška rokavico. Žabica je šla na obisk k 

miški in so pile čaj. Je rokavico pogledal še zajec, pa lisica pa volk pa svinja. Medved je 

rokavico kr povohou. So vsi spal. Je pršu kuža in so vsi se skril. Dedek je dvignu rokavico.  

 

ŽIGA, 5 let.  

Dedek je šel v gozd na sneg. Bil je tut volk. Miška je vidla rokavico. Prišla je še žabica v 

rokavico. Pile so čaj. Prišel je še zajec. Tut v rokavico. Pol je prišla še lisica. Pa volk in divji 

prašič je šel v rokavico. Medved ni mogu it not. Pa so spal. Pol so pa vsi šli stran. Pa je dedek 

zagrabu rokavico in jo gor na roko dal.  

 

HANA, 5 let. 

Volk je zbežal pa ga je dedek lovil. Pol je pa miška vidla tega snežaka (rokavico). In žabica je 

k miški prišla. In potem je zajček vidu tega snežaka in potem je volk tudi ga vidu in medved. 

Pa so se vsi ulegli in zaspal, dokler ni žabica skočila in so vsi zbežali. Pa je prišel stric in uzel 

rokavico.  

 

SIMON, 5 let 

Dedek in kuži. Kuži je tekel daleč. Rokavica. Miška je vidla rokavico. Miška in žaba so pile 

čaj. Zajček je vidu še eno rokavico pa zajček in rokavica. Merjasec je videl tut rokavico in šu 
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notr. Tut volk je vidu in šu v rokavico. Medved je dal rokavico na nos. Vse živali so spale. Ene 

živali so zbežale, ker je biu kuži. Dedek je vzel rokavico in jo odnesel domov.  

 

GREGOR, 5 let 

Tam je stric, ki hodi. Pa drevo pa kuža je biu. Miška je vidla rokavico in šla notr. Na obisk je 

prišla žaba. So pile čaj. Pa zajec je vidu rokavico pa lisica je prišla. Pol je pa volk pršu med 

drevesi. Pa svinja je šla notr v rokavico. Medved jo je povohal. So spali. Je prišel kuža in so vsi 

zbežali. Pa stric je dvignu rokavico.  

 

TINKARA, 5 let 

Kužek pa dedek sta v gozdu. Pa je miška vidla rokavico. Pol je prišla pa žabica in so pile čaj. 

In zajec je pršu v rokavico. Pa lisica in ta volk. Pa merjasec je pršu pogledat rokavico. Medved 

je tut notr pogledou pa se je zataknu. Pa so vsi skupaj spali. Pa je pršu kuža in so zbežali. Dedek 

je dvignu rokavico in šel domov.  

 

MANCA, 6 let 

Dedek in kuža sta šla na sprehod v gozd. Miška je našla rokavico. Je šla kr notr. Na obisk je 

prišla žabica, miška je skuhala kavo. Mimo je prišel zajček in šel tut on v rokavico. Pa lisica je 

šla tudi pogledat kaj delajo. Je izza dreves prišel volk in je šel tut on v rokavico. Pa stric 

merjasec je prišel na obisk. Medved je prvo povohal pa vidu kdo je notr in pol šu tut on not. 

Vsi skupaj so zaspali. Kuža je pritekel in vse prestrašu. Dedek je videl svojo rokavico in jo je 

dvignu in odnesel domov.  

 

PATRIK, 6 let 

Dedek in kuža sta šla na sneg se igrat. Dedek je zgubu rokavico. Miška je našla rokavico in šla 

notr. K njej je prišla žabica in so pile čaj. Prišel je tut zajček in šel tut on v rokavico. Lisica je 

šla v rokavico in volk tut. Divji prašič se je tut odloču, da bo šel v rokavico. Medved je kumej 

zlezu v rokavico. Malo so se igrali in nato vsi skupaj so zaspali. Kuža pršu do rokavice in vse 

prestrašu. Dedek je dvignu rokavico in šel domov.  

 

JURE, 6 let 

Dedek in kuža sta šla na sprehod v gozd. Padal je sneg. Dedek je zgubu rokavico. Miška je vidla 

rokavico in šla notr. V rokavico je prišla še žaba. Pile so čaj. Tudi zajček je prišel v rokavico. 

Zdaj so bili že trije. Lisica je videla rokavico in šla tut ona notr. Imeli so se lepo, saj je bilo notri 
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toplo. Mim dreves je prišel še volk. Pa je šu tut on not k je blu toplu. Pa merjasec je imel samo 

vrečo pa je šu še on notr. Pa medved se je kumej stlaču. Vsi skupaj so utrujeni zaspali. Pa je k 

rokavici priteku kuža in zalajal. Vse živali so se ustrašile in bežale. Tako je dedek dobil nazaj 

svojo rokavico.  

 

KSENIJA, 6 let 

Stric je šu v gozd. Uzuni je biu sneg. Daleč stran je vidu volka. Padla mu je rokavica, ker se je 

ustrašu. Miška je najdla rokavico in šla vanjo. K sebi je na čaj povabila prijateljico žabico. 

Prišel je še zajček in lisica. Volk je slišal, da se majo lepo in je šu še on zravn. Mimo je prišel 

divji prašič in se jim pridružil. Zavohal jih je medved Brundo in zlezel v rokavico. Skupaj so 

se pocrkljali in zaspal. Zbudu jih je kuža in vsi so stekli stran. Stric je dvignu rokavico in jo 

odnesu domov. 

 

ROBERT, 6 let 

En dan je šu dedek s kužatom na sprehod v gozd. Biu je sneg. Dedek je taku hitel, da je zgubu 

rokavico- Mim je prišla miška in ker jo je zeblu se je skrila v rokavico. Tut žaba se ji je 

pridružila in spile so čaj. Zajček je tut hotu v rokavico in so mu pustile. To je videla lisica in šla 

tut ona notr. Pa volk in merjasec tut. Medved je biu debel taku, da je kumej not pršu. Blu jim je 

toplu pa so kr zaspal. Prišel je kuža, dvakrat zalajal in vse živali so zbežale daleč stran. Dedek 

je dubu rokavico in ga ni več zeblu v roke.  

 

 


