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POVZETEK
Človek postaja pismen skozi daljše časovno obdobje. Od zgodnjega otroštva dalje poteka
seznanjanje z branjem in pisanjem spontano in neformalno. Z vstopom v šolo pa se prične
proces formalnega opismenjevanja, ki poteka načrtno in sistematično.
Namen empirične raziskave je bil ugotoviti, kakšna je zmoţnost pisanja besed (ime) in besedil
(voščilo, seznam) ob vstopu v prvi razred devetletne osnovne šole in ali je odvisna od spola
otrok, bivanja v mestu ali na podeţelju, izobrazbe staršev ter prisotnosti starejših bratov in
sester. Vzorec je vključeval 108 prvošolcev, 50 dečkov in 58 deklic, ki so prihajali iz
podeţelskih in mestnih krajev.
Dobljeni rezultati so pokazali, da večina otrok ob vstopu v šolo ţe zna napisati svoje ime,
večji del pa tudi voščilo in seznam. Za najpomembnejši dejavnik, od katerega je odvisna
zmoţnost pisanja besed in besedil ob všolanju, se je izkazala izobrazba staršev.

Ključne besede: pismenost, začetno opismenjevanje, otrokov spol, kraj bivanja, izobrazba
staršev, starejši sorojenci

THE ABILITY TO WRITE WORDS AND TEXTS ENTERING
THE FIRST GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL

SUMMARY

A man is becoming literate over a longer period of time. From an early age we are
spontaneously and informally becoming familiar with reading and writing. The beginning of
school education is the start of formal literacy process that is taking place in a planned and
systematic way.
The purpose of this empirical research was to determine the ability of children to write words
(name) and texts (greetings, list) at the beginning of the first grade of nine-year elementary
school and to determine if that depends on children’s gender, their place of residence (city or
village), parents’ education and the presence of older siblings. The study included 180 first
graders: 50 boys and 58 girls who came from rural areas as well as they came from the cities.
The results obtained indicated that the most of the children can write their name at the
beginning of the school, the most of them are also able to write a greeting or a list. It has been
proven that the parents’ education happens to be the most important factor from which the
children’s ability to write words and texts at the beginning of elementary school depends.

Keywords: literacy, initial literacy, child’s gender, place of residence, parents’ education,
older siblings
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1 UVOD
S pisnim jezikom se otrok srečuje ţe od rojstva dalje. V okolju, v katerem ţivi, ga spremlja na
vsakem koraku. Prvi stik otroka s pismenostjo tako predstavljajo napisi ob cestah, v
trgovinah, na raznih ustanovah, znanih embalaţah, hkrati pa otrok opazuje tudi odrasle pri
branju knjig, časopisov ter pisanju vsakodnevnih besedil, kot so nakupovalni seznam, voščilo,
vabilo ... Ob tem spoznava, da ima pisanje določen pomen in da predstavlja način, s katerim
nekomu nekaj sporočimo. Z zgledom lahko spodbudimo otrokovo radovednost in ţeljo, da se
tudi sam preizkusi v pisanju. Za razvoj porajajoče se pismenosti je zato najpomembnejše
pridobivanje izkušenj z branjem in pisanjem. Pomembno vlogo pri tem imajo starši, ki naj bi
otroka čim bolj neprisiljeno vključevali v vsakdanje aktivnosti, in ga z igro seznanjali z
raznimi oblikami pisnih dejavnosti. Prvi otrokovi pisni poskusi bodo sicer bolj podobni
čačkam, a bo čez čas v njih ţe moč opaziti tudi prve črke.
Obdobje porajajočega se pisanja traja vse predšolsko obdobje, vse do vstopa otroka v šolo, ko
se prične formalno učenje pisanja. Proces učenja branja in pisanja poteka celotno prvo
vzgojno-izobraţevalno obdobje. V prvem razredu otroci spontano in skozi igro razvijajo
predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, v drugem razredu pa se prične
sistematično opismenjevanje po analitično-sintetični metodi z elementi globalne metode.
V diplomskem delu ţelim prikazati potek pridobivanja pismenosti od najzgodnejših spontanih
poskusov do sistematičnega opismenjevanja. Namen empirične raziskave pa je preveriti,
kakšna je zmoţnost pisanja šestletnikov ob vstopu v šolo ter od katerih dejavnikov okolja je
odvisna. Znano je namreč, da je pri otrokovih prvih poskusih pisanja najpomembnejša
spontanost, a da kljub temu potrebuje določene spodbude iz okolja.
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2 PISMENOST
V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je pismenost razloţena kot znanje branja in pisanja.
Komisija za razvoj pismenosti pa je v osnutku Nacionalne strategije za razvoj pismenosti
opredelila pismenost kot trajno razvijajočo se zmoţnost posameznikov, da uporabljajo
druţbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo
besedil za ţivljenje v druţini, šoli, na delovnem mestu in v druţbi (Nacionalna strategija za
razvoj pismenosti 2006). Njen razvoj poteka od rojstva dalje, saj se otrok ţe pred formalnim
učenjem pisanja srečuje z raznimi bralnimi in pisnimi vzorci.

2.1 FUNKCIONALNA PISMENOST
Po gradivih UNESCA je funkcionalna pismenost sposobnost razumeti/tvoriti ter uporabiti
tiste jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v druţbi in/ali so pomembne za posameznika.
Začetno opismenjevanje je v devetletni osnovni šoli opredeljeno kot faza procesa za
pridobivanje funkcionalne pismenosti (Zrimšek 2003: 11). Funkcionalna pismenost je ključni
pojem sodobnega jezikovnega pouka in eden končnih ciljev v učnem načrtu za slovenščino.

2.2 PORAJAJOČA SE PISMENOST
Porajajoča se pismenost, ki jo imenujemo tudi predšolska pismenost, je »pismeno znanje in
spretnosti, ki jih otroci pridobijo spontano in neformalno pred vstopom v šolo.« (Grginič
2005a: 69) Razvoj predšolske pismenosti poteka počasi in obsega predbralne in predpisalne
spretnosti. Otroci najprej spoznavajo koncept tiska, prepoznavajo kontekstualni tisk, nato v
napisih opaţajo črke, ki jih uporabljajo tudi v zapisih, ob tem pa s poslušanjem ugotavljajo
posamezne glasove v besedah, ki jih prirejajo črkam v zapisanih besedah, dokler ne začnejo
analitično brati, pri pisanju pa upoštevati jezikovna pravila. Tako se postopoma in v daljšem
časovnem obdobju pribliţujejo pismenosti (Grginič 2005a: 76). S porajajočo se pismenostjo
kot spoznavanjem simbolov pisnega jezika, različnih vrst in funkcij tiska ter knjige kot vira
informacij povezujemo razvoj jezikovne zmoţnosti in razvoj govora (Grginič 2009: 11).
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Otroci v vsakdanjih dogodkih z neformalnim učenjem v domačem okolju pridobivajo prve
izkušnje s tiskano besedo. Z opazovanjem odraslih in s svojim poskušanjem v branju, pisanju,
govorjenju in poslušanju otroci postajajo pismeni. Zaradi različnega domačega okolja, druţine
in oseb, ki vplivajo na njihov razvoj v predšolskem obdobju, se prve izkušnje s pismenostjo
pri otrocih močno razlikujejo (Grginič 2000: 104).
Otrok odkriva pisni jezik z opazovanjem. Ko vidi druge pri pisanju in se srečuje s pisnimi
izdelki, si tudi sam ţeli pisati. Preizkušati se začne v pisanju, in kot pravi N. Zrimšek (2003),
se pri tem nauči, da je pisanje pomembno, smiselno in ima določen namen.
S. Pečjak (2003) govori o dveh skupinah elementov porajajoče se pismenosti. Prva skupina
elementov porajajoče se pismenosti obsega različne sposobnosti otroka, npr. sposobnost
povezovanja črk s pripadajočimi glasovi, igranje z zlogi in glasovi, zaznavanje in popravljanje
slovničnih napak v govoru, prvi začetki pisanja, sposobnost hitrega poimenovanja niza črk,
številk ali barv, zanimanje za branje. Ti elementi se razvijajo predvsem z različnimi
dejavnostmi v vrtcu in 1. razredu osnovne šole. Razvoj elementov porajajoče se pismenosti
druge skupine pa je odvisen od okolja, v katerem otrok ţivi, še zlasti druţinskega okolja. V tej
skupini prevladujejo jezikovne sposobnosti otroka, ki se razvijejo v tolikšni meri, kot se starši
ukvarjajo z otrokom. Bolj ko bodo starši zavzeti za branje in pripovedovanje zgodb otroku,
mu nudili dovolj priloţnosti za srečanje z različnimi vrstami tiska, bolj bo otrok še sam
motiviran za branje in pisanje.
Kot poudarja D. Golli (1996), so otrokovi zgodnji pisalni poskusi le delno spontani in
samostojni, ker skoraj vsak otrok potrebuje spodbudo in pomoč odraslega. Pomembno je, da
otrok sam izrazi ţeljo po pisanju in da se prostovoljno odloči, kdaj, kaj in kako bo nekaj
napisal. Odrasli naj ga pri tem spodbujajo in ga v pisanje ne silijo, ker bi prisila lahko
ustvarila negativen odnos do pisanja.
Razvoj pisanja (od porajajočega do formalnega) poteka po razvojnih stopnjah. Otrok v
drugem ţivljenjskem letu začne čečkati. V tretjem letu starosti se iz čečkanja razvije risanje in
˝pisanje˝ in se nadaljuje tudi v četrto leto. Otrok pri tem upošteva smer pisanja od leve proti
desni in linearnost. Značilno je ponavljanje podobnih likov in črt. Tri ali štiri leta star otrok
piše znake, podobne črkam, vendar jih še ne povezuje z glasovi, zapisuje jih v vrsto in
kombinira z risbo. Nekatere črke ponavlja večkrat kot druge. Ker ve, da se vsebina lahko
izrazi s pisanjem, črkam pripisuje pomen in si jih izmišlja. Ţeli, da mu starši preberejo, kar je
3

napisal. Petletnik ţe uporabi prave črke, saj v besedah sliši glasove in črke posnema. Celo
besedo napiše z eno črko ali zlogom, z izbranimi samoglasniki ali z njenim soglasniškim
skeletom. V sedmem letu, lahko tudi prej, nekateri otroci ţe pišejo tako, kot slišijo
(fonetično), vendar ne pravopisno pravilno (Golli, Grginič, Kozinc 1996: 14–16).

3 OPISMENJEVANJE
Opismenjevati pomeni učiti brati in pisati in se povezuje s pojmom opismenjevanje, to je
poukom branja in pisanja (Grginič 2005b: 10). Je proces, v katerem se posameznik usposobi
za branje in pisanje. V širšem pomenu pa je opismenjevanje razvijanje tistih spretnosti in
sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne pismenosti (Pečjak 2000: 43).

3.1 ZAČETNO OPISMENJEVANJE
»Začetno opismenjevanje je faza procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti, ki se
neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, nadaljuje formalno načrtno in sistematično z
všolanjem in zaključi z doseganjem minimalnih standardov, ki se preverjajo z nacionalnim
preizkusom« (Golli, Grginič, Kozinc 1996: 9). Je temelj opismenjevanja in obsega tako
pripravo na branje in pisanje kot tudi sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter
razvijanje

in

urjenje

tehnike

branja.

Z

začetnim

opismenjevanjem

razvijamo

predopismenjevalne sposobnosti in spretnosti (Zrimšek 2003:7).
»Področje zgodnjega opismenjevanja obsega veliko več kot le spoznavanje črk oziroma
simbolov. Gre za razvoj vidnih in slušnih procesov, velike in fine motorike, vidno-gibalne
usklajenosti, za pridobivanje spoznanj, da je moč govorjeno zapisati in zapisano prebrati,
izraţati ideje, misli in čustva z uporabo simbolov ali s pisanjem.« (Čas, Kovač, Justin 2005)
Za začetno opismenjevanje je ključna sposobnost dekodiranja, ki pri branju pomeni
pretvarjanje črke v glas, pri pisanju pa obratno pretvarjanje iz glasovnega koda v grafični kod
(črko). Na dekodiranje pri opismenjevanju pa vplivata procesa vidnega in slušnega
zaznavanja (Pečjak 2000: 43).
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3.1.1 DEJAVNIKI ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA
Za začetno opismenjevanje in njegovo uspešnost so pomembni številni dejavniki, notranji in
zunanji. Med notranjimi dejavniki se najpogosteje opredeljujejo kognitivni in čustvenomotivacijski, med zunanjimi pa socialni in sociološko-kulturološki dejavniki (po M. Grginič
2005b).
3.1.1.1

NOTRANJI DEJAVNIKI

‒ KOGNITIVNI DEJAVNIKI
Pri začetnem opismenjevanju imajo kognitivni dejavniki pomembno vlogo. Nanje v
veliki meri vplivajo predšolske izkušnje. Veliko spoznanj otrok pridobi ob vsakdanjih
dogodkih v domačem okolju ţe pred formalnim učenjem branja in pisanja. Za uspešno
učenje branja in pisanja mora otrok razviti zaznavanje in razumevanje.
ZAZNAVANJE
Zaznavne sposobnosti se najbolj intenzivno razvijajo v predšolskem obdobju. Njihov
razvoj je odvisen od procesa zorenja ţivčnega sistema in izkušenj, ki jih otrok dobi iz
okolja (Pečjak 2000: 43). Proces zaznavanja opredelimo z dvema pojmoma:
identifikacijo (otrok prepozna črke v besedi) in rekognicijo (otrok prepozna ţe znane
črke v besedi). Zaznavne sposobnosti pomembne za razvoj branja in pisanja so vidno
zaznavanje znakov, slušno zaznavanje, ki vključuje slušno razločevanje, in
razčlenjevanje.
‒ Vidno zaznavanje
Otrok v predšolskem obdobju zaznava tako, da vidi del kot celoto, ob zaznavi
celote pa ne vidi posameznih delov. Ni še sposoben zaznavati in razločevati
podrobnosti. Predvsem za učenje pisanja pa so pomembne tudi otrokove
sposobnosti zaznavanja prostora, ki mu omogočajo prepoznavanje oblik,
velikosti in poloţaj predmetov v okolju.
‒ Vidno razločevanje
Sposobnost vidnega razločevanja pomeni, da je otrok sposoben razločevati
predmete, osebe, različne vzorce in znake v svoji okolici. Otrok v predšolskem
obdobju razločuje splošni videz znakov in vzorcev, ni pa sposoben razločevati
detajlov. S. Pečjak (1999, nav. po Zrimšek 2003: 69) navaja, da se vidno
razločevanje, ko otrok loči črke med seboj, razvija po določenih stopnjah.
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Triletni otrok naj bi tako med seboj ločeval od 3 do 7 črk, petinpolletni pa naj
bi razločeval ţe kar 95 odstotkov vseh črk.
‒ Slušno zaznavanje
Sposobnost slušnega zaznavanja se razvija v skladu z otrokovo starostjo in
njegovim miselnim razvojem. Glasovno zavedanje je zavedanje abstraktnega
odnosa med črko in glasom in se deli na glasovno razločevanje (ločevanje
posameznih glasov med seboj) in glasovno razčlenjevanje (členjenje gradiva na
besede, zloge in glasove) (Zrimšek 2003: 71, 72). Je sposobnost upravljanja z
glasovi jezika neodvisno od pomena. Gre za sklop sposobnosti, kot so
prepoznavanje besed, ki se rimajo, določanje in raba prvih in zadnjih glasov v
besedi, razdelitev in štetje vseh glasov v besedi idr. Glasovno zavedanje je
najboljši in najpomembnejši napovedovalec kasnejšega uspeha pri branju in
črkovanju, kar potrjujejo tudi številne raziskave (Grginič 2005b: 67–91).
Za proces opismenjevanja pa je med zaznavnimi sposobnostmi ključnega pomena tudi
pozornost, ki otroku omogoča selektivno usmerjanje miselne energije (Grginič 2010:
13).

RAZUMEVANJE
Otroci se ţe od rojstva seznanjajo s pisnim jezikom, sodelujejo pri pisnih dogodkih v
druţini in bliţnji okolici, ob druţinskem branju spoznavajo strukturo besedila, zato
tudi sami začnejo preizkušati pisni jezik in zapisovati znake in črke. S tem pokaţejo,
da razumejo, da imata tisk in pisanje neki pomen. Odrasli z branjem knjig lahko ţe v
predšolskem obdobju pri otrocih spodbujajo bralne procese, s katerimi se razvija
splošno in jezikovno znanje za razumevanje besedila. Branje z razumevanjem je
končni cilj bralnega procesa.

‒ ČUSTVENO-MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI
Za uspešno opismenjevanje je motivacija nadvse pomembna. Ključnega pomena so
naloge, ki jih daje učitelj učencem, saj morajo biti prilagojene posameznikovim
sposobnostim, kajti ob uspehu učenci doţivijo navdušenje, ki jih motivira za nove
naloge. Otroci so bolj motivirani tudi pri sodelovalnem učenju, pri katerem sodelujejo
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z učitelji ali vrstniki. Med pomembnimi dejavniki branja in pisanja je prav tako
otrokovo okolje, ki ga predstavlja učilnica, pa tudi krajevni in ulični zapisi, oglasna
sporočila, napisi na izdelkih, naslovi knjig itd. Njegovo fizično okolje naj bo tako, da
ga spodbuja, motivira in usmerja za pridobivanje pismenosti (Grginič 2005b: 67–91).

3.1.1.2 ZUNANJI DEJAVNIKI

Otroci z lastno udeleţbo v socialnih in kulturnih dogodkih, ki vključujejo pisne
dejavnosti, ţe zelo zgodaj spoznavajo pismenost. Otrokove socializacijske izkušnje
doma in v vrstniških skupinah vplivajo na učenje pisnega jezika. Pisni doseţki otrok iz
različnih druţbenoekonomskih okolij se razlikujejo. Otroci so pri pridobivanju
pismenosti uspešnejši, če so njihove socializacijske izkušnje enake šolski
socializacijski praksi (Grginič 2005b: 67–91). Po mnenju B. Jurišić (2000) »razlike
med druţinami vplivajo na otrokove izkušnje, ki so pomembne za razvoj porajajoče se
pismenosti«. Rezultati raziskav so pokazali, da imajo otroci iz druţin z niţjim
socialno-ekonomskim statusom »pogostejše slabše razvite jezikovne sposobnosti,
predstavljajo skupino s tveganjem za teţave na področju branja, pred vstopom v šolo
slabše poznajo črke in imajo slabše razvite procese slušnega zaznavanja, doma imajo
premajhno izbiro pisal in manjše število otroških knjig ter da njihovi starši pri branju
knjig s svojim vedenjem ne spodbujajo razvoja jezika pri otrocih«. (Jurišić 2000: 72)

3.1.2 PREDOPISMENJEVALNE DEJAVNOSTI
Na področju predopismenjevanja razvijamo predbralne in predpisalne sposobnosti in
spretnosti. Dejavnosti za njihovo razvijanje vključujejo različne vaje, večinoma igre za
razvijanje grafičnega in fonološkega zavedanja (Grginič 2005b: 54).
Predpisalne spretnosti obsegajo vaje za koordinacijo oziroma skladnost gibanja, vaje za
zaznavanje prostorskih razmerij in vaje za razvijanje prstne spretnosti (fine motorike), otrok
pa mora razviti tudi sposobnost vidnega zaznavanja. Veliko pozornosti je namenjeno tudi
razvijanju sposobnosti sledenja in razumevanja navodil, ki je pri opismenjevanju ključnega
pomena (Grginič 2005b: 54). Pri razvijanju predpisalnih spretnosti uresničujemo cilje, s
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katerimi otroci razvijajo grafomotoriko, prosto pišejo in rišejo v kotičkih, prerisujejo vzorce
in opazujejo pisanje učiteljice (Grginič 2009: 21).
Pri razvijanju predbralnih spretnosti pa otroci uresničujejo naslednje cilje: vidno razločujejo
vzorce (besede, zloge in črke), berejo preproste preglednice, slikopise in piktograme ter
prepoznavajo napise v okolju (Grginič 2009: 22).
Vzpostavljanje asociativne zveze glas – črka je pomembna predopismenjevalna spretnost in je
predhodna aktivnost analitično-sintetičnega branja in pisanja oziroma branja in pisanja z
dekodiranjem. V aktivnostih porajajočega pisanja poskušajo otroci pisati besede, ki jih slišijo.
Pišejo črke, ki jih poznajo in jih domiselno prirejajo glasovom, ki so jih sposobni slišati.
Domiselno črkovanje, ko otrok napiše le skelet, npr. HŠ/HIŠA, je predhodnik formalnega
pisanja (Grginič 2009: 23). Zato moramo otroka v prvem razredu osnovne šole »usposobiti za
prepoznavanje glasovne zgradbe besede.« (Kriţaj Ortar 2000: 20) Z različnimi vajami
razvijamo razločujoče in razčlenjujoče poslušanje. Za prepoznavanje zlogov in glasov v
besedah začnemo z laţjimi primeri, ki jih otroci poznajo. Besede morajo biti dvozloţne
(soglasnik-samoglasnik-soglasnik-samoglasnik), se končati na samoglasnik in začeti na
soglasnik, ki ga otrok bolje sliši, in naj na začetku besede ne vsebujejo soglasniških sklopov
(prav tam).
Ob vstopu v šolo imajo otroci raznoliko znanje in različno razvite predopismenjevalne
spretnosti. Medtem ko so nekateri otroci komaj usvojili koncept tiska, drugi ţe razločijo prve
glasove in napišejo nekaj črk, pa ostali otroci ţe samostojno berejo in pišejo. Za motiviranje
otrok, ki so na različnih stopnjah pismenosti, so pomembni številni dejavniki:
‒ Pri pripravljanju nalog mora učitelj paziti, da so primerne razvojni stopnji otrok in
njihovim sposobnostim.
‒ Otrokom ponudimo moţnosti za večjo izbiro iger/nalog/vrstnikov.
‒ Sodelovalno učenje v paru ali manjših skupinah otrokom pomeni varnost in
doţivljanje ugodja.
‒ Otrokom damo priloţnost za ustvarjanje in izdelovanje lastnih iger/igrač.
‒ Učilnico spremenimo v opismenjevalno okolje, ki bo otroke spodbujalo za
pridobivanje pismenosti.
‒ Pomembno vlogo pri seznanjanju in ozaveščanju otrok o funkciji pisnega jezika ima
funkcionalno branje in pisanje, kot na primer krajevni in ulični napisi, napisi na
izdelkih, simbolna igra s predmeti iz vsakdanjega ţivljenja.
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‒ Za razvijanje predopismenjevalnih spretnosti uporabljamo didaktične igre.
‒ Vloga učitelja v šoli je nadvse pomembna. Otrokom naj bi z izbranimi aktivnostmi in
nalogami omogočil doţivljanje uspeha, ker v obdobju porajajoče se pismenosti otroci
potrebujejo veliko spodbud in priznanj (Grginič 2009: 15).

3.1.2.1

GRAFOMOTORIKA

Za oblikovanje črk in drugih pisnih znamenj je potrebna dobro razvita gibalna
sposobnost za pisanje – grafomotorika (Zrimšek 2003: 20). Razvoj otrokove
grafomotorike je tesno povezan z vsako drobno motoriko rok in močno vpliva na
kasnejše oblikovanje rokopisa. Poteka lahko neodvisno od učenja pisanja, celo brez
pisala, le vsebina teh vaj mora imeti določen namen. Otrok z dobro razvito
grafomotoriko hitreje napreduje in se pri pisanju manj utrudi (Regvar 1990: 10, 18).
Cilj grafomotoričnih vaj je razviti grafično zavedanje. To pomeni, da otrok vidno
razločuje znake, simbole, črke, piktograme in vzorce, vadi njihovo zapomnitev ter
razvije ročne spretnosti, koordinacijo oči – rok in orientacijo v zvezku oziroma na
papirju (Grginič 2009: 22).
K vajam za grafomotoriko prištevamo razne aktivnosti za razvijanje prstnih in ročnih
spretnosti, npr. pretikanje, natikanje, zlaganje, sestavljanje, pobiranje drobnih
predmetov, striţenje, prepletanje, pletenje, gubanje, šivanje, makrografija (risanje z
roko v zraku), prosto risanje, barvanje pobarvank, sestavljanje lego kock,
oblikovanje plastelina in še številne druge. Ob tem pa je najbolj pomembno, da gre
za namensko dejavnost.
S pomočjo gibalno-grafičnih vaj otroci uzaveščajo grafične poteze, vadijo pravilno
drţo telesa, roke in pisala, uskladijo govorni in grafično-gibalni ter govorni in
telesno-gibalni ritem in se naučijo poimenovati osnovne grafične poteze. Z njimi
vadijo poteze, iz katerih so sestavljene črke in številke:
‒ vodoravne in navpične črte,
‒ kroţenje,
‒ potujoče kroţenje,
‒ loki,
‒ vijuge,
‒ ravne poševne črte,
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‒ zanke in
‒ sledenje in povezovanje (Zrimšek 2003: 22).
Grafomotorične vaje oziroma predvaje za pisanje so različno zahtevne in učitelj
mora pri uporabi teh vaj upoštevati načelo postopnosti. Poznati mora teţavnost vaj,
ki je določena s stopnjo koordinacije oko–roka (Pečjak 2009: 158).
Pogoj za pravilno izvajanje grafičnih potez sta pravilna drţa telesa in pisala (Zrimšek
2003: 22).
Drža telesa
Učenec mora sedeti vzravnano, glavo drţati pokonci, se s stopali popolnoma dotikati
tal in imeti kolena upognjena pod pravim kotom. Pri tem je potrebno paziti na višino
mize. Biti mora tako visoka, da lahko učenec poloţi podlahti na mizo brez
dvigovanja ramen ali upogibanja hrbtenice. Priporočljiva razdalja med očmi in
pisalno površino je 25–30 cm. Stola ne primikamo čisto do mize, ampak ga
postavimo nekaj centimetrov stran od njenega roba. Mizo pa postavimo tako, da
svetloba pada na pisalno površino, a ne sme svetiti otroku v oči (Golli 1991: 147,
148).

Drža pisala
Ko pišemo, se roka premika le v ramenskem in komolčnem sklepu, zapestja skoraj
ne premikamo. Stisk pisala je sproščen, konice prstov so pribliţno dva centimetra
oddaljene od konice pisala. Primemo ga s palcem in kazalcem in ga naslonimo na
notranji rob sredinca. Pisalo mora biti tako dolgo, da vrhnji del lahko naslonimo ob
zgornjo stran dlani, v pregib med palcem in kazalcem (Zrimšek 2003: 23).
Sprva otrok pisala še ne obvlada. Njegov stisk pisala je premočan, konice prstov so
pri drţanju pogosto bele. Močan pritisk pisala na pisalno površino pa zavira
sproščenost pisalnih gibov. Zanj so za laţje vodenje pisala zato sprva bolj
priporočljiva pisala z mehkejšo konico (Regvar 1990: 41).
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3.1.2.2 ORIENTACIJA

Pod gibalno sposobnost za pisanje pa štejemo tudi sposobnost orientacije, kajti
dokazano je, da je telesna in splošna orientiranost močno povezana s telesno in
grafomotorično spretnostjo (Zrimšek 2003: 20).
Orientacijo razvijamo postopoma ‒ najprej na telesu, nato v prostoru in nazadnje na
papirju. Svojega telesa se otroci najlaţje začnejo zavedati s pomočjo igre. Orientacijo
v prostoru otroci vadijo z gibalnimi in rajalnimi igrami. Urijo se v prepoznavanju
leve in desne strani v prostoru in v izraţanju prostorskih razmerij z ustreznimi
predlogi, npr. na, pod, pred idr. Orientacijo na papirju pa razvijamo s pomočjo
papirja večjega formata, na katerem so z majhnimi simboli ţe označene glavne smeri
(npr. sličica pikapolonice na desni) (Zrimšek 2003: 23).

OPISMENJEVANJE V ŠOLI

3.2

V devetletni osnovni šoli je cilj učnega predmeta slovenščina funkcionalna pismenost
učencev. Začetno opismenjevanje ja temeljna faza v procesu za pridobivanje le-te. Prične se
ţe v predšolski dobi in se nato sistematično nadaljuje v času šolanja. Začetno opismenjevanje
v šoli traja celo 1. vzgojno-izobraţevalno obdobje.
Po posodobljenem učnem načrtu (Učni načrt 2011) se učenci v prvem vzgojnoizobraţevalnem obdobju učijo uporabljati ustna in pisna besedila v različnih okoliščinah in za
različne namene. Vse štiri sporazumevalne dejavnosti se funkcionalno prepletajo. Cilj
poučevanja je obvladovanje tekočega branja in pisanja ter raba pisnega jezika za
sporazumevanje, razmišljanje, ustvarjanje, učenje in razvedrilo.
Učenci v svet branja in pisanja vstopajo postopoma, sistematično in individualizirano. Glede
na svoje predznanje branja in pisanja ter razvite veščine, spretnosti in zmoţnosti postopoma
prehajajo skozi faze oziroma dejavnosti začetnega opismenjevanja:


Učenci sistematično razvijajo predopismenjevalne zmoţnosti, tj. vidno razločevanje,
slušno razločevanje in razčlenjevanje ter orientacijo na telesu, v prostoru in na
papirju, pravilno drţo telesa in pisala ipd.
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Sledi sistematično razvijanje tehnike branja in pisanja, najprej s tiskanimi črkami in
nato s pisanimi.



V tretji fazi učenci sistematično razvijajo zmoţnost branja z razumevanjem in pisanja
preprostih besedil.

Učenci naj bi do konca 2. razreda usvojili tehniko branja s tiskanimi in pisanimi črkami ter
pisanja kratkih preprostih besedil s tiskanimi in pisanimi črkami. V tretjem razredu naj bi
učenci branje in pisanje predvsem utrjevali. Na koncu 3. razreda bi tako tekoče brali svoji
starosti, spoznavni, sporazumevalni in recepcijski zmoţnosti ustrezna besedila, napisana s
tiskanimi in pisanimi črkami, ter pisali s pisanimi črkami daljša besedila tistih vrst, ki so
predpisane z učnim načrtom. Ob koncu 1. vzgojno-izobraţevalnega obdobja naj bi skladno s
cilji učnega načrta vsak učenec imel razvito zmoţnost branja in pisanja neumetnostnih
besedil.

3.2.1 ZNAČILNOSTI SODOBNEGA OPISMENJEVANJA

Sodoben komunikacijski pouk opismenjevanja se uresničuje s celostnim vsebinskim in
metodičnim pristopom. Izhodišča in načela, iz katerih izhaja, so:
1. Opismenjevanje je naraven proces, ki se začne ţe v predšolski dobi.
2. Opismenjevanje se uresničuje v otrokovih bliţnjih ţivljenjskih okoliščinah in v
funkciji.
3. Potekati mora celostno in skladno razvijati vse štiri sporazumevalne dejavnosti.
4. Prosto in sistematično opismenjevanje se povezujeta.
5. Učitelj in učenec se morata zavedati prvotnosti govorjenega besedila in strukturnega
razlikovanja med ustnim in pisnim sporazumevanjem.
6. Spodbuja se sporazumevalno sposobnost otrokovega tvorjenja besedila, ob tem pa se
zagotavlja individualnost.
7. Z individualizacijo pouka se upošteva različno predznanje učencev.
8. Besede so pravopisno kontrolirane, teţje besede se uvajajo načrtno, pravopisna pravila
pa le implicitno.
9. Umetnostna besedila učenci le poslušajo, branje pa urijo ob neumetnostnih besedilih
(Golli, Grginič, Kozinc 1996: 10, 11).
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»V sodobnem pouku učiteljica upošteva otrokove izkušnje s pismenostjo v predšolskem
obdobju, njegovo prejšnje znanje, sposobnosti in interese. Sočasno s sistematičnim
opismenjevanjem daje otroku moţnosti prostega pisanja in branja, z individualizacijo pa
omogoča posameznim otrokom napredek po njihovih močeh in zmoţnostih. Pri pisnih
poskusih je pomembno, da otrok sam ţeli sporočiti in izraziti svoje notranje doţivetje, čustva
in misli; pri tem pravopisne napake še niso pomembne.« (Grginič 2000: 104)

3.2.2 METODE OPISMENJEVANJA

Za opismenjevanje, upoštevajoč naš način zapisovanja glasov s črkami, je najbolj primerna
kombinirana analitično-sintetična metoda opismenjevanja z elementi globalne metode. Zelo
nazorno pa posamezne metode opismenjevanja in njihov razvoj predstavi D. Golli (1991):

‒ SINTETIČNE METODE


Črkovalna metoda
Učenci se najprej naučijo na pamet celo abecedo (in sicer imena črk) in posamezne
elemente nato veţejo v celoto. Danes je ta metoda popolnoma neuporabna.



Glaskovalna metoda
Ta metoda je opustila imena za črke. Učila je ob črkah izgovarjati le ustrezen glas.



Metoda prirodnih glasov
Pri tej metodi pridemo iz primerne zgodbe do povedi, v kateri se nahaja glas kot
izraz človekovega razpoloţenja ali priroden glas ţivali ali šum.



Fonografska metoda
V risbi, ki ponazarja določeno situacijo iz zgodbe, se skriva oblika črke.



Interjekcijska metoda
Za izhodišče ima glas, ki je človeški vzklik v različnih ţivljenjskih situacijah in ob
različnih čustvih.



Fonomimična metoda
Ob vzklikih in drugih naravnih glasovih uporabimo še mimiko obraza in
pantomimiko celega telesa.



Fonetična metoda
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Pri tej metodi se močno poudarja pravilen izgovor posameznih glasov.
Izraz sintetična metoda se torej uporablja za metodo, ki temelji na spoznavanju
posameznih glasov in črk in poznejšem sintetiziranju teh v zveze, zloge ali besede.

‒ ANALITIČNE METODE
Temelje modernih analitičnih metod je postavil francoski profesor Jacotot. Po
njegovem analitičnem postopku branja je učitelj sprva učencem prebral prvo poved in
pri tem kazal besede. Učenci so to ponavljali, dokler niso znali na pamet ter znali
pokazati in prebrati besede. Sledila je analiza besed na zloge in z zlogov na glasove po
istem postopku. Kasneje so njegov način dela poenostavili in pričeli uporabljati laţje,
otrokom primernejše povedi.
Pri metodi normalnih besed predstavlja začetek pogovor in ogled slike. Nato učitelj
pod sliko napiše ime upodobljenega predmeta, osebe ali ţivali. V tej besedi sta med ţe
znanimi tudi novi glas in črka, ki ju obravnavajo. Učenci nato sami pišejo besedo,
pozneje pa pišejo in berejo še druge besede z novim glasom in črko (Golli 1991: 14–
20).
Analitično-sintetična metoda poudarja nujnost kombinacije analize in sinteze. Ta dva
postopka sta soodvisna in se vedno prepletata. Izhodišče so vedno glasovi. Po slušni
analizi besede, in ko učenci ugotovijo ţeleni glas, iščejo ta glas še v drugih besedah.
Novi glas obravnavajo še po fonetični, interjekcijski in fonografski metodi ali po
metodi naravnih glasov. Sledi spoznavanje črke za ta glas (Ropič 2005: 147).

‒ GLOBALNE METODE
Pri vseh globalnih metodah je bistveno to, da učenci takoj berejo nerazčlenjene celote
in jih dalj časa ne analizirajo na glasove in črke. Učenci sami ugotavljajo ponavljanje
enakih znakov ob enakih glasovih v besedah, saj učitelj ne vodi procesa razčlenjevanja
celot (Golli 1991: 22–25).
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4 PISANJE
»Pisanje je dejavnost, s katero se v pisni obliki sporočajo misli, ideje, ţelje … z namenom, da
bi jih nekdo prebral ali pa da bi jih ohranil pred pozabo. Je sestavljen psihični proces, ki
vključuje vidno, slušno in mišično-gibalno občutenje, zaznavanje in pomnjenje, povezovanje
in usklajevanje mišljenja, spomina, gibanja roke, oči in govornih organov« (Ţerdin 2000: 73).
Pisanje je produktivna oblika sporazumevanja v vidnem prenosniku (posamezen glas
zapišemo z ustreznim vidnim znamenjem, črko). Tako kot govorjenje je lahko enosmerno ali
dvosmerno.
Učenje pisanja je v vseh jezikih zahtevno in dolgotrajno, saj se moramo naučiti veliko pravil.
Slovenci pišemo od leve proti desni. Slovenska pisava je glasovna, kar pomeni, da vsakemu
glasu priredimo črko (Bešter, Kriţaj Ortar idr. 2002: 35).

4.1 NAČELA PISANJA IN PISALNE RAZVOJNE STOPNJE
Za uspešen začetek opismenjevanja je pomembno, da učitelj pozna razvoj zmoţnosti pisanja
pri predšolskem otroku. Le tako lahko razume, na kateri razvojni stopnji je otrok ob vstopu v
šolo in kje nadaljevati z razvojem njegovih pisnih zmoţnosti. Pomaga pa si lahko z različnimi
modeli pisalnih razvojnih stopenj (Pečjak 2009: 156).

4.1.1

NAČELA IN OBLIKE PORAJAJOČEGA SE PISANJA (M. CLAY)
M. Clay (1975, nav. po Grginič 2005b: 99, 100) pravi, da otroci, stari od štirih let in
sedem mesecev do sedem let, pri spontanih poskusih pisanja uporabljajo naslednja
načela:
‒ načelo ponavljanja; to pomeni, da otrok pri pisanju ponavlja določene oblike;
‒ načelo uporabe smeri pisanja;
‒ načelo fleksibilnosti; pri njem otrok uporablja različne znake, ki spominjajo na
črke;
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‒ generativno načelo; to pomeni, da pri pisanju uporablja znane znake z
namenom, da bi ustvaril nove besede;
‒ inventarno načelo; ko otrok napiše vse, kar zna samostojno napisati;
‒ načelo kontrasta pomeni, da pri pisanju zamenjuje črke v besedi;
‒ načelo krajšanja besed.

4.1.2 OBLIKE PISANJA PO E. SULZBY IN GENTRYJEVE PISALNE STOPNJE

E. Sulzby (1990, nav. po Grginič 2005b: 100) navaja otrokove oblike pisanja v
zaporedju njegovega pisalnega razvoja.
1. Čačke so otrokova prva oblika pisanja.
2. Posnemanje napisanih besed – pri treh letih se v otrokovem pisanju in risanju
začnejo pojavljati znaki z značilnostmi črk.
3. Uporaba nefonetične črkovne verige; to pomeni, da otrok uporablja verigo
črk, pri kateri zvočna podoba ni povezana s pomenom. V teh verigah se
najpogosteje pojavljajo črke, ki sestavljajo otrokovo ime.
4. Domiselno črkovanje, ko otrok v zapisih uporablja črko za zlog ali eno črko za
posamezen glas; pri tem se posamezne črke le delno ujemajo z glasovi v
besedah, presledki v besedah niso vedno na pravem mestu.
5. Formalno pisanje.
Gentry (1982, nav. po Grginič 2005b: 101) pa je opisal razvoj domiselnega črkovanja
v petih stopnjah:
1. Predkomunikativna stopnja
Otrok izraţa sporočilo s posameznimi znaki in se zaveda, da simboli tvorijo
sporočilo in imajo pomen. Zapisi so podobni slučajni verigi črk.
2. Delno fonetična stopnja
Otrok začenja razumeti, da grafični znaki predstavljajo določene glasove v
izgovorjenih besedah. Namesto cele besede napiše soglasniški skelet besede.
Utrjena je tudi smer pisanja od leve proti desni.
3. Fonetična stopnja
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Otrok zapiše vse glasove tako, kot jih sliši, in običajno ţe pušča prostor med
posameznimi besedami.
4. Prehodna stopnja
Otrok začne upoštevati običajna pravila dogovorjenega zapisovanja besed,
lahko pa še zamenja vrstni red črk.
5. Pravopisna stopnja
Otrok ţe obvlada pravopisne strategije in pozna temeljna pravopisna pravila.

4.1.3 SISTEM PISANJA PO E. FERREIRO IN A. TEBEROSKY

E. Ferreiro in A. Teberosky (1982, nav. po Pečjak 2009: 157, Grginič 2005b: 102) sta
izdelali najpomembnejšo študijo s področja otrokovega pisalnega razvoja, ki prikazuje
najnatančnejši razvoj zgodnjih pisnih zmoţnosti otroka. Avtorici sta izhajali iz otroka,
kaj otrok reče ali naredi pri pisanju. Ugotavljali sta, ali zna otrok zapisati svoje ime in
imena druţinskih članov ali prijateljev, zapisati znane in manj znane besede ter povedi
in ali se zaveda razlik med pisanjem in risanjem.
Razvoj pisnih zmoţnosti pri otrocih sta prikazali v petih stopnjah:
1. stopnja: Otroci počasi razločujejo med risbo in zapisom.
V raziskovanju pisanja spoznajo, da je vrsta simbolov poljubna, da črke nimajo
zveze z obliko predmeta, ki ga zapisujejo, in da so urejene na linearen način.
Dolţino besed povezujejo z velikostjo predmeta (npr. beseda krokodil ja daljša od
besede uš, ker je krokodil večji od uši). Verige grafičnih znakov še ne analizirajo.
2. stopnja: Otroci se začnejo zavedati, da obstajajo za različne predmete različne
pisne oblike.
Uporabljati začnejo konvencionalne znake pisnega (maternega) jezika, tako da
pišejo verige črk, številk in jih »berejo« kot zgodbe.
3. stopnja: Stopnja glasovne hipoteze – otroku vsak grafični znak (črka)
predstavlja besedo ali zlog, s črkami poimenujejo predmete, ţivali, osebe.
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Celotno besedo začnejo členiti na njene sestavne dele in iskati ujemanja med
glasom in znakom. Postopno usvojijo vedenje, da ima vsak glas svoj znak (črko),
in to ga vodi do abecednega principa pisanja.
4. stopnja: Otroci usklajujejo abecedno in zlogovno hipotezo.
5. stopnja: Otroci ob pomoči odraslega izgradijo notranjo strukturo znanja o
odnosih črka – glas.
Odkrivati začnejo sistem pravilnega zapisovanja in razumevati notranjo naravo
abecednega sistema pisanja.

Hitrost napredovanja iz stopnje v stopnjo je odvisna od posameznika. Razlike med
posameznimi stopnjami so marsikdaj nejasne.
E. Ferreiro in A. Teberosky sta s svojo petstopenjsko lestvico razvoja otrokovega
pisanja pripomogli k boljšemu razumevanju predšolskega pisanja otrok in njegovega
pomena za formalno začetno opismenjevanje.
Odrasli morajo otroku omogočiti stik s tiskanim gradivom, da se otrok sam preizkuša s
pisanjem in spoznava pisni jezik (prav tam).

4.2 PISANJE ČRK
Opismenjevati pričnemo z velikimi tiskanimi črkami. Razlog za to je, da jih otroci poznajo ţe
iz predšolskih izkušenj, saj se z njimi pogosto srečujejo v vsakdanjem okolju. Poleg tega so
njihove oblike preproste. Vse velike tiskane črke so namreč sestavljene iz kombinacije ravnih
polkroţnih in kroţnih linij:

Slika 1: Ravne, polkroţne in kroţne linije, ki sestavljajo velike tiskane črke (Pečjak 2009: 159)
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Pisanje črk poteka v zaporedju. Učenec najprej piše črke npr. po zraku, jih riše v mivko,
oblikuje iz plastelina. Nato piše na veliko površino, in šele ko obvlada linijo zapisa črke, jo
začne pisati v omejen prostor (Pečjak 2009: 160).
Učenju velikih tiskanih črk sledi spoznavanje malih tiskanih črk, malih pisanih črk in
nazadnje velikih pisanih črk. Pisanje pisanih črk je teţje, ker se pojavljajo različni loki, vijuge
in zanke, poleg tega pa prevladuje še zapisovanje črk z eno potezo.

4.3 PISANJE BESED

Beseda je temeljna enota besednega jezika. Je dogovorjeno znamenje iz glasov ali črk, s
katerim ljudje poimenujemo prvine predmetnosti, logična razmerja v predmetnosti, svoje
razmerje do naslovnika ipd. Vsaka beseda je ime česa, zato ima določen pomen. Nekatere
besede imajo samo en pomen, druge pa več.
Izgovorjeno oziroma zapisano besedo sestavljajo glasovi oziroma črke, ki si sledijo v
določenem zaporedju. Mednje ne smemo ničesar vriniti in ničesar izpustiti, saj bi s tem besedi
spremenili pomen ali ga izničili.
Pri zapisovanju besed moramo paziti na pravilno zapisovanje glasov s črkami, deljenje besed,
rabo velikih in malih črk, pisanje prevzetih besed ter pisanje besed skupaj, narazen ali z
vezajem (Kriţaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek 2001: 32, 33).

4.4 PISANJE/TVORJENJE BESEDIL
Ko sporočamo, tvorimo sporočilo, ki je lahko besedno ali nebesedno. Besedilo je tisto
besedno sporočilo, iz katerega lahko prepoznamo namen in temo, v katerem se povedi
smiselno navezujejo druga na drugo in v katerem so vsi za sporazumevanje bistveni podatki
(Bešter, Kriţaj Ortar idr. 2002: 63).
Besedilo ima hkrati lahko različne vloge. Katera vloga je v besedilu bolj ali manj poudarjena,
pa je odvisno od sporočevalca. Besedilo ima lahko:
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‒ izrazno vlogo (vsebuje podatke o okoliščinah sporočanja, predvsem o sporočevalcu,
npr. voščilo),
‒ vplivanjsko vlogo (vsebuje podatke o sporočevalčevem namenu, npr. vabilo),
‒ predstavitveno vlogo (vsebuje podatke o zunanji predmetnosti, npr. opis),
‒ metajezikovno vlogo (vsebuje podatke o danem besednem jeziku),
‒ govornostikovno vlogo (vsebuje podatke o prenosniku) in
‒ lepotno vlogo (Bešter, Kriţaj Ortar idr. 2002: 70).
Glede na različne sestavine (npr. tema, sporočevalčev namen, prenosnik idr.) ločimo več vrst
besedil:
‒ umetnostna in neumetnostna,
‒ govorjena in zapisana,
‒ enogovorna in dvogovorna,
‒ subjektivna in objektivna,
‒ zasebna in javna,
‒ uradna in neuradna,
‒ praktičnosporazumevalna, uradovalna, strokovna in publicistična,
‒ prikazovalna, zagotavljalna, vrednotenjska, čustvena, pozivna, poizvedovalna,
povezovalna in izvršilna,
‒ obveščevalna, opisovalna, pripovedovalna, razlagalna in utemeljevalna (Bešter, Kriţaj
Ortar idr. 2002: 72).
Pri zapisovanju besedila pretvarjamo njegovo slušno podobo v vidno. Glasove zaznamujemo
s črkami, črke iste besede pišemo strnjeno, meje besed zaznamujemo s presledki, začetek
povedi in posebnih skupin besed zaznamujemo z veliko začetnico, intonacijo in nekatere
premore pa z ločili (Kriţaj Ortar, Bešter Turk idr. 2002: 55). Za pisanje besedil torej
potrebujemo določeno specifično znanje (po Kriţaj Ortar):


Znanje o tvorjenju besedila – znati moramo določiti vrsto in temo besedila, ključne
besede in bistvene podatke ter te elemente nato še urediti in ubesediti;



Znanje o tvorjenju zapisanega besedila – zapisano besedilo mora biti nedvoumno,
jasno in zaključeno, natančno mora biti tudi poimenovanje, saj tako besedilo ne
nastaja v prisotnosti naslovnika, ki bi sproti opozarjal na nerazumljivost ali
pomanjkljivost;
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Znanje o zapisu posameznega glasu, posamezne besede in posamezne povedi;



Obvladanje ustrezne drţe telesa in pisala, orientacije na papirju in grafomotorike
(Kriţaj Ortar 2000: 27, 28).

4.4.1 PISANJE BESEDIL V 1. VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEM OBDOBJU

Za učinkovito sporazumevanje, tj. za tvorjenje ustreznih besedil in za čim boljše
razumevanje besedil, je potrebno raznovrstno znanje:
‒ stvarno,
‒ besedilotvorno/organizacijsko,
‒ jezikovno,
‒ pragmatično
‒ in retorično znanje.
Vsak šestletnik ima delček vsakega od teh znanj, ki ga je pridobival postopno, z
izkušnjami. Sistematično z usmerjenimi dejavnostmi (praktično) pa to znanje razvija
še v šoli (Kriţaj Ortar 2000: 28).
Učenje pisanja poteka hierarhično, od spontanega pisanja do sistematičnega pisanja
besed, povedi in krajših besedil.
Po posodobljenem učnem načrtu za slovenščino (Učni načrt 2011) ima učenec ob
koncu prvega vzgojno-izobraţevalnega obdobja skladno s cilji učnega načrta razvito
zmoţnost pisanja neumetnostnih besedil. Tako v tem obdobju učenci za vajo pišejo
vezana besedila (npr. narek, prepis), polvezana besedila, tj. besedila o sebi, svojem
okolju, o tem, kar so doţiveli/videli/slišali, besedila tiste vrste, ki so jih pred tem ţe
prebrali (neuradna, zasebna, povezovalna in pozivna besedila, npr. pozdrav na
razglednici, voščilo, čestitka, vabilo, ter opisovalna besedila) ter hkrati ustno izraţajo
svoja občutja med

pisanjem, ustno

vrednotijo svoje besedilo, predlagajo

popravke/izboljšave, utemeljujejo svoje mnenje in ustno vrednotijo svojo pisno
zmoţnost ter načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.
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4.4.2 SEZNAM

Slovar slovenskega knjiţnega jezika razlaga seznam kot skupek imen, oseb, stvari, ki
so navadno napisane druga pod drugo.
Nakupovalni seznam je seznam stvari, ki jih nameravamo kupiti v trgovini. Običajno
ga zapišemo na papir manjšega formata.

4.4.3 VOŠČILO

Voščilo je neumetnostno besedilo, in sicer dvogovorno, neuradno (kadar ga izrekamo
sorodnikom, prijateljem) ali uradno (kadar ga izrekamo osebi, ki je ne poznamo
dobro) ter povezovalno. Sporočevalec ga tvori zato, da bi ohranil ali navezal stik z
naslovnikom. Z voščilom naslovniku izrekamo najlepše ţelje za prihodnost (npr. ob
rojstnem dnevu, godu, boţiču, novem letu ipd.). Voščilo lahko izrazimo na več
načinov: eksplicitno (npr. Ţelim ti vse dobro v novem letu.) ali implicitno (npr. Vse
najboljše za tvoj god.) oziroma ustno ali pisno. Pri pisanju voščila zapišemo kraj in
datum pisanja, nagovor naslovnika, vsebino in podpis (Kriţaj Ortar 2000: 34).
Pri spoznavanju voščila kot dvogovornega besedila v prvem razredu otroke najprej
seznanimo z okoliščinami in ob opisanih okoliščinah poimenujemo vrsto besedila. O
ključnih elementih (pošiljatelj, naslovnik, nagovor, kraj, datum, vsebina, podpis) se
pogovarjamo ob konkretnem besedilu. Z otroki nato v skladu z njihovim razvojem
pismenosti v simbolni igri tvorimo besedilo (Grginič 2009: 21).
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5 RAZVOJNOPSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI ŠESTLETNIKA
OB VSTOPU V ŠOLO
Zakon o osnovi šoli (1996), ki določa, da se v osnovno šolo vključijo otroci, ki bodo v letu
vpisa v prvi razred stari šest let, je sproţil številne razprave o tem, ali bodo leto dni mlajši
otroci to zmogli ali ne. M. Pergar Kuščer (2005) ugotavlja, da je z vidika razvojnih značilnosti
šestletnih otrok z zakonom predpisana starost za všolanje otrok povsem primerna in to
utemeljuje z nekaterimi razvojnimi dejstvi:
‒ Do šestega leta se moţgani razvijejo hitreje kot drugi deli telesa.
‒ Otrok je gibalno spreten.
‒ Njegova jezikovna sposobnost je tako razvita, da lahko jezik uporablja za
komunikacijo in učenje.
‒ Z veliko energijo se neustrašno loteva številnih aktivnosti.
‒ Ima zelo razvite spoznavne in socialne sposobnosti.
‒ Večina otrok je sposobna hitrega učenja.
‒ Moralno presojanje je na stopnji, ko je to, kar je prav, ločeno od tistega, kar je narobe.
‒ Biosocialni razvoj je umirjen in neopazen. Otrok z lahkoto obvlada številne nove
spretnosti.

5.1

BIOSOCIALNI RAZVOJ

Kadar poudarjamo rast in telesne spremembe, na katere vplivajo zlasti genetski, prehrambni
in zdravstveni dejavniki, ter razvoj motoričnih spretnosti, govorimo o biosocialnem razvoju.
Moţgani se do šestega leta razvijajo hitreje kot katerikoli drugi del telesa in to omogoča
povečano koordinacijo ter kontrolo nad telesom in širjenje kognitivnih sposobnosti. Telesne
značilnosti (trebuh, obraz, okončine) se do šestega leta pribliţajo razmerjem telesa, kot so pri
odraslih. Šestletnik se giblje bolj spretno in usklajeno kot okorni malček. Vidno se izboljšajo
razne motorične spretnosti. Mielinacija centralnega ţivčnega sistema še ni dokončana, zaradi
česar otroci potrebujejo različne vaje za spodbujanje fino-motoričnih spretnosti, ki so
pomembna priprava na formalno učenje pisanja (Pergar Kuščer 2005: 30–32).
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5.2 KOGNITIVNI RAZVOJ
»O kognitivnem razvoju govorimo, kadar poudarjamo mentalne procese, s katerimi
pridobivamo znanje in prek katerih se zavedamo okolja. Ti procesi, ki jih uporabljamo pri
mišljenju, odločanju in učenju, so: zaznavanje, predstavljanje, presojanje, spomin in jezik«
(Pergar Kuščer 2005: 16).
Piagetova teorija kognitivnega razvoja je ena od treh glavnih uveljavljenih pristopov pri
preučevanju razvoja kognicije. Po njej poteka kognitivni razvoj v točno določenih zaporednih
stopnjah, pri čemer je predhodni stadij pogoj in priprava za oblikovanje naslednjega. Piaget je
kognitivni razvoj razdelil v štiri stopnje. Prva stopnja je senzomotorična, ko otrok spoznava
svet preko zaznav in gibanja in traja od rojstva do drugega leta. Sledi predoperacionalno
mišljenje, ki traja od drugega do sedmega leta starosti. Konkretno-logičnemu mišljenju (od
sedmega do enajstega leta), ko je otrok sposoben logičnega razmišljanja o objektih, situacijah
in dogodkih, ki so resnični ali pa si jih lahko predstavlja, sledi še stopnja formalno-logičnega
mišljenja, ki se razvije okoli dvanajstega leta in traja še vse odraslo obdobje. Na tej razvojni
stopnji so otroci sposobni reševati tudi abstraktne probleme in hipotetične situacije (Cecić
Erpič 1999: 21, 22; Pergar Kuščer 2005: 35–37).
Po tej teoriji so šestletni otroci še na stopnji predoperacionalnega mišljenja, ki ga označuje
kvalitativna sprememba v mišljenju (v smislu predstav, simbolov in pojmov). Na tej stopnji
razvoja mišljenja naj še ne bi bili sposobni miselnih operacij reverzibilnosti (nasproten proces
privede do istih pogojev, iz katerih se je prvi proces začel) in kompenzacije. Za
predoperacionalno stopnjo mišljenja je značilno, da otroci še nimajo razvitega pojma
konzervacije. To pomeni, da niso sposobni dojeti, da se količina snovi ne spremeni, če se
spremeni zunanja oblika. Najbolj znan je preizkus ohranitve količine tekočine (Pergar Kuščer
2005: 36). V tem obdobju sta za mišljenje prav tako značilna še egocentrizem, tj.
nesposobnost otroka, da bi ločil lastno perspektivo od perspektive drugih, in centracija, tj.
usmerjenost otrokove pozornosti le na eno značilnost v problemski situaciji (Pečjak 2000: 53).
Piagetova teorija je dobra osnova za razumevanje otrokovega mišljenja, a se moramo zavedati
tudi njenih pomanjkljivosti. Vzrok za napake mlajših otrok pri dojemanju ohranitve količine
so okoliščine testiranja in ne vsebina nalog. Tako S. Cecić Erpič (2005) navaja ugotovitve
številnih avtorjev, ki kaţejo uspešnost reševanja naloge, ko je bila ta postavljena v kontekst,
ki ga je otrok razumel.
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5.3 PSIHOSOCIALNI RAZVOJ

Psihosocialni razvoj zajema emocionalni, osebnostni in socialni razvoj; pri tem imajo vplivi
druţine, druţbe in kulture osrednji pomen.
Z vstopom v šolo se otrokovo socialno okolje razširi. Na oblikovanje njegove osebnosti in
socialnega vedenja vpliva vse več ljudi. Otrok se do šestega leta vse bolj zaveda sebe in
okolice. Poveča se njegova sposobnost komunikacije. Sposoben je primerjati svoje predstave
o sebi s tem, kar o njem menijo drugi. Moralno presojanje je na stopnji, ko otrok loči, kar je
prav, od tistega, kar je narobe (Pergar Kuščer 2005: 42–46).
V šoli se otrok vključuje v raznolike socialne interakcije, s tem razvija kompleksnejše načine
socialnega vedenja. Sposoben se je vţiveti v doţivljanje in čustvovanje drugega in presoditi
dogajanje z njegove perspektive. To mu pomaga, da se ustrezno odziva na različne socialne
situacije, da razvija sposobnosti komunikacije, skupnega reševanja problemov ter
razumevanja pravičnosti v medosebnih odnosih.
Doţivljanje sebe in samozavedanje se razvijata ţe od zgodnjega otroštva. Pred sedmim letom
starosti otroci v opisih sebe omenjajo predvsem fizične lastnosti, ne opisujejo pa še svojih
sposobnosti in psiholoških lastnosti.
V srednjem otroštvu (pribliţno od šestega do devetega leta) je otrok ţe sposoben kontrolirati
čustvene izraze in se hitreje prilagajati na nepredvidene okoliščine. Vse bolj je sposoben tudi
predvidevanja in predstavljanja namišljenih dogodkov ter simboličnega mišljenja. S
pridobivanjem pravil o sprejemljivem vedenju in zaradi večje kontrole čustev se fizična
agresivnost s starostjo zmanjšuje. Otrok je z razvojem vse bolj sposoben samokontrole. Pri
razvoju otrokove avtonomnosti in izoblikovanju njegove samokontrole pa imajo pomembno
vlogo tudi starši in vzgoja (Puklek, Gril 1999: 43–53).
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6 RAZLIKE V SPOLU IN RAZVOJU OTROKA
»Razlike med spoloma so psihološke ali vedenjske razlike med moškimi in ţenskami«
(Papalia, Olds, Feldman 2003: 259).
Številne raziskave in testi inteligentnosti so potrdili le malo pomembnih razlik med spoloma.
Deklice se hitreje razvijajo, imajo večjo sposobnost empatije, so bolj prosocialne in
ustreţljive in več sodelujejo s starši kot dečki. Ali bo neki otrok hitrejši, močnejši in
pametnejši, pa ne moremo napovedati le na podlagi otrokovega spola (Papalia, Olds, Feldman
2003: 259, 260).
Govorni razvoj deklic je hitrejši kot govorni razvoj dečkov, saj deklice hitreje spregovorijo
prvo besedo, prej usvojijo slovnična pravila danega jezika, oblikujejo daljše povedi, imajo
večji besedni zaklad, berejo več knjig in pišejo daljša besedila od dečkov, pri katerih so
pogostejše motnje branja in pisanja. A kljub temu rezultati raziskav številnih avtorjev kaţejo,
da imajo na govorni razvoj otroka pomembnejši učinek sociodemografski dejavniki druţine
kot njegov spol. Otrokov spol kljub nekaterim razlikam med govornim razvojem dečkov in
deklic ni dejavnik, ki bi pokazal pomembne razlike med govorno kompetentnostjo deklic in
dečkov; to potrjujejo tudi nekatere slovenske raziskave (Fekonja, Marjanovič Umek, Kranjc
2005: 58).
I. Toličič in L. Zorman (1977) ugotavljata, da med dečki in deklicami ni pomembnih razlik ali
pa so zelo majhne. V bralni storilnosti nista ugotovila razlik med spoloma, saj imata oba
pribliţno enak besedni zaklad in sta enako uspešna v hitrosti in razumevanju prebranega
besedila. Prav tako so deklice in dečki pribliţno enak uspeh dosegli v testu znanja iz
slovenščine.
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7 RAZLIKE MED OTROKI S SOROJENCI ALI BREZ NJIH
Najpomembnejše osebe v svetu otrok so odrasli, vendar v zgodnjem otroštvu postajajo vse
pomembnejši tudi odnosi z brati in sestrami ter drugimi otroki. Odnosi med brati in sestrami
so neke vrste merilci otrokovega občutka za premagovanje izzivov in doseganje ciljev. Vez
med njimi je podlaga za kasnejša razmerja, kakovost njihovega odnosa pa se prenaša tudi na
odnose z drugimi otroki (Papalia, Olds, Feldman 2003: 276, 277).
»Vloge in odnose v neki druţini določa število otrok, razlika v letih med njimi, zaporedje
rojstev in spol« (Papalia, Olds, Feldman 2003: 339). Sorojenci drug na drugega vplivajo
neposredno, v medsebojnih interakcijah, in posredno, s svojim odnosom s starši. Istospolni
sorojenci (predvsem sestre) so si bliţje in se znajo mirneje igrati kot brat in sestra (prav tam).
Med sestrami in brati se razvijejo odnosi soodvisnosti. Starejši sorojenci izraţajo skrb za
mlajše in jim pomagajo pri nalogah, mlajši pa so občutljivejši za potrebe drugih, so boljši
pogajalci in sklepajo več kompromisov (Durkin 1995: 124–129).
U. Fekonja (2005) ugotavlja, da na otrokove govorne kompetentnosti in razvoj predbralnih
spretnosti ne vplivajo le govorne interakcije z mamo, temveč tudi značilnosti njegove
komunikacije s sorojenci.

8 DEMOGRAFSKE RAZLIKE IN RAZVOJ OTROKA
I. Toličič in L. Zorman (1977) v izsledkih raziskave o vplivu socialno-ekonomskih in
demografskih dejavnikov na uspešnost učencev med drugim navajata razlike med mestnimi in
podeţelskimi otroki v bralni uspešnosti in znanju iz slovenskega jezika. Na obeh področjih so
mestni otroci dosegli precej boljše rezultate. Avtorja ugotavljata, da imajo podeţelski otroci
precej manjši besedni zaklad, počasneje berejo in slabše razumejo prebrano besedilo. To
pripisujeta predvsem socialnemu in kulturnemu okolju, ki imata po njunem močan vpliv na
jezikovni razvoj otroka. Podeţelski otroci naj bi tako imeli manj moţnosti za razvijanje
besedišča in kultiviranje govora, kajti mestno okolje je za otrokov jezikovni razvoj bolj
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spodbudno. Mestni otrok se ţe zgodaj srečuje z bogatejšimi in bolj raznolikimi govornimi
vzorci in je deleţen ustreznih spodbud iz okolja.

9 RAZLIKE V SOCIALNEM OKOLJU IN RAZVOJ OTROKA

Otrokov razvoj in učni uspeh ni odvisen le od otrokovih telesnih in umskih značilnosti,
temveč tudi od socialnega in kulturnega okolja, v katerem ţivi. Številne raziskave so
pokazale, da je socialno-ekonomski status (SES) druţine eden pomembnejših napovedovalcev
otrokove šolske uspešnosti. SES pa nima enake vloge v vseh ţivljenjskih obdobjih. Zelo
majhno vlogo ima v prenatalni dobi in prvih 6. mesecih otrokovega ţivljenja. V obdobju od 6.
mesecev do 6. leta vloga SES zelo hitro narašča, saj je v tem obdobju otrokov razvoj preteţno
odvisen od druţine in njenih vplivov. Od 6. do 25. leta starosti pa se vpliv SES postopoma
zmanjša, na kar vpliva šolanje, stiki z vrstniki, vključevanje v druţbo (Toličič, Zorman 1977:
8, 9).
Raziskave v Sloveniji in po svetu so pokazale razlike med uspešnostjo otrok glede na SES.
Med najpogostejše kriterije za opredeljevanje socialno-ekonomskega statusa sodi izobrazba
staršev. Otroci staršev z višjo izobrazbo so v šoli nasploh uspešnejši kot otroci staršev z niţjo
stopnjo izobrazbe. Stopnja izobrazbe otrokovih staršev ima vpliv tudi na govorni razvoj
otroka, njegovo jezikovno razvitost in bralno uspešnost (Toličič, Zorman 1977: 124).
Eden izmed vidikov socialno-ekonomskega statusa je tudi stopnja materine izobrazbe.
Rezultati raziskav so pokazali, da je materina izobrazba pomemben dejavnik pri govornem
razvoju otroka. Otroci mater z višjo stopnjo izobrazbe so dosegali višje rezultate na lestvici
govornega razvoja od otrok, katerih matere so imele nizko in srednjo stopnjo izobrazbe
(Fekonja, Marjanovič Umek, Kranjc 2005: 65). Hoff (2003, nav. po Fekonja, Marjanovič
Umek, Kranjc 2005: 55) ugotavlja, da matere z višjo stopnjo izobrazbe otroku pogosteje in
več govorijo, njihove povedi so daljše ter uporabljajo obseţnejše besedišče kot matere z niţjo
stopnjo izobrazbe.
Bloom (1964, nav. po Toličič, Zorman 1977: 13) meni, da v neugodnem okolju pomanjkljivi
govorni in jezikovni vzorci v druţini zavirajo otrokov intelektualni razvoj in zmanjšujejo
njegovo uspešnost v šoli. Ti otroci imajo manj izkušenj in se slabše jezikovno izraţajo.
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Da druţinsko okolje pomembno vpliva na otrokov jezikovni razvoj, ugotavlja tudi Bernstein
(1971, nav. po Toličič, Zorman 1977: 15). Starši iz druţin z manj ugodnim socialnoekonomskim statusom uporabljajo skromnejši jezik, preproste in običajno enake govorne
vzorce z omejenim upoštevanjem slovničnih pravil. Otroci iz teh druţin obvladajo le skromen
(neknjiţni) pogovorni jezik in se morajo formalnega jezika v šoli šele naučiti. Ta primanjkljaj
pa ovira njihovo uspešnost v šoli, kajti otroci staršev z bolj ugodnim socialno-ekonomskim
statusom so se formalnega in pogovornega jezika naučili ţe pred vstopom v šolo in to jim
lajša učenje v šoli (prav tam).
M. Cencič (2003) pa navaja ugotovitve številnih avtorjev, ki so raziskovali vpliv staršev in
druţine na razvoj pismenosti. Raven pismenosti, ki jo doseţejo otroci, se namreč najpogosteje
ujema z ravnijo pismenosti njihovih staršev. Na razvoj pismenosti po njihovem mnenju vpliva
tako okolje, v katerem otrok odrašča, kot tudi izobrazba staršev. Otroci staršev z niţjo stopnjo
izobrazbe naj bi imeli več teţav pri učenju branja in pisanja kot otroci, katerih starši imajo
višjo stopnjo izobrazbe.
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10 EMPIRIČNI DEL
10.1 RAZISKOVALNI PROBLEM

Eden temeljnih ciljev slovenščine kot učnega predmeta je funkcionalna pismenost, tj. znanje
in spretnosti za razumevanje in poustvarjanje umetnostnih ter razumevanje in tvorjenje
neumetnostnih besedil. Otroci se branja in pisanja ne pričnejo učiti šele v šoli. S pismenostjo
se seznanjajo ţe v predšolskem obdobju pri stiku z raznim zapisanim gradivom v svojem
vsakdanjem okolju. Z opazovanjem odraslih pri posameznih sporazumevalnih dejavnostih in z
lastnim preizkušanjem v teh dejavnostih se prične njihovo spoznavanje raznih oblik in funkcij
pismenosti.
M. Grginič (2005) je v svoji raziskavi predopismenjevalnega znanja petletnikov pri
preverjanju grafičnega zavedanja, tj. črkovnega znanja, ugotovila, da večina otrok zna
poimenovati in spontano zapisati od pet do osem črk, medtem ko je pilotska študija J. M.
Mason (1980, nav. po Grginič 2005b) pokazala, da 92 odstotkov od dvesto otrok ob vstopu v
šolo zna poimenovati vse črke, ki so jim jih pokazali.
Zanima me, ali otroci ob vstopu v 1. razred osnovne šole znajo pisati in kako pišejo ter ali je
zmoţnost pisanja besed in besedil teh otrok odvisna od spola otrok, bivanja v mestu oziroma
na podeţelju, izobrazbe staršev in prisotnosti starejših sorojencev. Sklepala sem, da
marsikateri otrok ţe pozna in zna zapisati večino črk, zato sem na podlagi tega opredelila dve
raziskovalni vprašanji:
1. Kolikšna je zmoţnost pisanja besed (ime) in besedil (voščilo, seznam) ob vstopu v
prvi razred osnovne šole?
2. Od katerih dejavnikov je odvisna zmoţnost pisanja besed (ime) in besedil (voščilo,
seznam) ob vstopu v prvi razred osnovne šole?
Kot je znano, se v 1. razred vpisujejo otroci, ki v koledarskem letu, v katerem začnejo
obiskovati šolo, dopolnijo 6 let, tj. leto mlajši kot pred dobrimi desetimi leti. Z učnim načrtom
iz leta 1998 in 2011 se je spremenil tudi čas, namenjen opismenjevanju. Učenci se
opismenjujejo celo prvo triletje: v prvem razredu se pripravljajo na sistematično

30

opismenjevanje, v drugem se sistematično opismenjujejo in v tretjem urijo tehniko branja in
pisanja.

10.2 HIPOTEZE RAZISKOVANJA
H1: Večina otrok zna ob vstopu v 1. razred osnovne šole napisati svoje ime.
H2: Deleţ učencev, ki znajo napisati besedilo (voščilo, seznam) ob vstopu v 1. razred osnovne
šole, je večji od deleţa tistih, ki besedila (voščilo, seznam) ne znajo napisati.
H3: Spol otrok ne vpliva na zmoţnost pisanja besed (ime) in besedil (voščilo, seznam) ob
vstopu v 1. razred osnovne šole.
H4: Ob vstopu v 1. razred osnovne šole ne bo pomembne razlike v zmoţnosti pisanja besed
(ime) in besedil (voščilo, seznam) med mestnimi in podeţelskimi otroki.
H5: Ob vstopu v 1. razred osnovne šole bo pomembna razlika v zmoţnosti pisanja besed
(ime) in besedil (voščilo, seznam) med otroki, ki imajo starejše brate ali sestre, in med tistimi,
ki jih nimajo.
H6: Na otrokovo zmoţnost pisanja besed (ime) in besedil (voščilo, seznam) ob vstopu v 1.
razred osnovne šole vpliva stopnja izobrazbe staršev.

10.3 RAZISKOVALNA METODA IN VZOREC

Za raziskavo sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo.
Šole sem izbrala po metodi neslučajnostnega izbora. Razdeljevanje vprašalnikov in testiranje
otrok je potekalo oktobra 2010. Za izvedbo raziskave sem pridobila soglasja šol in staršev
(PRILOGA 1). Zagotovila sem popolno tajnost podatkov in pojasnila, da bodo podatki na
voljo le za namen raziskave.
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Raziskava je obsegala vzorec 108 otrok, vključenih v prvi razred devetletne osnovne šole v
raznih gorenjskih krajih – podeţelskih (Ţabnica, Besnica, Mavčiče) in mestnih (Škofja Loka).
V raziskavi so sodelovali tudi njihovi starši.
Vzorec vseh otrok sem razdelila na vzorec dečkov in vzorec deklic ter na vzorec podeţelskih
in vzorec mestnih otrok. Na podlagi izobrazbe otrokovih staršev pa sem oblikovala tri
skupine:
‒ dokončana osnovna ali poklicna šola;
‒ dokončana srednja šola;
‒ dokončana višja ali visoka šola ali podiplomski študij.

Tabela 1: Struktura vzorca po spolu

Spol

f

f%

Dečki

50

46,3

Deklice

58

53,7

Skupaj

108

100,0

Graf 1: Grafični prikaz vzorca po spolu

Vzorec po spolu
50

Dečki

58

Deklice

Tabela 2: Struktura vzorca po lokaciji

Kraj

f

f%

Podeţelje

56

51,9

Mesto

52

48,1

Skupaj

108

100,0

32

Graf 2: Grafični prikaz števila otrok glede na kraj bivanja

Vzorec po lokaciji
52

56

Podeželje

Mesto

Tabela 3: Struktura vzorca otrok po izobrazbi matere

Izobrazba matere

F

f%

Osnovna ali poklicna šola

14

13,0

Srednja šola

34

31,5

Višja ali visoka šola ali podiplomski študij

60

55,5

Skupaj

108

100,0

Graf 3: Grafični prikaz strukture vzorca otrok po izobrazbi matere

Vzorec otrok po izobrazbi matere
Osnovna ali poklicna
šola

14

60

34

Srednja šola
Višja ali visoka šola
ali podiplomski študij
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Tabela 4: Struktura vzorca otrok po izobrazbi očeta

Izobrazba očeta

F

f%

Osnovna ali poklicna šola

21

19,6

Srednja šola

37

34,6

Višja ali visoka šola ali podiplomski študij

49

45,8

Skupaj

107

100,0

Graf 4: Grafični prikaz strukture vzorca otrok po izobrazbi očeta

Vzorec otrok po izobrazbi očeta
Osnovna ali poklicna
šola

21
49

Srednja šola
37

Višja ali visoka šola
ali podiplomski študij

10.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN MERSKI INSTRUMENTI
Vprašalnik za starše (PRILOGA 2) sem v oktobru 2010 razdelila prvošolcem na podruţničnih
osnovnih šolah v Ţabnici, Mavčičah in Besnici ter trem oddelkom prvošolcev na osnovni šoli
v Škofji Loki. Vprašalnik je bil sestavljen iz petih vprašanj, in sicer so starši morali sporočiti
podatke o imenu otroka, ki je bil pomemben za povezavo vprašalnika z otrokovim izdelkom,
o spolu in kraju bivanja otroka, številu, starosti in spolu starejših sorojencev ter najvišji
stopnji izobrazbe obeh staršev. Razdelila sem 112 vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 108. V
vsakem razredu sem nato v obliki krajše učne ure (PRILOGA 3) izvedla raziskavo še med
učenci. Po nareku so s pomočjo fotografij izdelkov (PRILOGA 5) učenci najprej napisali
nakupovalni seznam na bel papir velikosti A5. Vsak učenec je nato dobil še voščilnico
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(PRILOGA 4) in vanjo napisal voščilo za rojstni dan. Na koncu so se na prazen list velikosti
A4 še podpisali, ga prepognili in vanj vloţili svoje izdelke.
Učencem sem pri pisanju seznama in voščila pustila prosto pot. Nikogar nisem silila, da bi
pisal s črkami. Vsak je lahko besedilo napisal po svoje tako, kot je mislil, da je prav. Med
njihovim pisanjem sem ves čas poudarjala, da bo vse, kar bodo napisali, pravilno. Če pa so
zaprosili za pomoč pri zapisu posamezne črke, jim nisem pomagala, ker sem ţelela, da
napišejo to, kar znajo, brez tuje pomoči.

10.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV
Vrnjenim vprašalnikom sem najprej poiskala ustrezen otrokov izdelek. Izdelke sem oštevilčila
in vse natančno pregledala. Za laţjo nadaljnjo obravnavo sem izločila vse izdelke, ki niso bili
napisani s črkami.
Za vsakega otroka sem izdelala tabelo in vanjo z različnimi barvami vnašala podatke, ki so jih
posredovali starši, ter najpomembnejše podatke o otrokovem izdelku.
Vse podatke in ugotovitve sem predstavila opisno ter v obliki tabel in grafov.

10.6 REZULTATI
S preizkusom učencev sem preverila, koliko otrok zna pisati, in kakšna je njihova
funkcionalna pismenost (zmoţnost pisanja besed in besedil) ob vstopu v prvi razred osnovne
šole. Rezultate preizkusa sem povezala z odgovori staršev in ugotavljala, kako je pismenost
otrok povezana s spolom otroka, krajem bivanja, prisotnostjo starejših sorojencev in stopnjo
izobrazbe staršev.
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10.6.1 PISANJE BESED (IME)

Tabela 5: Število (f) in odstotek (f %) otrok glede zmožnosti zapisovanja besed (ime) in vsak spol
posebej

Zmoţnost zapisovanja besed
Piše

Spol

Skupaj

Ne piše

f

f%

f

f%

f

f%

Deklice

58

100,0

0

0,0

58

100,0

Dečki

49

98,0

1

2,0

50

100,0

Skupaj

107

99,0

1

1,0

108

100,0

Ime je navadno prva beseda, ki jo otrok napiše. Otroci so zelo ponosni nase, ko znajo napisati
svoje ime, ker se lahko podpišejo na svoje izdelke.
Ob vstopu v prvi razred osnovne šole znajo svoje ime zapisati skoraj vsi učenci; s tem lahko
potrdim prvo hipotezo in ugotovitve primerjam z rezultati raziskave M. Grginič (2005b), ki
navaja, da se večina petletnikov ţe zna podpisati.
Le en učenec svojega imena ni znal napisati in je napisal le prvo črko. Zanimivo pa je, da se je
neka deklica podpisala z malimi tiskanimi črkami, neki deček pa celo s pisanimi črkami.

Slika 2: Podpis dečka s pisanimi črkami

Slika 3: Podpis dečka le s prvo črko imena
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Slika 4: Podpis deklice z malimi tiskanimi črkami

Večina otrok je svoje ime napisala na levi zgornji rob papirja. Nekaj otrok pa je svoje ime
napisalo čez cel list formata A4.

Slika 5: Podpis v zgornjem levem kotu

Slika 6: Podpis čez celo stran lista formata A4
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Kar nekaj otrok je poleg imena zapisalo še prvo črko svojega priimka. Nekateri so za črko
napisali piko, ostali pa so jo bodisi izpustili bodisi postavili na napačno mesto.

Slika 7: Podpis s prvo črko priimka

Slika 8: Pika, postavljena na napačno mesto

Slika 9: Deklica imena in začetnice priimka ni ločila s presledkom

Otroci imajo pri zapisu imen teţave še:
‒ z obračanjem črk n in s,

‒ s pisanjem zrcalnih podob besed z desne strani proti levi,
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‒ z zamenjavo vrstnega reda črk.

Veliko otrok je svoje ime ob zapisu tudi okrasilo z risbo, ga odebelilo, podčrtalo ali obkroţilo.

Slika 10: Nekaj "okrašenih" podpisov otrok
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10.6.2 PISANJE BESEDIL

Iz Tabele 6 lahko razberemo, da dve tretjini otrok ob vstopu v šolo ţe znata pisati preprosta
besedila. To pomeni, da je vsebina besedila smiselna ter napisana s črkami in ne narisana. S
tem ugotavljam, da je deleţ tistih otrok, ki ob vstopu v 1. razred znajo napisati besedilo
(voščilo, seznam), večji od deleţa tistih, ki tega ne zanjo.
Med vsemi deklicami je le petina takih, ki besedil ne zna pisati. V skupini dečkov pa je takih,
ki besedil ne pišejo, dve petini.
Tabela 6: Število (f) in odstotek (f%) otrok glede zmožnosti zapisovanja besedil (voščilo, seznam) in
vsak spol posebej

Zmoţnost zapisovanja besedil
Piše

Spol

Skupaj

Ne piše

f

f%

f

f%

f

f%

Deklice

46

79,3

12

20,7

58

100,0

Dečki

30

60,0

20

40,0

50

100,0

Skupaj

76

70,4

32

29,6

108

100,0

Slika 11: Voščilo z ustrezno vsebino, napisano s črkami
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Slika 12: Narisano voščilo

Slika 13: Voščilo z neustrezno vsebino ‒ otrok ni napisal voščila, temveč besede, ki jih je znal
napisati; mogoče pa so to stvari, ki jih ima rad, ali stvari, ki si jih želi za rojstni dan
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Med podeţelskimi otroki znata besedila pisati slabi dve tretjini otrok, med mestnimi pa tri
četrtine otrok ‒ to je razvidno iz Tabele 7.

Tabela 7: Število (f) in odstotek (f%) otrok glede na zmožnost zapisovanja besedil (voščilo, seznam)
in kraj bivanja posebej

Zmoţnost zapisovanja besedil
Kraj

Piše

bivanja

Skupaj

Ne piše

f

f%

f

f%

f

f%

Podeţelje

36

64,3

20

35,7

56

100,0

Mesto

40

76,9

12

23,1

52

100,0

Skupaj

76

70,4

32

29,6

108

100,0

Ne glede na to, ali prihajajo učenci s podeţelja ali mesta, je deklic, ki znajo pisati besedila,
več kot dečkov.
Graf 5: Število deklic in dečkov, ki znajo pisati besedila (voščilo, seznam) po kraju bivanja
30
25
20
Deklice iz mesta
15

Deklice s podeželja
Dečki iz mesta

10

Dečki s podeželja

5
0
Deklice iz mesta

Deklice s podeželja

Dečki iz mesta
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Dečki s podeželja

Nekateri otroci so ţe povsem ponotranjili svoje znanje o pisanju, četudi še niso usvojili vseh
pravopisnih pravil (npr. pika na koncu povedi).

Slika 14: Deklica je voščilo napisala brez napak

Veliko otrok, ki so sodelovali v raziskavi, glede na oblike pisanja E. Sulzby (1990, nav. po
Grginič 2005b: 100) uporablja domiselno črkovanje. Največkrat za posamezen zlog napišejo
le eno črko ali pa zapišejo le glasove, ki jih slišijo, oziroma tako, kot jih slišijo. Nekateri
besede med seboj ţe ustrezno ločijo s presledki, so pa tudi primeri, ko presledkov ni, ali pa so
narejeni na napačnem mestu.

Slika 15: Domiselno črkovanje
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V nekaj primerih pa so otroci pisali verige črk brez pomena, ki jih E. Sulzby (1990, nav. po
Grginič 2005b: 100) imenuje nefonetične črkovne verige. Pojavile so se verige naključnih črk
in celo veriga črk iz otrokovega imena.

Slika 16: Deček Ali je za zapis nakupovalnega seznama uporabil črke svojega imena in jih
kombiniral na razne načine

Slika 17: Uporaba nefonetične črkovne verige
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V enem primeru pa je deček svoj nakupovalni seznam, ki ga je sicer narisal, dopolnil s čačko.
Nastala je čačka podobna pisanju odraslih z malimi pisanimi črkami.

Slika 18: Čačke za pisanje
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10.6.2.1 PISANJE VOŠČIL

Pri pisanju voščila me je zanimalo, na katero stran voščilnice bodo učenci napisali voščilo, ali
bodo napisali nagovor, kakšna bo vsebina in ali se bodo pod voščilo tudi podpisali.
Predvidevala sem, da kraja in datuma ne bo zapisal nihče, zato ga tudi nisem vključila v
analizo. Pomembno je bilo, da se je iz zapisa dalo razbrati smiselnost oziroma ustreznost
vsebine, ne glede na to, ali so bile črke izpuščene, zamenjane ali obrnjene narobe.
Voščilo z ustrezno in smiselno vsebino na tretji strani, nagovorom in podpisom so napisali
trije otroci, torej 4 % vseh otrok, ki znajo pisati besedila.

Slika 19: Voščilo, napisano na 3. strani voščilnice z nagovorom, ustrezno vsebino in podpisom

Polovica otrok, ki so sodelovali v raziskavi, je voščilo pravilno zapisala na tretjo stran
voščilnice.
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Med mestnimi otroki je na tretjo stran voščilnice vsebino napisala polovica otrok. Na drugo
stran voščilnice pa je voščilo zapisalo dve petini otrok. Ostali so voščilo napisali bodisi na
prvo bodisi na drugo in tretjo stran skupaj. Na zadnjo stran voščilnice ni pisal nihče.
Pri podeţelskih otrocih so bili rezultati nekoliko slabši, saj sta dobri dve petini otrok voščilo
napisali na tretjo stran voščilnice. Slabi dve petini sta pisali na drugo stran in ena petina bodisi
na prvo bodisi na drugo in tretjo stran skupaj.
Tabela 8: Število in odstotek otrok glede na zapis voščila na strani v voščilnici in kraj bivanja
posebej

Zapis voščila na strani v voščilnici
Kraj

Skupaj

1. stran

2. stran

3. stran

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Mesto

1

2,5

16

40,0

21

52,5

2

5,0

40

100,0

Podeţelje

3

8,4

13

36,1

16

44,4

4

11,1

36

100,0

Skupaj

4

5,3

29

38,1

37

48,7

6

7,9

76

100,0

bivanja

2. in 3. stran

Slika 20: Voščilo, napisano na 1. strani
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Ko zapis v voščilnico primerjamo še med spoloma, so rezultati podobni. Polovica deklic in
dečkov je voščilo napisala na tretjo stran voščilnice. Zanimivo je, da so na prvo stran
voščilnice pisali le dečki.

Tabela 9: Število in odstotek otrok glede na zapis voščila na strani v voščilnici in spol posebej

Zapis voščila na strani v voščilnici
Spol

Skupaj

1. stran

2. stran

3. stran

2. in 3. stran

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

Dečki

4

13,3

10

33,3

14

46,7

2

6,7

30

100,0

Deklice

0

0,0

19

41,3

23

50,0

4

8,7

46

100,0

Skupaj

4

5,3

29

38,1

37

48,7

6

7,9

76

100,0

Slika 21: Voščilo, napisano na 2. strani
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Slaba polovica otrok (48,1 %), ki zna pisati besedila, ima starejše brate ali sestre. Med njimi
je skoraj polovica takih, ki so voščilo pravilno napisali na tretjo stran voščilnice, in 36,5 %
takih, ki so ga napisali na drugo stran voščilnice. Prav tako je na tretjo stran voščilnice
napisala voščilo polovica otrok, ki starejših sorojencev nima. Na prvo stran voščilnice so
pisali samo tisti otroci, ki imajo starejše sorojence.
Pravilno (na tretjo stran voščilnice) je voščilo napisalo 44,0 % otrok, ki imajo starejšega brata,
32,0 % tistih, ki imajo starejšo sestro, in 24,0 % otrok s starejšim bratom in sestro.
Tabela 10: Število in odstotek otrok glede na zapis voščila na strani v voščilnici in prisotnost
starejših sorojencev posebej

Zapis voščila na strani v voščilnici

Prisotnost
starejših
sorojencev

Skupaj

1. stran

2. stran

3. stran

2. in 3. stran

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

4

7,7

19

36,5

25

48,1

4

7,7
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100,0

0

0,0

10

41,7

12

50,0

2

8,3

24

100,0

4

5,3

29

38,1

37

48,7

6

7,9

76

100,0

Otroci s
starejšimi
sorojenci
Otroci brez
starejših
sorojencev

Skupaj

Slika 22: Voščilo, napisano na 2. in 3. strani
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Rezultati glede na izobrazbo matere in očeta so si zelo podobni. Med vsemi otroki, ki znajo
pisati besedila, je pravilno (na tretjo stran voščilnice) voščilo napisalo največ otrok, katerih
matere in očetje imajo dokončano višjo ali visoko šolo ali podiplomski študij.

Tabela 11: Število in odstotek otrok glede na zapis voščila na strani v voščilnici in izobrazba matere
hkrati

Zapis voščila na strani v voščilnici

Stopnja
izobrazbe
matere
Osnovna

ali

poklicna šola
Srednja šola

Skupaj

1. stran

2. stran

3. stran

2. in 3. stran

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

1

1,3

2

2,6

5

6,6

1

1,3

9

11,8

3

4,0

12

15,8

9

11,8

2

2,6

26

34,2

0

0,0

15

19,7

23

30,3

3

4,0

41

54,0

4

5,3

29

38,1

37

48,7

6

7,9

76

100,0

Višja ali
visoka šola
ali
podiplomski
študij

Skupaj

Tabela 12: Število in odstotek otrok glede na zapis voščila na strani v voščilnici in stopnja izobrazbe
očeta hkrati

Zapis voščila na strani v voščilnici

Stopnja
izobrazbe
očeta
Osnovna

ali

poklicna šola
Srednja šola

Skupaj

1. stran

2. stran

3. stran

2. in 3. stran

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

f

f%

2

2,7

3

4,0

7

9,3

2

2,7

14

18,7

1

1,3

14

18,7

7

9,3

4

5,3

26

34,6

1

1,3

11

14,7

23

30,7

0

0,0

35

46,7

4

5,3

28

37,4

37

49,3

6

8,0

75

100,0

Višja ali
visoka šola
ali
podiplomski
študij

Skupaj
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Nagovor je zapisalo 25 otrok oziroma tretjina vseh otrok, ki so sodelovali v raziskavi in znajo
pisati besedila. Med tistimi, ki so napisali nagovor, je štiri petine mestnih in le petina
podeţelskih otrok ter dobra polovica deklic in 48,0 % dečkov.
Pod voščilo se je podpisala slaba tretjina (31,6 %) vseh otrok, ki znajo pisati besedila. Med
otroki, ki so se podpisali, je bilo za četrtino več mestnih otrok kot podeţelskih. Tri četrtine
voščilnic od 24 so podpisale deklice in le četrtino dečki. Od vseh deklic, ki znajo pisati
besedila (46), se jih je torej podpisalo slabi dve petini (18 oziroma 39,1 %), med dečki, ki
znajo pisati besedila (30), pa se je podpisala petina (6 oziroma 20,0 %).

Tabela 13: Število in odstotek mestnih in podeželskih otrok, ki so napisali nagovor oziroma podpis

Mestni
otroci

Podeţelski
otroci

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Nagovor

20

80,0

5

20,0

25

100,0

Podpis

15

62,5

9

37,5

24

100,0

Tabela 14: Število in odstotek dečkov in deklic, ki so napisali nagovor oziroma podpis

Dečki

Deklice

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Nagovor

12

48,0

13

52,0

25

100,0

Podpis

6

25,0

18

75,0

24

100,0
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Nagovor in podpis je napisalo več tistih otrok, ki imajo starejše sorojence.
Nagovor je napisala polovica otrok s starejšim bratom in 37,5 % otrok s starejšo sestro. Pri
podpisu pa je ravno obratno, saj se je podpisala polovica tistih, ki imajo starejšo sestro, in
21,4 % otrok s starejšim bratom.

Tabela 15: Število in odstotek otrok s starejšimi sorojenci in brez njih, ki so napisali nagovor
oziroma podpis

Otroci s
starejšimi
sorojenci

Otroci
brez
starejših
sorojencev
f
f%

f

f%

Nagovor

16

64,0

9

Podpis

14

58,3

10

f

f%

36,0

25

100,0

41,7

24

100,0

Slika 23: Voščilo s podpisom
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Skupaj

Med vsemi otroki (25), ki so napisali nagovor, je tri petine otrok mater oziroma očetov z
dokončano višjo ali visoko šolo ali podiplomskim študijem in večina prihaja iz mesta (85,7
%).
Več kot polovica otrok, ki se je na voščilnico podpisala, ima mater z dokončano višjo ali
visoko šolo ali podiplomskim študijem. 37,5 % podpisanih otrok ima mater z dokončano
srednješolsko izobrazbo. Odstotek podpisanih otrok očetov z dokončano srednjo šolo in otrok
očetov z dokončano višjo ali visoko šolo ali podiplomskim študijem je pribliţno enak, in sicer
41,7 % in 45,8 %.

Tabela 16: Število in odstotek otrok, ki so napisali nagovor oziroma podpis glede na stopnjo
izobrazbe matere oziroma očeta

Izobrazba očeta

Izobrazba matere

Nagovor

Podpis

f

f%

f

f%

Osnovna ali poklicna
šola

5

20,0

1

4,2

Srednja šola

5

20,0

9

37,5

Višja ali visoka šola ali
podiplomski študij

15

60,0

14

58,3

Skupaj

25

100,0

24

100,0

Osnovna ali poklicna
šola

3

12,0

3

12,5

Srednja šola

7

28,0

10

41,7

Višja ali visoka šola ali
podiplomski študij

15

60,0

11

45,8

Skupaj

25

100,0

24

100,0

Med najpogostejšimi nagovori so bili:
‒ MAMI (40 %),
‒ VOŠČILO ZA MAMI (36 %) in
‒ DRAGA MAMI (20 %).
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Slika 24: Voščili z nagovorom

Vsebina voščil si je bila večinoma podobna, saj je marsikdo zapisal Vse najboljše ali pa Vse
najboljše za rojstni dan. Zanimivo je, da so bila voščila mestnih otrok, predvsem deklic,
daljša, bolj domiselna. Nekaj pa je bilo prav posebnih, na primer:

Slika 25: Daljše in bolj domiselno voščilo mestnega dečka
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Slika 26: Daljše voščilo mestne deklice

Slika 27: Daljše voščilo

Slika 28: Voščilo mestne deklice
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Večino daljših voščil so zapisali otroci staršev z višjo izobrazbo. Med otroki s starejšimi
sorojenci in tistimi brez njih pa v zapisani vsebini ni bilo pomembnih razlik.
Za otroke je bilo teţje zapisati voščilo kot seznam. V nakupovalni seznam sem namreč
vključila vsakdanje besede, ki so otrokom bolj poznane, ker se, kot pravi M. Kriţaj Ortar
(2000), otrok ob poznani besedi osredotoči bolj na njeno glasovno podobo kot na njen pomen.
Tudi njihova zgradba je bila laţja za prepoznavanje posameznih glasov. Beseda MOKA je
dvozloţna, LIMONA in BANANA sta trizloţni in ČOKOLADA večzloţna beseda. Nobena
od njih ne vsebuje soglasniškega sklopa, ki ga otroci teţje prepoznajo. Besedi JAJCE in
MLEKO sicer vsebujeta soglasniški sklop, a z njim ni teţav, kajti izgovarjamo ga enako kot
ga napišemo. V voščilu pa se pojavi veliko besed, ki vsebujejo soglasniške sklope, npr. VSE,
NAJBOLJŠE, TVOJ, ROJSTNI. Nekateri soglasniki med njimi pa se tudi izgovarjajo
drugače, kot se zapišejo, in jih otroci zato še teţje prepoznajo in določijo.
Tretjina vseh otrok, ki znajo napisati voščilo, je imela teţave z besedo NAJBOLJŠE. Skoraj
20 % otrok je izpustilo drugi J v besedi in napisalo NAJBOLŠE. Nekateri so najboljše pisali
narazen (NAJ BOLŠE), nekateri pa so ga zapisali skupaj z besedo VSE in tako napisali
VSENAJBOLŠE, SENAJBOLJŠE oziroma VSENAJ BOLŠE. Pojavili so se tudi posamezni
primeri, ko so otroci izpuščali črko A (NJBOLŠE), obe črki J (NABOLŠE), črki L in J
(NAJBOŠE).

Slika 29: Težav z zapisom besede NAJBOLJŠE
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Pri zapisu besede VSE je nekaj otrok prvo črko izpustilo in napisalo SE. Nekaj primerov pa je
bilo tudi takih, ko so otroci namesto črke V uporabili črko, ki so jo slišali v izgovoru besede
VSE, in sicer USE ter OSE.

Slika 30: Težave z zapisom besede VSE

Z besedo ROJSTNI je imelo teţave le nekaj posameznikov, ki so namesto rojstni napisali:
ROSTNI, RJSTNI, ROJTNI, ROJSNI oziroma ROSTI.
Veliko otrok je besede ţe sposobno razčleniti na glasove ter črke in glasove ustrezno
povezovati med seboj, čeprav se še zgodi, da posamezno črko izpustijo. V petih primerih
zapisa voščila pa se je pojavil še soglasniški skelet, ne le posamezne besede v voščilu, temveč
celotnega voščila. Otroci so besedilo ponazorili s posameznimi znaki, s katerimi so izrazili
svoje sporočilo. Besedi VSE NAJBOLJŠE so zapisali kot SNBŠ.

Slika 31: Soglasniški skelet
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V nekaj primerih se je pojavil tudi zapis voščila brez presledkov med posameznimi besedami.

Slika 32: Besedilo brez presledkov

Skoraj vsi otroci so ţe usvojili osnove orientacije na papirju. Pisati so začeli levo zgoraj in se
pomikali od leve proti desni v smeri besede ter nadaljevali levo v naslednji vrstici. V dveh
primerih pa sta otroka svoje sporočilo sprva pisala od leve proti desni, ko pa je zmanjkalo
prostora, sta v naslednji vrsti pisala zrcalno od desne proti levi. To pa je, kot pravi D. Golli
(1996), v predšolski dobi in v začetku opismenjevanja dokaj pogosto.

Slika 33: Voščilo z zrcalnim zapisom
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Največ teţav imajo otroci z zapisom črk J, Š, S, N, C, Z, L, saj zapisujejo njihove zrcalne
podobe.

Slika 34: Zrcalne podobe črk
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10.6.2.2 PISANJE NAKUPOVALNEGA SEZNAMA

Ob analiziranju seznamov, ki so jih napisali otroci, me je zanimalo predvsem: orientacija na
papirju, in sicer usmerjenost papirja velikosti A5 pokončno ali leţeče, na katerem delu lista je
otrok pričel pisati (levo, na sredini, desno) ter ali je stvari iz seznama napisal v stolpcu ali v
vrsti. Opazovala sem tudi uporabo ločil oziroma oštevilčevanje. Pomemben podatek je tudi ta,
da v skupino otrok, ki seznam znajo napisati, prištevam le tiste, ki so stvari z nakupovalnega
seznama napisali s črkami in ne narisali.
Med otroki, ki znajo napisati seznam, so vsi mestni otroci in 94,5 % podeţelskih otrok pričeli
pisati levo zgoraj. Prav tako so levo zgoraj pričele pisati vse deklice in večina dečkov (93,4
%).

Slika 35: Nakupovalni seznam, napisan v vrsti

Slika 36: Nakupovalni seznam, napisan v stolpcu
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V stolpcu sta nakupovalni seznam zapisali skoraj dve tretjini (64,5 %) vseh otrok, ki znajo
pisati seznam.
Stvari iz nakupovalnega seznama je v stolpec napisala polovica podeţelskih otrok in tri
četrtine mestnih otrok ter dve tretjini dečkov in dve tretjini deklic oziroma dve tretjini otrok s
starejšimi sorojenci in dve tretjini otrok brez starejših bratov in sester.

Tabela 17: Zapis seznama v stolpcu/vrsti ter na pokončnem/ležečem papirju glede na spol, kraj
bivanja in prisotnost starejših sorojencev

Prisotnost starejših
sorojencev

Kraj
bivanja

Spol

Zapis v
stolpcu
f
f%

Zapis v
vrsti
f
f%

Skupaj
f

List obrnjen
pokončno
f
f%

List obrnjen
leţeče
f
f%

Skupaj
f

Dečki

19

63,3

11

36,7

30

14

46,7

16

53,3

30

Deklice

30

65,2

16

34,8

46

33

71,7

13

28,3

46

Skupaj

49

64,5

27

35,5

76

47

61,8

29

38,2

76

Mesto

30

75,0

10

25,0

40

26

65,0

14

35,0

40

Podeţelje

19

52,8

17

47,2

36

21

58,3

15

41,7

36

Skupaj

49

64,5

27

35,5

76

47

61,8

29

38,2

76

33

63,5

19

36,5

52

35

67,3

17

32,7

52

16

66,7

8

33,3

24

12

50,0

12

50,0

24

49

64,5

27

35,5

76

47

61,8

29

38,2

76

Otroci s
starejšimi
sorojenci
Otroci
brez
starejših
sorojencev
Skupaj

List papirja je pokončno obrnilo 61,8 % otrok, ki znajo napisati nakupovalni seznam. Med
njimi je nekaj manj kot tri četrtine deklic in nekaj manj kot polovica dečkov oziroma slabe tri
petine podeţelskih otrok in skoraj tri četrtine mestnih otrok. Na pokončno obrnjen list je
pisalo tudi dobri dve tretjini otrok s starejšimi sorojenci in polovica otrok brez njih.
Rezultati so pokazali, da je list pokončno obrnilo največ otrok, katerih starši imajo višjo ali
visoko šolo ali podiplomski študij. Enako velja tudi za zapis v stolpcu.

61

V seznamu je besede podčrtalo 10 otrok, 6 jih je obkroţilo, 4 so besede oštevilčili, 2 sta jih
ločila z vejico, eden pa s piko.

Slika 37: Besede, ločene z vejico

Slika 38: Oštevilčen nakupovalni seznam
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Pri zapisu besed z nakupovalnega seznama so imeli otroci največ teţav z zapisovanjem besed
BANANE, ČOKOLADA IN JAJCE. Več teţav sem sicer pričakovala pri zapisu besede
MLEKO, saj na začetku vsebuje soglasniški sklop, a se je pokazalo, da so z njo imeli teţave
le redki (npr. MJEKU, MEKO, MEK).
Ob zapisovanju besede BANANE je 15,8 % otrok, ki so nakupovalni seznam napisali s
črkami, napisalo BANE. V zapisu besede ČOKOLADA pa je pri 10 % otrok izpadel drugi O
v besedi (ČOKLADA). To lahko pripišem dejstvu, ki ga navaja M. Kriţaj Ortar (2000), da si
otrok tri- ali večzloţno besedo teţko zapomni, zato se na začetku izogibamo dolgim besedam.
V besedi JAJCE je 11,8 % otrok izpustilo drugi J v besedi (JACE). To lahko pojasnim s tem,
da se v besedi pojavi soglasniški sklop (JA-JCE), v katerem otrok teţje prepozna posamezne
glasove.

Slika 39: Najpogostejši napaki pri zapisu besed jajce in banane

Z zapisom besed iz nakupovalnega seznama otroci torej niso imeli večjih teţav. Nekaj
zapisov pa je bilo kljub temu zanimivih npr. ČOKODA, ČKLADA, ČOLKA, ČKOL, ČKANA,
ČKLA, LOMONA, LIMNONA, MAKA.
Pri zapisovanju posameznih črk so tudi tokrat otroci imeli največ teţav z zrcalnim obračanjem
črk J, L, N in C.
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Večina otrok nima teţav s pisanjem od leve proti desni. Le v enem primeru je deklica pričela
pisati na desni strani in nadaljevala proti levi. Vse črke so bile obrnjene zrcalno (ravno tako je
zrcalno napisala tudi ime). V dveh primerih pa sta otroka sprva pisala od leve proti desni, ko
pa je zmanjkalo prostora, sta v naslednji vrsti nadaljevala zrcalno od desne proti levi.

Slika 40: Zapis od desne proti levi

Slika 41: Pisanje od leve proti desni, ko zmanjka prostora, pa zrcalno od desne proti levi
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10.7 INTERPRETACIJA

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali spol otroka, izobrazba staršev, prisotnost
starejših sorojencev in bivanje v mestu oziroma na podeţelju vpliva na zmoţnost pisanja
besed in besedil ob vstopu v prvi razred osnovne šole.
V empiričnem delu sem analizirala izdelke otrok in jih povezala s podatki, ki so jih
posredovali njihovi starši. Nato sem iz zbranih podatkov analizirala vpliv izbranih dejavnikov
na zmoţnost pisanja imena, voščila in nakupovalnega seznama.
V analizi zmoţnosti pisanja besed in besedil sem ugotovila, da večina otrok ob vstopu v prvi
razred osnovne šole zna napisati svoje ime (hipoteza 1), 70,4 % otrok pa tudi besedilo
(nakupovalni seznam in voščilo) (hipoteza 2).
Pri primerjavi rezultatov med spoloma (hipoteza 3) sem ugotovila, da v zmoţnosti pisanja
besed (ime) ni razlik. Zmoţnost pisanja besedil (voščilo, nakupovalni seznam) pa je nekoliko
boljša pri deklicah, saj zna pisati besedila 20 % več deklic kot dečkov. V pisanju
nakupovalnega seznama, voščila na tretjo stran voščilnice in nagovora med deklicami in dečki
ni bilo razlik. V voščilnico se je podpisalo za petino več deklic. Ravno tako ni bilo
pomembnejših razlik med dečki in deklicami v ustreznosti vsebine, so pa bila voščila deklic
daljša in bolj domiselna; to ustreza ugotovitvam študij nekaterih avtorjev (nav. po Fekonja,
Marjanovič Umek, Kranjc 2005: 58, 59), da je razvoj besedišča pri deklicah v zgodnjem
otroštvu hitrejši kot pri dečkih, da deklice v prvih razredih oblikujejo daljše povedi in pišejo
daljša besedila od dečkov, a se razlike zmanjšajo v kasnejših obdobjih ţivljenja.
Analiza izdelkov mestnih in podeţelskih otrok (hipoteza 4) je pokazala, da pri pisanju imena
med njimi ni razlik, zmoţnost pisanja besedil pa je le za 10 % manjša pri podeţelskih otrocih.
Največja razlika med mestnimi in podeţelskimi otroki se je pokazala pri pisanju nagovora v
voščilu, saj je nagovor napisala le petina podeţelskih otrok, ter pri vsebini, ki je bila pri
mestnih otrocih daljša in izvirnejša. Pri pisanju voščila na tretjo stran voščilnice, zapisu
podpisa v voščilnico ter pisanju seznama pa ni bilo bistvenih razlik med njimi. Take rezultate
lahko pripišem dejstvu, da je slovensko podeţelje vse bolj razvito. Povezave podeţelja z mesti
so vse boljše, s tem pa imajo podeţelani tudi več moţnosti za izobraţevanje, laţji dostop do
knjiţnic in drugih kulturnih ustanov.
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Pri analiziranju besedil otrok s starejšimi sorojenci in tistimi brez njih (hipoteza 5) sem
ugotovila, da so v zmoţnosti pisanja besedil le nekoliko boljši otroci, ki imajo starejše
sorojence. Pokazalo se je namreč, da zna besedilo napisati skoraj 50 % otrok s starejšimi brati
ali sestrami. Med otroki, ki starejših sorojencev nima, pa besedila piše 25 % otrok. Zanimivo
pa je, da so si bili pri pisanju voščila na tretjo stran, nagovora, vsebine in podpisa v voščilnico
ter seznama otroci s starejšimi brati in sestrami ali brez njih skoraj enakovredni. Na podlagi
rezultatov lahko trdim, da si mlajši otroci svoje starejše brate in sestre postavijo za vzor. Ko
starejši sorojenci nekaj počnejo, si mlajši otrok ţeli početi isto in jih posnema. Prav tako
uspešni pa so seveda lahko tudi otroci brez starejših sorojencev, ker starši od njih več
pričakujejo, se jim mogoče bolj posvečajo in z njimi preţivijo več časa.
U. Fekonja (2005) navaja, da ima izobrazba staršev različen učinek na govorni razvoj dečkov
in deklic. Glede na rezultate raziskave pa lahko potrdim, da ima izobrazba staršev različen
vpliv tudi na zmoţnost pisanja besedil pri deklicah in dečkih. Primerjava izdelkov otrok glede
na stopnjo izobrazbe njihovih staršev (hipoteza 6) je pokazala, da zna pisati besedila največ
deklic, ki imajo mater in očeta z dokončano višjo ali visoko šolo ali podiplomskim študijem,
med dečki pa večina tistih, ki ima starše z dokončano osnovno ali poklicno oziroma srednjo
šolo. Pri zapisu seznama in voščila so bili najbolj uspešni otroci staršev z višjo ali visoko šolo
ali podiplomskim študijem, saj so v večji meri seznam zapisali v stolpcu, voščilo z
nagovorom in podpisom napisali na tretjo stran voščilnice ter napisali daljšo vsebino. Iz tega
lahko povzamem, da starši z višjo izobrazbo otrokom nudijo več spodbud in moţnosti za
razvoj njihovih potencialov. Avtorji številnih raziskav potrjujejo, da so otroci staršev z niţjo
izobrazbo oziroma otroci, ki prihajajo iz druţin z niţjim socialno-ekonomskim statusom,
prikrajšani za številne izkušnje, ki so pomembne za razvoj porajajoče se pismenosti (Jurišić
2000: 72, 73). Starši z višjo stopnjo izobrazbe otrokom dajejo več priloţnosti za pridobivanje
izkušenj o pisani in govorjeni besedi (Browne 1996, nav. po Fekonja 2005: 57). Izkazalo se je
tudi, da v zmoţnosti pisanja besed in besedil med otroki, katerih mater ima višjo stopnjo
izobrazbe od očeta, in tistimi, pri katerih je situacija ravno obratna, ni pomembnejših razlik.
Tej ugotovitvi pa močno nasprotujejo ugotovitve številnih avtorjev (npr. Fekonja, Marjanovič
Umek, Kranjc, 2005), ki ugotavljajo, da ima stopnja materine izobrazbe večji vpliv na otroka,
kot ga ima očetova. Rezultat bi bil seveda lahko tudi drugačen, če bi bil vzorec večji in bi bile
vse stopnje izobrazbe enakomerneje zastopane. Ob tej priloţnosti pa bi bilo zanimivo raziskati
še vpliv, ki ga ima materina izobrazba na otroka glede na njegov spol. Zaključim torej lahko z
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ugotovitvijo, da ima izobrazba staršev pomemben vpliv na zmoţnost pisanja besedil, saj so se
veliko bolje odrezali otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe.
S temi rezultati lahko potrdim vse postavljene hipoteze razen ene. Predpostavljala sem
namreč, da bo v zmoţnosti pisanja besed in besedil pomembna razlika med otroki, ki imajo
starejše brate ali sestre, in tistimi, ki starejših sorojencev nimajo, vendar se je izkazalo, da
razlike med njimi niso tako pomembno velike. Pri tem bi bilo dobro še temeljiteje raziskati,
kateri od starejših sorojencev ima na zmoţnost pisanja večji vpliv, brat ali sestra. Hkrati bi
bilo smiselno uporabiti še podatke o starosti starejših sorojencev in raziskati tudi njen vpliv na
zmoţnost pisanja besed in besedil.
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11 ZAKLJUČEK
V raziskavi sem ugotavljala, kakšna je zmoţnost pisanja besed in besedil šestletnikov ob
vstopu v prvi razred osnovne šole ter od katerih dejavnikov okolja je odvisna.
Ugotovila sem, da večina otrok ob vstopu v šolo ţe zna napisati svoje ime. Večji del otrok pa
zna s črkami napisati tudi voščilo in nakupovalni seznam. Presenetilo pa je dejstvo, da je
voščilo z vsemi potrebnimi podatki napisalo le nekaj otrok.
Analiza rezultatov je pokazala, da je med dejavniki okolja najpomembnejša izobrazba staršev.
Višja kot je izobrazba staršev, uspešnejši so otroci. Hkrati pa se je izkazalo, da spol otroka,
kraj bivanja ter prisotnost starejših sorojencev nimajo pomembnejšega vpliva na zmoţnost
pisanja.
Otroci se pred vstopom v šolo s pisanjem srečujejo v raznih okoliščinah in na razne načine.
Najpomembneje je, da se zavedamo, da so za proces sistematičnega opismenjevanja v
prvem/drugem razredu osnovne šole izkušnje, ki jih otrok dobi s pisanjem v predšolskem
obdobju in prvem razredu osnovne šole, ključnega pomena. Pri otrocih, ki samostojno
odkrivajo pisanje in imajo za to dovolj spodbud iz okolja, se porajajoče se pisanje razvija še
intenzivneje. Pomembno vlogo pri tem razvoju imajo seveda starši, ki v otroku prvi
spodbudijo zanimanje za učenje branja in pisanja. Ob tem pa se je potrebno zavedati, da starši
otroka ne smejo siliti k učenju pisanja, temveč mu le zagotoviti dovolj ustreznih okoliščin, v
katerih se bo srečeval in seznanjal s pismenostjo ter aktivno z lastno udeleţbo odkrival pisni
jezik.
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PRILOGE
PRILOGA 1: SOGLASJE STARŠEV O SODELOVANJU OTROKA V RAZISKAVI

Spoštovani starši!
Sem Nina Berčič Oman, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v
Ljubljani. Za potrebe nastajanja diplomskega dela bi rada med učenci prvega razreda OŠ
izvedla raziskavo o njihovem grafičnem zavedanju in pisalni zmoţnosti ob vstopu v OŠ.
Raziskava, ki bo trajala pribliţno 30 minut, bo popolnoma anonimna in ne bo razkrivala
identitete udeleţencev. Za sodelovanje otroka potrebujem Vaše soglasje.
Če se strinjate, da Vaš otrok sodeluje v raziskavi, Vas prosim, da izpolnite spodnje soglasje in
ga vrnete učiteljici v šoli.
Najlepša hvala.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpisani/-a izjavljam, da SOGLAŠAM/NE SOGLAŠAM (Obkroţite.) s tem, da moj otrok
sodeluje v zgoraj navedeni raziskavi.
Ime otroka:_______________________________
Ime in priimek enega od staršev/skrbnikov: __________________________________
Podpis enega od staršev/skrbnikov: ______________________________________

PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA STARŠE UČENCEV 1. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
Spoštovani starši!
Pred Vami je vprašalnik, ki sem ga pripravila za potrebe nastajanja diplomskega dela. Rada bi
raziskala grafično zavedanje in pisalne spretnosti učencev prvega razreda in dejavnike, od
katerih so le-ti odvisni. Vaši odgovori bodo dragocen vir informacij.
Vsi zbrani podatki bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Anketo izvajam z
anonimnimi vprašalniki, ki ne razkrivajo identitete nikogar od vprašanih. Ime otroka je
potrebno le zaradi povezave Vašega vprašalnika in otrokovega izdelka.
Za Vašo pripravljenost za sodelovanje se Vam ţe vnaprej zahvaljujem.
Nina Berčič Oman
__________________________________________________

1) Ime otroka: __________________________________________
2) Spol otroka:
3) Kraj bivanja:

M
MESTO

Ţ
PODEŢELJE

4) Ali ima otrok starejše brate ali sestre?
DA
NE
Starost in spol starejših bratov ali sester: ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
5) Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste pridobili?
MATI a) Dokončana osnovna šola
b) Dokončana poklicna šola
c) Dokončana srednja šola
č) Dokončana višja šola
d) Dokončana visoka šola
e) Dokončan podiplomski študij
OČE

a) Dokončana osnovna šola
b) Dokončana poklicna šola
c) Dokončana srednja šola
č) Dokončana višja šola
d) Dokončana visoka šola
e) Dokončan podiplomski študij

PRILOGA 3: UČNA PRIPRAVA
Študentka: Nina Berčič Oman
Šola:
Razred: 1.
Datum: oktober 2010
Učne metode: razlaga, pogovor
Učne oblike: frontalna, individualna
Učni pripomočki: lutka, pisarniški papir formata A4, pisarniški papir formata A5, voščilnice,
fotografije predmetov z nakupovalnega seznama
Čas trajanja: 30 min
ČAS

PRIPOMOČKI

UČITELJ

UČENEC

Uvod

Lutka

Ob prihodu v razred se predstavim. Poslušajo.
S seboj prinesem lutko in tudi ona
se predstavi: »Pozdravljeni, učenci.
Moje ime je Lučka.«

Osrednji
del

Lutka

»K vam sem prišla, da bi mi pri Poslušajo.
nečem pomagali. Veste, moja mami Povedo nekaj svojih idej.
praznuje rojstni dan, pa ne vem,
kako naj jo presenetim. Imate
kakšno idejo?«
Lučka: »Kaj pa, če bi ji pripravila Naštejejo sestavine za
zajtrk? To ji bo gotovo všeč. Zelo limonado in palačinke z
rada pije limonado in je palačinke z bananami in čokolado.
bananami in čokolado. Toda, če ji
ţelim vse to pripraviti, moram v
trgovino. Mi lahko pomagate? Kaj
potrebujem, če ţelim pripraviti
limonado in palačinke z bananami
in čokolado?«

Lutka
Fotografije
predmetov z
nakupovalnega
seznama

Lučka: »Joj, koliko stvari. Vsega si Poslušajo navodila.
pa ne bom zapomnila. Veste kaj, Zapišejo besede na list.
skupaj bomo napisali nakupovalni
seznam. Vsak od vas bo dobil list
papirja in nanj napisal: limona,
banane, čokolada, mleko, jajce,

Pisarniški
moka.« (Med naštevanjem kaţem
papir formata fotografije stvari in jih pripenjam
A5
na tablo.)
Učencem razdelim papir. Ponovim
besede, ki jih bodo zapisali.
Lučka: »Odlično. Ampak mojemu Poslušajo.
presenečenju še nekaj manjka.
Nina, mogoče ti veš?«
Nina: »Jaz vem, da bi svoji materi
napisala še voščilnico. Gotovo bi je
bila vesela.«
Lučka: »Točno! Kako pa napišem
voščilo?«
Nina: »Učenci to verjetno znajo.
Poglej, za vsakega sem pripravila
eno voščilnico. Vsak bo napisal
materi voščilo za rojstni dan in ti
tako pomagal, da ga boš znala
napisati še ti.«
Voščilnice

Učencem razdelim voščilnice in jim
povem, da v voščilnico zapišejo
voščilo, ki bi ga napisali materi za
rojstni dan.
Zaključni Pisarniški
Učencem razdelim papir. Naročim
del
papir formata jim, da naj se nanj podpišejo, ga
A4
prepognejo in vanj vloţijo svoje
izdelke.
Zahvalim se jim za sodelovanje.

Samostojno napišejo
voščilo za rojstni dan.
Na list napišejo svoje
ime.

PRILOGA 4: VOŠČILNICA

PRILOGA 5: FOTOGRAFIJE STVARI Z NAKUPOVALNEGA SEZNAMA

LIMONA

BANANE

JAJCE

MOKA

MLEKO

ČOKOLADA

