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POVZETEK 

Različne raziskave potrjujejo pomembnost razvitega fonološkega zavedanja za branje in 

pisanje. Veliko vzrokov za težave pri branju izhaja iz problemov na fonološkem področju. 

Namen diplomskega dela je bil izdelati preizkus fonološkega zavedanja, ki zajema več 

področij, ugotoviti, kakšna je povezava med spretnostjo fonološkega zavedanja in 

spretnostjo branja, ali spol pomembno vpliva na spretnosti fonološkega zavedanja ter v 

katerih spretnostih fonološkega zavedanja se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

predšolskih otrocih (pred vstopom v prvi razred), otrocih v prvem razredu in otrocih v 

drugem razredu.  

V prvem delu so navedene teoretične osnove, ki se nanašajo na predmet diplomske naloge. 

Sledi raziskava, ki je bila izvedena v OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica in v Vrtcu Gorje 

ter Vrtcu Radovljica. Vzorec je zajel šestdeset otrok: dvajset predšolski otrok, dvajset otrok 

prvega razreda ter dvajset otrok drugega razreda. Iz vsakega oddelka je pri raziskavi 

sodelovalo deset deklic in deset dečkov. Podatki so bili zbrani s pomočjo preizkusa 

fonološkega zavedanja in enominutnega testa branja. Rezultati potrjujejo dosedanja 

spoznanja o spretnostih fonološkega zavedanja in branja. Mlajši otroci imajo slabše razvite 

sposobnosti fonološkega zavedanja kot starejši otroci oz. predšolski otroci imajo slabše 

razvite spretnosti fonološkega zavedanja kot otroci prvega razreda in otroci drugega razreda, 

otroci prvega razreda pa imajo slabše razvite spretnosti fonološkega zavedanja kot otroci 

drugega razreda in bolj razvite spretnosti fonološkega zavedanja kot predšolski otroci. 

Otroci, ki imajo dobro razvite spretnosti fonološkega zavedanja, imajo prav tako dobro 

razvite tudi spretnosti branja. 

Raziskava potrjuje postopni razvoj po določenih zakonitostih in v določenem zaporedju 

skladno z otrokovo starostjo in njegovim spoznavnim razvojem. 
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ABSTRACT 

Past research confirms the importance of a properly developed phonological awareness for 

reading and writing. Many of the causes of reading difficulties stem from problems in the 

phonological domain. 

The aim of this diploma project was to test phonological awareness, including several 

domains of phonological awareness, to find the connection between phonological 

awareness and reading ability, to ascertain whether gender has a significant effect on 

phonological awareness and in which elements of phonological awareness statistically 

significant differences appear between preschool children, children in the first year of 

primary school and children in the second year.  

The first part of this thesis includes theoretical foundations connected with the subject of 

this diploma project. There follows research carried out in the primary school Anton Tomaž 

Linhart in Radovljica and the nurseries in Gorje and Radovljica. The study focussed on sixty 

children: twenty preschool children, twenty children from the first year and twenty children 

from the second year. Ten girls and ten boys from each department cooperated in the study. 

Data was gathered with the help of a test of phonological awareness and a one-minute 

reading test. The results confirm what is already known about phonological awareness and 

reading ability. Younger children have more poorly developed phonological awareness than 

older children; i.e. children in the first year of primary school have more poorly developed 

phonological awareness than children in the second year and better developed phonological 

awareness than preschool children. Children with well developed phonological awareness 

also have well developed reading abilities. 

The research confirms gradual development in keeping with certain laws and in a certain 

order, in line with the child’s age and the development of his cognitive abilities. 
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1 
 

1 UVOD 

 

BRANJE omogoča dostop do simbolnega sveta, s katerim se sicer nikoli ne soočimo. 

Ob njem si oblikujemo VREDNOTE, občutek za lepo. Brati se pravzaprav učimo vse življenje, 

zato je učenje branja ŽIVLJENJSKI PROCES. Razvoj otrokove bralne sposobnosti predstavlja 

neprecenljivo doto za vse življenje. 

(Meta Grosman) 

 

V današnjem času ima branje v življenju človeka pomembno vlogo. Predstavlja pot do znanja 

in pomaga pri osmišljanju življenja. Branje ima velik pomen pri človekovi osebni rasti, 

pripomore k boljšemu spoštovanju in razumevanju samega sebe in sveta, ki nas obdaja. 

Branje, pisanje, poslušanje in govorjenje so oblike jezika, ki naj bi se jih otrok naučil 

uporabljati v otroškem obdobju. Pri tem učenju pa potrebuje pozitivno spodbudo domačega 

in šolskega okolja. V predšolskem obdobju je otrok že pripravljen na razvijanje sposobnosti, 

ki jih bo potreboval pri branju in ostalih spretnostih. Razvitost predbralnih spretnosti močno 

pripomore k lažjemu osvajanju sposobnosti branja, medtem ko primanjkljaj preprečuje 

razvoj uspešnega branja ne le v času šolanja, ampak tudi v dobi odraslosti. S pravočasno 

pomočjo lahko otroku ublažimo ali celo odstranimo primanjkljaj in s tem preprečimo tudi 

možne sekundarne čustvene in vedenjske motnje. Eden izmed glavnih faktorjev branja je 

poleg verbalnih sposobnosti tudi fonološko zavedanje. 

Raziskave dokazujejo povezanost spretnosti fonološkega zavedanja z branjem in pisanjem. 

Fonološko zavedanje pomeni občutljivost na glasovno strukturo besed lastnega jezika. Je 

sposobnost prepoznavanja in manipuliranja z glasovi, ki besedo sestavljajo. 

 

Ker v slovenskem prostoru nimamo preizkusa, ki bi pokrival vsa področja fonološkega 

zavedanja, je bil cilj diplomske naloge sestaviti preizkus, ki zajema več področij fonološkega 

zavedanja, ne le osnove. 

V prvem delu diplomske naloge (teoretična izhodišča) sem opredelila pojem pismenosti, 

predstavila začetno opismenjevanje, dejavnike bralnih spretnosti, opredelila pojem branja in 

predstavila nekatere bralne stopnje različnih avtorjev. V nadaljevanju sem opisala kognitivne 

dejavnike bralne pismenosti in med njimi večjo pozornost posvetila fonološkemu zavedanju.  
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Sledita še poglavji Bralna učinkovitost ter Motnje branja in pisanja. Na koncu sem opisala 

nekaj besednih iger, ki spodbujajo razvoj fonološkega zavedanja. 

 

V drugem delu diplomske naloge (empirični del) sem predstavila raziskavo, ki sem jo opravila 

na vzorcu 60 otrok iz OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, Vrtca Radovljica ter Vrtca Gorje. 

Z raziskavo sem želela ugotoviti razlike v fonološkem zavedanju med otroki pred vstopom v 

šolo, otroki prvega razreda in otroki drugega razreda. Zanimalo me je tudi, ali obstajajo 

razlike v fonološkem zavedanju med deklicami in dečki oz. ali spol vpliva na fonološko 

zavedanje ter kolikšna je povezava med spretnostjo fonološkega zavedanja in spretnostjo branja. 

Vsakega otroka posebej sem testirala s preizkusom, ki sem ga predhodno sestavila, in s 

pomočjo statističnega programa obdelala podatke ter jih nato analizirala in interpretirala. 
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2 POJEM PISMENOSTI 
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1994, 844) opredeljuje pismenost kot znanje 

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

Razvoj pismenosti se pričenja že pred formalnim šolanjem. Od rojstva naprej se otroci 

nenehno srečujejo z različnimi bralnimi in pisnimi vzorci, ki jim omogočajo spoznavanje sveta 

ter socialno interakcijo. Stopnjo razvoja otrokove pismenosti pred vstopom v šolo izrazimo s 

pojmom pripravljenost na branje in pisanje. Ta pripravljenost predstavlja stopnjo razvitosti 

nekaterih splošnih in specifičnih sposobnosti, ki so potrebne za uspešen začetek usvajanja 

spretnosti branja in pisanja (povzeto po: Pečjak, 2000, 9). 

Pismenost je kompleksna sposobnost. Vključuje številne spretnosti in sposobnosti branja, 

pisanja (tudi računanja), pri čemer je poudarjen različen razvoj pismenosti glede na spol, 

starost, izobrazbo in druge dejavnike. Temeljni element vseh pismenosti je bralna pismenost. 

Poznamo več psiholoških vidikov bralne pismenosti. Na področju kognitivnega vidika imajo 

odločilno vlogo miselni procesi in strategije posameznika, od katerih je odvisno, kako bo 

posameznik raziskal, odkril in konstruiral pomen iz besedila. Jezikovni vidik vsebuje različne 

sisteme in bralec oz. pisec mora koordinirati in prehajati skozi te sisteme, če želi oblikovati 

pomen. Sociokulturni vidik pismenosti potrjuje, da je pismenost tudi socialno dejanje. 

Različne socialne značilnosti, kot so spol, etična pripadnost itd., določajo pomen in jezik, ki ga 

posameznik tvori in uporablja. O razvojnih vidikih pismenosti pa govorimo, ker vsako dejanje 

pismenosti odraža to, kar posameznik zmore oz. česar ne zmore v določenem razvojnem 

obdobju. Razvoj pismenosti se nikoli ne konča in posameznik lahko razvija določene 

dimenzije pismenosti ter uporablja pismenost na vedno nove načine (povzeto po: Pečjak, 

2010, 11–19). 

Med pismenostjo in komunikacijskimi sposobnostmi obstaja pomembna povezanost. 

Psihološki model, ki ga prikazuje shema (Shema 1), izhaja iz vloge osebe/učenca v 

komunikacijskem procesu. Komunikacijske dejavnosti so razdeljene na receptivne 

(poslušanje in branje) in na produktivne (govorjenje in pisanje).  
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Pri receptivnih funkcijah učenec sprejema sporočila. Dražljaj prihaja iz zunanjega vira, ki 

sporočilo oddaja po slušni (poslušanje) ali po vidni (branje) poti. Učenec/receptor to 

sporočilo sprejme in razume, kar je cilj receptivnih dejavnosti. 

Pri produktivnih dejavnostih pa dražljaj izhaja iz človeka in ga posreduje naprej v govorni 

(govorjenje) ali pisni (pisanje) obliki. Cilj je oblikovati razumljiva sporočila. Učenec je pismen, 

kadar razume poslušana ali brana besedila in kadar je sposoben sam tvoriti besedila v 

govorni in pisni obliki (povzeto po: Pečjak in Gradišar, 2002, 39–40). 

 

Shema 1: Model povezanosti med komunikacijskimi sposobnostmi s pismenostjo (Duffy in Roehler, 1993, 30)  
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2.1 PORAJAJOČA SE PISMENOST 

Otrok v obdobju pred formalnim oziroma šolskim učenjem v okolju s tiskano besedo razvija 

predopismenjevalne spretnosti. To obdobje imenujemo porajajoča se pismenost. V šolskem 

obdobju pa v procesu sistematičnega opismenjevanja razvija sposobnosti branja in pisanja, 

katerih končni cilj je razviti funkcionalno pismenost. 

Porajajoča se pismenost pomeni spontano porajanje pismenosti, ko otrok začne odkrivati 

pismenost v vsakdanjih dogodkih, razvijati strategije in oblikovati vedenje o pismenosti. Že v 

zgodnjih letih se otrok srečuje s pisnim jezikom. Napise opaža na prometnih znakih, na 

oblačilih, obutvi, računalniku, televiziji, na naslovnicah revij, v izložbah itd. S tem pridobiva 

znanje o pomenu in oblikah tiska, zato se tudi sam preizkusi z branjem in pisanjem. Preden 

otrok začne pisati formalno, poskuša pisati na različne načine. Spontane oblike pisanja so 

čečkanje, risanje, nefonetične črkovne verige, posnemanje formalnega pisanja, posebne 

oblike, lažne črke. Pri pisanju mu je v pomoč domiselno črkovanje, ko glasovom prireja črke, 

a jih pri tem spušča ali uporablja napačne. Predšolski razvoj branja in pisanja poteka 

neopazno in spontano, dokler v določenem trenutku ne prepozna znanih črk ali besed. 

Otrokova dejavnost v predšolskem obdobju ima pomembno vlogo. 

Pri nas je porajajočo se pismenost raziskovala B. D. Jurišid. Na podlagi raziskave porajajoče se 

pismenosti in zgodnje bralne zmožnosti otrok, starih od pet do šest let, je oblikovala 

petstopenjski model. 

 1. in 2. stopnja 

Otrok ob poslušanju opazuje in poimenuje slike v knjigi, prepozna nekaj napisov v 

okoljskem kontekstu, prepozna črke iz svojega imena in iz njih sestavi ime, prepozna 

svoje ime med drugimi, loči besede, recitira krajše rime in izštevanke, sledi 

preprostim navodilom itd. 

 

 3. stopnja 

Otrok razume pravila tiska, razume pomen dogovorov v zvezi s tiskom, razume 

funkcijo tiska (smer branja, presledek, da tiskane besede ustrezajo govorjenim 

besedam, različna sporočila imajo različen namen). 
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 4. stopnja 

Otrok pozna večino velikih tiskanih črk in jih poimenuje, začenja spoznavati povezavo 

med glasom in črko, globalno prepozna besede oz. logografsko ugiba, prebere 

besedo tako, da si pomaga z začetno črko in ima zraven še dodatno pomagalo (sliko, 

kateri to besedo priredi). Spoznava dolžino besede, spoznava zadnjo črko besede in 

prebere napis iz okolja, ki ga je pogosto videl, brez dodatnih pomagal (tip črk, barva). 

 

 5. stopnja 

Obvlada začetno branje z dekodiranjem, ima utrjeno povezavo med glasom in črko, je 

sposoben združevanja glasov v zloge in besede, ima razvite spretnosti obvladovanja 

jezika in njegove glasovne strukture, obvlada zahtevne naloge fonološkega zavedanja, 

razume zahtevna navodila, nima težav na področju delovnega spomina 

(povzeto po: Grginič, 2005, 8–42). 

 

 

3 ZAČETNO OPISMENJEVANJE 
 

Opismenjevanje je nenadomestljiva sestavina učenja materinščine, drugih in tujih jezikov. 

Opismenjevanje v ožjem pomenu vključuje učenje branja in pisanja, v širšem pomenu pa 

razvijanje tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne pismenosti pri učencu. 

Proces opismenjevanja vključuje dve zaporedni fazi. Prva je učenje branja in pisanja, druga 

pa učenje s pomočjo branja in pisanja. Prva faza opismenjevanja je prisotna v prvem triletju 

devetletnega osnovnega šolanja (povzeto po: Pečjak, 2000, 9–11). 

Učenje branja in pisanja predstavlja integracijo procesa dekodiranja besed ter uporabo 

govornih sposobnosti. Dekodiranje besed pomeni sposobnost vzpostavitve odnosa med črko 

in glasom. Najprej učenci spoznajo znake za črke in njim pripadajoče glasove. Temu sledita 

branje in pisanje, ki predstavljata integracijo identificiranih črk oz. njim pripadajočih glasov. 

Sposobnost dekodiranja oz. prepoznavanja je ključna za začetno opismenjevanje. Pri branju 

predstavlja dekodiranje pretvarjanje grafičnega koda oz. črke v pisni obliki v glasovni kod oz. 



 

7 
 

glas. Pri pisanju pa dekodiranje pomeni obratno – pretvarjanje iz glasovnega koda v grafični 

kod. Da otrok prepozna besedo, mora razčleniti oz. analizirati grafično informacijo, ki je v 

obliki tiskane besede, in nato tvoriti notranjo reprezentacijo oz. pomen te besede. 

Sposobnost prepoznavanja besed je tesno povezana s tekočim branjem v višjih razredih 

osnovne šole. Dve pomembni dimenziji pri prepoznavanju besed sta natančnost in hitrost 

prepoznavanja. 

T. Bonald (1993) je z longitudinalnimi preučevanji bralnega razvoja v osnovni šoli ugotovil, da 

sposobnost dekodiranja (hitrega in natančnega prepoznavanja besed) vpliva na razumevanje 

prebranega, oboje vpliva na sposobnost črkovanja (glaskovanja).  

Pri besednem dekodiranju sta prisotna glasovni ter vidni psihični proces. Prvi zajema 

glasovno razčlenjevanje in razločevanje, drugi pa prepoznavanje črk ter enot, ki so daljše kot 

črke. 

Pečjakova (1994, 5) navaja najpomembnejše glasovne procese pri opismenjevanju: 

- fonemična segmentacija/glasovna razčlenitev, 

- fonemična diskriminacija/glasovno razločevanje, 

- asociativna zveza glas – črka, 

- združevanje glasov. 

Nadalje navaja (1994, 32) dva ključna vidna procesa, ki sodelujeta v procesu opismenjevanja. 

To sta: 

- prepoznavanje črk in 

- prepoznavanje daljših vidnih enot. 

Glede na rezultate Boderjeve študije (1983) moramo pri začetnem opismenjevanju posvetiti 

pozornost zlasti vajam za glasovno analizo besed ter vajam vidnega zaznavanja. Študija je 

namreč pokazala, da imajo otroci v začetni fazi opismenjevanja pri branju naslednje težave: 

fonološka/glasovna analiza (63 % otrok), vidno zaznavanje in vidni spomin (9 % otrok), 

glasovna analiza in vidni spomin (21 % otrok) ter drugo (6 % otrok).  
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4 DEJAVNIKI BRALNIH SPRETNOSTI 
 

4.1 ZAZNAVANJE 

Magajna (2000, 43) pravi: »Med številnimi procesi, ki sodelujejo pri opismenjevanju, je 

primaren proces zaznavanja. Zaznavne sposobnosti se intenzivno razvijajo zlasti v 

predšolskem obdobju. Razvoj teh sposobnosti je odvisen tako od procesa zorenja živčnega 

sistema (maturacije) kot tudi od učenja oziroma števila izkušenj, ki jih otrok dobi iz okolja.«  

Sposobnosti zaznavanja, ki vplivajo na učinkovitost procesa zaznavanja, so pozornost, 

zaznavna konstantnost, integrirani zaznavni sistem, zaznavanje nepopolnih informacij, 

splošne sposobnosti zaznavanja in sposobnost vidnega razločevanja. 

a) Pozornost  

Študije dokazujejo, da imajo mlajši otroci večje težave s selektivnim usmerjanjem pozornosti 

na specifične dražljaje oziroma da jih motijo različni dražljaji. Mnogo avtorjev ugotavlja, da s 

starostjo narašča otrokova sposobnost za zaznavanje vedno bolj kompleksnih dražljajev. 

Starejši otroci lažje usmerijo pozornost na pomembnejše vidike naloge, so bolj sistematični, 

kar jim omogoča večjo natančnost. 

b) Zaznavna konstantnost 

Najpozneje do osmega leta otrokove starosti se razvije sposobnost določanja konstantnosti 

velikosti, kar predstavlja zavedanje, da velikost predmeta ostaja nespremenjena ne glede na 

njegovo oddaljenost. Do 4. leta pa se razvije sposobnost konstantnosti oblike, kar pomeni 

zavedanje, da predmeti ohranjajo svojo obliko. 

c) Integriran zaznavni sistem 

Sposobnost zaznavne integracije se močno razvija med 3. in 6. letom in pomeni, da je otrok 

sposoben usklajevati informacije, ki jih sočasno sprejema preko različnih kanalov, npr. 

gledanje in poslušanje. 

  



 

9 
 

d) Zaznavanje nepopolnih informacij 

S starosto narašča sposobnost prepoznavanja veliko manj strukturiranih predmetov oz. 

predmetov kljub manjkajočim elementom. 

e) Splošne sposobnosti zaznavanja 

Za opismenjevanje je potrebna določena stopnja zaznavne zrelosti. Vpliv zaznavnih 

dejavnikov na učinkovitost branja in pisanja je majhen. V zaznavnem razvoju se pri otrocih 

povečujeta natančnost oz. specifičnost zaznavanja podrobnosti ter sposobnost učinkovitega  

procesiranja informacij (najprej razlike med črkami, nato pa pozornost na enote, ki so nosilke 

pomena). 

f) Sposobnost vidnega razločevanja 

Vizualna diskriminacija je sposobnost medsebojno ločevati posamezne znake, vzorce ali 

simbole. S starostjo otroka ta sposobnost postaja vedno bolj natančna ali, z drugimi 

besedami rečeno, postaja zmožna razločevanja bolj kompleksnih oblik. Predšolski otroci niso 

pozorni na detajle, njihov pristop je globalen in celosten (povzeto po: Magajna, 2000, 43–

52). 

 

4.2 MIŠLJENJE 

Mišljenje predšolskega otroka je kvalitativno drugačno kot mišljenje starejšega otroka. Za 

mišljenje predšolskega otroka veljajo drugačne zakonitosti in logične strukture, ki pa se z 

razvojem spreminjajo. Miselni procesi se ves čas reorganizirajo, da je lahko posameznik 

uspešen pri miselnem prilagajanju na življenjsko okolje (povzeto po Horvat in Magajna, 1989, 

136–137). 

Po Piagetovi teoriji razvoja mišljenja se večina otrok, starih med šest in osem let, v  času 

opismenjevanja nahaja na predoperativni stopnji mišljenja in stopnji konkretno operativnega 

mišljenja.  

Predoperativna stopnja traja od drugega do šestega ali sedmega leta starosti. V tem obdobju 

se pojavi govor, katerega posledica so spremembe v razvoju mišljenja. Za otroka je značilen 
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egocentrizem, kar pomeni, da je svet zmožen opazovati le s svojega stališča. Pojavi se tudi 

centracija oziroma usmerjenost otrokove pozornosti na eno značilnost in zanemarjanje 

drugih. Otrokovo mišljenje je ireverzibilno, v mislih se namreč ni sposoben vrniti nazaj v 

izhodiščno stanje pri reševanju problema. 

Stopnja konkretno operativnega mišljenja je prisotna med šestim in sedmim letom. Otrok je 

zmožen sprejemati informacije iz okolja in jih smiselno vgrajevati v sistem mišljenja in tako 

nadzorovati okolje. Za miselne akcije je značilna reverzibilnost. Otrok še vedno potrebuje 

konkretne izkušnje. 

Operacije, ki se pri otroku razvijajo v tem obdobju in so pomembne pri opismenjevanju, so 

naslednje: 

a) Konzervacija ali ohranitev je pomembna pri spoznavanju različnih črk in zavedanju, 

da ista črka vedno pomeni isti glas ne glede na njeno obliko ali prostor na listu, v 

besedi (črka b, B ali b pomeni vedno glas b). 

b) Klasifikacija ali razvrščanje pomeni razvrščanje predmetov po številnih značilnostih v 

skupine. Pri opismenjevanju se pojavlja klasifikacija v funkciji govornih sposobnosti 

otrok pri opisovanju predmetov, razvrščanju le-teh po določenih značilnostih ter 

utemeljevanju lastne rešitve. 

c) Seriacija ali razvrščanje predmetov v razrede, pri kateri gre za obvladovanje pojmov 

večje, manjše, enako.  

d) Pojem časa in pojem hitrosti se oblikujeta sočasno. Zajemata razumevanje pojmov 

prej/potem in hitreje/počasneje. 

e) Prostorski odnosi so pomembni, saj si otrok s pomočjo predmetov ali različnih 

znamenj pomaga pri orientaciji v prostoru. 

Poznavanje miselnih sposobnosti učencev je pomembno za načrtovanje konkretnih 

dejavnosti, ki jih učitelj uporabi pri pouku. Učitelj si lažje predstavlja, kaj se je otrok na 

določeni stopnji razvoja mišljenja zmožen naučiti, kakšen način podajanja informacij razume 

in ponotranji (povzeto po: Magajna, 2000, 52–55). 
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4.3 FONOLOŠKO PROCESIRANJE 

Fonem pomeni glas kot nosilec pomenskega razlikovanja. (Veliki slovar tujk, 2006, 355) 

De Soussure (1997, 53) navaja: »Fonem je vsota slušnih vtisov in izgovorjenih gibov, enote, ki 

jo slišimo, in enote, ki jo izgovorimo, ti enoti druga drugo določata: tako je fonem že 

kompleksna enota, ki stoji z eno nogo v vsaki izmed obeh verig.« 

Slovenski jezik ima 29 fonemov, od tega 8 samoglasnikov in 21 soglasnikov. 

Fonološke spretnosti so ključni dejavnik bralnih spretnosti. Pri pridobivanju bralnih 

spretnosti imajo velik pomen sposobnosti fonološkega procesiranja. 

Ruparjeva navaja (2006, 24): »Fonološko procesiranje pomeni uporabo glasov ali fonemov v 

procesiranju verbalnih informacij v ustni ali pisni obliki v kratkoročnem ali dolgoročnem 

spominu (po Wagner & Torgesen, 1987). Nanaša se na posameznikove mentalne operacije, 

ki uporabljajo fonološko ali zvokovno strukturo verbalnega jezika ob učenju dekodiranja 

pisnega jezika.« 

Struktura jezika se začne razvijati v otrokovem najzgodnejšem obdobju in se konča približno 

pri dvanajstih letih. Poteka skozi faze, ki se odvijajo v logičnem zaporedju, saj je za 

razumevanje abstraktnih pojmov (glas, zlog, beseda) potrebna določena stopnja kognitivne 

zrelosti. Te faze so: 

1. Predlingvistična faza (0–12 mesecev) 

V tej fazi se pojavijo artikulirani glasovi, katerim sledi obdobje otrokovega bebljanja in nato 

prva beseda. 

2. Predprezentativna faza (12–18 mesecev) 

Pojavlja se spremenljiva artikulacija prvih besed ter osnovni gradniki večje enote, kot so 

zlogi, cele besede. Posamezni glasovi se še ne pojavljajo, ker sistem za predstavljanje 

posameznega glasu še ni izgrajen. 

 

 



 

12 
 

3. Reprezentativna fonologija (18 mesecev–3 let) 

Otrok obvlada produciranje posameznega glasu, artikulacija je vedno bolj natančna. Razvije 

se fonološki proces, ki spreminja zvok na sistematičen način s prilagajanjem otrokovim 

sposobnostim artikulacije. Ta proces postopoma upada zaradi otrokove zmožnosti 

obvladovanja širokega spektra glasov. 

4. Fonološko izpopolnjevanje (4–7 let) 

Otrok v tej fazi osvoji preostale glasove jezika, vključno s produkcijo večzložnih besed. Usvoji 

morfološka pravila, kot sta oblikovanje preteklega časa in uporaba množine. Razvije 

spretnosti štetja delov besed, rimanja, igranja z besedami. 

5. Napredna fonologija (7–12 let) 

Kognitivni razvoj in usvajanje pismenosti pripomorejo k razvijanju zavesti odnosa med 

glasom in pomenom (povzeto po: Rupar, 2006, 22–23). 

 

 

5 BRANJE 
 

Pedagoška enciklopedija (1989, 85–86) navaja naslednjo definicijo branja: »Brati pomeni 

razpoznavati črke (grafeme) v pisani ali tiskani obliki (če jih izgovarjamo ali ne), prehajati z 

očmi čez tisto, kar je napisano ali natiskano, sprejemati informacije (sporočila) iz besedila, 

razumeti sporočila besedila, doživljati sporočila besedila, prenašati znake pisnega jezika v 

slušne znake (znake govornega jezika). Branje je komunikacijski proces, v katerem besedilo 

prenaša sporočilo, bralec pa ga sprejema. Pogoj odvijanja komunikacijskega procesa pa je 

skupna koda oziroma usklajenost bralčeve kode in kode besedila. Branje je večplastna 

(večkomponentna) spoznavna in jezikovna dejavnost, ki se utemeljuje na številnih bralčevih 

sposobnostih.« 

 

 



 

13 
 

6 BRALNE STOPNJE 
 

»Razvojna teorija branja predpostavlja, da poteka razvoj te zapletene sposobnosti prek 

posameznih stadijev,« trdi Magajna (1991, 17). »Na sam razvoj branja vplivajo biološki 

dejavniki oz. zorenje, kulturno-izobraževalni okvir pa tudi narava posameznega jezika in 

njegovega pravopisa. Med posameznimi razvojnimi stadiji obstajajo kvalitativne razlike. 

Otroci se torej na različnih stopnjah lotevajo branja različno, posamezni načini (strategije) pa 

se nato stapljajo, izpopolnjujejo v podrobnostih, povezujejo z drugimi sposobnostmi do 

stopnje tekočega branja z razumevanjem, ki je značilna za izurjenega bralca.« 

Pečjakova (1999, 61) pravi: »Bralne stopnje naj bi služile kot nekakšen vodič logičnega 

zaporedja v razvoju bralnih sposobnosti.« 

V nadaljevanju je predstavljen kronološki pregled nekaterih najpomembnejših modelov  

bralnih stopenj. 

 

6.1 GRAYEVE BRALNE STOPNJE 

Gray je bralni pouk oblikoval v pet stopenj, v katerih bralec postopno doseže stopnjo zrelega 

bralca.  

1. Priprava na branje (predšolsko obdobje in začetek prvega razreda) 

Otroci razvijajo sposobnosti pripovedovanja in govornega razumevanja, vidnega in 

slušnega razločevanja, širijo besedni zaklad, izboljšujejo izgovarjavo ter imajo močan 

interes za branje.  

2. Začetno obdobje bralnega pouka (prvi razred) 

Otroci razvijajo interes za branje, pojavi se želja po samostojnem branju. Sposobni so 

si zapomniti enostavna besedila, ob koncu te stopnje pa naj bi bili sposobni tihega 

branja brez premikanja ustnic. 

3. Razvijanje bralnih spretnosti in sposobnosti (drugi in tretji razred) 

V tem obdobju otroci razvijajo sposobnosti hitrega in samostojnega branja z 

razumevanjem. Tiho branje postane hitrejše od glasnega. Otroci so sposobni branja 

umetnostnih in neumetnostnih besedil. 
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4. Razvijanje pomembnih bralnih spretnosti in strategij (četrti do šesti razred) 

Cilj branja je razširitev branja na vse zvrsti besedil. 

5. Obdobje žlahtnega branja (sedmi in osmi razred, srednja šola) 

Na tej stopnji branja se pojavita cilja: učinkovito branje in učenje iz različnih besedil 

(npr. enciklopedija). 

(Povzeto po: Pečjak, 1999, 61–62; Grginič, 2005, 92–93.) 

 

6.2 BRALNE STOPNJE PO J. CHALL 

Challova se je opirala na Piagetovo teorijo spoznavnega razvoja. Proces učenja branja je 

razdelila na pet stopenj in poleg dodala še predstopnjo. Navedene starosti so okvirne.  

0.  Predbralno obdobje (od rojstva do 6. leta) 

Ta stopnja zajema najdaljše časovno obdobje z največ spremembami bralne 

sposobnosti. Otroci živijo v določenem kulturnem okolju, kjer pridobivajo znanje o 

črkah, besedah, knjigah. Spoznavajo različne vidike jezika, kot so skladnja in besede, 

pridobivajo vpogled v notranjo zgradbo besed, kot so rime, aliteracije, začetni, 

končni glasovi ipd. Razvijajo zaznavne sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja. 

Raziskave so dokazale, da različna znanja in sposobnosti, ki jih otroci dosežejo v 

predbralnem obdobju, tesno vplivajo na bralni uspeh v prvem razredu. Za prehod na 

naslednjo stopnjo je potrebna vzpostavljena asociativna zveza med črko in glasom. 

 

1. Obdobje začetnega branja ali dekodiranja (starost od 6 do 7 let) 

Otroci spoznajo in se naučijo vseh črk in glasov, med njimi vzpostavijo asociativno 

povezavo. Pojavijo se tri faze bralnega razvoja: v prvi so bolj pozorni na pomen 

besede kot na obliko, v drugi so bolj pozorni na grafično podobo in manj na pomen 

besede, v tretji pa pride do sinteze obojega, kar pomeni, da otroci berejo tekoče in 

natančno, saj lahko svojo pozornost hkrati usmerijo na grafično podobo in pomen 

besede. Na tej stopnji otroci razvijejo sposobnost vidnega in delno slušnega 

razločevanja. Slušno razločevanje zahteva večjo stopnjo abstrakcije, saj je težje slišati 

vse glasove v besedi, ker v besedah zvenijo drugače kot izolirano. 
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2. Utrjevanje spretnosti branja – tekoče branje (starost od 7 do 8 let) 

Otroci hitro in natančno prepoznavajo črke in besede. Na tej stopnji utrjujejo bralno 

tehniko in z urjenjem prihajajo do ponotranjenja spretnosti dekodiranja oziroma do 

avtomatizacije tehnike branja. Berejo vedno hitreje in natančneje, kar privede do 

boljšega razumevanja prebranega. 

 

3. Branje za učenje – odkrivaje pomena (starost od 9 do 14 let) 

Učenci z branjem pridobivajo znanje in nove informacije. Branje predstavlja sredstvo 

učenja, učenci se z branjem začenjajo učiti. 

 

4. Vsestranski pogled na prebrano – odnosi in stališča (starost od 14 do 18 let) 

Učenci so sposobni sprejemati, primerjati in presojati prebrano z več zornih kotov. 

Pomembno vlogo ima metakognicija posameznega učenca, ki vključuje zavedanje 

lastnih aktivnosti med branjem ter spopadanje s problemi, ki se pojavijo med 

branjem.  

 

5. Konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet (od 18. leta dalje) 

Na tej stopnji je pomembna kakovost branja. Bralci si sami zgradijo svoj sistem 

znanja s pomočjo višjih miselnih procesov, kot so analiza, sinteza in presojanje. 

(Povzeto po: Pečjak, 1999, 65–71; Grginič, 2005, 93–94.) 

 

6.3 RAZVOJNA TEORIJA BRANJA U. FRITH 

U. Frith obravnava začetno obdobje usvajanja pisnega jezika. Trdi, da se pri otrokovem 

prehajanju na novo strategijo pojavljajo zastoji, nenadna izboljšanja in nihanja v motivaciji.  

1. Slikopisna ali logografska strategija 

Ta strategija temelji na celostnem prepoznavanju besed, otroci so pozorni na izstopajoče 

grafične poteze. Na tej stopnji otrok prebere besede, ki jih ne zna črkovati – zapisati, in 

zapiše take, ki jih ne zna prebrati. Pri prepoznavanju celotnih shem napisov mu pomagajo 

okoliščine. Čeprav navadno ne želi prebrati besede, ki je ne pozna, pogosto poskuša kar z 

ugibanjem, ki temelji na smiselnih povezavah.  
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2. Abecedna ali alfabetska stopnja 

Ta stopnja otrokom omogoča razčlenjevanje besed na grafeme in foneme ter sintezo glasov 

v besede. Na tej stopnji otrok razume povezavo med črko in glasom, kar mu omogoča branje 

z dekodiranjem. Otrok je pogosto osredotočen na prvo črko v besedi (pozneje tudi na 

zadnjo). Vendar se že pojavlja glasovna analiza, kar kaže na to, da otrok začenja razumeti, da 

je beseda sestavljena iz posameznih elementov – glasov in zlogov. Ta stopnja je počasna in 

manj učinkovita, zato mora otrok branje avtomatizirati. 

 

3. Pravopisna ali ortografska strategija 

Otrok takoj prepozna dele besed – morfeme in ne le posameznih črk v besedi. Pomemben 

dosežek na tej stopnji je branje besed, ki jih ne razume, ali branje nesmiselnih besed. 

Ortografska strategija se najprej kaže v branju in šele nato v pisanju.  

(Povzeto po: Grginič, 2005, 95.) 

 

 

7 KOGNITIVNI DEJAVNIKI BRALNE PISMENOSTI 
 

Pečjak (2010, 28) med kognitivne dejavnike bralne pismenosti uvršča: fonološko zavedanje, 

dekodiranje, besedišče, metakognitivno znanje o branju in bralne strategije ter bralno 

razumevanje. 

 

7.1 FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

Fonološko zavedanje je ena od ravni jezikovnega zavedanja. Opredeljeno je tudi kot 

zavedanje odnosa med tiskano besedo in njeno glasovno reprezentacijo. Nanaša se na 

različne aktivnosti, ki povečujejo občutljivost posameznika za glasove in uporabo teh glasov v 

besedah (povzeto po: Jelenc, 1997, 293). 

Fonološko zavedanje so poskušali opredeliti različni avtorji. Magajna (1994, 61) omenja 

razne avtorje, ki razlagajo, kaj je fonološko zavedanje. Mattingly pravi: »Fonološko zavedanje 

je posameznikovo zavedanje in dostop do fonologije lastnega jezika.« Rayner in Pollastek 
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trdita: »Fonološko zavedanje je zavedanje odnosa med tiskano besedo in glasovno 

reprezentacijo te besede.« Wagner dodaja: »Fonološko zavedanje predstavlja enega izmed 

nivojev jezikovnega zavedanja, spada pa tudi med procese fonološke predelave informacij, 

saj vključuje uporabo fonološke informacije pri predelavi ustnega in pisnega jezika.«  

»Fonološka občutljivost oziroma fonološko zavedanje se nanaša na občutljivost za glasovne 

strukture jezika in sposobnost manipuliranja z njimi.« (Jurišič, 2001, 73) 

Fonološko zavedanje se nanaša na različne aktivnosti, ki povečujejo občutljivost 

posameznika za glasove in uporabo teh glasov v besedah. Spretnosti fonološkega zavedanja 

se razvijajo po določenih zakonitostih in v določenem zaporedju, in sicer skladno z otrokovo 

starostjo in njegovim spoznavnim razvojem. Razvoj fonološkega zavedanja poteka od zavesti 

o dolžini besed, preko zavesti o zlogih v besedi in glasovnih skupinah znotraj zloga do 

percepcije fonemov (Gabron, 1997, 33).  

Fonološko zavedanje omogoča: štetje besed v povedi, štetje zlogov v besedah, odkrivanje 

glasov v besedah, ujemanje besed, ugotavljanje manjkajočega dela besede, ugotavljanje rim, 

sintetiziranje glasov … (Ložar, 1997, 35–36) 

Fonološko zavedanje je pomembno povezano z učenjem branja. Otroci, ki so uspešnejši pri 

prepoznavanju zlogov, rim, glasov, se zaradi spretnosti razumevanja delov besed hitreje 

naučijo brati. Pri pridobivanju bralnih spretnosti imajo velik pomen sposobnosti fonološkega 

procesiranja, ki  predstavljajo uporabo glasov ali fonemov v procesiranju verbalnih informacij 

v ustni ali pisni obliki v kratkoročnem ali dolgoročnem spominu. Nanaša se na 

posameznikove mentalne operacije, ki uporabljajo fonološko ali zvokovno strukturo 

verbalnega jezika ob učenju dekodiranja pisnega jezika (Rupar, 2006). 

Fonološko zavedanje prav tako vpliva tudi na učenje pisanja. Pri abecednem zapisu je 

najpomembnejše, da se otrok zaveda glasov v besedi. Spoznati mora, da je beseda 

sestavljena iz segmentov, imenovanih fonemi. To so glasovi določenega jezika, ki so 

pomensko razlikovalni. Drugačen vrstni red posameznih segmentov ter različni fonemi 

spremenijo pomen besede. V začetku otroci sami ne razlikujejo fonemov kot različnih, ne 

zaznavajo obstoja segmentov v besedah, preden pa pričnejo z učenjem branja in pisanja, pa 

je to nujno potrebno (Gabron, 1997, 33–34). 
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Ob koncu predšolskega obdobja se otrok nahaja na določeni stopnji fonološkega zavedanja, 

ki napoveduje njegovo bralno uspešnost. Veliko otrok ima pred vstopom v šolo dobro razvito 

sposobnost fonološkega zavedanja, pri nekaterih pa se pojavljajo težave. Ti potrebujejo več 

aktivnega in osredotočenega dela na področju fonološkega zavedanja. Zgodnje ukrepanje 

lahko odločilno privede do velikih sprememb na področju fonološkega zavedanja pri otrocih 

z omejenimi fonološkimi sposobnostmi (povzeto po: Phonological awarenesss, 117, zasebna 

literatura dr. Magajne). 

Jelenc (1997, 293–294) navaja dve temeljni prvini, ki ju vključuje fonološko zavedanje: 

a) Sposobnost akustično-fonemske diferenciacije otroku omogoči natančno razlikovanje 

glasov med seboj in v besednih parih. Pri otroku morebitne glasovne primanjkljaje v 

predšolskem obdobju težko prepoznamo, saj si otrok lahko pomaga z drugimi 

informacijami, ki so povezane s situacijo. Jerman (2000, 57) navaja: »Akustično-

fonemska sposobnost se pri otroku razvija do 8. leta. Primanjkljaj na tem področju se 

kaže v slabi izgovarjavi, bolj očitno pa se opazi pri pisanju.« 

b) Sposobnost fonemske segmentacije otroku omogoča, da slišano besedo razdeli, 

razčleni na foneme. Gre torej za sposobnost akustične analize besed. Otroci jo 

razvijejo po petem ali šestem letu starosti. Pred glasovno segmentacijo so sposobni 

besede razdeliti na zloge. Otroci te sposobnosti ne razvijejo spontano, ampak se je 

morajo naučiti s pomočjo odraslih. Nekatere raziskave kažejo, da lahko z ustreznim 

treningom fonemsko segmentacijo pospešimo in izboljšamo napredovanje začetnega 

dekodiranja pri branju. »Po raziskavi Knafličeve (1990) je polovica štiriletnikov, 

vključenih v njeno raziskavo, znala ugotoviti zloge v besedi, nihče od njih pa ni znal 

ugotoviti glasove. Pri 5 letih je 20 % otrok znalo pravilno ugotoviti foneme, pri 6 pa že 

70 % otrok« (Jerman, 2000, 75). 

Pečjakova se sklicuje na Wagnerjevo in Torgesenovo razdelitev sposobnosti fonološkega 

procesiranja na: fonološko občutljivost, fonološki spomin ter fonološko poimenovanje. 

Sposobnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi, ki se pojavljajo v govoru, imenujemo 

fonološka občutljivost. Kaže se v otrokovi zmožnosti, da besedi poišče rimo, da dva zloga 

združi v besedo, da iz določene besede odmisli določen zlog in ponovi preostali del besede, 

da v slišani besedi prešteje število glasov ipd. Razvoj fonološke občutljivosti poteka lahko, ne 
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da bi bil otrok izpostavljen tisku oz. črkam. Razvoj fonološke občutljivosti poteka od 

občutljivosti za daljše in konkretne glasovne enote (besede, zloge) do manjših glasovnih enot 

(začetni glas v besedi, rime) in vse do najmanjših glasovnih enot, tako imenovanih fonemov. 

Jurišičeva (2001, 69) pravi: »Fonološko zavedanje v širšem smislu se nanaša na analizo širših 

glasovnih struktur, kot so zlogi in besede (npr. rimanje), to je predhodnik branja, ki se razvija 

mnogo pred tem, ko otrok spozna črkovno-glasovno načelo branja. Fonološko zavedanje v 

ožjem smislu redko zasledimo pri otrocih, ki še ne znajo brati, nanašajo se na osamitev glasu 

v besedi in zlogu. Avtorji to razdelitev spretnosti fonološkega zavedanja podpirajo z izsledki 

raziskav o vzajemnem vplivu branja in fonološkega zavedanja: zgodnje spretnosti 

fonološkega zavedanja (v širšem smislu) vzpodbujajo vpogled v črkovno kodiranje, ki 

pripomore k razvoju fonološkega zavedanja v ožjem smislu in tako tudi k razvoju branja.« 

Fonološki spomin se navezuje na glasovne informacije iz kratkoročnega spomina in ga 

ugotavljamo ob takojšnji ponovitvi slušno predstavljenega gradiva. Jurišičeva (2001, 73) trdi: 

»Fonološki spomin se nanaša na kratkoročni spomin za informacije, ki temeljijo na zvoku. 

Slabši fonološki spomin lahko povzroča otroku težave pri vzdrževanju točnih glasov črk v 

besedi, ki jo dekodira, in tako porabi več svojih kognitivnih izvorov za dekodiranje kot za 

procese razumevanja.«  

Sposobnost priklica glasovnih informacij iz dolgoročnega spomina s pomočjo poimenovanja 

izoliranih besed ali serije besed spada v področje fonološkega poimenovanja               

(povzeto po Pečjak 2010, 28–29). 

Jurišičeva (2001,57) po Racku (1997) povzema izsledke raziskav fonološkega zavedanja: 

1. že pri starosti 4,5 ali 5 let je možno meriti sposobnosti, ki so pomembne pri 

uspešnem razvoju spretnosti pismenosti; 

2. fonološke spretnosti bolje napovedujejo uspešnost pri učenju branja in pisanja kot 

pa splošne kognitivne posebnosti, ki jih merimo z inteligenčnimi testi; 

3. fonološke spretnosti najbolje ločujejo skupino otrok, ki bodo pozneje postali slabi 

bralci, od tistih, ki bodo brali brez težav; 

4. intervencijski programi, ki obsegajo učenje spretnosti fonološkega zavedanja z 

branjem, so učinkovitejši od programov, ki temeljijo le na učenju branja; 
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5. otroci, ki glede na fonološke spretnosti sodijo v skupino s tveganjem za motnje 

branja, se zelo različno odzivajo na trening, ki povezuje fonološke sposobnosti s 

tiskom.  

 

7.2 DEKODIRANJE 

Ehri (1994) govori o treh možnih načinih branja, ki jih učenci uporabljajo za prepoznavanje 

besed. Ti so dekodiranje, napovedovanje oz. ugibanje ter branje znanih besed. 

Dekodiranje je najpogostejši način branja neznanih besed. Gre za prepoznavanje 

posameznega vidnega simbola (črke) in pretvarjanje le-te v slušni kod (glas, fonem) ter 

povezovanje fonemov v besedo. Izurjeni bralci ne dekodirajo le posameznih črk, pač pa 

skupine črk ali kar cele besede. Učinkoviti bralci strategijo dekodiranja kombinirajo s 

strategijo ugibanja ali branja znanih besed ter z drugimi strategijami. 

Pri napovedovanju gre za strategijo ugibanja, kaj beseda pomeni. 

Tretji način je branje znanih besed. Učenec bere besede, ki so mu znane. To so besede, ki jih 

je že večkrat prebral. Če bralec res dobro pozna besedo, pride do avtomatične izgovarjave in 

priklica pomena brez kakršnegakoli usmerjanja bralčeve pozornosti na besedo. 

Na sposobnost dekodiranja vpliva fonološka občutljivost, ker mora učenec pretvoriti slišane 

glasove v črke in obratno. Zmožnost dekodiranja se povečuje tudi z učinkovitim fonološkim 

spominom, ki otroku omogoča zadržati trenutno asociativno zvezo med črkami besede in 

glasovno podobo besede. 

Na hitrost dekodiranja prav tako vpliva fonološko poimenovanje, ki se kaže, s kolikšno 

lahkoto otrok prikliče fonološke informacije, ki so povezane s črkami, deli besed ali celimi 

besedami (povzeto po: Pečjak, 2010, 29–30). 

 

7.3 BESEDIŠČE 

Bralni besednjak se navezuje na razumevanje besed, ki jih učenec prepozna in razume pri 

branju. Razumevanje je povezano s pogostostjo besed v besedilu, prisotnostjo eno- ali 
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večpomenskih besed, z izoliranostjo besed ali besedo v sobesedilu in z obsegom besedišča. 

Besedni zaklad pomembno vpliva na razumevanje prebranega (povzeto po: Pečjak, 2010, 

31). 

 

7.4 METAKOGNITIVNO ZNANJE O BRANJU IN BRALNE STRATEGIJE 

Strateškemu bralcu pripisujemo sposobnosti, kot so poznavanje strategij pri branju, bralnih 

zakonitosti, pravil, načrtovanja in spremljanja procesa branja ter druge. Zelo pomembna je 

razvita sposobnost samoregulacije učenca med procesom branja. Zimmerman (1998) 

aktivnost učenca v procesu branja deli na fazo predhodnega razmišljanja, fazo izvedbe in 

zavestne kontrole ter fazo samorefleksije. Prva faza, faza predhodnega razmišljanja, pripravi 

učenca na učinkovito izvedbo branja in nadzor te izvedbe. Faza izvedbe in zavestne kontrole 

vsebuje procese, ki se odvijajo med branjem in vplivajo na koncentracijo in končno izvedbo. 

Na nadaljnji razmislek in pripravo učenca na reševanje prihodnjih bralnih nalog pa vpliva faza 

samorefleksije. 

Pri tem ugotavljamo, da so razvite metakognitivne sposobnosti učenca ter prisotni 

motivacijski elementi zelo pomembni za učinkovito izvedbo učenja z branjem (povzeto po: 

Pečjak, 2010, 31–36). 

 

7.5 BRALNO RAZUMEVANJE 

Pečjak (2010, 36) navaja: »Kintsch pravi, da je razumevanje prebranega kombinacija 

procesov oblikovanja pomena iz besedila in procesov predznanja bralca. Gre torej za 

interakcijski proces med besedilom in bralcem (njegovim predznanjem, izkušnjami, motivi in 

cilji branja) ter kontekstom, v katerem bere.«  

K razumljivosti besedila prispevajo njegove značilnosti, kot so: slovnično-slogovna 

enostavnost, pomenska zgoščenost ter kognitivna strukturiranost besedila. 

Dejavniki, ki izhajajo iz bralca in vplivajo na razumevanje besedila, pa so: stopnja 

inteligentnosti, bralna sposobnost oz. tehnika branja, predznanje in namen branja. 
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Poznamo tri nivoje bralnega razumevanja. Najnižji nivo je nivo razumevanja besed. Ta 

stopnja je nujna, vendar ni zadostna za razumevanje celega besedila. Če bralec pozna pomen 

besed iz besedila, še ne pomeni, da razume pomen celotnega besedila.  

Drugi nivo razumevanja pri branju imenujemo interpretacijsko razumevanje ali razumevanje 

s sklepanjem. Bralec prepozna sporočilo besedila, razume povezanost med posameznimi deli 

besedila in jo razloži, oblikuje jasno sliko o osrednjih problemih v besedilu, sklepa in presoja 

o možnih kasnejših dogodkih.  

Tretji nivo bralnega razumevanja je  kritično in ustvarjalno branje. Bralec zna informacije, ki 

jih je pridobil z branjem, uporabiti v drugih situacijah. Na osnovi izkušenj, ki jih ima, oblikuje 

sodbo o besedilu in ga tako ovrednoti. Zmožen je tudi ustvarjalno preoblikovati besedilo. Ta 

nivo zahteva aktivnost višjih miselnih procesov (analiziranja, selekcioniranja, povezovanja 

informacij na nove načine, posploševanja in druge) (povzeto po: Pečjak, 1993, 53–60). 

 

 

8 BRALNA UČINKOVITOST 
 

Različni avtorji k proučevanju dejavnikov, ki vplivajo na bralno učinkovitost, pristopajo z 

različnih zornih kotov. Dejavniki bralnega uspeha, ki jih navaja večina avtorjev, so: 

- percepcijski dejavniki, 

- kognitivni dejavniki, 

- motivacija in interes, 

- socialno-kulturni dejavniki. 

 

a) Percepcijski dejavniki 

Pri branju sodelujejo številni procesi, primeren pa je proces percepcije. Sposobnosti vidnega 

in slušnega razločevanja so izredno pomembne za natančno percepcijo in reprodukcijo črk. 

Vidno razločevanje predstavlja razločevanje več grafičnih simbolov med seboj, slušno 

razločevanje  pa sposobnost razločevanja glasov, ki pripadajo posameznim črkam. Deloma so 

te sposobnosti podedovane, v še večji meri pa pridobljene.  

Na hitrost prepoznavanja posameznik besed vpliva več različnih dejavnikov. Znane besede 

prepoznamo z videzom oblike besede, s pogledom preletimo začetni soglasnik in skupino 
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soglasnikov, zadnjo črko ter mogoče še kakšen samoglasnik in besedo prepoznamo. Neznane 

besede pa prepoznamo z analizo tako, da pregledamo vse črke, nato pa besedo izgovorimo v 

mislih. Na hitrost prepoznave besed vplivajo tudi tipografska ureditev, razsvetljava pri branju 

ter naravnanost posameznika zaradi njegovega interesa za posamezno področje. Tipografska 

ureditev je določena z dolžino in širino vrstice, presledkom med vrsticami, svetlobnim 

kontrastom med papirjem in tiskom, vrsto tiska, vrsto ter dimenzijo črk (povzeto po: Pečjak, 

1993, 11–17). 

 

b) Kognitivni dejavniki 

Pri učenju branja igrajo pomembno vlogo otrokove intelektualne sposobnosti. Kognitivni 

dejavniki posameznika so v tesni povezanosti z bralno učinkovitostjo, s starostjo otroka pa se 

spreminjajo. Avtorji ta proces pojasnjujejo s tem, da je v nižjih razredih poudarek na 

mehaničnih vidikih branja, saj je prepoznava besed odvisna od sposobnosti slušnega in 

vidnega razločevanja. V višjih razredih pa sta poudarjena razumevanje in vrednotenje, ki je 

bolj odvisno od mentalnih sposobnosti. 

Stopnja inteligentnosti močno vpliva na hitrost učenja branja in pisanja. Tempo učenja 

branja in pisanja pri bolj inteligentnih otrocih je hitrejši. Z učenjem branja in pisanja lahko 

pričnemo prej. 

Še tako visoka stopnja inteligentnosti ni zagotovilo za uspeh pri branju, še posebej ne v prvih 

letih šolanja. Otroci z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi se prav tako lahko naučijo dobro 

brati, čeprav kasneje in počasneje. Lahko se dobro izurijo v bralni tehniki in berejo tekoče, 

vendar kasneje ne bodo dobro razumeli prebranega (povzeto po: Pečjak, 1993, 17–19). 

 

c) Vpliv okolja na branje 

Na bralno učinkovitost otroka vpliva socialno okolje, v katerem živi. Posledično prihaja do 

razlik v jezikovnih značilnostih, ki vplivajo na nadaljnji razvoj jezika in branja ter na šolsko 

uspešnost otroka. Zelo velik vpliv na bralno učinkovitost ima socialno-ekonomski status. 

Otroci iz višjega socialno-ekonomskega sloja imajo več možnosti, da se že v predšolskem 

obdobju srečujejo s pisano besedo, medtem ko otroci iz nižjega socialno-ekonomskega sloja 

pogosto teh možnosti nimajo. Njihovo besedišče je revno, kar pa ima neposreden vpliv na 

razumevanje pri branju (povzeto po: Pečjak, 1993, 20–23). 

 



 

24 
 

8.1 HITROST BRANJA 

Hitrost branja pomeni, koliko besed na minuto lahko preberemo in hkrati dobro razumemo 

prebrano. Pomembna je za hitrejšo predelavo obsežnejšega gradiva ter zaradi dejstva, da je 

hitro branje bolj učinkovito, saj zahteva večjo stopnjo pozornosti.  

V nižjih razredih je razlika v hitrosti glasnega in tihega branja manjša, v višjih razredih pa tiho 

branje postaja hitrejše. Tiho branje je tako bolj racionalno in ekonomično. Na hitrost branja 

vplivajo tudi razumevanje vsebine, vrsta oz. težavnost bralnega gradiva ter slabe bralne 

navade, kot so vračanje oči v besedilu nazaj na že prebrano, polglasno izgovarjanje pri tihem 

branju ali slaba koncentracija.  

Tehnike za izboljšanje hitrosti pri branju temeljijo predvsem na perceptivnih ali na 

kognitivnih procesih, katerih namen je izboljšati bralno tehniko posameznika (povzeto po: 

Pečjak, 1993, 24–30). 

 

8.2 SLABE BRALNE NAVADE 

Neustrezni vzorci vedenja pri branju zmanjšujejo učinkovitost branja, in sicer upočasnjujejo 

hitrost in zmanjšujejo razumevanje prebranega. Nekatere slabe bralne navade so navedene v 

nadaljevanju. 

 

Koncentracija pri branju pomeni miselno aktivnost, kjer gre za zbiranje novih informacij ter 

za korigiranje in nadgrajevanje starega znanja. Pri koncentriranem branju mislimo samo na 

vsebino. Zunanji dejavniki (hrup, slab tisk, slab kontrast tiska, nenavadna svetloba, bleščanje) 

in notranji dejavniki (umirjenost, interes, motivacija, zdravje) pomembno vplivajo na 

koncentracijo pri branju (povzeto po: Pečjak, 1993, 97–99). 

 

Naslednji slabi bralni navadi sta vokalizacija in subvokalizacija, ki pomenita, da pri tihem 

branju sodelujejo govorilni organi. Vokalizacija predstavlja glasno ali polglasno izgovarjanje 

besed pri tihem branju, subvokalizacija pa šepetanje ali premikanje ustnic pri tihem branju.  

S takšnim načinom branja zaviramo hitrost branja. Subvokalizacija se pojavlja, kadar bralec 

še ni izuril svoje bralne tehnike, saj potrebuje glas kot sredstvo za nadzor pri branju. 

Subvokalizacija je učinkovita v primerih branja zahtevnega besedila, branja besedila v tujem 

jeziku in pri branju neznanih besed (povzeto po: Pečjak, 1993, 115–116). 
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Učinkovitost branja zmanjšuje tudi regresija, ki pomeni, da se z očmi vračamo nazaj na tisto, 

kar smo že prebrali, ponovno preberemo in zopet beremo naprej. Povezana je z 

nekoncentriranim branjem. Regresija se pojavlja pri vseh bralcih, vendar jo je pri slabih 

bralcih vsaj dvakrat več. S starostjo in bralno spretnostjo se zmanjšuje. V primerih, ko je 

branje nelogično ali kadar beremo težko besedilo, je regresija pozitivna, saj  z regresijskimi 

gibi ohranimo razumevanje prebranega (povzeto po: Pečjak, 1993, 116–117). 

 

 

9 MOTNJE BRANJA IN PISANJA 
 

V knjigi Učne težave v osnovni šoli (2008, 41) avtorji navajajo: »Slabše branje ali pisanje je 

lahko posledica splošnih ali specifičnih učnih težav. Na razvoj veščin branja precej vplivajo 

tudi okolje, način poučevanja in posameznikova pripravljenost, volja, prizadevanje za 

obvladovanje veščin branja in pisanja, ne le notranji (nevrofiziološki) dejavniki.« 

Motnje branja in pisanja so zapleten pojav. Pomenijo le simptom, ki se kaže kot moteno 

branje. Čim kompleksnejša je motnja, večje težave ima otrok in težje jih je odpraviti. 

Nekateri otroci lahko razvijejo nadomestne mehanizme in s tem izravnajo primanjkljaje, 

nekateri pa tega niso zmožni. 

Poznamo dve pojavni obliki motenj branja in pisanja. To so motnje vidnega tipa ter motnje 

slušnega tipa. Otrok z motnjo vidnega tipa je lahko povprečno ali nadpovprečno inteligenten, 

se dobro izraža, ima bogat besedni zaklad. Težave ima pri orientaciji levo in desno, lahko piše 

zrcalno, obrača posamezne črke. Pri branju zamenjuje črke, ki so si po vidni obliki podobne. 

Slabo obvlada prostor. Pogosto začne pisati na sredini lista, pisava je slabo oblikovana, črke 

so različno velike. Piše fonetično, ker nima vidne predstave besede. Otrokov pogled pri 

branju bega navzgor, navzdol, levo in desno. Za slabe vidne zaznave je pogosto kriva površna 

pozornost, katere posledica je površna oziroma napačna zapomnitev.  

Otrok z motnjo slušnega tipa je lahko pri reševanju praktičnih problemov povprečno ali 

nadpovprečno sposoben. Njihov govorni razvoj je zakasnel ali upočasnjen, težave ima z 

izražanjem, besedni zaklad je skromen. Težave ima s poimenovanjem predmetov, uporabo 

predlogov in zaimkov. Napake pri branju so predvsem glasovne. Za prepoznavo in 
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imenovanje črke potrebuje več časa. Identificira jih postopoma, eno za drugo. Pri 

prepisovanju zamenjuje črke, saj ima težave s sočasnim povezovanjem glasu s črko. Med 

seboj težje razlikuje zveneče in nezveneče soglasniške pare (t-d, p-b, k-g, s-z) ter nekatere 

samoglasnike (i-e, a-e, o-u). So šibki pri razčlenjevanju besed na glasove in združevanju 

glasov v besedo. Ta motnja povzroča nevezano branje in izpuščanje črk pri pisanju. 

Zelo pogosto se vidni in slušni tip motenj branja pojavljata skupaj. Ločujeta se le po enem 

elementu. Otrok z vidnim tipom motenj branja nima težav z govorno-jezikovnim 

razumevanjem in izražanjem, otrok s slušnim tipom motenj branja pa jih ima (povzeto po: 

Žerdin, 1991, 23–30). 

Za nastanek težav pri branju (Jelenc 1993, 118–119) je odgovorna zmanjšana sposobnost ene 

od elementarnih kognitivnih funkcij, ki so opisane v nadaljevanju.  

- Akustično-fonemska sposobnost diferenciranja zagotavlja otroku, da natančno 

razlikuje po zvoku podobne, po pomenu pa različne glasove. Takšnih primanjkljajev 

pri otrocih, ki še ne znajo brati ali pisati (predšolski otroci), pogosto ne prepoznamo, 

ker si otrok pomaga z drugimi informacijami, ki so povezane s situacijo. Težave 

fonemske šibkosti se pokažejo šele pri nareku. 

- Sposobnost fonemske segmentacije je akustična sposobnost analize besed. Otrok 

slišano besedo razdeli, razčleni na njene sestavne prvine – foneme. Ta sposobnost se 

razvije po petem, šestem letu starosti. Pred tem so sposobni zlogovne segmentacije, 

saj zlog predstavlja enoto, ki se v razvoju govora pojavi prva. 

- Sposobnost kinestetično-artikulatornega razlikovanja omogoča, da otrok prepoznava 

posamezne glasove na temelju kinestetičnega zavedanja glasu. Otrok se zave glasu 

tudi po položaju govornih organov.  

- Sposobnost za melodično in ritmično razlikovanje omogoča, da otrok iz melodično-

intonacijskega načina komunikacije razbere, ali je misel končana ali se nadaljuje, ali je 

pomembna ali ne. Občutek za ritem je pomemben pri shranjevanju besed in logičnih 

celot v spomin. 

- Optično-grafomotorna sposobnost pomeni povezavo med zaznavanjem in 

razumevanjem pisnega jezika. Smer, velikost in lega posameznih črk so pomembne, 

saj se nekatere črke razlikujejo le po legi. 
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Za oblikovanje, urjenje ter izboljšanje teh kognitivnih sposobnosti je dovolj časa v 

predšolskem obdobju, pri petju, igri, govorno-jezikovnih igrah … Z organiziranim 

treningom lahko težave na tem področju ublažimo ali celo preprečimo. 

 

9.1 DISLEKSIJA 

V Mednarodnem društvu za disleksijo so leta 1996 pojav disleksije takole opredelili: 

»... to je težava, ki nastane v nekaterih družinah, in sicer na nevrološki podlagi. Ljudje z 

disleksijo imajo različno močno izražene težave z obvladovanjem in predelavo jezikovnih 

informacij pa tudi z dojemanjem jezikovnih sporočil in z besednim izražanjem. Težave 

občutijo tudi, ko predelujejo glasove, berejo, pišejo, črkujejo besede in včasih pri aritmetiki.« 

(Povzeto po: Clancy, 2003) 

Critley (Jerman, 2000, 83) trdi, da je disleksija motnja, ki se kaže v težavah učenja branja 

kljub običajnemu poučevanju, ustrezni inteligentnosti in ustreznim sociokulturnim pogojem. 

Gre za nevrološko stanje in je v povezavi z načinom, kako uporabljamo možganski polobli. 

Osebe z disleksijo slabše vključujejo levo možgansko poloblo, tisti del torej, ki nadzoruje 

govor in predelavo jezika pa tudi analitično mišljenje in miselno zaporedje. Zdi se, da bolj 

razvijejo funkcije desne možganske poloble, ki nadzoruje vidne in prostorske funkcije. Pri 

mnogih ljudeh z disleksijo so praktične in vidne spretnosti, lateralno mišljenje in spretnosti, 

potrebne za reševanje problemov, pa tudi občutek za glasbo in umetnost izrazito močno 

razviti. Posledica šibkosti leve možganske poloble pa je težavno zaznavanje, razumevanje, 

predelovanje ter ubesedenje glasov (povzeto po: Clancy, 2003). 

Disleksija je motnja, ki je danes najpogosteje omenjena v medijih in šolah. Je najbolj pogosta 

učna težava, prisotna pri 10 % šolajočih se otrok. Pojavlja se v vseh jezikih in je enako 

pogosta tako pri dečkih kot pri deklicah (povzeto po: Kesič Dimic, 2010, 52–53). 

Nekateri značilni znaki motenj ljudi z disleksijo, ki so notranje pogojeni in so posledica 

kognitivnih primanjkljajev (Učne težave v OŠ, 2008, 42), so: 
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- težave pri zavedanju glasov v besedah, vrstnega reda glasov, rim ali zaporedja zlogov, 

- težave pri zavedanju glasov v besedah, predvsem posameznih besed, 

- težave pri priklicu črk in pravilnem zapisovanju (pravopisu), 

- težave z vrstnim redom glasov, črk, števk ali besed pri branju ali pisanju, 

- težave z bralnim razumevanjem, 

- težave pri izražanju misli v pisni obliki, 

- zaostanek v razvoju govora in jezika, 

- težave pri izražanju misli v ustni obliki, 

- težave pri orientaciji v prostoru in času (zmeda v uporabi pojmov, kot so desno, levo, 

spodaj, zgoraj, zgodaj, pozno, meseci, dnevi itd.), 

- težave na področju stranskosti, 

- težave pri pisanju (oblika in hitrost pisanja), 

- težave pri matematiki, ki so pogosto povezane z rabo pravilnega zaporedja korakov 

(stopenj), smeri (orientacije) ali matematičnega jezika, 

- podobne težave pri sorodnikih. 

 

Pri branju se osebe z disleksijo srečujejo z različnimi težavami, kot so: deli črk bledijo, 

besedilo se vrtinči ter deli besedila »odplavajo«, zato med besedami nastanejo daljši 

presledki (povzeto po: Kesič Dimic, 2010, 54). 

Magajna (2010, 9) navaja močna področja oseb z disleksijo: 

- dobre sposobnosti reševanja problemov, 

- dobre domišljijske sposobnosti, 

- sposobnost vzpostaviti nepričakovane medsebojne povezave med podatki in 

informacijami, 

- divergentno mišljenje, originalnost, ustvarjalnost, 

- dobre sposobnosti vizualizacije (vidnega predstavljanja), 

- sposobnost hkratnega (simultanega) predelovanja informacij, 

- dobre sposobnosti globalnega razumevanja, 

- intuicija, 

- umetniški način izražanja, 
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- dobre sposobnosti ustvarjanja novega znanja itd. 

Ronald D. Davis (2008, 30–43) trdi, da je disleksija dar, naravna sposobnost oz. nadarjenost. 

Izvira iz iste miselne funkcije, ki preprečuje uspešno branje, pisanje ali črkovanje. Disleksija je 

rezultat nadarjenosti za zaznavanje, je rezultat mišljenja in posebnega načina odzivanja na 

občutek zmedenosti. Ljudje razmišljamo na verbalni ali neverbalni način. Oseba z disleksijo je 

primarno neverbalni mislec, za katerega je značilno, da razmišlja v slikah. To pa predstavlja 

problem, saj si je nekatere dele jezika težko predstavljati kot pojme in ideje. Razvoj slike, ki 

naj bi se ustvarila na osnovi povedi, se ustavi vedno, kadar pomena neznane besede ne more 

vključiti v sliko. Bralec je vedno bolj zmeden in dezorientiran. Zaznavanje simbolov je 

spremenjeno in izkrivljeno, branje in pisanje pa je oteženo ali onemogočeno. 

Tancigova (2010, 4) trdi naslednje: »Osebe z disleksijo se lahko naučijo strategij in 

alternativnih učnih metod, s katerimi presežejo večino težav in doživljajo uspeh na področjih, 

ki jih dobro obvladajo. Tudi vzgojno-izobraževalni proces mora biti prilagojen in mora 

upoštevati njihove posebnosti. Koristna je uporaba računalniške in druge izobraževalne 

tehnologije, prilagajanje učnih pripomočkov, gradiv in nalog, poučevanje spretnosti in 

strategij učenja, ki omogočajo vključitev močnih področij, npr. učenje z miselnimi vzorci, 

izkustveno učenje ipd. Predvsem pa je potrebno prilagoditi tudi načine preverjanja znanja.« 

 

a) Disleksija in fonološke veščine 

Reid (2007, 26) pravi takole: »Otroci z disleksijo pogosto kažejo veščine procesiranja z desno 

hemisfero, zato imajo lahko težave pri procesiranju informacij z levo hemisfero. Veščine 

natančnega branja so običajno veščine leve hemisfere, na primer veščine razlikovanja 

različnih glasov v besedah. Te veščine se imenujejo fonološke veščine in so pomembne za 

prepoznavanje skupin črk, ki tvorijo določne zvoke. Splošno znano je, da imajo otroci z 

disleksijo slabše razvite fonološke veščine, zlasti mlajši bralci, kar vpliva na njihovo 

sposobnost tekočega branja. Obstajajo dokazi, da se branje zaradi učenja fonoloških veščin v 

zgodnjih letih opismenjevanja izboljša.« 

Osebe z disleksijo imajo slabše fonološke spretnosti pri razločevanju besed, ki so si slušno 

zelo podobne. To vpliva na zmožnost razporejanja glasov v pravilni vrstni red v besedi, 

razčlenjevanje besed na glasove, zapomnitev  besed oz. verbalnih informacij za kratek čas. 
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Možgani si poskušajo zapomniti slušne informacije, ki niso jasne ali dobro definirane in jih 

zato težko obdržijo v delovnem spominu (povzeto po: Grant, 2010, 43). 

 

b) Opozorilni znaki v predšolskem obdobju 

Pomembno je, da je otrok s težavami čim prej odkrit in deležen zgodnje ustrezne obravnave. 

Kisič Dimiceva (2010, 55) navaja znake, ki lahko nakazujejo disleksijo: 

- zaostanek v govornem razvoju, kadar otrok do svojega prvega leta ne oblikuje 

nobene besede, 

- zamenjava, obračanje delov besede (npr. čalapinke – palčinke, špenica – pšenica, 

kamaroni – makaroni), 

- težave z oblikovanjem rim pri štirih letih, 

- otrok se ne more naučiti zavezovanja vezalk pri štirih letih, 

- zmedenost pri definiranju nekaterih prostorskih odnosov (npr. leva – desna, nad – 

pod, prej – potem …), 

- dominantnost roke se ne ustali – obojeročnost (pri eni nalogi uporablja desno, pri 

drugi levo roko ali roki menja pri izvajanju iste naloge), 

- težava pri poimenovanju črk in postavljanju črk v abecedno zaporedje. 
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10 PROBLEM IN CILJ RAZISKAVE 

 

Ker v slovenskem prostoru nimamo preizkusa, ki bi pokrival vsa področja fonološkega 

zavedanja od osnovne do napredne ravni, je bil cilj diplomske naloge sestaviti preizkus, ki 

zajema več področij fonološkega zavedanja, ne le osnovnega nivoja, ter z njim preizkusiti 

otroke. 

Zbrati smo želeli preizkuse fonološkega zavedanja različnih avtorjev/ic, izbrati področja 

fonološkega zavedanja od zlogovnega preko fonemskega do fonemsko manipulativnega 

izdelati dodatne ali manjkajoče naloge po vzorcu obstoječih preizkusov, preizkusiti 

predšolske otroke, otroke prvega in otroke drugega razreda, analizirati povezanost med 

bralnimi sposobnostmi na enominutnem testu branja in fonološkim zavedanjem ter 

analizirati razlike v spretnostih fonološkega zavedanja med predšolskimi otroki ter med 

otroki prvega in otroki drugega razreda.  

Cilji: 

C1: Ugotoviti, kolikšna je povezava med spretnostjo fonološkega zavedanja in spretnostjo 

branja. 

C2: Ugotoviti, ali spol otroka vpliva na fonološko zavedanje. 

C3: Ugotoviti, v katerih spretnostih fonološkega zavedanja se pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri predšolskih otrocih (pred vstopom v 1. razred), otrocih v 1. razredu in 

otrocih v 2. razredu. 

 

 

11 HIPOTEZE 
 

Globalne hipoteze: 

H1: Pri deklicah je spretnost fonološkega zavedanja statistično pomembno boljše razvita kot 

pri dečkih. 

H2: Med otroki, ki znajo brati, obstajajo statistično pomembne korelacije med uspehom na 

enominutnem testu branja ter številom točk pri preizkusu fonološkega zavedanja. 
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H3: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri preizkusu 

fonološkega zavedanja kot otroci prvega razreda in predšolski otroci.  

 

Specifične hipoteze: 

H4: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri ocenjevanju 

dolžine besed kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 

H5: Otroci drugega razreda in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 

rezultate pri razdruževanju besed na zloge kot predšolski otroci. 

H6: Otroci drugega razreda in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 

rezultate pri združevanju besed na zloge kot predšolski otroci. 

H7: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 

iskanju rim kot predšolski otroci. 

H8: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 

prepoznavanju rim kot predšolski otroci. 

H9: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate glede na število 

priklicanih besed na določen fonem kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 

H10: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate glede na število 

poimenovanih besed na določen glas kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 

H11: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 

prepoznavanju prvega glasu v besedi kot predšolski otroci. 

H12: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 

razlikovanju prvega glasu v besedi kot predšolski otroci. 

H13: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri fonemskem 

glasovnem razčlenjevanju kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 

H14: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri fonemskem 

glasovnem združevanju kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 

H15: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri izločanju glasu iz 

besede (neobstoječe besede) kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 

H16: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri izločanju zloga iz 

besede (neobstoječe besede) kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 
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12 METODE IN PRISTOPI 
 

12.1 OPIS VZORCA 

V raziskavo je bilo zajetih 60 otrok, katerih starši so se s podpisom strinjali, da njihov otrok 

lahko sodeluje pri raziskavi: dvajset predšolskih otrok (starih od 5,3 do 6,4 let), dvajset otrok 

prvega razreda (starih od 6,4 do 7,5 let) ter dvajset otrok drugega razreda (starih od 7,3 do 

8,6 let). Iz vsakega oddelka smo ocenili 10 deklic in 10 dečkov.  

Otroci so bili izbrani glede na starost oz. vključenost v oddelek. Vzorec je bil sestavljen iz 

enako velikih skupin. Vseboval je enako število predšolskih otrok, otrok prvega razreda ter 

otrok drugega razreda, skupaj torej 60 otrok. Ti otroci niso bili usmerjeni v program 

prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo. 

 

12.2 OPIS SPREMENLJIVK 

Neodvisne spremenljivke v raziskavi so bile: 

- otrokova starost (leto) 

- vključenost v oddelek (VVZ, 1. razred, 2. razred): kriterijska spremenljivka 

- otrokov spol (moški, ženski) 

 

Odvisne spremenljivke so bile: 

a) Preizkus fonološkega zavedanja:  

- spretnost ocenjevanja dolžine besed  

- spretnost razdruževanja besed na zloge 

- spretnost združevanja zlogov v besede 

- spretnost iskanja rime 

- spretnost prepoznavanja rime 

- spretnost priklica besede na določen fonem 

- spretnost poimenovanja besede na določen fonem 

- spretnost prepoznavanja prvega glasu v besedi 

- spretnost razlikovanja prvega glasu 

- spretnost fonemskega glasovnega razčlenjevanja (slušna analiza) 
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- spretnost fonemskega glasovnega združevanja (slušna sinteza) 

- spretnost izločiti glas iz besede (neobstoječe besede) 

- spretnost izločiti zlog iz besede (neobstoječe besede) 

 

b) Preizkus branja (enominutni test branja) 

 

12.3 OPIS UPORABLJENIH TESTOV 

 Ocenjevanje dolžine besed 

Preizkus vključuje sposobnost ocenjevanja dolžine besed. Sestavljen je iz dveh nalog za vajo 

ter petih nalog, ki jih točkujemo. Od otroka naloge zahtevajo, da opredeli, ali je beseda dolga 

ali kratka. Pred testiranjem otroku povemo naslednja navodila: »Besede razlikujemo tudi po 

dolžini. Nekatere so kratke in jih izgovorimo hitro, nekatere pa dolge, saj jih izgovarjamo dalj 

časa.« Z rokama ponazorimo dolžino. Desno dlan držimo pri miru, z levo pa se pomikamo v 

stran toliko časa, kolikor izgovarjamo besedo. Nato otroku rečemo: »Povedala ti bom nekaj 

besed. Tvoja naloga bo, da boš povedal/a, ali je beseda dolga ali kratka. Lahko si pomagaš 

tako, kot sem ti prej pokazala jaz, z rokama.«   

Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor nadaljujemo z nalogami, dokler ne 

pridemo do konca. Če otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo. Vsak pravilen odgovor 

vrednotimo z eno točko. Napačen odgovor ali odsoten odgovor vrednotimo z nič točkami. 

Maksimalen dosežek je pet točk. 

 

 Razdruževanje besed na zloge 

Preizkus je sestavljen iz dveh nalog za vajo ter petih nalog, ki jih točkujemo. Besede, ki jih 

mora otrok razdružiti na zloge, so dvozložne, trizložne in štirizložne. Prav tako so tudi zlogi po 

dolžini različni. Prvi dve besedi demonstriramo in otroka spodbudimo, da izgovarja z nami.  

Navodila: »Povedala ti bom besedo. Tvoja naloga je, da kakor robot besedo glasno izgovoriš. 

Skupaj poskusiva izgovoriti besedo VAZA.« 

Ne glede na otrokov odgovor, pravilen ali nepravilen, nadaljujemo z nalogami, dokler ne 

dokončamo. Če otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo. Če otrok ne odgovori ali je 

njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami. Vsak pravilen odgovor vrednotimo z 

eno točko. Maksimalen dosežek je pet točk. 
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 Združevanje zlogov v besede 

Preizkus je sestavljen iz dveh nalog za vajo ter petih nalog, ki jih točkujemo. Otrokova naloga 

je, da po zlogih izgovorjeno besedo združi in jo pove v celoti.  Besede so dvozložne, trizložne 

in štirizložne. Prav tako so tudi zlogi po dolžini različni. Prvi dve besedi demonstriramo.  

Premor med izgovorom zlogov je pol sekunde. 

Navodilo: »Sedaj pa bom jaz besedo izgovorila kot robot, ti pa boš povedal/a, katera je ta 

beseda oz. kaj sem ti povedala. Poskusiva s prvo besedo: LU-ŽA. Kaj sem rekla?«  

Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor nadaljujemo z nalogami, dokler ne 

pridemo do konca. Če otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo. Če otrok ne odgovori ali 

je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami.  Vsak pravilen odgovor vrednotimo 

z eno točko. Maksimalen dosežek je pet točk. 

 

 Iskanje rim 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki zahtevajo, da otrok izmed treh 

predloženih besed izbere eno, ki se rima na tarčno besedo. Med predloženimi besedami je 

ena, ki se rima s standardno besedo; ena, ki ima začetni glas enak kot tarčna beseda; in ena, 

ki ima skupne značilnosti s standardno besedo: bodisi imata skupno značilnost (npr. krava in 

muca sta živali) bodisi sta funkcionalno povezani (most, voda). Besede so različno dolge 

(enozložne, dvozložne, trizložne). 

Navodila: »Tu vidiš nekaj sličic. Tu na vrhu je narisan dežnik. Lahko poveš, kaj je narisano pod 

njim?« Če otrok sam ne poimenuje sličic, mu jih poimenujemo razločno brez posebnih 

poudarkov. Nato vprašamo: »Katera izmed sličic se lepo sliši oz. se rima z besedo dežnik?«  

Če otrok pravilno odgovori ali samo pokaže, rečemo: »To je pravilen odgovor, ker glavnik in 

dežnik podobno slišimo.« Če otrok ne odgovori pravilno, mu pomagamo z razlago. Enako pri 

drugi vaji. 

Pri nalogah mu pomagamo le pri poimenovanju sličic, ne pa pri iskanju povezave.  

Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor nadaljujemo z nalogami, dokler ne 

pridemo do konca. Če otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo. Vsak pravilen odgovor 

vrednotimo z eno točko. Če otrok ne odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo 

z nič točkami. Maksimalen dosežek je deset točk. 
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 Prepoznavanje rim 

Preizkus je sestavljen iz dveh nalog za vajo ter petih nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora 

prepoznati, ali se besedi rimata ali ne. Nekateri besedni pari so iz istega tematskega polja 

(jablana, jagoda) oz. imajo skupne značilnosti. Besede so različno dolge (enozložne, 

dvozložne, trizložne). 

Navodila: »Povedala ti bom dve besedi. Tvoja naloga je, da pozorno poslušaš in poveš, ali se 

besedi rimata (podobno slišita) ali ne.«  

Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor nadaljujemo z nalogami, dokler ne 

pridemo do konca. Če otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo.  Vsak pravilen odgovor 

vrednotimo z eno točko. Če otrok ne odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo 

z nič točkami. Maksimalen dosežek je pet točk. 

 

 Priklic besed na določen fonem 

Preizkus je sestavljen tako, da otrok našteje stvari, ki se začnejo na glas P (npr. papir, pilot). 

Časa ima približno dve minuti. Pri tej nalogi ugotavljamo, kolikšna je sposobnost otroka, da 

brez vidne opore samostojno prikliče besedo na določen fonem. 

Navodila: »Prosim, naštej nekaj besed, ki se začnejo na glas P. Npr. potica … Katere besede 

še najdeš na glas P?«  

Otroku damo čas, da lahko razmisli in najde besede. Zabeležimo vsako besedo, ki jo našteje. 

Po približno dveh minutah zaključimo s preizkusom. Otrok pri tej nalogi doseže toliko točk, 

kolikor besed na P našteje. Če ne našteje nobene besede ali če našteje besede na drug 

fonem, kar pomeni, da je odgovor napačen, ga točkujemo z nič točkami. 

 

 Poimenovanje besed na določen fonem 

Preizkus preverja, ali je otroku preko vidne opore lažje poiskati besedo na določen začetni 

glas kot jo samostojno priklicati. Pred otroka postavimo list, na katerem so slike različnih 

predmetov. Med njimi je tudi pet stvari, ki se začnejo na glas T. Naloga nima predvaje. 

Navodila: »Pokaži samo tiste stvari, ki se začnejo na glas T.« 

Zapisujemo vse, kar otrok pokaže oz. poimenuje. Z nalogo zaključimo, ko otrok sam nakaže, 

da je končal. Vsak pravilen odgovor se točkuje z eno točko. Če otrok ne poimenuje besed ali  

poimenuje napačne besede (na drug fonem), ga vrednotimo z nič točkami. Maksimalno 

število doseženih točk je pet.  
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 Prepoznavanje prvega glasu v besedi 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter pet nalog, ki jih točkujemo. Cilj je, da otrok prepozna 

in poimenuje prvi glas v besedi. Besede so različno dolge. Pri nekaterih je prvih glas bolje 

slišen, pri drugih manj.  (Npr. pri besedi trava je zvočnik r prodornejši oz. izstopa.) 

Navodilo: »Povedala ti bom besedo. Ti pozorno poslušaj in nato povej, s katerim glasom se 

začne beseda. Npr. na kateri glas se začne beseda cof?« 

Otroku povemo besedo in on pove prvi glas. Ne glede na pravilen in nepravilen odgovor 

nadaljujemo z besedami. Vsak pravilen odgovor pomeni eno točko. Če otrok ne odgovori ali 

je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami. Maksimalno število doseženih točk 

je pet. 

 

 Razlikovanje prvega glasu 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter pet nalog, ki jih točkujemo. Otrok ugotavlja, ali sta 

prva fonema v besedi enaka ali različna. Pri tej preizkušnji imajo nekateri besedni pari enaka 

začetna fonema, nekateri podobno zvenijo, nekatere besede pa so iz istega tematskega 

polja. 

Navodila: »Povedala ti bom dve besedi. Ti pa mi povej, ali se začneta na isti glas ali ne. Npr.: 

Se besedi kitara – kovač začneta na isti glas? Kaj pa besedi zelena – modra?« 

Vsak pravilen odgovor vrednotimo z eno točko. Največje možno število točk je pet.  

 

 Fonemsko/glasovno razčlenjevanje (slušna glasovna analiza) 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora besedo 

povedati tako, da glaskuje s polsekundnimi premori. Besede so različno dolge. V tej testni 

nalogi so besede razporejene od kratkih do dolgih. Nekatere besede so zahtevnejše zaradi 

hitrejše artikulacije, glas postane neslišen ali ga slabo slišimo (tkalec).  

Navodila: »Jaz ti bom povedala besedo. Rekla bom npr. VEJA, ti pa boš to besedo glaskoval 

oz. jo izgovoril/a takole: V-E-J-A.« 

Otrokovih nepravilnih odgovorov ne popravljamo. Če nepravilno glaskuje tri zaporedne 

besede s to preizkušnjo zaključimo. Vsako pravilno glaskovano besedo točkujemo z eno 

točko. Nepravilno glaskovane besede ali če otrok ne odgovarja, točkujemo z nič točkami. 

Možnih točk je deset. 
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 Fonemsko/glasovno združevanje (slušna glasovna sinteza) 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora po 

posameznih glasovih izgovorjeno (črkovano) besedo povedati skupaj oz. povezati glasove v 

smiselno besedo. Besede, vključene v to nalogo, so različno dolge. Razporejene so po dolžini 

od krajših do daljših. Nekatere so artikulacijsko zahtevnejše. Vrstni red posameznih glasov 

vpliva na izgovarjavo celotne besede. 

Navodila: »Pri tej nalogi, ti bom besede na drugačen način povedala jaz. Ti pa boš ugotovil/a, 

katero besedo sem izgovorila. Npr. jaz rečem Š-A-L. Katera beseda je to?« 

Otrokovih nepravilnih odgovorov ne popravljamo. Če trikrat zapored nepravilno poveže 

glasove v besedo, z nalogo zaključimo. Vsak pravilen odgovor točkujemo z eno točko. Če 

otrok ne glaskuje ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami. Možnih točk je 

deset. 

 

 Izločanje glasu iz besede (neobstoječe besede) 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter pet nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora iz besed ali 

neobstoječih besed izpustiti prvi, zadnji ali srednji glas. Novonastale besede postanejo 

besede ali neobstoječe besede. Besede se razlikujejo po dolžini, so enozložne, dvozložne in 

trizložne. 

Navodila: »Samo dvakrat bom izgovorila besedo, ki je lahko tudi nerazumljiva – kitajska. 

Povedala bom, katero črko izpusti iz besede, ti pa boš potem besedo izgovoril brez te črke. 

Npr. beseda glas, glas; izpusti črko g. Katero besedo dobiš? Las.« 

Kljub več zaporednim nepravilnim odgovorom otroka izprašamo vse besede, ker glasove 

izpuščamo na različnih koncih besede (na začetku, sredini ter na koncu). Vsak pravilen 

odgovor vrednotimo z eno točko. Če otrok ne odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga 

vrednotimo z nič točkami. Maksimalno število točk je pet. 

 

 Izločanje zloga iz besede (neobstoječe besede)  

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter pet nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora iz besed ali 

neobstoječe besede izpustiti prvi, zadnji ali srednji zlog. Novonastale besede postanejo 

besede ali neobstoječe besede. Besede se razlikujejo po dolžini, so enozložne, dvozložne in 

trizložne. 
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Navodilo: »Izgovorila bom besedo, ki je prav tako kot v prejšnji nalogi lahko tudi 

nerazumljiva oz. kitajska. Povedala ti bom, kateri zlog odstrani iz besede. Potem boš to 

besedo izgovoril brez tega zloga. Npr.: beseda mazon, mazon; izpusti on. Katero besedo 

dobiš?« 

Kljub več zaporednim nepravilnim odgovorom otroka izprašamo vse besede, ker zloge 

izpuščamo na različnih koncih besede (na začetku, sredini ter na koncu). Vsak pravilen 

odgovor vrednotimo z eno točko. Če otrok ne odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga 

vrednotimo z nič točkami. Maksimalno število točk je pet. 

 

 Branje 

Preizkus uporabimo samo pri otrocih drugega razreda ter pri tistih predšolskih otrocih ali 

otrocih prvega razreda, ki znajo brati. Preden začnemo s testiranjem, otroka vprašamo, če že 

kaj bere. Tistemu otroku, ki bere, povemo, da bo na koncu nekaj kratkega prebral. 

Navodila: »Pred tabo bom postavila ta list, na katerem so zapisane besede. Ti jih boš bral 

minutko, dokler ti ne rečem STOP. Takrat svoj prst postavi na mesto, kjer si končal z branjem. 

Bereš po vrsti, takole (pokažem). Si pripravljen? Pa začniva.« 

Potrebujemo štoparico, ki odmerja čas ene minute. Med branjem si beležimo napake, ki jih 

otrok pri branju naredi. Preštejemo pravilno prebrane besede in jih zabeležimo. 

 

12.4 NAČIN POTEKA RAZISKAVE 

a) Instrumentarij in način ocenjevanja 

Preizkus je sestavljen po zgledu različnih virov (Test motenj branja in pisanja, B. Šali; SNAP 

test; CoPS; Test fonološkega zavedanja, L. Magajna; Test jezikovnih spretnosti, B. Jurišid; Test 

fonološkega zavedanja, V. Tretnjak; neobjavljen material dr. Ozbičeve), ki vsebujejo 

preizkuse fonološkega zavedanja. Iz vseh teh predlogov sem izbrala področja, ki smo jih 

preverjali v našem preizkusu. Sestavili smo ga na podoben način, kot so sestavljeni ostali 

testi. Nekateri primeri v preizkusu so identični primerom v preizkusih fonološkega zavedanja 

dr. Magajne in dr. Ozbičeve. Poleg preizkusa smo tiste otroke, ki že berejo, testirali z 

enominutnim testom branja. 
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Pri večini nalog v testu smo pravilen odgovor točkovali z 1 točko in nepravilen odgovor z 0 

točkami. Pri enominutnem testu branja smo prešteli število pravilno prebranih besed v eni 

minuti.  

 

b) Metode pridobivanja podatkov 

Podatke o starosti smo pridobili od otroka ali pri vzgojiteljicah oz. učiteljicah oddelka, v 

katerega so bili otroci vključeni.  

Testiranje smo izvedli z vsakim otrokom posebej individualno v prostoru brez motečih 

elementov. Otroku smo pred vsako nalogo povedali navodila ter mu pokazali pripomočke 

(slike, besede za enominutni test branja) pri nalogah, kjer jih je potreboval. Večina 

preizkušenj je vsebovala tudi en ali dva primera za vajo, s katerimi smo otrokom 

demonstrirali kako oz. na kakšen način odgovarjati.  

Vsako testiranje je trajalo približno od 20 do 25 minut, odvisno od starosti otroka. Otrokove 

odgovore smo zapisovali sproti. 

 

12.5 NAČIN OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo statističnega računalniškega programa SPSS. 

Statistične metode, ki smo jih uporabili:  

- deskriptivna statistika za opis vzorca, prikaz podatkov (aritmetična sredina, 

standardni odklon, minimalna vrednost, maksimalna vrednost) 

- Kolmogorov-Smirnov test za testiranje normalnosti distribucije 

- Cronbach Alpha za izračun zanesljivosti preizkusa 

- analiza variance (ANOVA, F-test) za izračun statistično pomembnih razlik med 

odvisnimi spremenljivkami  

- t-test za primerjavo aritmetičnih sredin dveh skupin (razvitost fonološkega 

zavedanja pri dečkih in deklicah) 

- Pearsonov korelacijski koeficient za ugotavljanje povezanosti dveh spremenljivk 

(med uspehom na enominutnem testu branja in številom točk pri preizkusu 

fonološkega zavedanja) 
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13 REZULTATI TESTIRANJA IN INTERPRETACIJA 
 

13.1 DESKRIPTIVNA STATISTIKA: celoten vzorec 

Tabela 1: Nekateri parametri deskriptivne statistike za odvisne spremenljivke za celoten vzorec 

SPREMENLJIVKA N povprečje 
standardna 

deviacija  
min maks 

skupno št. točk pri nalogi Ocenjevanje dolžine besed 60 4,45 0,77 2,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi Razdruževanje besed na 

zloge 
60 4,25 1,32 0,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi Združevanje zlogov v 

besede 
60 4,75 0,73 1,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi Iskanje rim 

 
60 9,27 1,80 1,00 10,00 

skupno št. točk pri nalogi Prepoznavanje rim 

 
60 4,82 0,57 2,00 5,00 

število besed pri nalogi Priklic besed na določen 

fonem 
60 3,78 2,66 0,00 11,00 

skupno št. točk pri nalogi Poimenovanje besed na 

določen glas 
60 4,30 1,49 0,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi Prepoznavanje prvega 

glasu 
60 4,52 1,31 0,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi Razlikovanje prvega glasu 60 4,15 1,16 0,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi Fonemsko glasovno 

razčlenjevanje 
60 7,58 3,60 0,00 10,00 

skupno št. točk pri nalogi Fonemsko glasovno 

združevanje 
60 6,68 3,93 0,00 10,00 

skupno št. točk pri nalogi Izločiti glas iz 

besede/neobstoječe besede 
60 2,65 1,82 0,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi Izločiti zlog iz 

besede/neobstoječe besede 
60 1,90 1,77 0,00 5,00 

število pravilno prebranih besed pri enominutnem 

testu branja 
60 28,62 29,53 0,00 103,0 

število vseh točk na celotnem preizkusu 

fonološkega zavedanja 
60 63,12 18,03 22,00 83,00 

 

Kot je razvidno iz tabele 1, so otroci pri preizkusu fonološkega zavedanja dosegli največje 

število točk pri nalogi združevanja zlogov v besede, in sicer 4,75 točk od možnih 5 točk. 

Visoko število točk, več od 4 točk od možnih 5 točk, so dosegli pri nalogah ocenjevanje 

dolžine besed, razdruževanje besed na zloge, pri nalogi prepoznavanja rim, poimenovanju 

besed na določen glas, pri prepoznavanju prvega glasu v besedi ter razlikovanju prvega glasu 

v besedi. Pri nalogah, kjer je bilo največje možno število točk 10, so najvišje rezultate dosegli 

pri nalogi iskanja rim. Dosegli so 9,27 točk.  

Najmanjše število točk med nalogami z možnimi petimi točkami so dosegli pri nalogi 

izločanje glasu iz besede/neobstoječe besede (2,65 točk), še manj pa pri nalogi izločanje 

zloga iz besede/neobstoječe besede (1,9 točk). 
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Pri vseh nalogah je bilo doseženo maksimalno število točk. Minimalno število točk, ki je 

enako 0, je bilo doseženo pri večini nalog, razen pri nalogah ocenjevanje dolžine besed 

(najnižje število točk je bilo 2),  združevanje zlogov v besede (najnižje število točk je bilo 1), 

iskanje rim (najnižje število točk je bilo 1) in prepoznavanje rim (najnižje število točk je bilo 

2).  

Najbolj razpršeni rezultati so bili doseženi pri nalogi priklica besed na določen fonem, 

najmanj razpršeni pa pri nalogah prepoznavanja rim, ocenjevanja dolžine besed ter 

združevanja zlogov v besede. 

 

13.2 DESKRIPTIVNA STATISTIKA: glede na spol 

Tabela 2: Nekateri parametri deskriptivne statistike za odvisne spremenljivke glede na spol 

SPREMENLJIVKA 

SPOL 

dečki deklice 

N povp. SD min maks N povp. SD min maks 

skupno št. točk pri nalogi  

Ocenjevanje dolžine besed 
30 4,43 0,73 3,00 5,00 30 4,47 0,82 2,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi 

Razdruževanje besed na zloge 
30 4,23 1,38 1,00 5,00 30 4,27 1,28 0,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi Združevanje 

zlogov v besede 
30 4,63 0,96 1,00 5,00 30 4,87 0,35 4,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi Iskanje rim 

 
30 9,40 1,35 5,00 10,00 30 9,13 2,18 1,00 10,00 

skupno št. točk pri nalogi 

Prepoznavanje rim 
30 4,90 0,40 3,00 5,00 30 4,73 0,69 2,00 5,00 

število besed pri nalogi Priklic besed 

na določen fonem 
30 3,67 2,82 0,00 11,00 30 3,90 2,54 0,00 8,00 

skupno št. točk pri nalogi 

Poimenovanje besed na določen glas 
30 4,13 1,68 0,00 5,00 30 4,47 1,28 0,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi 

Prepoznavanje prvega glasu 
30 4,37 1,45 1,00 5,00 30 4,67 1,15 0,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi 

Razlikovanje prvega glasu 
30 4,07 1,44 0,00 5,00 30 4,23 0,82 3,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi Fonemsko 

glasovno razčlenjevanje 
30 7,33 3,90 0,00 10,00 30 7,83 3,33 0,00 10,00 

skupno št. točk pri nalogi Fonemsko 

glasovno združevanje 
30 6,40 3,99 0,00 10,00 30 6,97 3,92 0,00 10,00 

skupno št. točk pri nalogi Izločiti glas 

iz besede/neobstoječe besede 
30 2,60 1,90 0,00 5,00 30 2,70 1,76 0,00 5,00 

skupno št. točk pri nalogi Izločiti zlog 

iz besede/neobstoječe besede 
30 1,73 1,72 0,00 5,00 30 2,07 1,84 0,00 5,00 

število pravilno prebranih besed pri 

enominutnem testu branja 
30 28,67 31,27 0,00 103,0 30 28,57 28,22 0,00 86,00 

število vseh točk na celotnem 

preizkusu fonološkega zavedanja 
30 61,90 19,50 23,00 83,00 30 64,33 16,69 22,00 82,00 

 

Na preizkusu fonološkega zavedanja (tabela 2) so dečki pri nalogah z možnimi petimi točkami 

v povprečju dosegli najnižje število točk pri izločanju glasu (2,6 točk) in izločanju zloga iz 
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besede/neobstoječe besede (1,73 točk), najvišje število točk pa pri nalogi prepoznavanje rim, 

in sicer 4,9 točk. Pri nalogah z največ možnimi desetimi točkami so dečki v povprečju dosegli 

največje število točk pri iskanju rim (9,4 točke) in najmanj pri fonemskem glasovnem 

združevanju (6,4 točk).  

Deklice so pri nalogah z možnimi petimi točkami najnižje število točk v povprečju dosegle 

prav tako pri izločanju glasu (2,7 točk) in izločanju zloga iz besede/neobstoječe besede (2,06 

točk), najvišje število točk pa so dosegle pri združevanju zlogov v besede (4,87 točk). Pri 

nalogah z največ možnimi desetimi točkami so deklice v povprečju dosegle največje število 

točk pri iskanju rim (9,13 točke) in najmanj pri fonemskem glasovnem združevanju (6,97 

točk).  

Na celotnem preizkusu fonološkega zavedanja so deklice v povprečju dosegle 2,43 točk več 

kot dečki. Dečki so v povprečju prebrali več besed na enominutnem testu branja (103 

besede) kot deklice (86 besed).  

Največja razpršenost rezultatov posebej pri deklicah in dečkih je bila pri nalogi priklica besed 

na določen fonem. Pri rezultatih določenih nalog se je pokazala opazna razlika variabilnosti 

le-teh. Dečki so pri nalogah združevanje zlogov v besede, razlikovanje prvega glasu ter 

fonemsko/glasovno razčlenjevanje imeli mnogo bolj razpršene rezultate od deklic. Večja 

razpršenost rezultatov pri deklicah pa je bila opazna pri nalogah iskanja rim in prepoznavanja 

rim. 

Na celotnem preizkusu fonološkega zavedanja so imeli dečki bolj razpršene rezultate od 

deklic. 

 

13.3 DESKRIPTIVNA STATISTIKA: glede na vključenost v oddelek  

Nekatere parametre deskriptivne statistike smo prikazali v tabeli za vsako skupino otrok 

posebej. 
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Tabela 3: Nekateri parametri deskriptivne statistike za odvisne spremenljivke za predšolske otroke,otroke 
prvega in otroke drugega razreda 
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Predšolski otroci so v povprečju pri nalogah z največ petimi možnimi točkami najvišje 

rezultate dosegli pri ocenjevanju dolžin besed, združevanju zlogov v besede, prepoznavanju 

rim (več kot 4 točke), najmanj pa pri izločanju glasu in zloga iz besede/neobstoječe besede 

(manj kot 1,5 točke.)  

Pri nalogah z največ možnimi desetimi točkami so v povprečju najvišje rezultate dosegli pri 

iskanju rim (8 točk), najmanj točk pa pri fonemskem glasovnem združevanju (3,3 točke).  

Pri nalogi priklic besed na določen fonem so v povprečju pridobili 1,65 točk oz. našteli 1,65 

besed.  

Na enominutnem testu branja so v povprečju prebrali 5,3 besede. Večina otrok ni brala, 

eden od njih pa je prebral 43 besed, kar predstavlja maksimalno vrednost.  

Predšolski otroci so v povprečju na celotnem preizkusu fonološkega zavedanja pridobili 

46,75 točk. Maksimalno število doseženih točk je bilo 71, minimalno pa 22.  

Spretnosti fonološkega zavedanja se razvijajo skladno z otrokovo starostjo in spoznavnim 

razvojem, kar se je potrdilo tudi v tem, da so otroci pri nalogah, ki zahtevajo zavedanje 

dolžine besed, rim, zlogov, dosegli več točk kot pri nalogah, ki zahtevajo zavedanje glasov.  

 

Otroci prvega razreda so pri nalogah z največ petimi možnimi točkami v povprečju najvišje 

rezultate (več kot 4 točke) dosegli pri ocenjevanju dolžine besed, razdruževanju besed na 

zloge, združevanju zlogov v besede, prepoznavanju rim, poimenovanju besed na določen 

glas, prepoznavanju prvega glasu, razlikovanju prvega glasu, najmanj pa pri izločanju glasu in 

zloga iz besede/neobstoječe besede (manj kot 2,6 točke.)  

Pri nalogah z največ možnimi desetimi točkami so v povprečju najvišje rezultate dosegli pri 

iskanju rim (9,8 točk), nekoliko manj točk pa pri fonemskem glasovnem razčlenjevanju (8,45 

točk) ter pri fonemskem glasovnem združevanju (7,05 točk).  

Pri nalogi priklic besed na določen fonem so v povprečju pridobili 3,15 točk oz. našteli 3,15 

besed, kar pomeni skoraj dve besedi več kot predšolski otroci.  

Na enominutnem testu branja so v povprečju prebrali 20,6 besed. Maksimalno število 

prebranih besed je bilo 78, minimalno pa 0. Bralo je dvanajst otrok od dvajsetih. 

Na celotnem preizkusu fonološkega zavedanja so otroci prvega razreda v povprečju pridobili 

64,65 točk, kar znaša 17,9 točk več od predšolskih otrok. To nakazuje, da imajo otroci prvega 

razreda nekoliko bolj razvite spretnosti fonološkega zavedanja kot predšolski otroci.  
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Otroci drugega razreda so v povprečju pri vseh nalogah dosegli visoko število točk. Pri 

nalogah z največ možnimi petimi točkami so pri skoraj vseh nalogah dosegli več kot 4 točke, 

razen pri nalogi izločanje zloga iz besed/neobstoječe besede, kjer so dosegli 3,3 točke. 

Pri nalogah z največ možnimi desetimi točkami so v povprečju najvišje rezultate dosegli pri 

iskanju rim (10 točk) – vsi otroci so dosegli najvišje število možnih točk. Prav tako so pri 

nalogah fonemskega glasovnega razčlenjevanja ter združevanja dosegli 9,7 točk. 

Pri nalogi priklic besed na določen fonem so v povprečju pridobili 6,55 točk oz. našteli 6,55 

besed.  

Na enominutnem testu branja so sodelovali vsi otroci in  v povprečju prebrali 59,95 besed. 

Maksimalno število prebranih besed je bilo 103 in minimalno 28. 

Otroci drugega razreda so na celotnem preizkusu fonološkega zavedanja pridobili 77,95 točk. 

Maksimalno število doseženih točk je bilo 83, minimalno pa 69. V povprečju so dosegli 13,32 

več točk od otrok prvega razreda ter 31,22 točk več od predšolskih otrok.  

Pri vseh nalogah fonološkega zavedanja so se njihove fonološke sposobnosti izkazale kot 

dobro razvite. Izjema je zadnja naloga, pri kateri so dosegli najmanj točk. Razlog za ta upad 

točk je po mojem mnenju utrujenost otrok ob koncu testiranja. Njihova pozornost je postala 

manjša in odkrenljiva. 

 

Rezultati pri predšolskih otrocih so pri večini nalog (razdruževanje besed na zloge, iskanje 

rim, prepoznavanje rim, poimenovanje besed na določen glas, prepoznavanje prvega glasu, 

razlikovanje prvega glasu, fonemsko glasovno razčlenjevanje, fonemsko glasovno 

združevanje ter izločanje glasu iz besede ali neobstoječe besede) bolj razpršeni od rezultatov 

otrok prvega in otrok drugega razreda. 

Otroci drugega razreda so pri vseh nalogah, razen pri izločanju zloga iz besede ter pri branju, 

dosegli najmanjšo razpršenost v primerjavi z razpršenostjo rezultatov predšolskih otrok in 

otrok prvega razreda.  

Otroci prvega razreda so imeli najbolj razpršene rezultate pri nalogah ocenjevanje dolžine 

besed, združevanje zlogov v besede, priklic besed na določen fonem, izločanje zloga iz 

besede ali neobstoječe besede ter pri enominutnem testu branja.  

Na celotnem preizkusu fonološkega zavedanja so predšolski otroci imeli najbolj razpršene 

rezultate, sledijo otroci prvega razreda in nato otroci drugega razreda. 
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13.4 ZANESLJIVOST IN VELJAVNOST TESTA 

Pri statistični analizi sem kot koeficient zanesljivosti uporabila Cronbach alpha. Koeficienti 

zanesljivosti za posamezno skupino otrok znašajo: 

 

Tabela 4: Koeficienti zanesljivosti za posamezno skupino otrok  

SKUPINA OTROK ZANESLJIVOST SPREMENLJIVK 

predšolski otroci 0,756 

otroci prvega razreda 0,752 

otroci drugega razreda 0,688 

  

Preizkus se je izkazal kot zanesljiv, saj je vrednost Cronbachovega koeficienta alfa večja oz. se 

giblje okoli 0,7.  

 

TESTIRANJE NORMALNOSTI PORAZDELITVE 

Testiranje normalnosti porazdelitve smo izračunali s Kolmogorov-Smirnovim testom, ki je 

pokazal, da je pri primerjavi celotnega števila točk pri preizkusu fonološkega zavedanja v 

vsaki skupini otrok (predšolski otroci, otroci prvega razreda in otroci drugega razreda) 

vrednost p (tveganje) večja od 0,05. 

Pri posameznih nalogah preizkusa fonološkega zavedanja pa je vrednost p vsaj pri eni skupini 

otrok manjša od 0,05 (p < 0,05), kar pomeni, da porazdelitev ni normalna. Zato smo podatke 

normalizirali (po Bloomu). 

 

13.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 

Postavili smo 16 hipotez, od tega 3 globalne in 13 specifičnih, ki zadevajo posamezne naloge 

v testu fonološkega zavedanja ter branje. 

V nadaljevanju so navedeni rezultati vsake posamezne hipoteze.  

Za večjo nazornost smo se poslužili znakov: 

  hipoteza je sprejeta 

D hipoteza delno drži 

X hipoteza je zavrnjena 
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13.5.1 Preverjanje prve hipoteze 

 

H1: Pri deklicah je spretnost fonološkega zavedanja boljše razvita kot pri dečkih. X  
 

Kolmogorov-Smirnov test kaže, da je število točk na celotnem testu fonološkega zavedanja 

normalno porazdeljeno z vsako skupino otrok posebej, p je večje od 0,05, zato smo t-test 

izvedli s prvotnimi podatki in jih nismo normalizirali. Statistično pomembnost smo izračunali 

s t-testom. 

 

Tabela 5: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti t-testa, statistične pomembnosti razlik 
med sposobnostjo fonološkega zavedanja med dečki in deklicami 

SPOL velikost populacije aritmetična sredina standardni odklon 

dečki 30 61,90 19,50 

deklice 30 64,33 16,69 

 

vrednost t-testa p-stopnje prostosti tveganje 

-0,52 58 0,61 

 

 

Graf 1: Povprečno število doseženih točk na celotnem preizkusu fonološkega zavedanja pri dečkih in deklicah 

 

V povprečju imajo deklice nekoliko bolj razvite spretnosti fonološkega zavedanja kot dečki. 

Razlika med aritmetičnima sredinama obeh skupin ni statistično pomembna t (58) = –0,52, p 

> 0,05. Zato hipotezo: »Pri deklicah je sposobnost fonološkega zavedanja boljše razvita kot 
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pri dečkih, « zavrnemo. To pomeni, da med spoloma ne prihaja do razlik kljub predvidevanju, 

da so deklice na področju fonološkega zavedanja boljše od dečkov. 

 

13.5.2 Preverjanje druge hipoteze 

 

H2: Med otroki, ki znajo brati, obstajajo statistično pomembne korelacije med 
uspehom na enominutnem testu branja ter številom točk pri preizkusu 
fonološkega zavedanja.  

  

 

Za izračun medsebojne povezanosti teh dveh spremenljivk smo uporabili Pearsonov 

koeficient korelacije. Podatke smo predhodno normalizirali. 

 

Tabela 6: Korelacija med spretnostjo fonološkega zavedanja in spretnostjo branja 

korelacija med: 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient (r) 

p-tveganje 

povezanost/ 

nepovezanost 

spremenljivk 

število pravilno prebranih 
besed pri enominutnem testu 
branja : število vseh točk na 
celotnem testu fonološkega 
zavedanja 

0,74 0,00   

 

Med otroki, ki znajo brati obstaja pomembna povezava med uspehom na enominutnem 

testu branja ter številom točk pri testu fonološkega zavedanja, r = 0,74, p (dvostranski) < 

0,01. Otroci, ki so prebrali več besed oz. ki znajo brati, so dosegli tudi višje število točk pri 

nalogah fonološkega zavedanja. Hipotezo: »Med otroki, ki znajo brati, obstajajo statistično 

pomembne korelacije med uspehom na enominutnem testu branja ter številom točk pri 

testu fonološkega zavedanja,« obdržimo.  

Statistično pomembne korelacije med fonološkim zavedanjem in branjem smo s tem 

preizkusom dokazali kljub majhnemu vzorcu (majhno število otrok).  

Spretnosti fonološkega zavedanja vplivajo na branje. Otroci, ki imajo bolj razvite spretnosti 

fonološkega zavedanja, imajo prav tako bolj razvite tudi spretnosti branja.  

Potrdimo trditev Ruparjeve, ki  pravi, da je fonološko zavedanje pomembno povezano z 

učenjem branja. Otroci, ki so uspešnejši pri prepoznavanju zlogov, rim, glasov, se zaradi 
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spretnosti razumevanja delov besed hitreje naučijo brati. Sposobnosti fonološkega zavedanja 

imajo velik pomen pri branju.  

 

Izračunala sem tudi Pearsonov koeficient korelacije za uspeh pri posamezni spremenljivki oz. 

nalogi v testu fonološkega zavedanja v povezavi z uspehom na enominutnem testu branja. 

 

Tabela 7: Korelacija med posamezno spremenljivko fonološkega zavedanja in spretnostjo branja 

korelacija med: 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

p-tveganje 

povezanost/ 

nepovezanost 

spremenljivk 

ocenjevanje dolžine besed : 

enominutni test branja 
0,36 0,01   

razdruževanje besed na zloge : 

enominutni test branja 
0,37 0,00   

združevanje zlogov v besede: 

enominutni test branja 
0,36 0,00   

iskanje rim : enominutni test 

branja 
0,44 0,00   

prepoznavanje rim : enominutni 

test branja 
0,25 0,06    X 

priklic besede na določen fonem : 

enominutni test branja 
0,61 0,00   

poimenovanje besed na določen 

fonem : enominutni test branja 
0,51 0,00   

prepoznavanje prvega glasu v 

besedi : enominutni test branja 
0,39 0,00   

razlikovanje prvega glasu : 

enominutni test branja 
0,65 0,00   

fonemsko glasovno razčlenjevanje 

: enominutni test branja 
0,60 0,00   

fonemsko glasovno združevanje : 

enominutni test branja 
0,63 0,00   

izločiti glas iz besede (neobstoječe 

besede) : enominutni test branja 
0,67 0,00   

izločiti zlog iz besede (neobstoječe 

besede) : enominutni test branja 
0,70 0,00   

 

Vrednosti so pozitivno usmerjene, kar kaže na pozitivno povezanost spremenljivk. 

Rezultati so pokazali, da pri vseh nalogah v preizkusu fonološkega zavedanja obstaja 

pomembna povezava z branjem, razen pri nalogi prepoznavanja rim. Predvidevam, da je 

vzrok za nalogo, kjer se korelacija ni pokazala kot statistično pomembna, v premajhni 

zahtevnosti naloge. Vsi otroci so ne glede na vključenost v oddelek so dosegli visoko število 

točk. Razlike med njimi so bile izredno majhne.  
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13.5.3 Preverjanje tretje hipoteze 

 

H3: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 
preizkusu fonološkega zavedanja kot otroci prvega razreda in predšolski otroci.    
 

Za preverjanje hipoteze H3 smo uporabili analizo variance – ANOVA (Post Hoc, Bonferroni). 

Podatki niso normalizirani, ker je pri primerjavi celotnega števila točk pri preizkusu 

fonološkega zavedanja v vsaki skupini otrok (predšolski otroci, otroci prvega razreda in otroci 

drugega razreda) porazdelitev enaka normalni. 

 

Tabela 8: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopinja 

tveganja 

predšolski 20 46,75 17,78   

prvi razred 20 64,65 12,84   

drugi razred 20 77,95 3,61   

skupaj 60 63,12 18,03 29,78 0,00 

 

Na celotnem testu fonološkega zavedanja so razlike med predšolskimi otroki, otroki prvega 

razreda in otroki drugega razreda statistično pomembne, F = 29,78, p < 0,05.  

 

Tabela 9: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za celoten preizkus fonološkega zavedanja 

oddelek (A) – oddelek (B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –17,90 0,00 

predšolski – drugi razred –31,20 0,00 

prvi razred – drugi razred –13,30 0,01 

 

Razlike med posameznimi skupinami, med predšolskimi otroki in otroki prvega razreda, med 

predšolskimi otroki in otroki drugega razreda ter otroki prvega razreda in otroki drugega 

razreda, so statistično pomembne, saj je stopnja tveganja manjša od 0,05.  

Hipotezo: »Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate na testu 

fonološkega zavedanja kot otroci prvega razreda in predšolski otroci,« potrdimo oz. 

obdržimo. 
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Potrdimo lahko dejstvo, da se sposobnosti fonološkega zavedanja razvijajo skladno z 

otrokovo starostjo in njegovim razvojem. Otroci drugega razreda imajo višje spretnosti od 

otrok prvega razreda in predšolskih otrok.  

Spretnosti fonološkega zavedanja se razvijajo po določenih zakonitostih in v določenem 

zaporedju, in sicer skladno z otrokovo starostjo in njegovim spoznavnim razvojem. 

 

13.5.4 Preverjanje četrte hipoteze 

 

H4: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 
ocenjevanju dolžine besed kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. D 
 

Za preverjanje hipotez od H4 do H16 sem uporabila analizo variance – ANOVA (Post Hoc, 

Bonferroni). Podatki so normalizirani. 

 

Tabela 10: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Ocenjevanje dolžine besed 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopinja 

tveganja 

predšolski 20 –0,15 0,81   

prvi razred 20 –0,37 0,86   

drugi razred 20  0,35 0,42   

skupaj 60 –0,06 0,77 5,20 0,01 

 

Razlike med vsemi tremi skupinami so statistično pomembne, F = 5,20, p < 0,05.  

 

Tabela 11: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Ocenjevanje dolžine besed 

oddelek (A) – oddelek (B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred 0,22 1,00 

predšolski – drugi razred –0,50 0,10 

prvi razred – drugi razred –0,72 0,01 

 

Razlike med predšolskimi otroki glede na otroke prvega ter otroke drugega razreda niso 

statistično pomembne, saj je vrednost p > 0,05. Razlika med otroki prvega in otroki drugega 

razreda pa je statistično pomembna, saj je vrednost p < 0,05. 
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Hipotezo: »Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 

ocenjevanju dolžine besed kot otroci prvega razreda in predšolski otroci,« delno obdržimo. 

Drži trditev, da imajo otroci drugega razreda statistično pomembno višje rezultate pri 

ocenjevanju dolžine besed kot otroci prvega razreda. Ne drži pa, da imajo otroci pri 

ocenjevanju dolžine besed statistično pomembno višje rezultate kot predšolski otroci. 

 

 

Graf 2: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Ocenjevanje dolžine besed za predšolske otroke, otroke 
prvega in otroke drugega razreda 

 

Rezultati so presenetljivi, saj kažejo na to, da so otroci prvega razreda pri tej nalogi dosegli 

nižje rezultate kot predšolski otroci, kar lahko pojasnimo s tem, da so trije otroci prvega 

razreda naredili pri tej nalogi dve ali več napak, kar v povprečju znese več napak kot pri 

predšolskih otrocih.  

Menim, da so se napake pojavljale zaradi dveh različnih predstav, kot sta dolžina izgovorjene 

besede in velikost stvari oz. predmeta, ki ga beseda predstavlja (npr. beseda pikapolonica je 

dolga, žival pa majhna), ter nezbranost otrok oz. dejavniki, ki jih nismo uspeli prepoznati. 
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13.5.5 Preverjanje pete hipoteze 

 

H5: Otroci drugega razreda in otroci prvega razreda imajo statistično 
pomembno višje rezultate pri razdruževanju besed na zloge kot predšolski 
otroci. 

D 

 

Tabela 12: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Razdruževanje besed na zloge  

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,50 0,91   

prvi razred 20 –0,04 0,68   

drugi razred 20  0,33 0,23   

skupaj 60 –0,07 0,74 7,77 0,00 

 

Razlike glede na vse skupine otrok so statistično pomembne, F = 7,77, p < 0,05.  

 

Tabela 13: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Razdruževanje besed na zloge 

oddelek (A) – oddelek (B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,46 0,10 

predšolski – drugi razred –0,83 0,00 

prvi razred – drugi razred –0,37 0,25 

 

Razlike med predšolskimi otroki in otroki drugega razreda so statistično pomembne, 

vrednost p < 0,05. Statistično pomembne niso razlike med predšolskimi otroki in otroki 

prvega razreda, ter med otroki prvega in otroki drugega razreda, saj je vrednost p > 0,05. 

Hipotezo: »Otroci drugega razreda in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno 

višje rezultate pri razdruževanju besed na zloge kot predšolski otroci,« delno obdržimo. Drži 

trditev, da imajo otroci drugega razreda statistično pomembno višje rezultate pri 

razdruževanju besed na zloge kot predšolski otroci. Ne drži pa, da imajo otroci prvega 

razreda pri razdruževanju besed na zloge statistično pomembno višje rezultate kot predšolski 

otroci. 
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Graf 3: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Razdruževanje besed na zloge za predšolske otroke, 
otroke prvega in otroke drugega razreda 

 

Predšolski otroci so imeli več težav pri razdruževanju besed z več (tremi, štirimi) zlogi. 

Nekateri so prvi zlog povedali, naslednje zloge v besedi pa združili oz. povedali skupaj. 

Nekateri so izpuščali črke, pojavljalo pa se je tudi zmaličenje besed. Otroci prvega razreda so 

imeli podobne težave, vendar veliko manj le-teh. Otroci drugega razreda pa so bili pri tej 

nalogi skoraj stoodstotno uspešni. 

 

13.5.6 Preverjanje šeste hipoteze 

 

H6: Otroci drugega razreda in otroci prvega razreda imajo statistično 
pomembno višje rezultate pri združevanju zlogov v besede kot predšolski otroci.   
 

Tabela 14: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Združevanje zlogov v besede 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,45 0,82   

prvi razred 20  0,06 0,56   

drugi razred 20  0,19 0,00   

skupaj 60 –0,07 0,63 7,00 0,00 
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Razlike med vsemi tremi skupinami otrok so statistično pomembne, saj je F = 7,00, p > 0,05. 

Hipotezo: »Otroci drugega razreda in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno 

višje rezultate pri združevanju zlogov v besede kot predšolski otroci,« obdržimo. 

 

Tabela 15: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Združevanje zlogov v besede 

oddelek (A) – oddelek (B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,51 0,02 

predšolski – drugi razred –0,64 0,00 

prvi razred – drugi razred –0,13 1,00 

 

Predšolski otroci so pri tej nalogi dosegli nekoliko nižje rezultate kot otroci prvega in otroci 

drugega razreda. Prav tako so otroci prvega razreda dosegli nekoliko manj točk od otrok 

drugega razreda. Razlike med predšolskimi otroki in otroki prvega razreda ter razlike med 

predšolskimi otroki in otroki drugega razreda so statistično pomembne. Razlike med otroki 

prvega razreda in drugega razreda pa niso statistično pomembne. 

 

 

Graf 4: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Združevanje zlogov v besede za predšolske otroke, otroke 
prvega in otroke drugega razreda 

 

Pri nalogi združevanje zlogov v besede so vse tri skupine otrok dosegle visoke rezultate, kar 

nakazuje na to, da tudi predšolski otroci v povprečju dobro obvladajo zlogovanje, kar na tej 

stopnji razvoja od njih lahko pričakujemo. 
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13.5.7 Preverjanje sedme hipoteze 

 

H7: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 
rezultate pri iskanju rim kot predšolski otroci.   
 

Tabela 16: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Iskanje rim 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,68 0,87   

prvi razred 20  0,19 0,38   

drugi razred 20  0,27 0,00   

skupaj 60 –0,07 0,69 18,47 0,00 

 
Razlike med vsemi tremi skupinami otrok so statistično pomembne, F  = 18,47, p < 0,05. 

 

Tabela 17: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Iskanje rim 

oddelek (A) – oddelek (B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,87 0,00 

predšolski – drugi razred –0,96 0,00 

prvi razred – drugi razred –0,09 1,00 

 

Statistično pomembne razlike obstajajo med predšolskimi otroki in otroki prvega razreda ter 

med predšolskimi otroki in otroki drugega razreda. Med otroki prvega in drugega razreda pa 

ni statistično pomembne razlike. 

Hipotezo: »Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 

rezultate pri iskanju rim kot predšolski otroci,« obdržimo. 



 

58 
 

 

Graf 5: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Iskanje rim za predšolske otroke, otroke prvega in otroke 
drugega razreda 

 

Otroci drugega razreda so dosegli pri nalogi iskanja rim več točk kot otroci prvega razreda in 

predšolski otroci. Vsi otroci drugega razreda so dosegli vse možne točke, na vse tarčne 

besede so poiskali besedo, ki se rima. Skoraj vse točke so dosegli tudi otroci prvega razreda, 

medtem ko so predšolski otroci dosegli nekoliko nižje rezultate, a kljub temu dobre glede na 

njihove spretnosti fonološkega zavedanja.  

Najpogostejša napaka je bila, da so namesto besede, ki se rima s tarčno besedo, poiskali 

besedo iz istega tematskega sklopa. Tudi pri otrocih prvega razreda se je pojavljalo nekaj 

tovrstnih težav.  

Že v predšolskem obdobju naj bi otroci obvladali zavedanje rim in jih pravilno uporabljali, kar 

se je potrdilo tudi pri tej nalogi. 
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13.5.8 Preverjanje osme hipoteze 

 

H8: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 
rezultate pri prepoznavanju rim kot predšolski otroci. D 
 

Tabela 18: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Prepoznavanje rim 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,32 0,85   

prvi razred 20 –0,01 0,47   

drugi razred 20  0,15 0,00   

skupaj 60 –0,06 0,59 3,64 0,03 

 
Razlike pri prepoznavanju rim med predšolskimi otroki, otroki prvega razreda in otroki 

drugega razreda so statistično pomembne, F = 3,64, p < 0,03.  

 

Tabela 19: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Prepoznavanje rim 

oddelek (A) – oddelek (B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,32 0,24 

predšolski – drugi razred –0,47 0,03 

prvi razred – drugi razred –0,15 1,00 

 

Statistično pomembna razlika je med predšolskimi otroki in otroki drugega razreda. Med 

ostalimi skupinami ni statistično pomembnih razlik. 

Hipotezo: »Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 

rezultate pri prepoznavanju rim kot predšolski otroci,« delno obdržimo. Drži trditev, da imajo 

otroci drugega razreda statistično pomembno višje rezultate pri prepoznavanju rim kot 

predšolski otroci. Ne drži pa, da imajo otroci prvega razreda statistično pomembno višje 

rezultate pri prepoznavanju rim kot predšolski otroci. 
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Graf 6: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Prepoznavanje rim za predšolske otroke, otroke prvega in 
otroke drugega razreda 

 

Vse skupine otrok so dosegle visoko število točk. Nekaj več napak so naredili predšolski 

otroci. Pri tej nalogi se je izkazalo, da otroci lažje povedo, ali se besedi rimata, kot če morajo 

poiskati rimo na tarčno besedo. Naloga Iskanje rim jih je bolj zmedla zaradi več možnih 

odgovorov. Pri nalogi Prepoznavanje rim pa so imeli samo dve možnosti: se rima ali se ne 

rima. 

 

13.5.9 Preverjanje devete hipoteze 

 

H9: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate glede na 
število priklicanih besed na določen fonem kot otroci prvega razreda in 
predšolski otroci. 

  

 

Tabela 20: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Priklic besed na določen fonem 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,73 0,58   

prvi razred 20 –0,18 0,71   

drugi razred 20  0,95 0,56   

skupaj 60  0,01 0,94 38,29 0,00 
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Razlike med predšolskimi otroki, otroki prvega razreda in otroki drugega razreda so 

statistično pomembne, F = 38,29 p < 0,05.  

 
 
Tabela 21: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Priklic besed na določen fonem 

oddelek (A) – oddelek (B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,56 0,02 

predšolski – drugi razred –1,69 0,00 

prvi razred – drugi razred –1,13 0,00 

 

Statistično pomembne so razlike med vsemi tremi skupinami.  

Hipotezo: »Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate glede na 

število priklicanih besed na določen fonem kot otroci prvega razreda in predšolski otroci,« 

obdržimo. 

 

 

Graf 7: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Priklic besed na določen fonem za predšolske otroke, 
otroke prvega in otroke drugega razreda 

  

Pri tej nalogi so bili otroci omejeni samo časovno. Razlike med njimi so bile zelo opazne. 

Otroci drugega razreda so brez težav takoj naštevali besede, ki se začnejo na P. Predšolski 

otroci so potrebovali veliko več časa za priklic besede, nekateri se besede celo niso spomnili 

ali pa je bilo zanje zahtevnost naloge pretežka. Otroci prvega razreda so našteli več besed 

kot predšolski otroci in manj kot otroci drugega razreda. 
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13.5.10 Preverjanje desete hipoteze 

 

H10: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate glede 
na število poimenovanih besed na določen fonem kot otroci prvega razreda in 
predšolski otroci. 

D 

 

Tabela 22: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Poimenovanje besede na določen fonem 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,48 0,92   

prvi razred 20 –0,02 0,58   

drugi razred 20  0,30 0,00   

skupaj 60 –0,07 0,70 7,76 0,00 

 

Razlike med vsemi tremi skupinami otrok so statistično pomembne, F = 7,76, p < 0,05. 
 
Tabela 23: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Poimenovanje besede na določen 
fonem 

oddelek (A) – oddelek (B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,46 0,07 

predšolski – drugi razred –0,78 0,00 

prvi razred – drugi razred –0,32 0,34 

 

Statistično pomembna je le razlika med predšolskimi otroki in otroki drugega razreda. Med 

predšolskimi otroki in otroki prvega razreda ni statistično pomembne razlike, prav tako tudi 

med otroki prvega in otroki drugega razreda. 

Hipotezo: »Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate glede na 

število poimenovanih besed na določen glas kot otroci prvega razreda in predšolski otroci,« 

delno obdržimo. Drži trditev, da imajo otroci drugega razreda pomembno višje rezultate 

glede na število poimenovanih besed na določen glas kot predšolski otroci. Ne drži pa, da 

imajo otroci drugega razreda pomembno višje rezultate pri poimenovanju besed na določen 

fonem kot otroci prvega razreda. 
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Graf 8: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Poimenovanje besede na določen fonem za predšolske 
otroke, otroke prvega in otroke drugega razreda 

 

Predšolski otroci so poimenovali najmanj besed, ki se začnejo na določen glas (glas T). 

Nekateri so imenovali tudi besede, ki se ne začnejo na T. Kljub temu so stvari na začetni glas 

T v povprečju poimenovali več kot tri od petih. Otroci drugega razreda so pravilno 

poimenovali vse besede. Otroci prvega razreda pa so naredili manj napak kot predšolski 

otroci in v povprečju poimenovali skoraj vse besede 

 

13.5.11 Preverjanje enajste hipoteze 

 

H11: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 
rezultate pri prepoznavanju prvega glasu v besedi kot predšolski otroci.   
 

Tabela 24: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Prepoznavanje prvega glasu v besedi 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,44 0,87   

prvi razred 20  0,08 0,38   

drugi razred 20  0,17 0,00   

skupaj 60 –0,06 0,60 7,07 0,00 
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Razlike med vsemi tremi skupinami otrok, med predšolskimi otroki, otroki prvega razreda in 

otroki drugega razreda, so statistično pomembne, F = 7,07, p < 0,05. 
 
Tabela 25: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Prepoznavanje prvega glasu v besedi 

oddelek (A) – oddelek(B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,52 0,01 

predšolski – drugi razred –0,60 0,00 

prvi razred – drugi razred –0,09 1,00 

 
Statistično pomembni sta razliki med predšolskimi otroki in otroki prvega razreda ter med 

predšolskimi otroki in otroki drugega razreda. Med otroki prvega razreda in otroki drugega 

razreda ni statistično pomembne razlike. 

Hipotezo: »Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 

rezultate pri prepoznavanju prvega glasu v besedi kot predšolski otroci,« obdržimo. 

 

 

 

Graf 9: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Prepoznavanje prvega glasu v besedi za predšolske 
otroke, otroke prvega in otroke drugega razreda 

 

Pri tej nalogi so dobre rezultate dosegli vsi otroci. Kljub vsemu otroci drugega razreda 

dosegajo nekoliko višje rezultate od ostalih dveh skupin otrok. Najnižje rezultate, vendar 

prav tako dobre, pa dosegajo predšolski otroci. 
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13.5.12 Preverjanje dvanajste hipoteze 

 

H12: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 
rezultate pri razlikovanju prvega glasu v besedi kot predšolski otroci.   
 

Tabela 26: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Razlikovanje prvega glasu 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,67 0,90   

prvi razred 20 –0,02 0,65   

drugi razred 20  0,52 0,31   

skupaj 60 –0,06 0,82 16,19 0,00 

 

Razlike med vsemi tremi skupinami otrok, med predšolskimi otroki, otroki prvega razreda in 

otroki drugega razreda, so statistično pomembne, F = 16,19, p < 0,05. 
 
Tabela 27: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Razlikovanje prvega glasu 

oddelek (A) – oddelek(B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,66 0,01 

predšolski – drugi razred –1,19 0,00 

prvi razred – drugi razred –0,54 0,04 

 
Statistično pomembne razlike so med predšolskimi otroki in otroki prvega razreda, med 

predšolskimi otroki in otroki drugega razreda ter med otroki prvega razreda in otroki 

drugega razreda. 

Hipotezo: »Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 

rezultate pri razlikovanju prvega glasu v besedi kot predšolski otroci,« obdržimo. 
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Graf 10: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Razlikovanje prvega glasu za predšolske otroke, otroke 
prvega in otroke drugega razreda 

 

Vse tri skupine otrok so pri nalogi razlikovanja prvega glasu dosegle nekoliko nižje rezultate 

kot pri nalogi prepoznavanja prvega glasu. Najnižje rezultate so dosegli predšolski otroci, 

najvišje pa otroci drugega razreda. Otroci drugega razreda so v povprečju dosegli skoraj vse 

točke. Otroci prvega razreda pa so v povprečju od petih besednih parov pravilno umestili več 

kot štiri besedne pare. 

 

13.5.13 Preverjanje trinajste hipoteze 

 

H13: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 
fonemskem glasovnem razčlenjevanju kot otroci prvega razreda in predšolski 
otroci. 

D 

 

Tabela 28: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Fonemsko/glasovno razčlenjevanje (slušna analiza) 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,66 0,87   

prvi razred 20  0,07 0,69   

drugi razred 20  0,45 0,40   

skupaj 60 –0,05 0,81 13,66 0,00 
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Razlike med vsemi tremi skupinami otrok, med predšolskimi otroki, otroki prvega razreda in 

otroki drugega razreda, so statistično pomembne, F = 13,66, p < 0,05. 
 
Tabela 29: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Fonemsko/glasovno razčlenjevanje 
(slušna glasovna analiza) 

oddelek (A) – oddelek(B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,73 0,00 

predšolski – drugi razred –1,10 0,00 

prvi razred – drugi razred –0,37 0,26 

 

Med predšolskimi otroki in otroki prvega razreda ter med predšolskimi otroki in otroki 

drugega razreda obstajajo statistično pomembne razlike. 

Hipotezo: »Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 

fonemskem glasovnem razčlenjevanju kot otroci prvega razreda in predšolski otroci,« delno 

obdržimo. Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate kot predšolski 

otroci pri fonemskem/glasovnem razčlenjevanju. Ne drži pa, da imajo otroci drugega razreda 

pri fonemskem/glasovnem razčlenjevanju statistično pomembno višje rezultate kot otroci 

prvega razreda. 

 

 

Graf 11: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Fonemsko/glasovno razčlenjevanje (slušna glasovna 
analiza) za predšolske otroke, otroke prvega in otroke drugega razreda 

 

Razberemo lahko, da imajo predšolski otroci pri tej nalogi več težav kot pri predhodnih 

nalogah. Ta naloga zahteva zavedanje glasov in njihovo razčlenjevanje. Nekateri predšolski 
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otroci pri tej nalogi niso odgovarjali, drugi so brez težav na glasove razčlenili besede z dvema 

in tremi glasovi, nekateri posamezniki pa so bili pri tej nalogi zelo uspešni oz. pravilno so 

razčlenili vse oz. skoraj vse besede.  

Dva otroka prvega razreda sta pri tej nalogi dosegla 0 točk. Ostali otroci so bili precej 

uspešni. Največ težav so imeli pri razčlenjevanju dveh težjih besed: tkalec in gnezdo 

(izpuščanje začetnih glasov, izpuščanje vmesnih glasov).  

Večina otrok drugega razreda je dosegla vseh deset točk. Le nekateri otroci so nepravilno na 

glasove razčlenili besedo tkalec (izpustili so prvi glas t, ker je glas k bolje slišen in otrok glas 

pred njim presliši oz. ga sploh ne sliši) in besedo metla (dodali j – metlja).  

 

13.5.14 Preverjanje štirinajste hipoteze 

 

H14: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 
fonemskem glasovnem združevanju kot otroci prvega razreda in predšolski 
otroci. 

  

 

Tabela 30: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Fonemsko/glasovno združevanje (slušna glasovna sinteza) 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,75 0,63   

prvi razred 20 –0,01 0,72   

drugi razred 20  0,72 0,38   

skupaj 60 –0,02 0,84 30,40 0,00 

 

Razlike med vsemi tremi skupinami otrok, med predšolskimi otroki, otroki prvega razreda in 

otroki drugega razreda, so pri fonemskem glasovnem združevanju statistično pomembne, F = 

30,40, p < 0,05. 
 
Tabela 31: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Fonemsko/glasovno združevanje (slušna 
glasovna sinteza) 

oddelek (A) – oddelek(B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,74 0,00 

predšolski – drugi razred –1,47 0,00 

prvi razred – drugi razred –0,73 0,00 
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Razlike med predšolskimi otroki in otroki drugega razreda, med predšolskimi otroki in otroki 

drugega razreda ter med otroki prvega razreda in otroki drugega razreda so statistično 

pomembne.   

Hipotezo: »Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 

fonemskem glasovnem združevanju kot otroci prvega razreda in predšolski otroci,« 

obdržimo.  
 

 

Graf 12: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Fonemsko/glasovno združevanje (slušna sinteza) za 
predšolske otroke, otroke prvega in otroke drugega razreda 

 

Veliko predšolski otrok je pri tej nalogi doseglo 0 točk. Nekaj posameznikov je doseglo skoraj 

vse točke, napake so bile pogostejše pri združevanju besed z več glasovi (sedem, osem 

glasov). Nekateri predšolski otroci pa so pravilno glasovno združili besede iz dveh, treh ali 

celo štirih glasov. 

Pri otrocih prvega razreda se je največ napak pojavljajo pri združevanju glasov v daljše 

besede. Veliko napak pa so naredili v šestem primeru, kjer so nepravilno združili težjo 

besedo »pišče«. Prav tako so imeli težave pri združevanje besed z več glasovi (npr. škarje, 

telefon, mehurčki). 

Otroci drugega razreda so bili pri tej nalogi zelo uspešni. Večina otrok je dosegla vseh deset 

točk. Napake, ki so se pojavile, so bile vezane na glasovno združevanje daljših besed.  

Potrdilo se je, da večina predšolskih otrok nima še tako razvitega spomina in si besede z več 

glasovi ne more zapomniti. Pozornosti na glaskovane besede v tej dejavnosti niso uspeli 

usmeriti 
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13.5.15 Preverjanje petnajste hipoteze 

 

H15: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 
izločanju glasu iz besede (neobstoječe besede) kot otroci prvega razreda in 
predšolski otroci. 

  

 

Tabela 32: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Izločanje glasu iz besede (neobstoječe besede) 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,60 0,83   

prvi razred 20 –0,08 0,63   

drugi razred 20  0,68 0,65   

skupaj 60 0,00 0,87 16,78 0,00 

 

Razlike med vsemi tremi skupinami otrok, med predšolskimi otroki, otroki prvega razreda in 

otroki drugega razreda, pri izločanju glasu iz besede so statistično pomembne, F = 16,78, p < 

0,05. 
 

Tabela 33: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Izločanje glasu iz besede (neobstoječe 
besede) 

oddelek (A) – oddelek(B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,52 0,07 

predšolski – drugi razred –1,29 0,00 

prvi razred – drugi razred –0,76 0,00 

 

Razliki med predšolskimi otroki in otroki drugega razreda ter med otroki prvega razreda in 

otroki drugega razreda sta statistično pomembni. Razlika med predšolskimi otroki in otroki 

prvega razreda pa ni statistično pomembna. 

Hipotezo: »Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri izločanju 

glasu iz besede (neobstoječe besede) kot otroci prvega razreda in predšolski otroci,« 

potrdimo. 
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Graf 13: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Izločanje glasu iz besede/neobstoječe besede za 
predšolske otroke, otroke prvega in otroke drugega razreda 

 

Otroci drugega razreda so dosegli višje rezultate od otrok prvega razreda in predšolskih 

otrok. Nekaterim naloga ni predstavljala težav in so dosegli vseh možnih pet točk. V 

povprečju so jim največ težav povzročale besede, kjer so morali glas izločiti znotraj besede. 

Pravilno so izločili glas na začetku besede, nekaj več težav pa so imeli z izločitvijo glasu na 

koncu besede.  

Tudi otroci prvega razreda so imeli najmanj težav z izločanjem prvega glasu iz besede, nato z 

izločanjem zadnjega glasu in največ težav z izločanjem glasu znotraj besede.  

Večina predšolskih otrok pri tej nalogi ni dosegla nobene točke, saj so bili njihovi odgovori 

nepravilni ali pa so bili tiho. Tisti, ki so sodelovali, so imeli prav tako kakor otroci prvega in 

drugega razreda najmanj težav pri izločanju začetnega ali končnega glasu, največ pa pri 

izločanju glasu znotraj besede. 

Izkazalo se je, da imajo starejši otroci bolj razvite spretnosti izločanja glasu iz besede ali 

neobstoječe besede. 

Razlike med izločanjem glasu iz besede ali neobstoječe besede ni zaznati. 
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13.5.16 Preverjanje šestnajste hipoteze 

 

H16: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 
izločanju zloga iz besede (neobstoječe besede) kot otroci prvega razreda in 
predšolski otroci. 

  

 

Tabela 34: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednosti F-testa in statistične pomembnosti za 
celoten preizkus fonološkega zavedanja za nalogo Izločanje zloga iz besede (neobstoječe besede) 

 N povprečje 
standardni 

odklon 
F-test 

p-stopnja 

tveganja 

predšolski 20 –0,61 0,47   

prvi razred 20 –0,00 0,84   

drugi razred 20  0,70 0,70   

skupaj 60  0,03 0,86 18,32 0,00 

 

Razlike med vsemi tremi skupinami otrok, med predšolskimi otroki, otroki prvega razreda in 

otroki drugega razreda, pri fonemskem glasovnem združevanju so statistično pomembne, F = 

18,32, p < 0,05. 
 

Tabela 35: Prikaz statistične pomembnosti med skupinami za nalogo Izločanje zloga iz besede (neobstoječe 
besede) 

oddelek (A) – oddelek(B) pomembna razlika (A – B) p-stopnja tveganja 

predšolski – prvi razred –0,52 0,07 

predšolski – drugi razred –1,29 0,00 

prvi razred – drugi razred –0,76 0,00 

 

Statistično sta pomembni razliki med predšolskimi otroki in otroki drugega razreda ter med 

otroki prvega in otroki drugega razreda. 

Hipotezo: »Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri izločanju 

zloga iz besede (neobstoječe besede) kot otroci prvega razreda in predšolski otroci,« 

potrdimo.  
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Graf 14: Povprečno število doseženih točk pri nalogi Izločanje zloga iz besede/neobstoječe besede za 
predšolske otroke, otroke prvega in otroke drugega razreda 

 

Vse tri skupine otrok so v povprečju dosegle pri nalogi izločanja zloga iz besede ali 

neobstoječe besede manj točk kot pri nalogi izločanja glasu iz besede ali neobstoječe 

besede.  

Otroci drugega razreda niso imeli težav pri izločanju zloga iz začetka ali konca besede. Več 

težav jim je predstavljala izločitev zloga znotraj besede.  

Podobne težave so se pojavljale tudi pri otrocih prvega razreda, le da so ti v poprečju dosegli 

nižje rezultate kot otroci drugega razreda. 

Večina predšolskih otrok pri tej nalogi ni dosegla nobene točke. Nekaj otrok pa je doseglo 

točko s pravilno izločitvijo prvega ali zadnjega zloga v besedi ali neobstoječi besedi. 

Razlike med izločanjem glasu iz besede ali neobstoječe besede ni zaznati. 

Fonološko zavedanje se razvija v določenem zaporedju. V zadnje faze razvoja spada tudi 

izločanje zloga in glasu iz besede. Zato ni presenetljivo, da so bili starejši otroci pri tej nalogi 

bolj uspešni. Pred sposobnostjo izločanja glasu ali zloga iz besede/neobstoječe besede, ki se 

nahaja na fonemsko manipulativni ravni skupaj z verbalnim spominom, mora imeti otrok 

usvojen zlogovni in fonemski nivo. 
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13.5. 17 Percentilne vrednosti 

 

Izračunane so bile tudi percentilne vrednosti (5., 10., 25., 50., 95. in 99. percentil) za vsako 

skupino otrok: predšolske otroke, otroke prvega razreda in otroke drugega razreda. Podatki 

so zgolj informativne narave. Vzorec otrok je bil namreč premajhen, da bi bile percentilne 

vrednosti zanesljive.  

Tabela 36: Percentili za vsako skupino otrok 

vključenost v oddelek 5: 10: 25: 50: 75: 95: 99: 

predšolski otroci 22,9 23,9 29 43,5 63,5 69,1 70,62 

otroci prvega razreda 43,2 44,9 58,9 70 73 76,05 76,81 

otroci drugega razreda 71,85 72,9 75,75 79 80,25 82,05 82,81 

 

Pod 10. percentil spadata deklica in deček, ki sta na preizkusu fonološkega zavedanja dosegla 

22 in 23 točk. 50. percentil znaša 43,5, kar pomeni, da je približno polovica otrok (tj. deset 

otrok) na testu dosegla 43  ali več točk. Pod  95. percentil, ki znaša 69,1, spadajo trije otroci, 

dva dečka in ena deklica. 

 

Pod 10. percentil pri otrocih prvega razreda spada deček, ki je dosegel le 22 točk. 50. 

percentil znaša 70, kar pomeni, da je približno polovica otrok (tj. deset otrok) na testu 

dosegla 70  ali več točk. Pod  95. percentil, ki znaša 76,05, spadata dve deklici. 

 

Pri otrocih drugega razreda je vrednost 10. percentila 72,9, kamor sodi ena izmed deklic, ki je 

dosegla 69 točk. Polovico otrok je na testu doseglo 79 točk ali več, kar prikazuje 50. percentil. 

95. percentil znaša 82,05, kamor sodita dva otroka, en deček in ena deklica. 

 

Pri primerjavi razlike med skupinami otrok opazimo, da so nekateri predšolski otroci dosegli 

približno polovico manj točk od otrok prvega razreda. Otroci prvega razreda pa za približno 

dve tretjini manj točk od otrok drugega razreda.  
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15.5.18 Prikaz vseh hipotez 

 

Za bolj nazoren prikaz navajamo tabelo sprejetih in zavrnjenih hipotez. 

Tabela 37: Prikaz sprejetih, delno sprejetih in zavrnjenih hipotez 

H1: Pri deklicah je sposobnost fonološkega zavedanja boljše razvita kot pri dečkih. 

 
X 

H2: Med otroki, ki znajo brati, obstajajo statistično pomembne korelacije med uspehom na 

enominutnem testu branja ter številom točk pri testu fonološkega zavedanja. 
  

H3: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate na testu fonološkega 

zavedanja kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 
  

H4: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri ocenjevanju 

dolžine besed kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 
D 

H5: Otroci drugega razreda in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 

rezultate pri razdruževanju besed na zloge kot predšolski otroci. 
D 

H6: Otroci drugega razreda in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje 

rezultate pri združevanju besed na zloge kot predšolski otroci. 
  

H7: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 

iskanju rim kot predšolski otroci. 
  

H8: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 

prepoznavanju rim kot predšolski otroci. 
D 

H9: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate glede na število 

priklicanih besed na določen fonem kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 
  

H10: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate glede na število 

poimenovanih besed na določen glas kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 
D 

H11: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 

prepoznavanju prvega glasu v besedi kot predšolski otroci. 
  

H12: Otroci drugega in otroci prvega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri 

razlikovanju prvega glasu v besedi kot predšolski otroci. 
  

H13: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri fonemskem 

glasovnem razčlenjevanju kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 
D 

H14: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri fonemskem 

glasovnem združevanju kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 
  

H15: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri izločanju glasu 

iz besede (neobstoječe besede) kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 
  

H16: Otroci drugega razreda imajo statistično pomembno višje rezultate pri izločanju zloga 

iz besede (neobstoječe besede) kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. 
  

 

Postavili smo 16 hipotez, od tega je 10 hipotez potrjenih, 5 delno potrjenih in 1 hipoteza je 

zavrnjena. Ne drži predpostavka, da imajo deklice bolj razvite spretnosti fonološkega 

zavedanja kot dečki.  
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Rezultati pri hipotezah od H3 do H16 potrjujejo statistično povezanost med vsemi tremi 

skupinami otrok. Če pogledamo bolj podrobno in primerjamo statistično povezanost pri 

posamezni nalogi med dvema skupinama otrok (med predšolskimi otroki in otroki prvega 

razreda ali med predšolskimi otroki in otroki drugega razreda ali med otroki prvega razreda 

in otroki drugega razreda) opazimo, da razlike med njimi niso vedno statistično pomembne. 

Zato smo nekatere hipoteze delno potrdili.  

Povsod, razen pri nalogi Ocenjevanje dolžine besed, se je med predšolskimi otroki in otroki 

drugega razreda pokazala statistično pomembna razlika, kar nakazuje večje razlike v 

spretnosti fonološkega zavedanja med njimi. 

Razlika med otroki prvega in otroki drugega razreda se je pokazala kot statistično pomembna 

pri nalogah Ocenjevanje dolžine besed, Priklic besed na določen fonem, Razlikovanje prvega 

glasu, Fonemsko/glasovno združevanje, Izločanje glasu iz besede (neobstoječe besede), 

Izločanje zloga iz besede (neobstoječe besede) in nepomembna pri nalogah Razdruževanje 

besed na zloge,  Združevanje zlogov v besede, Iskanje rim, Prepoznavanje rim, Poimenovanje 

besed na določen fonem, Prepoznavanje prvega glasu v besedi ter Fonemsko/glasovno 

razčlenjevanje. Razlike v spretnostih fonološkega zavedanja so večje na drugem in tretjem 

nivoju razvoja fonološkega zavedanja. 

Razlika med predšolskimi otroki in otroki prvega razreda se je pokazala kot statistično 

pomembna pri nalogah Združevanje zlogov v besede, Iskanje rim, Priklic besed na določen 

fonem, Prepoznavanje prvega glasu, Razlikovanje prvega glasu, Fonemsko/glasovno 

razčlenjevanje, Fonemsko/glasovno združevanje in statistično nepomembna pri nalogah 

Ocenjevanje dolžine besed, Razdruževanje besed na zloge, Prepoznavanje rim, 

Poimenovanje besede na določen fonem, Izločanje glasu iz besede (neobstoječe besede), 

Izločanje zloga iz besede (neobstoječe besede). Pokazalo se je, da so razlike v spretnostih 

fonološkega zavedanja statistično pomembne že na prvem nivoju, prav tako tudi na drugem 

in tretjem nivoju fonološkega zavedanja. 

 

Fonološke sposobnosti s starostjo naraščajo. Drži, da imajo starejši otroci bolj razvite 

spretnosti fonološkega zavedanja kot mlajši otroci.  
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Raziskava je potrdila, da imajo otroci drugega razreda v splošnem bolj razvite spretnosti 

fonološkega zavedanja kot otroci prvega razreda in predšolski otroci. Tudi otroci prvega 

razreda imajo bolj razvite spretnosti fonološkega zavedanja kot predšolski otroci. 

 

Spretnosti fonološkega zavedanja so povezane z branjem. 

 

Graf 15: Povezanost fonološkega zavedanja in branja 

 

Otrok, ki ima bolj razvite spretnosti fonološkega zavedanja, ima tudi bolj razvite spretnosti 

pri branju (graf 15).  

Predšolski otroci so bili najbolj uspešni pri nalogah ocenjevanja dolžine besed, pri 

razdruževanju besed na zloge, združevanju zlogov v besede ter pri iskanju in prepoznavanju 

rim. Več težav so imeli z določanjem in prepoznavanjem prvega glasu, glasovnim 

razčlenjevanjem in združevanjem ter izločanjem glasu ali zloga iz besede oz. neobstoječe 

besede. Lahko rečemo, da so bili uspešni pri nalogah, ki predstavljajo predbralne spretnosti, 

katere jim bodo kasneje v veliko pomoč pri branju in opismenjevanju. 

Približno polovica otrok prvega razreda še ne zna brati. Kljub temu pa so rezultati pokazali, 

da so njihove fonološke sposobnosti bolj razvite kot pri predšolskih otrocih. Pri vseh nalogah 

(razen pri nalogi ocenjevanja dolžine besed) so dosegli več točk od predšolskih otrok in manj 

točk od otrok drugega razreda. 
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Vsi otroci drugega razreda so brali. Iz grafičnega prikaza je razvidno, da imajo bolj razvite 

sposobnosti fonološkega zavedanja kot otroci prvega razreda in predšolski otroci, poleg tega 

pa dosegajo tudi več točk pri branju kot ostali otroci. Rezultati statistične povezanosti 

potrjujejo povezanost med fonološkimi spretnostmi in branjem. V določeni meri tudi branje 

vpliva na fonološko zavedanje. Otroci, ki so prebrali več besed, so na preizkusu fonološkega 

zavedanja dosegli tudi več točk.  

 

Raziskava je pokazala, da spol ne vpliva na spretnosti fonološkega zavedanja. Tako dečki kot 

deklice iste starosti dosegajo podobne rezultate pri preizkusu fonološkega zavedanja. Iz 

grafičnega prikaza je mogoče razbrati, da so fonološke sposobnosti otrok, ki že berejo, 

nekoliko višje kot pri tistih, ki še ne znajo brati.  

 

15.5.19 Povprečni rezultati predšolskih otrok, otrok prvega razreda in otrok drugega 

razreda na posameznih nivojih fonološkega zavedanja 

 

Fonološko zavedanje se razvija v določenem zaporedju, prehaja skozi tri nivoje. V preizkusu 

fonološkega zavedanja smo zajeli vse tri stopnje. V nadaljevanju sledi analiza rezultatov v 

posameznem nivoju. 

 

Prvi nivo zajemajo naloge Ocenjevanje dolžine besed, Iskanje rim ter Prepoznavanje rim. 

Graf prikazuje povprečno število doseženih točk v odstotkih (ker je pri nalogah možno doseči 

različno število točk, smo povprečje doseženih točk prikazali v odstotkih) za predšolske 

otroke, otroke prvega razreda ter otroke drugega razreda za posamezne naloge prvega 

nivoja fonološkega zavedanja. 
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Graf 16: Povprečno število doseženih točk predšolskih otrok, otrok prvega razreda in otrok drugega razreda 
pri nalogah Ocenjevanje dolžine besed, Iskanje rim ter Prepoznavanje rim 

 

Vse tri skupine otrok so bile pri teh treh nalogah zelo uspešne. Najvišje rezultate so dosegle 

pri nalogi Prepoznavanje rim. Razlike med vsemi tremi skupinami niso velike. Predšolski 

otroci sledijo otrokom prvega in otrokom drugega razreda, pri nalogi Iskanje rim so dosegli 

še nekaj več točk kot otroci prvega razreda. Otroci prvega razreda so pri nalogi Ocenjevanje 

dolžine besed dosegli najmanj točk, pri ostalih dveh nalogah pa sledijo otrokom drugega 

razreda, ki so pri vseh treh nalogah dosegli največ točk.  

 

Drugi nivo fonološkega zavedanja zajema naslednje naloge: Razdruževanje besed na zloge, 

Združevanje zlogov v besede, Priklic besede na določen fonem, Poimenovanje besed na 

določen glas, Prepoznavanje prvega glasu, Razlikovanje prvega glasu, Fonemsko/glasovno 

razčlenjevanje (slušna analiza) in Fonemsko/glasovno združevanje (slušna sinteza).  
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Graf 17: Povprečni rezultati predšolskih otrok, otrok prvega razreda in otrok drugega razreda pri nalogah 
Razdruževanje besed na zloge in Združevanje zlogov v besede 

 

Vse tri skupine otrok so bile uspešnejše pri nalogi Združevanje zlogov v besede kot pri nalogi 

Razdruževanje besed na zloge. Najmanjše razlike med obema nalogama so se pojavile pri 

otrocih drugega razreda, največje razlike med nalogama pa pri predšolskih otrocih. 

 

Pri nalogi Poimenovanje besed na določen fonem so najvišje rezultate dosegli otroci drugega 

razreda, najnižje pa predšolski otroci. Otroci prvega razreda so dosegli višje rezultate od 

predšolskih otrok in nižje od otrok drugega razreda.  
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Graf 18: Povprečni rezultati predšolskih otrok, otrok prvega razreda in otrok drugega razreda pri nalogah 
Poimenovanje besed na določen glas, Prepoznavanje prvega glasu in Razlikovanje prvega glasu 

 

Najvišje rezultate so dosegli otroci drugega razreda, najnižje pa predšolski otroci. Vse tri 

skupine otrok so največ točk dosegle pri nalogi Prepoznavanje prvega glasu. Otroci drugega 

razreda so enako točk dosegli pri nalogi Poimenovanje besed na določen glas. Najmanj točk 

pa so prav tako vse tri skupine otrok dosegle pri nalogi Razlikovanje prvega glasu. Pokazalo 

se je, da je otrokom lažje prepoznavati prvi glas v besedi kot pa ga razlikovati.  

 

 

Graf 19: Povprečni rezultati predšolskih otrok, otrok prvega razreda in otrok drugega razreda pri nalogah 
Fonemsko/glasovno razčlenjevanje (slušna analiza) in Fonemsko/glasovno združevanje (slušna sinteza) 
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Najvišje rezultate so dosegli otroci drugega razreda, najnižje pa predšolski otroci. Predšolski 

otroci in otroci prvega razreda so dosegli višje rezultate pri nalogi Fonemsko/glasovno 

združevanje kot pri nalogi Fonemsko/glasovno razčlenjevanje. Otroci drugega razreda pa so 

pri obeh nalogah dosegli enako število točk. Kaže, da je mlajšim otrokom lažje združevati 

glasove kot razdruževati. 

 

Na drugem nivoju fonološkega zavedanja so razvidne večje razlike med posameznimi 

skupinami otrok glede na minimalne razlike na prvem nivoju. Otroci drugega razreda 

dosegajo višje rezultate od otrok prvega razreda in precej višje rezultate od predšolskih 

otrok. Predšolski otroci nimajo še toliko razvitih spretnosti fonološkega zavedanja kot otroci 

prvega in otroci drugega razreda, kar je pričakovano glede na zakonitosti razvoja spretnosti 

fonološkega zavedanja. 

Tretji nivo fonološkega zavedanja zajema nalogi Izločanje glasu iz besede/neobstoječe 

besede in Izločanje zloga iz besede/neobstoječe besede. Graf prikazuje povprečne rezultate 

predšolskih otrok, otrok prvega razreda ter otrok drugega razreda za navedeni nalogi. 

 

Graf 20: Povprečni rezultati predšolskih otrok, otrok prvega razreda in otrok drugega razreda pri nalogah 
Izločanje glasu iz besede/neobstoječe besede in Izločanje zloga iz besede/neobstoječe besede 

 

Doseženo število točk je pri predšolskih otrocih najmanjše, sledijo otroci prvega razreda, ki 

imajo srednje število točk glede na predšolske otroke in otroke drugega razreda, in največ 

točk so dosegli otroci drugega razreda. Vse tri skupine otrok so dosegle več točk pri nalogi 

Izločanje glasu iz besede/neobstoječe besede kot pri nalogi Izločanje zloga iz 
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besede/neobstoječe besede. Predvidevamo, da je to zaradi zadnje naloge v preizkusu oz. 

zaradi utrujenost ter zaradi hitrega preskoka iz prejšnje naloge na to zadnjo nalogo 

preizkusa. 

Na tretjem nivoju fonološkega zavedanja je še bolj očitna razlika med skupinami otrok. 

Potrdimo lahko, da se spretnosti fonološkega zavedanja večajo v skladu z otrokovim 

razvojem. 
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14 ZAKLJUČEK 
 

Fonološko zavedanje je najpogosteje označeno kot občutljivost posameznika na glasovno 

strukturo besed lastnega jezika. Je sposobnost prepoznavati glasove in z njimi manipulirati. 

Trening glasovnega zavedanja ima dolgotrajen učinek na branje  ter pisanje. 

Branje je vseživljenjski proces. Je veščina, ki jo uporabljamo celo življenje in se nenehno 

razvija. Že v zgodnjem otroštvu ima velik pomen. Otroku, ki doživlja jezik in zgodbe skozi 

knjige, bo kasneje lažje brati samostojno. V obdobju od šestega do osmega leta je cilj ta, da 

bi vsak otrok obvladal osnove branja, tako da bi lahko tiho in z zadovoljstvom bral. Ta leta so 

bistvenega pomena za to, da se otrok nauči sprejemanja odločitev in samozaupanja. Veščine 

branja se ne naučimo enkrat za vselej, zato je potrebno, da otroku ponudimo številne bralne 

priložnosti, ki omogočajo vadbo branja in s tem izboljšanje bralnih spretnosti (povzeto po: 

Jelenc, 1996, 84). 

 

Nekateri otroci imajo pri začetnem opismenjevanju več težav. Te lahko zavirajo njegov uspeh 

na izobraževalnem področju in tudi kasneje na področju zaposlovanja.  

 

Mnogo avtorjev poudarja, da sposobnosti fonološkega zavedanja pomembno vplivajo na  

učenje branja in pisanje ter kasneje na uspešnost na teh področjih.  

V raziskovalnem oz. empiričnem delu diplomske naloge smo želeli ugotoviti, kakšne so 

sposobnosti fonološkega zavedanja pri predšolskih otrocih, otrocih prvega razreda in otrocih 

drugega razreda. Spraševali smo se tudi o razlikah v sposobnostih fonološkega zavedanja 

med dečki in deklicami ter povezanosti fonološkega zavedanja in branja. 

 

V raziskavo je bilo vključenih šestdeset otrok. Dvajset predšolskih, dvajset otrok prvega 

razreda in dvajset otrok drugega razreda. Z vsakim otrokom smo individualno izvedli preizkus 

fonološkega zavedanja in branja. Preverjali smo njihove spretnosti ocenjevanja dolžine 

besed, razdruževanja besed na zloge, združevanja zlogov v besede, iskanja rim, 

prepoznavanja rim, priklica besed na določen fonem, poimenovanja besede na določen 

fonem, prepoznavanja prvega glasu v besedi, razlikovanja prvega glasu, 

fonemskega/glasovnega razčlenjevanja (slušna glasovna analiza), fonemskega/glasovnega 
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združevanja (slušna glasovna sinteza), izločiti glas iz besede (neobstoječe besede), izločiti 

zlog iz besede (neobstoječe besede) ter spretnost branja. 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo statističnega računalniškega programa SPSS. Za 

opis vzorca, prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, minimalne in maksimalne 

vrednosti smo uporabili deskriptivno statistiko. Statistično pomembne razlike med odvisnimi 

spremenljivkami smo izračunali z analizo variance (Anova), s t-testom smo primerjali 

razvitost fonološkega zavedanja pri dečkih in deklicah. Povezanost med uspehom na 

enominutnem testu branja in številom točk pri preizkusu fonološkega zavedanja smo 

izračunali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Za izračun zanesljivosti preizkusa smo 

uporabili Cronbach Alpha, za testiranje normalnosti distribucije pa Kolmogorov-Smirnov 

koeficient. 

 

Rezultati so pokazali, da med predšolskimi otroki, otroki prvega razreda in otroki drugega 

razreda obstajajo statistično pomembne razlike. Med branjem in fonološkim zavedanjem 

obstaja pomembna statistična povezava. Deklice in dečki se ne razlikujejo v spretnosti 

fonološkega zavedanja, kar potrjujejo podobni rezultati. 

 

Menimo, da bi bilo koristno v prihodnje s tem preizkusom oceniti večji vzorec otrok, ki bi 

pokazal večjo zanesljivost tega preizkusa oz. večjo reprezentativnost. Prav tako bi z večjim 

vzorcem lažje oz. natančneje poiskali otroke, pri katerih je rizičnost za slabše razvite 

sposobnosti fonološkega zavedanja večja.  

Preizkusu bi lahko dodali še nalogo prepoznavanja zadnjega in srednjega glasu v besedi, ki bi 

pokazal pomembne ali nepomembne razlike v spretnosti prepoznavanja prvega, srednjega in 

zadnjega glasu. 

 

Glede naloge prepoznavanja rim menimo, da je bila naloga otrokom, ki smo jih ocenjevali,  

lahka. Ne glede na starost otroka oz. vključenost v oddelek so se pokazali zelo podobni 

rezultati. Vsi otroci so dosegli visoko število točk in razlike med njimi so bile zelo majhne.  

 

Nalogi fonemskega/glasovnega razčlenjevanja (slušna analiza) in fonemskega/glasovnega 

združevanja (slušna sinteza) sta predolgi. Vsaka je sestavljena iz dveh nalog za vajo ter 
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desetih nalog, ki jih točkujemo. Primerno bi bilo ti dve nalogi skrajšati za polovico. Če pa bi 

želeli otroka preizkusiti samo na tem področju, sta nalogi primerno dolgi, saj nam omogočata 

boljši vpogled v otrokovo spretnost razčlenjevanja ali združevanja glasov. 

Za predšolske otroke in nekatere posamezne otroke prvega razreda sta bili nalogi izločanja 

glasu in zloga iz besed/neobstoječe besede prezahtevni. Če bi ocenjevali samo predšolske 

otroke in bi pri predhodnih nalogah pokazali slabše oz. še ne razvite določene spretnosti 

fonološkega zavedanja, bi ti dve nalogi izključili iz preizkusa. 

 

Preizkus zajema več področij fonološkega zavedanja, zato se zdi uporaben. Pokaže 

odstopanja na določenem področju, ki nam lahko olajšajo nadaljnje urjenje spretnosti 

fonološkega zavedanja. 

 

Specialni pedagog, logoped ali učitelj lahko v preizkusu izbere le posamezen del oz. nalogo, s 

katero želi oceniti otroka. Preizkus lahko po potrebi tudi skrajša. 

 

Ta preizkus fonološkega zavedanja zajema več področij. Naloge so razporejene v takšnem 

vrstnem redu, kakor se spretnosti fonološkega zavedanja razvojno pojavljajo, od prej razvitih 

do kasneje razvitih. To omogoča hiter uvid v otrokove težave in zaostanek na določenem 

področju fonološkega zavedanja. 

 

Uporaba preizkusa fonološkega zavedanja in enominutnega testa branja je lahko dober 

pripomoček specialnemu pedagogu, logopedu ali učitelju za lažje delo oz. diagnostiko. 

Ob izvirni uporabi preizkusa fonološkega zavedanja z igro otrokom omogočimo večjo 

sproščenost, kar pripomore k boljši in realnejši sliki stopnje njegovega fonološkega 

zavedanja. 
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16 PRILOGE 
 

16.1 PREIZKUS FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA 

RAZRED:    predšolski           1. r           2. r        

STAROST: ____________ 

SPOL:      M                     Ž 

 

 

1. OCENJEVANJE DOLŽINE BESED 

Preizkus vključuje sposobnost ocenjevanja dolžine besed. Sestavljen je iz dveh nalog za vajo ter petih nalog, ki 

jih točkujemo. Od otroka naloge zahtevajo, da opredeli, ali je beseda dolga ali kratka. Pred testiranjem otroku 

povemo naslednja navodila: »Besede razlikujemo tudi po dolžini. Nekatere so kratke, ker jih izgovorimo hitro, 

nekatere pa dolge, saj jih izgovarjamo dalj časa.« Z rokama ponazorimo dolžino. Desno dlan držimo pri miru, z 

levo pa se pomikamo v stran toliko časa, kolikor izgovarjamo besedo. Nato otroku rečemo: »Povedala ti bom 

nekaj besed. Tvoja naloga bo, da boš povedal/a, ali je beseda dolga ali kratka. Lahko si pomagaš tako, kot sem ti 

prej pokazala jaz, z rokama.«   

Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor nadaljujemo z nalogami, dokler ne pridemo do konca. Če 

otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo.  Vsak pravilen odgovor vrednotimo z eno točko. Če otrok ne 

odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga  vrednotimo z nič točkami. Maksimalen dosežek je pet točk. 

 

  PRAVILEN 
ODGOVOR 

OTROKOV ODGOVOR TOČKE 

vaja Rak K   

vaja Lubenica D   

     

1. Zob D   

2. Pikapolonica D   

3. Hiša K   

4. Ura K   

5. Računalnik D    

 

 

2. RAZDRUŽEVANJE BESED NA ZLOGE 

Preizkus je sestavljen iz  dveh nalog za vajo ter petih nalog, ki jih točkujemo. Besede, ki jih mora otrok razdružiti 

na zloge, so dvozložne, trizložne in štirizložne. Prav tako so tudi zlogi po dolžini različni. Prvi dve besedi 

demonstriramo in otroka spodbudimo, da izgovarja z nami.  
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Navodila: »Povedala ti bom besedo. Tvoja naloga je, da kakor robot besedo glasno izgovoriš. Skupaj poskusiva 

izgovoriti besedo VAZA.« 

Ne glede na otrokov odgovor, pravilen ali nepravilen, nadaljujemo z nalogami, dokler ne pridemo do konca. Če 

otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo. Če otrok ne odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga 

vrednotimo z nič točkami. Vsak pravilen odgovor vrednotimo z eno točko. Maksimalen dosežek je pet točk. 

 

  PRAVILEN 
ODGOVOR 

OTROKOV ODGOVOR 
 

TOČKE 

vaja VAZA 2   

vaja ZGODOVINA 4   

     

1. KOLO 2   

2. GLAVNIK 2   

3. TOVARNA 3   

4. PIŠKOTI 3   

5. KOLERABA 4   

 

 

3.  ZDRUŽEVANJE ZLOGOV V BESEDE 

Preizkus je sestavljen iz dveh nalog za vajo ter petih nalog, ki jih točkujemo. Otrokova naloga je, da po zlogih 

izgovorjeno besedo združi in jo pove v celoti. Besede so dvozložne, trizložne in štirizložne. Prav tako so tudi 

zlogi po dolžini različni. Prvi dve besedi demonstriramo. Premor med izgovorom zlogov je pol sekunde. 

Navodilo: »Sedaj pa bom jaz besedo izgovorila kot robot, ti pa boš povedal/a, katera je ta beseda oz. kaj sem ti 

povedala. Poskusiva s prvo besedo: LU-ŽA. Kaj sem rekla?«  

Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor nadaljujemo z nalogami, dokler ne pridemo do konca. Če 

otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo. Če otrok ne odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga 

vrednotimo z nič točkami.  Vsak pravilen odgovor vrednotimo z eno točko. Maksimalen dosežek je pet točk. 

 

  PRAVILEN 
ODGOVOR 

OTROKOV ODGOVOR TOČKE 

vaja LU-ŽA 2   

vaja ČO-KO-LA-DA 4   

     

1. LI-PA 2   

2. KLJU-KA 2   

3. RI-SAN-KA 3   

4. DROB-TI-NI-CA 4   

5. MAR-ME-LA-DA 4   
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4. ISKANJE RIM  

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki zahtevajo, da otrok izmed treh predloženih besed izbere 

eno, ki se rima na tarčno besedo. Med predloženimi besedami je ena, ki se rima s standardno besedo; ena, ki 

ima začetni glas enak kot tarčna beseda; in ena, ki ima skupne značilnosti s standardno besedo: bodisi imata 

skupne značilnosti (npr. krava in muca sta živali) bodisi sta funkcionalno povezani (most, voda). Besede so 

različno dolge (enozložne, dvozložne, trizložne). 

Navodila: »Tu vidiš nekaj sličic. Tu na vrhu je narisan dežnik. Lahko poveš, kaj je narisano pod njim?« Če otrok 

sam ne poimenuje sličic, mu jih poimenujemo razločno brez posebnih poudarkov. Nato vprašamo: »Katera 

izmed sličic se lepo sliši oz. se rima z besedo dežnik?«  

Če otrok pravilno odgovori ali samo pokaže, rečemo: »To je pravilen odgovor, ker besedi glavnik in dežnik 

podobno slišimo.« Če otrok ne odgovori pravilno, mu pomagamo z razlago. Enako pri drugi vaji. 

Pri nalogah mu pomagamo le pri poimenovanju sličic, ne pa pri iskanju povezave.  

Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor nadaljujemo z nalogami, dokler ne pridemo do konca. Če 

otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo. Vsak pravilen odgovor vrednotimo z eno točko. Če otrok ne 

odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami. Maksimalen dosežek je deset točk. 

 

   PRAVILEN ODGOVOR OTROKOV 
ODGOVOR 

TOČKE 

vaja dežnik žoga, glavnik, luža dežnik – glavnik   

vaja med čebela, kruh, led med – led   

      

1. krt konj, vrt, hrib krt – vrt   

2. nos oko, kos, nož nos – kos   

3. rak voda, mak, roka rak – mak   

4. luč ključ, lev, sonce luč – ključ   

5. most kost, voda, miza most – kost   

6. krava trava, muca, kozarec krava – trava   

7. muha miš, juha, hobotnica muha – juha   

8. račka riba, čoln, mačka račka – mačka   

9. hruška puška, jagoda, hiša hruška – puška   

10. copata lopata, noga, cesta copata – lopata   

 

 

5. PREPOZNAVANJE RIM 

Preizkus je sestavljen iz dveh nalog za vajo ter petih nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora prepoznati, ali se 

besedi rimata ali ne. Nekateri besedni pari so iz istega tematskega polja (jablana, jagoda) oz. imajo skupne 

značilnosti. Besede so različno dolge (enozložne, dvozložne, trizložne). 

Navodila: »Povedala ti bom dve besedi. Tvoja naloga je, da pozorno poslušaš in poveš, ali se besedi rimata 

(podobno slišita) ali ne.«  
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Ne glede na otrokov pravilen ali nepravilen odgovor nadaljujemo z nalogami, dokler ne pridemo do konca. Če 

otrok odgovori napačno, ga ne popravljamo. Vsak pravilen odgovor vrednotimo z eno točko. Če otrok ne 

odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami. Maksimalen dosežek je pet točk. 

 

  PRAVILEN 
ODGOVOR 

OTROKOV ODGOVOR TOČKE 

vaja sivo – pivo DA   

vaja jablana – jagoda NE   

     

1. vlak – trak DA   

2. sir – miš NE   

3. kuža – luža DA   

4. puška – vrata NE   

5. livada – navada DA   

 

 

6. PRIKLIC BESED NA DOLOČEN FONEM 

Preizkus je sestavljen tako, da otrok našteje stvari, ki se začnejo na glas P (npr. papir, pilot). Časa ima približno 

dve minuti. Pri tej nalogi se ugotavlja, kolikšna je sposobnost otroka, da brez vidne opore samostojno prikliče 

besedo na določen fonem. 

Navodila: »Prosim, naštej nekaj besed, ki se začnejo na glas P. Npr. potica … Katere besede še najdeš na glas 

P?«  

Otroku damo čas, da lahko razmisli in najde besede. Zabeležimo vsako besedo, ki jo našteje. Po približno dveh 

minutah zaključimo s preizkušnjo. Otrok pri tej nalogi doseže toliko točk, kolikor besed na P našteje. Če ne 

našteje nobene besede ali če našteje besede na drug fonem, kar pomeni, da je odgovor napačen, ga točkujemo 

z nič točkami. 

 

 
»Tvoja naloga je našteti besede, ki se začnejo na glas P. Npr. potica …«  
 
Besede:  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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7. POIMENOVANJE BESED NA DOLOČEN FONEM  
 
Preizkus preverja, ali je otroku preko vidne opore lažje poiskati besedo na določen začetni glas kot jo 

samostojno priklicati. Pred otroka postavimo list, na katerem so slike raznih predmetov. Med njimi je tudi pet 

stvari, ki se začnejo na glas T. Naloga nima predvaje. 

Navodila: »Pokaži samo tiste stvari, ki se začnejo na glas T.« 

Zapisujemo vse, kar otrok pokaže oz. poimenuje. Z nalogo zaključimo, ko otrok sam nakaže, da je končal. Vsak 

pravilen odgovor pomeni eno točko. Če otrok ne poimenuje besed ali poimenuje napačne besede (na drug 

fonem), ga vrednotimo z nič točkami. Maksimalno število doseženih točk je pet.  

 
 

 
»Na tej risbi pokaži, kaj se začne na glas T  (sličica, na kateri so predmeti, živali …).« 
 
Katere sličice pokaže:  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

8. PREPOZNAVANJE PRVEGA GLASU V BESEDI 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter pet nalog, ki jih točkujemo. Cilj je, da otrok prepozna in poimenuje prvi 

glas v besedi. Besede so različno dolge. Pri nekaterih je prvih glas bolje slišen, pri drugih manj.  (Npr. pri besedi 

trava je zvočnik r prodornejši oz. izstopa.) 

Navodilo: »Povedala ti bom besedo. Ti  pozorno poslušaj in nato povej, s katerim glasom se začne beseda. Npr. 

na kateri glas se začne beseda cof?« 

Otroku povemo besedo in on pove prvi glas. Ne glede na pravilen in nepravilen odgovor nadaljujemo z 

besedami. Vsak pravilen odgovor pomeni eno točko. Če otrok ne odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga 

vrednotimo z nič točkami. Maksimalno število doseženih točk je pet. 

 

  PRAVILEN 
ODGOVOR 

OTROKOV 
ODGOVOR 

TOČKE 

vaja cof c   

vaja tulipan t   

     

1. ata a   

2. goba g   

3. trava t   

4. svinčnik s   

5. pulover p   
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9.  RAZLIKOVANJE PRVEGA GLASU 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter pet nalog, ki jih točkujemo. Otrok ugotavlja, ali sta prva fonema v besedi 

enaka ali različna. Pri tej preizkušnji imajo nekatere besedni pari enaka začetna fonema, nekateri podobno 

zvenijo, nekatere besede pa so iz istega tematskega polja. 

Navodila: »Povedala ti bom dve besedi. Ti pa mi povej, ali se začneta na isti glas ali ne. Npr.: se besedi kitara – 

kovač začneta na isti glas? Kaj pa besedi zelena – modra?« 

Vsak pravilen odgovor vrednotimo z eno točko. Največje možno število točk je pet.  

 

  PRAVILEN 
ODGOVOR 

OTROKOV 
ODGOVOR 

TOČKE 

vaja kitara – kovač DA   

vaja zelena – modra NE   

     

1. fant – nos NE   

2. češnja – črv DA   

3. kost – gozd NE   

4. sonce – svet DA   

5. lovec – polje NE   

 

 

10. FONEMSKO/GLASOVNO RAZČLENJEVANJE (SLUŠNA GLASOVNA ANALIZA) 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora besedo povedati tako, da 

glaskuje s polsekundnimi premori. Besede so različno dolge. V tej testni nalogi so razporejene od kratkih do 

dolgih. Nekatere besede so zahtevnejše zaradi hitrejše artikulacije, glas postane neslišen ali ga slabo slišimo 

(tkalec).  

Navodila: »Jaz ti bom povedala besedo. Rekla bom npr. VEJA, ti pa boš to besedo glaskoval/a oz. jo izgovoril/a 

takole: V-E-J-A.« 

Otrokovih nepravilnih odgovorov ne popravljamo. Če nepravilno glaskuje tri zaporedne besede, s to preizkušnjo 

zaključimo. Vsako pravilno glaskovano besedo točkujemo z eno točko. Če otrok ne odgovarja ali je njegovo 

glaskovanje nepravilno, točkujemo z nič točkami. Možnih točk je deset. 
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  OTROKOV ODGOVOR TOČKE 

vaja TI   

vaja VEJA   

    

1. OD   

2. TO   

3. KOS   

4. RIS   

5. MUHA   

6. HIŠA   

7. METLA   

8. ISKRA   

9. GNEZDO   

10. TKALEC   

 

 

11. FONEMSKO/GLASOVNO ZDRUŽEVANJE (SLUŠNA GLASOVNA SINTEZA) 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter deset nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora po posameznih glasovih 

izgovorjeno (črkovano) besedo povedati skupaj oz. povezati glasove v smiselno besedo. Besede, vključene v to 

nalogo, so različno dolge. Razporejene so po dolžini od krajših do daljših. Nekatere so artikulacijsko 

zahtevnejše. Vrstni red posameznih glasov vpliva na izgovarjavo celotne besede. 

Navodila: »Pri tej nalogi ti bom besede na drugačen način povedala jaz. Ti pa boš ugotovil/a, katero besedo sem 

izgovorila. Npr. jaz rečem Š-A-L. Katera beseda je to?« 

Otrokovih nepravilnih odgovorov ne popravljamo. Če trikrat zapored nepravilno poveže glasove v besedo, z 

nalogo zaključimo. Vsako pravilen odgovor oz. besedo točkujemo z eno točko. Če otrok ne glaskuje ali je njegov 

odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami. Možnih točk je deset. 

 

  OTROKOV ODGOVOR TOČKE 

vaja Š-A-L   

vaja U-S-T-A   

    

1. N-A   

2. D-I-M   

3. Z-O-B   

4. L-U-N-A   

5. M-R-A-K   

6. P-I-Š-Č-E   

7. M-E-D-V-E-D   

8. Š-K-A-R-J-E   

9. T-E-L-E-F-O-N   

10. M-E-H-U-R-Č-K-I   
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12. IZLOČANJE GLASU IZ BESEDE (NEOBSTOJEČE BESEDE) 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter pet nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora iz besed ali neobstoječih  besed 

izpustiti prvi, zadnji ali srednji glas. Novonastale besede postanejo besede ali neobstoječe besede. Besede se 

razlikujejo po dolžini, so enozložne, dvozložne in trizložne. 

Navodila: »Samo dvakrat bom izgovorila besedo, ki je lahko tudi nerazumljiva – kitajska. Povedala bom, katero 

črko izpusti iz besede, ti pa boš potem besedo izgovoril/a brez te črke. Npr. beseda glas, glas; izpusti črko g. 

Katero besedo dobiš? Las.« 

Kljub več zaporednim nepravilnim odgovorom otroka izprašamo vse besede, ker glasove izpuščamo na različnih 

koncih besede (na začetku, sredini ter na koncu). Vsak pravilen odgovor vrednotimo z eno točko. Če otrok ne 

odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami. Maksimalno število točke je pet. 

 

  izpusti PRAVILEN 
ODGOVOR 

OTROKOV 
ODGOVOR 

TOČKE 

vaja klas k las   

      

1. hura h ura   

2. zrak k zra   

3. polenta n poleta   

4. mopa a mop   

5. sregan r segan   

 

 

13.  IZLOČANJE ZLOGA IZ BESEDE (NEOBSTOJEČE BESEDE) 

Preizkus vsebuje dve nalogi za vajo ter pet nalog, ki jih točkujemo. Otrok mora iz besed ali neobstoječe besede 

izpustiti prvi, zadnji ali srednji zlog. Novonastale besede postanejo besede ali neobstoječe besede. Besede se 

razlikujejo po dolžini, so enozložne, dvozložne in trizložne. 

Navodilo: »Izgovorila bom besedo, ki je prav tako kot v prejšnji nalogi lahko tudi nerazumljiva oz. kitajska. 

Povedala ti bom, kateri zlog odstrani iz besede. Potem boš to besedo izgovoril/a brez tega zloga. Npr.: beseda 

mazon, mazon; izpusti on. Katero besedo dobiš?« 

Kljub več zaporednim nepravilnim odgovorom otroka izprašamo vse besede, ker zloge izpuščamo na različnih 

koncih besede (na začetku, sredini ter na koncu). Vsak pravilen odgovor vrednotimo z eno točko. Če otrok ne 

odgovori ali je njegov odgovor napačen, ga vrednotimo z nič točkami. Maksimalno število točke je pet. 
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  Izpusti PRAVILEN 
ODGOVOR 

OTROKOV 
ODGOVOR 

TOČKE 

vaja mazon on maz   

      

1. zelen ze len   

2. jopica ca jopi   

3. nendes nen des   

4. dedentan tan deden   

5. meduza du meza   

 

 

16.2 ENOMINUTNI TEST BRANJA 

Preizkus uporabimo samo pri otrocih drugega razreda ter pri tistih predšolskih otrocih ali otrocih prvega 

razreda, ki znajo brati. Preden začnemo s testiranjem, otroka vprašamo, če že kaj bere. Potem ga prosimo in 

spodbudimo, da bo na koncu nekaj kratkega prebral. 

Navodila: »Pred tabo bom postavila ta list, na katerem so zapisane besede. Ti jih boš bral/a minutko, dokler ti 

ne rečem STOP. Takrat svoj prst postavi na mesto, kjer si končal/a z branjem. Bereš po vrsti, takole (pokažem). 

Si pripravljen/a? Pa začniva.« 

Potrebujemo štoparico, ki odmerja čas ene minute. Med branjem si beležimo napake, ki jih otrok pri branju 

naredi. Preštejemo pravilno prebrane besede in jih zabeležimo. 
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JE  TO  ZA  PO  JO  KO  DA  NA  

OD  NI  IZ  BI  SI  ČE  ŽE  TA  

GA  VI  TI  ŠE  OB  SE  PA  KI  

BO  TU  JU  SO  MU  KOT  POD  MED  

TLA  SMO  JOJ  GOL  KOL  SAD  ŽIR  DAR  

RED  PIK  BOL  VIR  POR  ROK  MAK  ČOK  

JOK  TIR  HOJ  LOK  MOČ  DIM  BEL  URA  

LUČ  NAM  DOL  SOK  MIR  KIT  LIK  RAK  

PIR  LAK  ČUK  ZEL  UHO  SIR  ONA  KAR  

DIR  TOK  OKO  CEV  JAZ  NIČ  TAK  DVA  

ONE  TRI  POK  VAS  SOJ  NOS  MIŠ  RAD  

KOS  ŠOK  PIŠ  VAŠ  GRE  PET  RED  POL  

MIZA  ŠELE  ZELO  BLOK  STOL  MUCA  TELO  ČETA  

TRUP  NEBO  PEGA  ZIMA  TAKO  KUŽA  NAŠI  FRIC  

ROZA  KOZA  CITA  BIBA  ZRAK  ROKA  HIŠA  RACA  

JOTA  DROG  VIŽA  GLAS  VAZA  JUHA  ZALA  ŠOLA  

NADA  HLOD  RIBA  ŠALA  RUTA  PLOT  ŠEST  PUTA  

HRIB  KURA  GOBA  ČOLN  VAGA  PETA  NOGA  DETE  

FIGE  SAJE  PIKA  MOKA  SOJA  ČRNA  LOKA  USTA  

KRUH  TISA  SITO  SAMO  KAVA  LOVI  CENA  KAPA  

BABI  MESO  PERO  TETA  PLES  PRST  MUZA  GUBA  

DIHUR  OBLAK  DREVO  GLAVA  KOCKA  LONEC  JAJCE  NAZAJ  

HODITI  BALON  STRIC  TRAVA  BLATO  OVIRA  DESNO  SREČA  

DALJE  VIDVA  KLICI  SMEH  POLET  LISTE  KAKAV  FIŽOL  

KOVAČ  PISMO  MIŠKA  KROGI  BEREM  METER  KISLO  FRAČA  
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16.3 MATERIAL 

Pri 3. nalogi Iskanje rim smo uporabili sličice: 
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Pri 4. nalogi Poimenovanje besed na določen glas smo uporabili naslednji material: 
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16.4 IGRE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA 

Fonološko zavedanje se ne razvije spontano, zato ga moramo pri predšolskem otroku 

razvijati ciljno skozi igro. Igre prav tako razvijajo besednjak, oblikujejo stavek in razvijajo 

semantični govor. Pri uvajanju didaktičnih iger moramo biti pozorni, da se otroci igrajo 

spontano in ustvarjalno. Otrokom ponudimo igre, ki ustrezajo njihovi stopnji razvoja. Razvoj 

fonoloških spretnosti poteka od zavedanja rim, zlogov do zavedanja glasov. V tem zaporedju 

naj bi tudi otrok razvijal prej omenjene spretnosti.  

V nadaljevanju je opisanih nekaj iger. 

 

1. ZAVEDANJE BESED 

Barvna igra 

Po tleh so razporejene majhne preproge (ali kartonaste oblike). Vzgojitelj ali učitelj pove 

enostaven stavek, ga počasi ponovi, otroci pa se za vsako besedo premaknejo na drugo 

preprogo. Najprej pove enostaven stavek iz besed, ki nimajo veliko zlogov, potem pa 

zahtevnost stopnjuje s stavki, ki vsebujejo besede z več zlogi. Otroke spodbudi, da se 

premaknejo za vsako besedo in ne vsak zlog. 

Števec besed 

Otrok potrebuje dva kamenčka, dve paličici, škatlo ali katerikoli predmet, s katerim ali po 

katerem bo lahko udaril. Vzgojitelj ali učitelj pove stavek, otrok pa mora za vsako besedo 

udariti s predmeti. 

Vlak 

Otrok ima pred seboj list, na katerem je slika vlaka z več vagoni. Vsak vagon predstavlja 

prostor, kamor otrok položi kamenček za vsako besedo v stavku. Vzgojitelj ali učitelj najprej 

demonstrira vajo, potem pa spodbudi otroka, da samostojno razčleni podoben stavek, ki mu 

ga pove, na besede. Pri tem se za vsako besedo pomakne v svoj vagonček. 

 

2. ZAVEDANJE RIM 

Uganka 

Vzgojitelj ali učitelj otrokom pove stavek oz. verz ali besedo, na katero otroci iščejo rimo. 

Npr. stric ________ (Matic), krava ________(trava) …  
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 Katera beseda se ne rima? 

Vzgojitelj ali učitelj otrokom pove tri besede. Njihova naloga je ugotoviti, katera beseda se ne 

rima oz. kateri dve besedi se rimata. 

Žoga 

Otroci so v krogu. Na sredi je vzgojitelj ali učitelj, ki enemu od otrok vrže žogo in pove neko 

besedo, na katero mora otrok, ki ima žogo, poiskati rimo. Če se otrok ne more spomniti rime, 

lahko žogo poda drugemu otroku, ki prav tako poskuša najti rimo na besedo, ki jo je povedal 

učitelj. Ko eden izmed otrok najde besedo in jo pove, žogo vrže nazaj vzgojitelju/učitelju. 

Vzgojitelj nato izbere drugo besedo in drugega otroka. Igra se tako nadaljuje. 

 

3. ZAVEDANJE ZLOGOV 

Čudežna vrečka 

V vrečki so različni predmeti. Otrokova naloga je, da jih potegne iz vrečke, jih poimenuje in 

nato zloguje.  

Imena 

Otroci so razdeljeni na več skupin. Navodilo učitelja je, da se morajo znotraj teh skupin 

razdeliti na skupinice, v katerih so otroci, ki imajo v imenu enako število zlogov. Npr. vsi 

otroci, ki imajo v imenu tri zloge, se primejo za roke in naredijo krog. 

Detektiv 

Vzgojitelj ali učitelj imena otrok izgovarja po zlogih, ti pa ugibajo, koga je imenoval. 

Ugani besedo 

Pri tej aktivnosti se otroci učijo izločiti zlog iz besede. Vzgojitelj ali učitelj pove besedo, otrok 

jo ponovi in potem po navodilih izloči določen zlog iz besede. Začnemo z besedami, ki imajo 

dva zloga, potem lahko težavnost stopnjujemo in ponudimo besede z več zlogi. 

  

4. ZAVEDANJE GLASOV  

Predmeti na isti začetni glas 

V vreči so predmeti, ki se začnejo na isti glas. Otrok izvleče vse predmete in jih poimenuje. 

Na koncu pove, na kateri glas se začnejo. 

Slike 
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Otrok ima pred seboj tri predmete ali slike predmetov/stvari. Dva se začneta na isti glas, 

eden pa ne. Njegova naloga je, da ugotovi, katera dva začetna glasova sta enaka, in ju  

poimenuje.  

Imena 

Vzgojitelj ali učitelj pokliče tiste otroke, katerih imena se začnejo na isti glas. Vsi otroci jih 

skupaj glasno poimenujejo. To dejavnost lahko vzgojitelj večkrat ponovi. Otroci tako začnejo 

razmišljati in sami iskati besede, ki se začnejo na isti glas.  

Pravljica 

Po koncu pravljice (ali med pravljico) vzgojitelj ali učitelj otrokom črkuje besedo, ti pa 

ugotavljajo, katera je ta beseda. 

Igra požrešne kače 

Vzgojitelj ali učitelj otrokom pripoveduje izmišljeno zgodbo o kačah, ki so pojedle različne 

predmete. Na plakatu so narisane kače različnih barv, poleg je napisano, s katerim glasom se 

oglašajo. Kača, ki je pojedla sonce, sani, snežinke se oglaša SSSSSSS, kača, ki je pojedla žabo, 

žolno, žogo … se oglaša ŽŽŽŽŽŽŽ itd. Otrokova naloga je, da zazna začetni glas v besedi. Iz 

revij izrezuje sličice in v kačo nalepi ali nariše predmet, ki ga lahko poje določena kača. Igra 

lahko traja več dni (povzeto po: Grginič, 2008, 165). 

Glasovna knjiga 

Ta aktivnost traja dalj časa. Otrok si naredi svojo Glasovno knjigo. Na vsakem listu papirja je 

zgoraj v kotu napisana velika tiskana črka abecede. Knjiga tako vsebuje vsaj 25 listov. 

Otrokova naloga je, da iz revij izrezuje slike predmetov, stvari, ki se začnejo na določen prvi 

glas, in jih nalepi na ustrezen list v knjigi (povzeto po: Ozmec, 2011, 15). 

 


