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POVZETEK 

V slovenskih šolah je začetno opismenjevanje v maternem jeziku glavni poudarek v prvih 
letih otrokovega šolanja. Z vstopom v prvi razred se začne učence sistematično učiti brati in 
pisati v slovenščini, ki je za večino otrok materinščina. Sprva s predopismenjevalnimi vajami 
razvijajo svoje glasovno zavedanje in grafomotorične zmožnosti. Nato spoznavajo črko za 
črko, jo povežejo z ustreznim slovenskim glasom, vadijo zapis njene oblike ter se jih sčasoma 
naučijo povezati v smiselno besedo. Istočasno se večina učencev v prvem razredu udeleži 
pouka angleščine. Ker je slednji zanje tuj jezik, katerega besed in glasov še ne poznajo, je 
poudarek prvih let poučevanja na razvijanju poslušanja in govorjenja. Namen tega je, da se 
imajo učenci čas spoznati z jezikom, se ga naučijo prepoznati in razlikovati od drugih jezikov 
in postopoma pridobivajo novo besedišče učenega jezika. Proti koncu tretjega razreda se 
začnejo pri pouku postopoma osredinjati tudi na zmožnost branja in pisanja v angleščini. Do 
takrat spoznajo že vse črke slovenskega jezika, razumejo razmerje med glasom in črko v svoji 
materinščini in relativno tekoče berejo v slovenščini. 

V magistrskem delu smo raziskovali, na kakšen način učitelji načrtujejo in izvajajo pouk 
opismenjevanja v angleščini v 3. razredu osnovne šole. Pripravili smo anketni vprašalnik, ki 
je bil razdeljen slovenskim učiteljem, ki poučujejo angleščino v 3. razredu. Z njim smo 
poizvedovali, h kateri metodi opismenjevanja se učitelji pogosteje zatekajo, katere dejavnosti 
za poučevanje branja in pisanja pogosteje vključujejo v pouk ter s katerimi didaktičnimi 
pripomočki si pri tem pomagajo. Z raziskavo smo ugotovili, da učitelji večkrat angleščino 
opismenjujo po globalni metodi, torej učijo učence prepoznavati besede kot celote. Nekateri 
učitelji ob tem pri učencih razvijajo tudi glasovno zavedanje in razumevanje, kako so črke 
povezane z glasovi, vendar se načel po analitično-sintetični metodi držijo veliko manj. 
Didaktične pripomočke, s katerimi si pomagajo pri poučevanju, velikokrat poiščejo ali 
izdelajo sami. Tako učbenike kot delovne zvezke učitelji redkokdaj uporabljajo pri 
poučevanju branja in pisanja v angleščini v 3 razredu. 

 

 

 

Ključne besede: poučevanje tujega jezika, začetno opismenjevanje, opismenjevanje v 
angleščini, metode opismenjevanja. 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

In Slovene schools, the early years of child’s schooling are focused on developing literacy 
in their mother tongue. From the first grade onward, pupils are systematically taught how to 
read and write in Slovene, which is the first language for most of them. At first, they start with 
cultivating early literacy skills, such as phonemic awareness and graphomotor skills. Later on, 
they learn each letter of Slovene alphabet, develop an understanding of how letters are 
connected to the sounds of the Slovene language, practice the shapes of letters and, 
eventually, learn how to connect the letters into a word. Simultaneously, the majority of first 
graders start to learn English as a foreign language. In the first years of their English class, 
they mostly develop listening and speaking skills, since English is a foreign language for them 
and its words and sounds are unfamiliar to them. Consequently, pupils have the time to get 
used to the language, learn to recognize it, differ it from other languages, and gradually gain 
some English vocabulary. By the end of the third grade, teachers start to incorporate activities 
that will help their pupils develop their reading and writing skills in English as well. By that 
time, they already know the Slovene alphabet, they understand the letter-sound relationship of 
the Slovene language and they can read fluently in it more or less.  

In the research part of the master’s thesis, we wanted to find out how Slovene teachers who 
teach English in the third-grade plan and teach reading and writing skills in English. A 
questionnaire was constructed for the purpose of the research. The teachers answered the 
questions about the literacy approach they use most often, which activities they plan when 
teaching reading and writing, and which materials they use. The research showed that most of 
the teachers follow the »look-and-say« approach which means they teach pupils to recognize 
words as a whole. Some of the teachers combine that with the phonic approach and develop 
pupils' phonemic awareness and understanding of the letter-sound relation. However, there 
are fewer teachers doing that. Most of them search for their teaching materials or make them 
by themselves. Class books and activity books are rarely used during teaching reading and 
writing in English in the third grade.  

 

 

 

Keywords: foreign language teaching, early literacy, reading and writing in English, 
literacy approaches. 
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UVOD 

Pismenost je pomembni del človekovega življenja. Omogoča nam, da učinkovito 
opravljamo vsakodnevna opravila, se učimo o svetu okoli sebe in se uspešno vključujemo v 
družbo. Otroci jo v zgodnjem otroštvu začnejo razvijati spontano preko raznolikih 
dejavnostih. To so na primer poslušanje staršev, ko jim berejo pravljice, opazovanje različnih 
napisov, ki jih vidijo v svoji okolici, petje otroških pesmi, opazovanje odraslih pri branju in 
pisanju … Poleg tega prek različnih iger in dejavnosti razvijajo tudi grafomotorične 
zmožnosti, ki jih potrebujejo pri razvijanju pisanja. 

Kompetenci sporazumevanja tako v maternem kot tudi tujemu jeziku sta prvi dve na 
seznamu ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje (Uradni list EU, 2006). Znanje jezika 
obsega znanje štirih sporazumevalnih zmožnosti, ki so poslušanje, govorjenje, branje in 
pisanje. Tako pri pouku maternega kot tudi tujega jezika se razvija vse štiri. Po slovenskem 
učnem načrtu za osnovne šole se pri učencih z vstopom v prvi razred začnejo razvijati 
zmožnosti pisanja in branja, vendar poslušanje in govorjenje nista zanemarjena (Učni načrt za 
slovenščino, 2011). Angleščina v prvem razredu še ni obvezen predmet, vendar lahko starši 
izberejo, da bi se njihov otrok udeležil pouka tujega jezika. Tako veliko prvošolcev začne 
spoznavati nov jezik že z vstopom v šolo. Za razliko od slovenskega jezika je pouk angleščine 
sprva namenjen razvijanju zmožnosti poslušanja in govorjenja. Proti koncu tretjega razreda pa 
se učence postopoma začne usmerjati v razvijanje zmožnosti branja in pisanja (Učni načrt za 
tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). 

Magistrsko delo je bilo napisano, da bi ugotovili, na kakšen način se učitelji angleščine v 3. 
razredu lotijo opismenjevanja v angleščini. Pri tem se soočajo z dejavniki, ki lahko učencem 
otežujejo branje in pisanje v angleškem jeziku. Te učenci prenesejo iz svojega maternega 
jezika. Njihovo predhodno znanje branja in pisanja v slovenščini namreč vpliva na razvijanje 
teh dveh zmožnosti v tujem jeziku (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009). Učitelji naj bi pri 
poučevanju upoštevali jezikovne transferje, ki jih učenci prinesejo iz materinščine, in naj bi 
pri opismenjevanju v angleščini načrtovali dejavnosti, ki bodo skušale odpraviti negativne 
transferje. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, za katere metode opismenjevanja se učitelji raje odločajo 
pri začetnem opismenjevanja tretješolcev v angleščini. Teoretiki trdijo, da se je kombiniranje 
analitično-sintetične in globalne metode izkazalo za učinkovitejše kot sledenje le eni izmed 
teh dveh metod (Golli, 1991; Martin, Lovar, Purnell, 2007; Pinter, 2006; Shin in Crandell, 
2014). Zanimalo nas je tudi, katere didaktične pripomočke izbirajo za poučevanje branja in 
pisanja v angleščini in v kolikšni meri si pomagajo z njimi. 
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PISMENOST  

Definiranje pismenosti 

V angleščini besedo »literacy« opredeljujejo kot zmožnost branja in pisanja (Oxford 
dictionary, 2018). Enako tudi SSKJ (2000) opredeljuje besedo »pismenost« kot znanje branja 
in pisanja. Avtorji Nacionalne strategije za razvoj pismenosti (2006, str. 7) to definicijo 
razširijo. Zapišejo, da je pismenost »trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da 
uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje 
in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi«. Tudi 
UNESCO (2004, str. 13) v svoji definiciji pismenosti zapiše nekaj podobnega, in sicer, da je 
»pismenost zmožnost prepoznavanja, razumevanja, interpretiranja, ustvarjanja, komuniciranja 
in računanja z uporabo tiskanega in zapisanega gradiva v določeni situaciji. Pismenost 
vključuje kontinuum učenja in posameznikom omogoča dosegati cilje, razvijati znanje in 
potencial ter aktivno sodelovanje v manjših in večjih družbah.« 

Strokovnjaki s področja pismenosti se strinjajo o kompleksnosti tega pojma. Grginič 
(2010) meni, da je pismenost zapleten proces, ki ne obsega le znanja branja in pisanja, temveč 
tudi govorjenja in poslušanja. Pečjak (2010) zapiše, da je pismenost kompleksna, ker ne 
obsega le zmožnosti branja in pisanja, temveč tudi socialne, zgodovinsko-geografske in 
kulturne vidike, v katere je vpletena. 

Tudi Hudelson (1994) svojo definicijo razširi na socialno-družbene vidike, za katere je 
pismenost potrebna. Zapiše namreč, da pismenost posameznikom omogoča, da opravljajo 
vsakodnevna opravila, se povezujejo s posamezniki, se učijo o svetu ter svoje znanje delijo z 
drugimi, razumejo sočloveka in pripomorejo k razvoju družbe. Po njenem mnenju pismenost 
torej ni le znati brati in pisati, temveč jo obravnava veliko širše (prav tam). Socialne vidike 
pismenosti poudarja tudi Hall (1984), ki pravi, da smo pismenost ustvarili ljudje, zato bi 
morala biti obravnavana kot socialni fenomen. 

Pomembnost pismenosti v maternem jeziku 

V letu 2006 je Nacionalna komisija za razvoj pismenosti pripravila strategije za razvoj 
pismenosti v Sloveniji. Njihova vizija je, da bi vsi prebivalci razvijali pismenost v vseh 
življenjskih obdobjih. Zdi se jim namreč, da imajo na ta način vsi prebivalci in prebivalke 
možnost spremljanja in odzivanja na globalne gospodarske, tehnološke, socialne in kulturne 
spremembe. Cilj njihovih prizadevanj je »čim širša socialna vključenost in gospodarska 
učinkovitost posameznikov ter trajnostni razvoj družbe« (Nacionalna komisija za razvoj 
pismenosti, 2006, str. 6). 

Istega leta so Evropski parlament in Svet Evropske unije izdali Priporočilo o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje. Slednje opredeljujejo kot »kombinacijo znanja, 
spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in 
zaposlitev« (Uradni list EU, 2006, str. 13). V nadaljevanju naštejejo osem ključnih 
kompetenc. Prvi dve zapisani kompetenci sta sporazumevanje v maternem jeziku in 
sporazumevanje v tujem jeziku (Uradni list EU, 2006). Isti dokument razlaga bistvena znanja 
in sposobnosti, ki jih obsega vsaka kompetenca. V magistrskem delu bosta obrazloženi prvi 
dve kompetenci za vseživljenjsko učenje, torej sporazumevanje v maternem jeziku ter 
sporazumevanje v tujem jeziku. 

Kompetenca sporazumevanja v maternem jeziku vključuje dejstvo, da je vsak posameznik 
sposoben tako ustnega kot tudi pisnega sporazumevanja, verbalne interakcije v različnih 
okoliščinah in se zaveda vpliva ter uporabe jezika v družbi (Uradni list EU, 2006). Razvoj te 



 
 

4 
 

kompetence je postopno načrtovan v Učnem načrtu za slovenščino (2011), kjer je zapisano, da 
se cilji predmeta uresničujejo v sklopu štirih sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, branja, 
govorjenja in pisanja. Namen pouka slovenskega jezika je, da učenci praktično in ustvarjalno 
obvladajo vse štiri sporazumevalne zmožnosti. Razvoj začetnega opismenjevanja je načrtovan 
za celotno prvo triletje osnovne šole. Učenci se postopoma učijo tvoriti krajša besedila in 
različne besedne vrste. V drugem in tretjem triletju učenci to znanje še nadgrajujejo in 
razvijajo naprej z branjem in tvorjenjem neumetnostnih in umetnostnih besedil (prav tam). 

Na podlagi Uradnega lista (2006) ter Učnega načrta za slovenščino (2011) potrjujeta, da je 
pismenost v maternem jeziku pomembna družbena vrednota, ki posameznikom omogoča 
uspešno sodelovanje in udejstvovanje v družbi. 

Pomembnost znanja tujega jezika 

Druga ključna kompetenca vseživljenjskega učenja je sporazumevanje v tujem jeziku. Pri 
njej je bistveno, da se je posameznik zmožen pogovarjati v tujem jeziku, sprejeti ter razumeti 
tako ustna kot pisna sporočila in da zna pisati besedila, ki so v skladu z njegovimi potrebami. 
Obenem posameznik spozna novo kulturo in razvija medkulturno razumevanje (Uradni list 
EU, 2006). Svet Evrope je v Skupnem jezikovnem okviru (SEJO) učiteljem tujega jezika 
določil smernice, ki omogočajo razumevanje pomembnosti in ciljev jezikovnega poučevanja. 
Namen le-tega je razvijanje medsebojnega razumevanja med prebivalci Evrope in 
sprejemanje kulturne različnosti, zavarovanje evropske kulture, prepoznavanje in upoštevanje 
kulturne dediščine med evropskimi državami, spoštovanje osnovnih vrednost in spodbujanje 
proučevanja jezikov, zgodovine in civilizacij v Evropi. Poučevanje jezikov omogoča celostno 
sliko znanja in dopolnjuje razumevanje ostalih šolskih predmetov (Byram, 2008). 

Pižorn (2008) je v svojem prispevku zapisala nekaj mitov, ki zagovarjajo enojezičnost. 
Prvi od njih trdi, da učenje dveh jezikov znižuje otrokovo raven inteligence. Opravljene so 
bile raziskave, ki so slednje potrdile, vendar so kasneje bile izpostavljene večje napake teh 
študij, zaradi katerih so njihovi rezultati izgubili verodostojnost. Opravljene so bile novejše 
raziskave, ki so ugotovile, da so dvojezični otroci znanje usvajali enako dobro kot enojezični, 
nekje pa so jih celo prehiteli v znanju. Drugi izpostavljeni mit je, da bi se otroci morali najprej 
naučiti enega jezika in šele nato pričeli z učenjem drugega. V resnici pa se otroci dvojezičnih 
družin oba jezika naučijo enako dobro. Pižorn (2008) je zapisala še nekaj mitov, med drugimi 
tudi, da bo dvojezičen otrok imel težavo z lastno identiteto. Morda se ne bo našel v nobenem 
od jezikov ali pa bo razvil dve različni osebnosti glede na to, kateri jezik uporablja. Glede na 
raziskave otroci nimajo tovrstnih težav, če so v obeh jezikovnih in kulturnih okoljih sprejeti in 
ljubljeni (prav tam). 

Čeprav obstaja kar nekaj mitov, ki zatrjujejo, da dvo- ali večjezičnost slabo vpliva na 
otrokov intelektualni kot tudi socialni razvoj, je mnogo novejših študij dokazalo ravno 
obratno. Usvajanje tujega jezika v otroštvu namreč: 

- spodbuja možganske funkcije, kar pozitivno vpliva na vsesplošno učno uspešnost; 
- je lažje, ker se ga otroci učijo spontano in jih ni strah uporabljati jezika; 
- razvija jezikovne in medkulturne zmožnosti; 
- poteka hitreje, ker so učenci bolj samozavestni pri uporabi jezika; 
- motivira otroke, da imajo več ambicij za delo v šoli; 
- razvija otrokovo ustvarjalnost, spomin in slušne zmožnosti; 
- pozitivno vpliva na intelektualni, čustveni in družbeni razvoj otroka (Pižorn, 2009). 

Jones in Coffey (2006) trdita, da so otroci, ki se začnejo dodatnih jezikov učiti zgodaj, bolj 
kognitivno prožni, bolj dovzetni za slišanje in posnemanje glasov, bolj radovedni in 
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motivirani ter zgodaj začnejo razumevati in sprejemati drugačnost. Študije so potrdile, da 
morajo dvojezični otroci pogosto uporabljati in menjati med dvema lingvističnima kodama, 
kar jim dodatno razvija kognitivno prožnost ter kognitivne procese (razmišljanje, učenje, 
spomin …) in sposobnosti (inteligenca, ustvarjalnost …) (Murphy, 2014). Enako tudi Učni 
načrt za tuji jezik v 1. razredu (2013) in Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) 
izpostavita pomen usvajanja tujega jezika v prvem triletju osnovne šole. Idealen čas za 
usvajanje drugega jezika naj bi bil do tretjega leta otrokove starosti, kar pomeni, da bi bilo 
idealno, da otrok usvaja dva jezika hkrati. Naslednje primerno obdobje je med drugim in 
sedmim letom Pižorn (2009). Opravljene so bile raziskave, ki so primerjale učinkovitost pri 
učenju drugega jezika med mlajšimi in starejšimi učenci. Ugotovitve so pokazale, da so sicer 
starejši učenci zaradi kognitivne zrelosti bolj uspešni kratkoročno, a jih mlajši učenci prehitijo 
na dolgoročno (Pižorn, 2008). Mlajši otroci so bolj občutljivi na glasove in uživajo v 
posnemanju novega jezika in hkrati nimajo strahu, ki bi jih zaviral pri uporabi jezika (Pinter, 
2006). Zgodnje učenje tujega jezika namreč izkoristi razvojne lastnosti otrok, pripomore k 
otrokovemu učnemu napredku, omogoči celostno učenje jezikov in pozitivno vpliva na učno 
samopodobo otroka (Učni načrt za tuji jezik v 1. razredu, 2013).  
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OPISMENJEVANJE V MATERNEM JEZIKU 

Začetno opismenjevanje 

Ožja definicija opismenjevanja razloži, da je to proces učenja branja in pisanja. »Proces 
začetnega opismenjevanja je opredeljen kot faza procesa za pridobivanje funkcionalne 
pismenosti, torej sposobnosti razumevanja in tvorjenja ter uporabljanja tistih jezikovnih oblik, 
ki jih delovanje v družbi zahteva in so pomembne za posameznika« (Zrimšek, 2003, str. 11). 

Mnogi so mnenja, da se ta proces začne že v predšolskem obdobju, ko se otrok 
vsakodnevno srečuje z reklamnimi oglasi, znaki, avtomobilskimi tablicami … in le-te poskuša 
navidezno prebrati. Preko takih in podobnih izkušenj se začenjajo zavedati, da živijo v 
pismenem okolju. Koliko tovrstnih izkušenj bo otrok imel, pa je odvisno od družine oz. 
okolja, v katerem živi (Grginič, 2010; Golli, Grginič in Kozinc, 1996; Pinter, 2006; Zrimšek, 
2003). 

Podobno meni tudi Hudelson (1994), ki zapiše, da predšolski otroci prepoznajo znake, ki 
jih pogosto srečujejo v svoji okolici (npr. imena trgovin, restavracij, znamk izdelkov itd.). 
Nekateri to tudi začnejo imitirati in poskušajo ustvarjati svoja besedila ali napise. Hall (1984) 
temu doda, da bi zato moralo opismenjevanje biti obravnavano kot naraven, socialen proces. 

Tako Golli, Grginič in Kozinc (1996) kot tudi Zrimšek (2003) pišejo o fazah razvoja 
pisanja pri predšolskih otrocih. Začetna faza se začne, ko otrok prvič prosto čečka po listu 
papirja. Okoli 3. leta starosti nastopi faza risanja in »pisanja«. Otrok se začenja zavedati smeri 
pisanja in branja, torej od leve proti desni ter oblike »zapisuje« v vrstice. Po nekaj časa (nekje 
do 4. leta) začne otrok »pisati« znake, ki so podobni črkam. V tem primeru gre bolj ali manj 
za prerisovanje črk, saj le-teh še ne povezuje z glasovi. Pri 5. letu otrok zapiše svoje prve 
prave črke, saj začenja razlikovati med glasovi in črkami. V fazo fonetičnega zapisa vstopi 
okoli 7. leta, ko začne glasove zapisovati tako, kot jih sliši. Posledično besede niso nujno 
pravopisno pravilno zapisane.  

Pouk opismenjevanja v slovenskih šolah 

Slovenski vzgojitelji in učitelji začnejo postopoma razvijati predopismenjevalne zmožnosti 
že v predšolskem obdobju in takoj ob vstopu v šolo. Slednje zajemajo tako zaznavne kot tudi 
gibalne zmožnosti. 

 Med zaznavnimi zmožnosti se osredinjamo predvsem na vidno zaznavo in kasneje na 
razločevanje znakovnega ter glasovnega oz. fonetičnega zavedanja (slušno razločevanje in 
razčlenjevanje). Pri obeh zmožnostih je potrebna kognitivna zrelost otroka. Pri vidnem 
zaznavanju gre za zmožnost identifikacije črk ter njihovega zaporedja. Glasovno zavedanje pa 
pomeni, da se otrok zaveda, da v govoru obstajajo glasovi in prične le-te ločevati od črk. 
(Zrimšek, 2003) 

Gibalne zmožnosti, katerih razvoj moramo sistematično spodbujati za uspešno pisanje, so 
grafomotorične zmožnosti in zmožnost orientacije. Med grafomotorične zmožnosti štejemo 
fino motoriko, torej sposobnost izvajanja drobnih in natančnih gibov, držo telesa in držo 
pisala. Za zadnji dve je potrebno otroku zagotoviti ustrezno delovno mesto (primerna višina 
mize, stola, dovolj prostora, ustrezno pisalo ipd.). Orientacijo, ki je povezana z 
grafomotorično zmožnostjo, razvijamo postopoma. Začnemo z orientacijo na telesu, ki je 
otroku najbližja, nato preidemo na orientacijo na prostor in šele nato na papir (Zrimšek, 
2003). 

Strokovnjaki v Sloveniji pišejo o treh metodah opismenjevanja, in sicer o sintetični, 
analitični in globalni metodi. Sintetične metode se osredinjajo predvsem na prepoznavanje in 
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pomnjenje črk in glasov. Analitične metode poudarjajo slušno in vidno analizo besed ali 
krajših stavkov ob pomoči ilustracije (Golli, 1991). Globalna metoda pa zagovarja »takojšne 
branje nerazčlenjene celote, saj po določenem času učenci sami ugotovijo ponavljanje enakih 
znakov ob enakih glasovih v besedah.« (Golli, 1991, str. 22). Metoda je postavljena na 
predpostavki, da imajo danes otroci ogromno globalnih možnosti za branje in da je njihovo 
zaznavanje celostno, zaradi česar berejo besede kot celote (prav tam). 

Vse tri metode imajo prednosti in slabosti. Teoretiki so ugotovili, da je kombinacija vseh 
treh metod najučinkovitejša. To pomeni, da danes slovenski učitelji globalno metodo 
kombinirajo z analitično-sintetično (Golli, 1991). V sodobni šoli se je uveljavil t. i. 
komunikacijski pouk, ki uresničuje celosten pristop, poudarja pomembnost primerov iz 
otrokovega vsakdana in zagovarja kombinacijo prostega in sistematičnega opismenjevanja. 
Glavna cilja tovrstnega pouka sta razvijanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti (govor, 
poslušanje, pisanje, branje) in razumevanje pomena pismenosti (Pečjak, 1997). 

Opismenjevanje v angleščini kot v maternem jeziku 

Metode opismenjevanja, ki jih uporabljajo učitelji slovenščine kot maternega jezika, so 
podobne metodam poučevanja angleščine kot maternega jezika. Pri pouku slovenščine učitelji 
uporabljajo analitično-sintetično in globalno metodo. Ko učitelji opismenjuje v angleščini kot 
prvem jeziku, prav tako kombinirajo dve metodi, in sicer fonično metodo (ang. phonics) in 
metodo »cele besede« (ang. whole word method). Fonično metodo lahko primerjamo z 
analitično-sintetično metodo, saj metoda razlaga, da morajo učenci ozavestiti povezavo med 
črko in glasom in s tem razvijati glasovno zavedanje jezika (Pinter, 2006). Učenci se učijo, 
kako glaskovati in s tem prepoznavati manjše dele besede. Tako kot slovensko govoreči 
učenci se tudi angleško govoreči učijo prepoznavati začetne in končne glasove besed ter 
zloge, iz katerih je beseda sestavljena (Iggulden, 1990). Metoda »cele besede« ali drugače 
imenovana tudi poglej in reči (ang. look-and-say) metoda je primerljiva z globalno metodo, 
saj obe metodi upoštevata predhodne izkušnje s pismenostjo iz otrokove okolice. Prav tako 
trdita, da besedo vidimo in si jo zapolnimo kot slikovno predstavo, torej celostno (Pinter, 
2006). Pri slednji metodi učitelji navadno uporabljajo besedne kartice, s katerimi učencem 
predstavijo, kako se določena beseda izgovori. Namen tega je, da bi učenci po večkratnem 
videnju določene besede to besedo avtomatično prepoznali in jo posledično znali prebrati 
(Slattery in Willis, 2001).  

Na vprašanje, katera metoda je boljša za poučevanje angleščine kot maternega jezika, 
strokovnjaki odgovarjajo podobno kot pri opismenjevanju v slovenščini. Zaradi velikega 
števila izjem pri pravopisnih pravilih v angleškem jeziku je lahko fonična metoda manj 
uporabna. Čeprav se učenci naučijo prepoznavati posamezne glasove, ni nujno, da jim to 
pomaga pri sestavljanju celotne angleške besede. Obenem je slabost »look and say« metode, 
da učencu omejuje zmožnost branja besed. Če sreča besedo, ki je še ne pozna, je ne bo znal 
prebrati (Iggulden, 1990). Torej je najučinkovitejši pristop k poučevanju opismenjevanja 
kombinacija obeh metod. Pomembno je ozavestiti celostne izkušnje, ki jih je otrok že pridobil 
o pismenosti. Slednje učitelj lahko naredi tako, da pri učencih razvija t. i. glasovno zavedanje 
(Martin, Lovar, Purnell, 2007; Pinter, 2006; Shin in Crandell, 2014). Shin in Crandall (2014) 
predstavita še tretjo metodo opismenjevanja, ki jo je prav tako priporočeno kombinirati z že 
predstavljenima metodama. Slednja metoda se imenuje metoda jezikovne izkušnje (ang. 
language experience method). Pri tem naj bi učenci uporabili svoje govorne sposobnosti in 
narekovali zgodbo, ki jo zapiše oseba, ki že zna pisati. Učitelj lahko nato izhaja iz zgodbe 
tako, da na primer izpostavi nove besede, spodbudi učence k iskanju rim, k iskanju besed, ki 
se začnejo ali končajo na isti glas kot določena beseda itd. Prednost te metode je, da izhaja iz 
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besedila, ki so ga predlagali učenci in jim je posledično besedilo bližje. Obenem lahko učenci 
tudi vidijo, kako se njihov govor pretvori v besedilo (prav tam). 

Skela, Sešek in Dagarin Fojkar (2009) predstavijo štiri razvojne stopnje, skozi katere gredo 
učenci, ki se opismenjujejo v angleščini kot materinščini. Bralne stopnje predstavljajo logično 
zaporedje poteka procesa razvijanja bralnih sposobnosti od začetnega obdobja do obdobja 
zrelega bralca. Stopnje so naslednje (prav tam): 

1. stopnja: Stopnja pred pisanjem oz. logografična stopnja 
Otroci na tej stopnji razvoja prepoznavajo določene napise iz svoje okolice 

(reklamni napisi, znamke izdelkov) ter jih povezujejo z določenim pomenom, 
vendar ne povezujejo še črk in pisane besed z glasovi in ustnim izražanjem. 

2. stopnja: Na glasovih temelječa stopnja oz. alfabetična stopnja 
Otroci poznajo črke iz abecede in jih povezujejo z glasovi govorjenega jezika. 

3. stopnja: Ortografska stopnja 
Ker v angleškem jeziku za ujemanje glasu in črk ne velja razmerje 1:1, morajo 

otroci to nadaljnjo razviti in se soočiti z izzivi angleškega pravopisa. 
4. stopnja: Dokončna stopnja 

Pri opismenjevanju v slovenščini sicer ne govorimo o bralnih stopnjah, a omenjamo 
stopnje razvoja pisanja, kot je zapisano v poglavju »Začetno opismenjevanje«. Če ta dva 
modela primerjamo med seboj, lahko prepoznamo določene podobnosti, kot na primer to, da 
oba priznavata globalno učenje ter prenos tega znanja na razumevanje razmerja med črko in 
glasom. Stopnje pisanja se sicer zaključijo s tem, da otrok to razmerje usvoji, vendar pa se 
zmožnosti pisanja različnih besedil razvijajo skozi vsa leta osnovne šole in tudi kasneje skozi 
življenje.  
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OPISMENJEVANJE V ANGLEŠČINI KOT TUJEM JEZIKU 

Dejavniki, ki vplivajo na opismenjevanje v tujem jeziku 

Na proces opismenjevanja v angleščini vplivajo določeni transferji iz maternega jezika. 
Pomembno je prepoznati podobnosti med materinščino in tujim jezikom ter to upoštevati pri 
poučevanju opismenjevanja. S tem otrokom omogočimo, da pretekle izkušnje in predhodno 
znanje prenesejo na novo situacijo in si s tem olajšajo učenje (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 
2009). Izpostavimo tri transferje: 

- pisni sistem materinščine; 
- fonološki sistem materinščine; 
- in razmerje med fonološko zavestjo in pisanjem v tujem jeziku (prav tam). 

Dagarin Fojkar, Sešek in Skela (2011) razložijo, da poznamo pisave, ki temeljijo na 
glasovih oz. fonemih, ki jih zapisujemo z določenimi simboli oz. črkami. To so t. i. 
alfabetične pisave. Med njih spadata tako slovenščina kot tudi angleščina. Na drugi strani 
poznamo pisave, ki temeljijo na pomenih, kar pomeni, da en simbol prikazuje eno besedo. 
Tako pisavo na primer pozna kitajščina. Angleški in slovenski jezik se oba pišeta v latinici, 
zato se slovenski otroci ne potrebujejo na novo učiti pisave. Kljub temu pa angleška abeceda 
vsebuje štiri črke, ki jih slovenska abeceda ne pozna in hkrati ne uporablja črk č, š in ž. Poleg 
tega oba jezika pišemo in beremo od leve proti desni. Pri učenju nekaterih drugih jezikov 
(arabščina, kitajščina) se morajo otroci naučiti tudi nove smeri pisanja in branja (Shin in 
Crandall, 2014). Čeprav sta lahko pisavi tako maternega kot tudi tujega jezika alfabetični, 
torej temelječi na glasovih, se lahko t. i. ortografska globina med jezikoma razlikuje. Slednja 
nam pove, kolikšno je ujemanje med pisanimi simboli in fonemi. Slovenščina je na primer 
glede na ortografsko globino plitek jezik, saj je ujemanje glas – črka skoraj v razmerju 1:1. 
Takšne jezike imenujemo tudi fonetični jeziki. Na drugi strani je angleščina ortografsko 
globok jezik, saj povezave med črko in glasom niso tako jasne in v veliko primerih odstopajo 
od razmerja 1:1 (Shin in Crandall, 2014). To pomeni, da se mora otrok posebej spoznati z 
angleškim pravopisom ne glede na to, ali je angleščina njegov prvi ali drugi jezik. Obenem 
slovenski jezik pozna le 29 glasov, medtem ko jih angleški pozna kar 44. Na podlagi tega 
lahko sklepamo, da ima angleščina glasove, ki jih slovenščina ne pozna, kar pomeni, da se 
mora slovenski otrok pri učenju angleščine naučiti novih glasov in hkrati tudi angleškega 
pravopisa (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2011). Pri učenju novega jezika prenese fonološki 
sistem iz materinščine na nov jezik. V govoru se to kaže kot naglas, torej na kakšen način 
izgovarjamo besede. Poleg tega poznamo tudi t. i. »pravopisni naglas«, ki se kaže pri pisanju. 
Slednji se kaže v pravilnem zapisovanju besed, kot na primer, da bi angleško besedo zapisali 
tako, kot bi jo slovenščini (npr. ket namesto cat) (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009).  

Zorman (2008) ravno to izpostavi kot eno glavnih težav otrok, ki se učijo angleščine kot 
tujega jezika. Otrok namreč pozna glasove materinščine, saj jih sliši v svojem okolju ter jih 
uporablja pri ustnem izražanju, medtem ko glasov tujega jezika ne pozna, ker jim ni 
izpostavljen. Skela, Sešek in Dagarin Fojkar (2009) pišejo o razmerju med fonološko zavestjo 
in pisanjem. Učenec, kateremu je nek jezik nov, še ne pozna dobro fonološkega sistema tega 
jezika in posledično njegovo fonološko zavedanje še ni tako dobro razvito. Vendarle ima 
razvit fonološki sistem svojega maternega jezika, iz katerega posledično prenaša znanje na 
nov jezik. Zorman (2008) opozarja na glasovne težave, ki jih imajo učenci pri učenju 
angleščine kot tujega jezika zaradi nepoznavanja angleških glasov. Avtorica govori o treh 
osnovnih glasovnih težavah, in sicer: 

- členjenje vezane govorice na besedo in glasove; 
- zaznava glasov, različnih od maternega jezika; 
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- izgovarjava glasov (prav tam). 

Avtorica opozarja, da je prepoznavanje besed ob poslušanju jezika oteženo, saj učenec 
začetnik še nima besedišča tujega jezika. Posledično je oteženo tudi iskanje glasov, iz katerih 
so določene besede sestavljene (prav tam). 

Ob vsem tem je pomembno tudi, da učitelji tujega jezika poznajo svoje učence in vedo, ali 
so že opismenjeni v materinščini. Brewster, Ellis in Girard (1992) pišejo o petih različnih 
področjih znanja, ki jih ima otrok o branju, in sicer: 

- zavedanje in znanje o pisani besedi: zavedanje, da pisava predstavlja ustno 
izražanje; 

- grafofonično znanje: glasovno zavedanje; razumevanje razmerja med glasom in 
črko; 

- leksikalno znanje: leksikalno branje pogostih besed; prepoznavanje pogostih 
besednih zvez; 

- sintaktično znanje: poznavanje fraz in besednih zvez, kar jim omogoča 
predvidevanja, kaj bo lahko v besedilu sledilo; 

- semantično znanje: zavedanje, da lahko znanje, pridobljeno pri enem jeziku, 
prenesejo na drug jezik (prav tam). 

Učitelj angleščine kot tujega jezika lahko preveri učenčevo predznanje branja v 
materinščini in izhaja od tam naprej. Obenem mora poznati učenčevo zmožnost pisanja, torej, 
ali ima razvite grafomotorične sposobnosti, pozna črke, jih zna pravilno zapisati itd. Tudi na 
področju pisanja lahko učitelj izhaja iz tega, kar učenec že zna iz materinščine in tuj jezik 
gradi od tam naprej (Brewster, Ellis in Girard, 1992). Treba je upoštevati dejstvo, da 
predopismenjeni učenci še ne znajo pisati črk in se ne zavedajo, da črke predstavljajo glasove. 
Posledično bodo učitelji pri pouku tujega jezika načrtovali predvsem poslušanje glasov tujega 
jezika, slušno razumevanje ter eksperimentiranje z govorjenjem v tujem jeziku. Učence, ki so 
že opismenjeni v materinščini, lahko učitelj ob spoznavanju novih glasov postopoma usmerja 
tudi v smeri povezovanja glasov in ustrezne črke (Dagarin Fojkar, Sešek in Skela, 2011). 

Načini sprejemanja in procesiranja pisnega jezika 

Da bi razumeli, na kakšen način naj učence opismenjujemo v angleščini kot tujem jeziku, 
moramo razumeti, na kakšen način sprejemamo in procesiramo pisni jezik. Branje lahko 
razdelimo na dva procesa, in sicer: 

- dekodiranje (oblikovanje povezav med pisnimi in ustnimi simboli) ter 
- razumevanje prebranega (pripisovanje pomena ustnim simbolom, ki smo jih 

dekodirali). 

Če pri branju besede dekodiramo, jih pri pisanju enkodiramo, torej pisne simbole 
sestavimo skupaj tako, da dobimo besedo (Dagarin Fojkar, Sešek in Skela, 2011). 

V teoriji poznamo tudi t. i. dvosmerni model branja, ki razlaga dva načina procesiranja 
pisnega jezika: fonološko in leksikalno pot (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009). Branje po 
fonološki poti pomeni, da prebrane črke spremenimo v glasove, torej jih preberemo, a 
prebranega ne povežemo s pomenom. Pri tej poti gre za proces uspešnega dekodiranja pisnega 
jezika, a posameznik prebranega ne razume. Posledično lahko tako beremo tudi nam neznane 
besede. Uspešnost prebranega je odvisna od ortografske globine določenega jezika, saj pri 
fonološkem načinu branja upoštevamo pravilo ujemanja črk in glasov. Če fonološka pot 
besede razčleni na glasove, jih leksikalna pot bere kot celoto. Kadar beremo besedo po 
leksikalni poti, jih beremo kot vizualno podobo, katere izgovarjavo in pomen poiščemo v 
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svojem mentalnem leksikonu. V tem primeru bralec uspešno prebere in razume besede, ki jih 
že pozna. Težava nastane pri besedah, ki jih ne poznamo in jih še nimamo zapisanih v 
mentalnem leksikonu (prav tam). 

Dagarin Fojkar, Sešek in Skela (2011) menijo, da posameznik pri branju uporablja obe poti 
procesiranja pisnega jezika. Pri branju pogosto uporabljenih in znanih besed beremo po 
leksikalni poti. Obenem je fonološka pot pomembna za procesiranje pisnega jezika, kadar 
besed še ne poznamo dovolj dobro. Strokovnjaki izpostavljajo še tretjo vrsto branja, »pri 
kateri vizualne oblike besede sicer poiščemo v mentalnem leksikonu, vendar jih usmerimo na 
fonološki proces, ne da bi prišli do pomena« (Dagarin Fojkar, Sešek in Skela, 2011, str. 10). 
To velja predvsem za branje besed, katerih ortografske pravilnosti temeljijo na položaju črke 
v besedi in ne na fonemih (prav tam). 

Dvosmernemu modelu branja se dodaja tudi teorija konekcionizma oz. teorija nevronskih 
mrež (Dagarin Fojkar, Sešek in Skela, 2011). Slednja teorija izpostavlja dejstvo, da se nečesa 
učinkovitejše naučimo, kadar temu pripišemo večjo težjo. Kadar učenec opazi, da se določena 
ortografska enota pojavlja skupaj z določeno fonološko enoto, bo ustvaril povezavo med 
njima in to pravilo posplošil. Določeno pravilo bo usvojil, ker je bil njemu večkrat 
izpostavljen, in ne, ker bi se ga na pamet zapomnil (prav tam). 

Martin, Lovat in Purnell (2007) predstavijo tri nivoje besedila: besedilo, stavke in besede. 
Nivo besedila vključuje samo obliko in izgled besedila. Od nas zahteva razumevanje strukture 
in vsebine besedila. Za razumevanje nivoja stavkov moramo poznati slovnična in pravopisna 
pravila jezika. Obsega namreč strukturo in obliko stavkov ter uporabo ločil. Nivo besed 
obsega besedišče in pravilen zapis posameznih besed, kar od posameznika zahteva 
poznavanje glasov in črk jezika, pravopisa ter besedišča (prav tam). Slednje je predstavljeno 
tudi v spodnji shemi: 

 
Shema 1: Enote, ki sestavljajo besedilo (vir: Martin, Lovat in Purnell, 2007, str. 17) 

Če želimo, da se učenec uspešno nauči brati in pisati, moramo pri njem razviti znanja na 
vseh treh nivojih besedila. Zato opismenjevanje razdelimo na poučevanje posameznih enot 
(glasovi, besedišče, pravopis …) in jih postopoma povezujemo v celoto (Martin, Lovat in 
Purnell, 2007). Poučevati začnemo na nivoju besede. Za tekoče branje moramo namreč 

besedilo

glasovi in črke

znanje slovnice

poznavanje besed

poznavanje konteksta



 
 

12 
 

razumeti povezavo med črko in glasom ter poznati besede, ki jih preberemo. Za pisanje 
moramo poleg tega znati oblikovati črke ter pravilno črkovati besede. Nivo besed nadgradimo 
z nivojem stavkov, pri čemer učenci razvijajo razumevanje namena ločil in določenih stavčnih 
struktur. Pri branju jim to omogoča, da razumejo vsebino besedila, pri pisanju pa, da znajo 
ustrezno izraziti, kar želijo. Razumevanje nivoja besedila pomeni, da pri branju vemo, kje je 
začetek in kje konec, poznamo namen odstavkov, razumemo namen določene oblike besedila 
… Pri pisanju pomeni, da razumemo, zakaj bomo uporabili določeno obliko besedila ter kako 
oblikovati besedilo kot smiselno celoto (prav tam). 

Vpliv zmožnosti govorjenja in poslušanja na opismenjevanje 

Pižorn (2008) v svojem prispevku predstavi in obrazloži model učenja dodatnih jezikov na 
zgodnji stopnji, to je t. i. jezikovna kopel (ang. immersion model), katerega namen je, da se 
skuša približati naravnem usvajanju jezika. Učenec je postavljen v okolje, kjer je obkrožen s 
ciljnim jezikom. To pomeni, da se tujega jezika ne uči le pri posebnem predmetu, ampak se 
ostalih šolskih predmetov (npr. matematika, družba, glasba …) uči v tujem jeziku. Posledično 
se učenec spontano uči tujega jezika ter se ga nauči uporabljati za vse komunikacijske 
funkcije in vzgojno-izobraževalne dejavnosti (Brumen, 2003).  

Cilji jezikovne kopeli so usvojiti vse štiri sporazumevalne zmožnosti ciljnega jezika, 
usvojiti znanje ostalih učnih predmetov ter medkulturno razumevanje. Torej cilj ni 
poučevanje jezikovnih struktur, temveč se približati spontanemu usvajanju jezika. Tovrstni 
model zahteva dobro usposobljenega učitelja, ki obvlada tako ciljni jezik in hkrati tudi 
vsebino učnih načrtov (Brumen, 2003). 

Model je učinkovit zaradi treh ključnih dejavnikov, to so: 

- učenci imajo na voljo več časa za usvajanje ciljnega jezika; 
- učenje jezika je bolj intenzivno, ker se morajo učenci tudi naučiti uporabljati jezik, 

da lahko sodelujejo pri ostalih šolskih predmetih; 
- učenci so bolj izpostavljeni ciljnemu jeziku (Pižorn, 2008). 

Glede na slovenski učni načrt za poučevanje tujega jezika angleščine je v prvih treh letih 
velik poudarek na razvijanju zmožnosti poslušanja in govorjenja (Učni načrt za tuji jezik v 1. 
razredu, 2013; Učni načrt za tuje jezike v 2. in 3. razredu, 2013). V njem so določeni cilji, ki 
naj bi jih učenci dosegli. Vsebine, preko katerih naj bi učenci te cilje dosegli, so v učnem 
načrtu le predlagane in se lahko učitelj avtonomno odloči, kako bo izvedel pouk. Čeprav 
angleščino poučujemo kot ločen učni predmet, slovenskim učiteljem učni načrt svetuje, da 
pouk tujega jezika izvedejo po načelih jezikovne kopeli (prav tam). Raziskave ugotavljajo, da 
je razvoj t. i. slušnojezikovnih zmožnosti (poslušanja, govora) pomemben za učinkovito 
opismenjevanje. Grafične zmožnosti (branje, pisanje) se razlikujejo od slušnojezikovnih, zato 
druga drugih ne krepijo. Študije so pokazale, da grafične zmožnosti celo zavirajo razvoj 
slušnojezikovnih zmožnosti, če jih prezgodaj uvedemo v pouk. Učenci, ki so sprva 
izpostavljeni le slušnojezikovnim zmožnostim imajo prednost pred tistimi, ki so že od začetka 
izpostavljeni pisnim simbolom. Zaradi neujemanja glasov in črk v angleščini lahko učenci 
namreč začnejo napačno brati besede, ki so jih v govoru že pravilno izgovarjali. Temu v 
angleščini pravijo »spelling-boundness« ali v slovenščini »odvisnost od pisave«. Poleg tega 
študije ugotavljajo, da dobra razvitost zmožnosti govora pospešuje proces opismenjevanja 
(Dagarin, Sešek in Skela, 2011). 

Začetno branje v angleščini 

Murphy (2014) navaja, da je dobro razvita zmožnost branja in bralnega razumevanja odraz 
sposobnosti dekodiranja, poznavanja besedišča in sposobnosti razumevanja pomena besedila. 
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Dejavniki, ki nam omogočajo dekodiranje besed oziroma branje, so glasovno zavedanje, 
besedni zaklad, delovni spomin in skladenjske zmožnosti (prav tam).  

Dilema, ki se pojavi pri poučevanju začetnega branja v angleščini kot tujega jezika, je, ali 
učence naučiti imena črk abecede. Slattery in Willis (2001) trdita, da začetniku imen črk ni 
treba poznati, dokler se ne začne učiti črkovanja. Pomembneje je, da jih usmerimo v 
spoznavanje in prepoznavanje glasov tujega jezika ter jim pomagamo povezati glasove s 
črkami. Imena črk naj bi otroke le zmedla in jim ne pomagajo pri usvajanju branja, saj na 
podlagi imena ne morejo predvidevati glasu, ki ga zastopa (Dagarin Fojkar, 2014). Na drugi 
strani je Rose (2006) s svojo raziskavo ugotovil, da kljub temu otroci poznajo imena črk v 
maternem jeziku, preden poznajo, katera črka predstavlja kateri glas. Obenem ugotavlja, da 
učenci relativno hitro usvojijo povezavo med črko in glasom in jih pri tem poznavanje imena 
črke ne ovira (Rose, 2006).  

Brumen (2003) branje razloži kot sedemstopenjski proces: 

- asimilacija vizualnih podatkov, 
- prepoznavanje črk in besed, 
- razumevanje konteksta posameznega odlomka, 
- dojemanje celotnega konteksta, 
- ohranjanje prejetih informacij, 
- zmožnost priklica informacij iz spomina, 
- zmožnost posredovanja informacij naprej drugim ali samemu sebi. 

Pri začetnikih se navadno največ časa posveča predvsem prvima dvema stopnjema ter 
postopoma tudi tretji in četrti stopnji (Brumen, 2003). Glede na predstavljene stopnje lahko 
opazimo, da zmožnost dekodiranja besedila še ne pomeni razumevanje prebranega. Postavi se 
vprašanje, ali je smiselno poučevati branje brez razumevanja. Martin, Lovat in Purnell (2007) 
trdijo, da je pomembno tako razvijanje glasovnega zavedanja in prepoznavanja kot tudi 
razvijanje bralnega razumevanja. Če otrok zna nekaj prebrati in ne razume, kaj je prebral, v 
branju ne bo videl smisla in bo posledično izgubil motivacijo za branje. Zato je pomembno, 
da beremo besedila, ki so prilagojena za začetnike in jim omogočajo lažje razumevanje 
vsebine. Priročniki spodbujajo učitelje, da na začetku uporabljajo funkcionalne zapise, ki jih 
učenci srečujejo v vsakodnevnem življenju. To so na primer zapisi na majicah, reklamah, 
revije, kuharski recepti itd. S tem si učitelj olajša nalogo, saj tovrsten material lažje pridobi; 
hkrati je učencem že znan in razumejo namen zapisanega. Tako učencem osmislimo učenje 
branja, saj razumejo, da bodo to zmožnost potrebovali v življenju (prav tam). Postopoma naj 
učitelji uvedejo slikovne kartice, na katerih je napisana beseda in narisan njen pomen, in 
kratka besedila, ki so obogatena s slikovnim materialom, da lahko učenci lažje razberejo 
vsebino besedila (Shin in Crandall, 2014).  

Učencem lahko besedila, ki jih beremo, osmislimo tudi z dejavnostmi pred, med in po 
branju. Pred branjem učencem predstavimo temo, o kateri bomo brali. Učenci povzemajo, kar 
že vedo o tem. Lahko predvidevajo, o čem bo govorilo besedilo, se pogovarjajo o naslovu ali 
slikah besedila, ponovijo določeno besedišče ipd. Med branjem učitelj učencem predstavlja 
bralne strategije, ki jim bodo pomagale pri tekočem branju in pri razumevanju vsebine 
prebranega. To so vizualizacija prebranega, povzemanje krajših odlomkov besedila, ponovno 
branje dela besedila, iskanje ključnih besed oziroma informacij itd. Po branju besedila učitelj 
načrtuje dejavnosti, ki učencem omogočajo razumevanje vsebine besedila in izražanje 
doživljanja besedila. Tovrstne dejavnosti so lahko odgovarjanje na vprašanja v zvezi z 
prebranim, risanje odlomkov zgodbe, pogovor o zgodbi, igranje zgodbe, nadaljevanje zgodbe 
itd. Katero od aktivnosti bo učitelj izbral, je odvisno od interesov učencev in njihovega nivoja 
branja (Shin in Crandall, 2014). 
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Martin, Lovat in Purnell (2007) pišejo o treh nivojih branja, in sicer: skupno branje (ang. 
shared reading), vodeno branje (ang. guided reading) in samostojno branje (ang. independent 
reading). Shin in Crandell (2014) temu dodajata še t. i. glasno branje (ang. reading aloud), ki 
nastopi prvo. Pri nivoju glasnega branja je učitelj tisti, ki prvi bere na glas, pri čemer učencem 
jasno kaže, kaj bere. Priporočeno je izbrati zgodbe ali pesmi z veliko ponavljanja in rimanja, 
saj učencem omogočajo priložnosti, da besedilo hitro usvojijo in se pridružijo učitelju pri 
branju (prav tam).  

Sledi skupno branje (ang. shared reading), kar pomeni, da učenci skupaj preberejo 
besedilo. Učiteljeva naloga je, da pripravi besedilo tako, da ga lahko vidijo vsi učenci in ob 
branju sledi besedilu s palico ali drugim pripomočkom ali priskrbi, da ima vsak učenec svoje 
besedilo pred seboj. Izbrano besedilo je lahko učencem že poznano, kar jim bo pomagalo 
ustvariti povezavo med govorom in zapisano besedo (Shin in Crandell, 2014). Namen 
skupnega branja je, da učenci nadgradijo in presežejo svojo zmožnost branja. Obenem lahko 
razvijamo tudi bralno razumevanje tako, da se o prebranem besedilu pogovarjamo (Martin, 
Lovat in Purnell, 2007).  

Naslednja stopnja je t. i. vodeno branje, kjer otrok bere sam s podporo učitelja in svojih 
vrstnikov. Učitelj spremlja branje učenca ter mu pomaga pri pravilni izgovarjavi in ga 
usmerja k učinkovitim bralnim strategijam. Besedilo, ki ga bere učenec, mora biti prilagojeno 
njegovim bralnim zmožnostim. Lahko bere besedilo, ki ga že pozna, ali besedilo, kjer se 
besede ali stavki večkrat ponovijo. S tem bo imel več časa za vajo dekodiranja, prepoznavanja 
besed ter slovničnih struktur in bo obenem gradil večjo samozavest pri branju.  

Samostojno branje pride čisto na koncu, ko je otrok sposoben sam prebrati in razumeti 
prebrano. Na tej točki je naloga učitelja, da učenca spodbuja in motivira za branje (Shin in 
Crandell, 2014). Pri tem je pomembno upoštevati, da nekateri učenci potrebujejo več časa za 
branje kot drugi. Hkrati je dobro, da si učenec sam izbere besedilo, ki mu je všeč. Učitelj 
mora poskrbeti, da učencev ne usmeri prehitro v samostojno branje, saj se lahko tistim, ki 
imajo težave z dekodiranjem, branje zameri (Martin, Lovat in Purnell, 2007). Slattery in 
Willis (2001) podata nekaj nasvetov, kako lahko učitelj spodbudi učence k branju: 

- v učilnici lahko pripravimo prostor za branje, kjer lahko učenci najdejo različne 
knjige ali bralne kartice; 

- pri pouku lahko predvajamo avdio knjigo ter učence spodbudimo, da ob poslušanju 
tudi berejo besedilo; 

- pripravimo igre, pri katerih morajo učenci brati, da lahko sodelujejo ... 

Začetno pisanje v angleščini 

Pisanje je tako fizična kot tudi lingvistična zmožnost. To pomeni, da od učencev zahteva 
tako razvitost glasovnega zavedanja, razumevanje zveze med glasom in črko, besedni zaklad 
in poznavanje slovnice ter pravopisa angleškega jezika kot tudi poznavanje črk angleške 
abecede in zmožnost oblikovanja teh črk (Slattery in Willis, 2001). Sprva začnemo razvijati 
optično motorični postopek pisanja, torej zapis črk, nato dodamo še akustično motoričen 
postopek ter leksikalne in slovnične elemente jezika. Pisanje razvijamo iz branja. Dokler 
otrok ne razume razmerja med črko in glasom, črke, besede in stavke le prerisuje (Brumen, 
2003).  

Po slovenskem učnem načrtu učenci začnejo pisati v angleščini šele proti koncu 3. razreda 
(Učni načrt za tuje jezike v 2. in 3. razredu, 2013). To pomeni, da so za njimi že skoraj tri leta 
učenja pisanja in branja v slovenščini. Do takrat naj bi že usvojili vse glasove in črke 
slovenske abecede in to znanje uspešno uporabljali pri branju in pisanju v slovenščini (Učni 
načrt za slovenščino, 2011). To učencem omogoča določene prednosti, a jih obenem lahko 
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zavira pri opismenjevanju v angleščini. Prednost je to, da se tako slovenščina kot angleščina 
pišeta v latinici, kar pomeni, da se ne bodo od začetka učili nove abecede, ampak bodo svoje 
znanje le prenesli (Brumen, 2003). Pri tem je naloga učitelja, da učence opozori, da črk č, š in 
ž v angleški abecedi ne poznajo. Obenem jim predstavi črke, ki jih slovenska abeceda ne 
pozna. To so q, w, x in y. Čeprav jih učenci morda že poznajo, je potrebno narediti nekaj 
motoričnih vaj, da jih bodo lahko ustrezno uporabljali pri zapisovanju (Dagarin Fojkar, Sešek 
in Skela, 2011). Takšne vaje so sledenje s prstom ali svinčnikom obliki črke, sledenje hrapavi 
podlagi v obliki črke, zarisovanje črke v zrak ali pesek, zapisovanje črke na večji format, 
zapisovanje črke v zvezek … (Slattery in Willis, 2001). 

 
Slika 1: Primer motorične vaje za spoznavanje novih črk (Dagarin Fojkar, Sešek, in Skela, 2011) 

Pri poučevanju pisanja je naš cilj, da se učenci naučijo samostojno pisati besedila, pri 
čemer upoštevajo slovnična in pravopisna pravila. Doseganje tega cilja je dolgotrajen proces, 
pri katerem so napake del učenja (Shin in Crandall, 2014). »Učenčeva uspešnost pri pisanju v 
tujem jeziku je odvisna od tega, kar je v postopkih opismenjevanja pridobil v materinščini, in 
od dejstva, ali zna izkoristiti že pridobljeno spretnost zapisovanja« (Brumen, 2003, str. 130). 
Učenec pisne spretnosti prenaša iz prvega jezika na drugega. Pri tem prenaša tudi sposobnost 
glasovnega zavedanja. Poleg razumevanja, da črka predstavlja določen glas, mora spoznati 
tudi, da se razmerje med črko in glasom v angleščini razlikuje od razmerja v slovenščini 
(Brumen, 2003). Pogosto se dogaja, da učenec zna govorno sporočiti določeno besedo ali 
stavek v angleščini, vendar to zapiše na podlagi poznavanje povezave črka-glas v slovenščini, 
zaradi česar angleško besedo zapiše napačno (Shin in Crandall, 2014). Zaradi mnogih izjem 
angleškega pravopisa (ang. spelling) je oteženo tudi njegovo usvajanje. Za slednje ni 
»recepta« oz. »formule«, ki bi vedno delovala. Z njim nimajo težav samo tisti, katerim je 
angleščina drugi jezik, temveč tudi tisti, katerim je angleščini materni jezik. Izkazalo se je, da 
je pri usvajanju angleškega pravopisa najučinkoviteje kombinirati različne pristope in 
aktivnosti (Dagarin Fojkar, Sešek in Skela, 2011). 

Brumen (2003) vaje za pisanje razdeli na dve vrsti, in sicer reproduktivno pisanje (ang. 
product-based approach) in produktivno pisanje (ang. process-based approach). 
Reproduktivno pisanje se osredotoča na vaje, s katerimi otroci usvojijo osnove pisanja, 
upoštevanja pravopisnih in slovničnih pravil ter oblikovanje povedi in besedil. Njegov namen 
je postopno uvajanje učencev v samostojno pisanje raznolikih besedil (prav tam). Vaje pisanja 
se začnejo s nadzorovanimi vajami (ang. controlled writing) in kasneje nadgradijo z vodenimi 
vajami (ang. guided writing). Pri prvih učenci nimajo kreativne svobode. Njihov namen je, da 
učenci vadijo pravilno zapisovanje besed. Takšne vaje so npr. oblikovanje posameznih črk na 
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različne podlagi (v zraku, v pesek, na roko, v zvezek …), prepisovanje posameznih besed, 
stavkov ali besedil, jezikovne didaktične igre (npr. bingo, križanke …), dopolnjevanje 
manjkajočih delov povedi ali besedila itd. Vodene vaje pisanja omogočajo otrokom več 
svobode, saj je njihov namen, da se otrok nauči, kako lahko izrazi svoje ideje skozi pisanje. 
Takšne vaje so npr. dopolnjevanje stavkov s slikovnimi namigi, opisovanje določenega 
predmeta z določenim besediščem, pisanje besedila po določenem vzorcu, pisanje po nareku, 
pisno odgovarjanje na vprašanja ipd. (Shin in Crandall, 2014). 

 
Slika 2: Primer vaje nadzorovanega pisanja, pri kateri učenec poveže točke v ustrezne črke (Brumen, 2003) 

 
Slika 3: Primer vaje vodenega pisanja, pri kateri učenec piše povedi ob pomoči danega vzorca (Brumen, 2003) 

Produktivno pisanje za razliko od reproduktivnega spodbuja učence k izražanju lastnih idej 
in oblikovanju lastnih besedil. Vaje produktivnega pisanja učencem pomagajo pri iskanju in 
organiziranju idej. Čeprav njihov prvoten namen ni usvajanje pravil jezika, jih mora učenec še 
vedno upoštevati (Shin in Crandall, 2014). Vaje produktivnega pisanja so sprva lahko vodene 
kot na primer pisanje na podlagi slik, dokončevanje oziroma dopolnjevanje besedila, 
predelava že obstoječega besedila … Sčasoma učitelj uvede prosto pisanje (ang. free writing), 
pri čemer določi temo ali namen besedila, ne pa vsebine. Učenci lahko pišejo opise živali, 
oseb, predmetov, pisma, oglase, pesmi … (Brumen, 2003). Pri tem učitelji učence vodijo 
skozi tri faze procesa pisanja: 

- faza pred pisanjem:  
Pred začetkom pisanja se pripravimo na pisanje. Načrtujemo vsebino in 

strukturo zapisa. To lahko opravimo s pogovorom, risanjem, izdelavo miselnega 
vzorca … 

- faza pisanja: 
Med pisanjem moramo oblikovati ustrezne stavke ter sproti pregledovati 

zapisano. Besedilu lahko dodajamo, odvzemamo ali prerazporedimo stavke. Poleg 
tega ga moramo tudi ustrezno urediti in mu oblikovati določeno strukturo. 

- faza po pisanju: 
Ko končamo svoj zapis, ga predstavimo drugim, s čimer dosežemo namen 

svojega pisanja (Martin, Lovat in Purnell, 2007). 
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Opismenjevanje po analitično-sintetični metodi 

Analitično-sintetična metoda učence usmerja predvsem na prepoznavanje glasov 
določenega jezika, razvijanje zavedanja, da so besede sestavljene iz manjših delov ter 
povezovanje razmerja med glasom in črko. Zmožnost ločevanja glasov in sestavljanja skupaj 
je pomembna tako za dekodiranje in enkodiranje besed (Martin, Lovat in Purnell, 2007). 
Slušnojezikovne zmožnosti nam omogočajo, da znamo jezik slišati in razumeti. 
Izpostavljenost tujemu jeziku učencem omogoča, da prepoznavajo določene besede ter slišijo 
glasove tujega jezika, ki so drugačni od njihove materinščine. S tem razvijamo glasovno 
zavedanje (Shin in Crandall, 2014). Johnson (b. d.) v svojem članku na preprost način razloži, 
da je glasovno zavedanje zmožnost, ki otrokom omogoča, da v besedi prepoznajo glasove oz. 
foneme. To so manjši in abstraktni deli besede, ki sami po sebi nimajo nobenega pomena. 
Fonemi so načeloma neločljivi (Griffith in Olsen, 1992). Obenem nam glasovno zavedanje 
omogoča ravno to zmožnost, da jezik analiziramo neodvisno od njegovega pomena in znamo 
manipulirati z glasovi kot sestavnimi deli besede (Cunningham, 1990). Gre torej za 
razumevanje strukture govorjenega jezika in razmerja med glasom in črko (Griffith in Olsen, 
1992). Berrill (2018) zapiše zmožnosti, ki jih obsega glasovno zavedanje: 

- zmožnost prepoznavanja istih glasov, 
- zmožnost izoliranja posameznih glasov v besedi, 
- zmožnost sestavljanja besede iz posameznih glasov, 
- zmožnost razčlenjevanja posameznih glasov v besedi, 
- zmožnost prilagajanja in premikanja posameznih glasov v besedi (prav tam). 

Strokovnjaki so ugotovili, da razvitost glasovnega zavedanja pri otroku napoveduje 
njegovo kasnejšo uspešnost pri procesu opismenjevanja (Griffith in Olsen, 1992). 
Cunningham (1990) je s svojo raziskavo prišel do ugotovitev, da glasovno zavedanje izboljša 
bralne zmožnosti učenca. Poleg tega njegova raziskava pokaže pozitivne učinke razvijanje 
glasovnega zavedanja že pri predšolskih otrocih, torej kot predopismenjevalno dejavnost. 
Zatorej je pomembno, da učenec najprej obvlada govorjen jezik in za tem začnemo z učenjem 
branja in pisanja. Ko pozna govorjen jezik, ga lahko z razvijanjem glasovnega zavedanja 
usmerjamo v prepoznavanje glasov določenega jezika (Brewster, Ellis in Girard, 1992).  

Na začetku učenčevo pozornost usmerjamo v slušno razločevanje in razčlenjevanje med 
glasovi angleškega jezika (Shin in Crandall, 2014). To lahko učitelj opravi z naslednjimi 
aktivnostmi: 

- prepoznavanje prvega glasu v besedi (npr. /b/ v besedi boy), 
- prepoznavanje zadnjega glasu v besedi (npr. /t/ v besedi kite), 
- prepoznavanja ponavljajočega se glasu v različnih besedah (npr. /i/ v besedah see, 

tea, me), 
- prepoznavanje besede, ki se ne rima (npr. dog, fog, leg), 
- zamenjava prvega (npr. cat – hat), sredinskega (npr. cat – cut) ali zadnjega glasu 

(npr. cat – can), pri čemer se dobi novo besedo, 
- ločevanje glasov v besedi (npr. sat v /s/ /ae/ /t/), 
- sestavljanje ločenih glasov v besedo (npr. /s/ /ae/ /t/ v sat), 
- brisanje glasov (npr. sat v at), 
- prepoznavanje začetnega soglasniškega sklopa (npr. /st/ v stop), 
- prepoznavanje končnega soglasniškega sklopa (npr. /st/ v first) (Shin in Crandall, 

2014). 

Ko učitelj želi učence usmerjati v razmerje med glasom in črko, Shin in Crandall (2014) 
predlagata naslednje dejavnosti: 
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- določanje števila zlogov v besedi, 
- iskanje in prepoznavanje besed, ki imajo isto povezavo med črko in glasom,  
- povezovanje slikovnih kartic besed, ki se začnejo z isto črko in glasom, 
- petje pesmi ali izštevank s skupno povezavo med črko in glasom, 
- branje besedil s ponavljajočimi se vzorci. 

 
Slika 4: Primer vaje za razvijanje razumevanje povezave med glasom in črko (Dagarin Fojkar, Sešek, in Skela, 

2011) 

Slattery in Willis (2001) predlagata, da se zaradi nepravilnosti angleškega pravopisa 
učencem tudi izpostavi določene vzorce povezave črka – glas, ki se ponavlja v več besedah 
(npr. shop, ship, she, show). Dejavnosti za razvijanje glasovnega zavedanja lahko učitelj 
izpelje na različne načine. Uporablja lahko le slikovni material, slikovni material z besedo ali 
samo zapisno besedo (Iggulden, 1990).  

Opismenjevanje po globalni metodi 

Za razliko od analitično-sintetične metode, kjer se pozornost učencev usmerja v manjše 
dele besede, se pri globalni metodi učence usmerja v zaznavanje besede kot celote. Učence 
lahko po globalni metodi učimo tudi določene fraze, kot so npr. sit down, have fun, clap your 
hands … Učitelj si pri tem lahko pomaga s slikovnimi karticami, ki imajo spodaj zapisano 
besedo ali frazo, predstavljeno na sliki. Učencem to omogoči, da povežejo pisni zapis besede 
z zvočno predstavo in obenem tudi s pomenom besede (Slattery in Willis, 2001). Tovrstni 
način poučevanja se je izkazal za učinkovitega pri nabiranju besednega zaklada tujega jezika. 
Priporočljivo je, da se učencem najprej predstavlja najbolj pogoste besede, saj jim to 
omogoča, da branje avtomatizirajo in posledično berejo hitreje in bolj tekoče (Shin in 
Crandall, 2014). 
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Slika 5: Primer opismenjevanja po globalni metodi (Brumen, 2003) 

 
Slika 6: Primer opismenjevanja po globalni metodi (Brumen, 2003) 

Praksa opismenjevanja v angleščini v slovenskih šolah 

 Angleščina je v slovenskih šolah prisotna že od prvega razreda naprej kot neobvezni 
izbirni predmet. V Učnem načrtu za tuji jezik v 1. razredu (2013) se pri operativnih ciljih 
osredinjajo le na razvijanje dveh sporazumevalnih zmožnosti, in sicer poslušanja in 
govorjenja. Glede na standarde znanja naj bi učenci znali prepoznati, ko nekdo govori v 
angleščini ter pogosteje rabljene besede, in poimenovati konkreten svet okoli sebe. Eden 
izmed ciljev tega predmeta je, da učenec spozna fonični sistem angleščine (prav tam). 

Od drugega razreda osnovne šole naprej je načrtovana izvedba obvezna tujega jezika. Na 
večini slovenskih šol je to angleščina. V učnem načrtu za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) je 
sicer še vedno največji poudarek na poslušanju in govorjenju, a hkrati je med operativnimi 
cilji zapisano, da naj bi učenci s predopismenjevalnimi in opismenjevalnimi vajami 
postopoma razvijali zmožnost branja in pisnega sporočanja. Vendar naj se temu več 
pozornosti nameni šele proti koncu tretjega razreda. Zmožnost pisanja med standardi znanja 
ni omenjena. Glede na minimalni standard znanja bi učenci do konca tretjega razred morali 
prepoznati zapis pogosto rabljenih besed. Med standardi znanja je zapisano tudi, da naj bi 
učenci znali prebrati znane povedi in jih prevesti ob slikovni pomoči (prav tam). 
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Proti koncu tretjega razreda, ko je načrtovan začetek razvijanja branja in pisanja v 
angleščini, imajo učenci za sabo že tri leta opismenjevanja v slovenščini. Posledično bodo 
učenci poznali črke slovenske abecede, jih znali zapisati, razumeli povezavo med glasom in 
črko ter znali brati preprosta besedila (Učni načrt za slovenščino, 2013). Naloga učitelja 
angleščine bo, da učencem predstavi angleško abecedo ter jo primerja s slovensko. 
Pomembno je, da učencu predstavi črke, ki jih slovenska abeceda nima (q, w, x, y), glasove, 
ki jih zastopajo, ter njihov zapis tako s tiskanimi kot pisanimi črkami. Kasneje učencem 
predstavi glasove angleške abecede. Ker so ti različni od slovenskih glasov, je pomembno, da 
pri učencu razvija glasovno zavedanje angleških glasov (Dagarin Fojkar, Sešek in Skela, 
2011). 

Učenci naj bi se v drugem triletju glede na operativne cilje naučili brati krajša umetnostna 
ali neumetnostna besedila in pisati krajše povedi ter lažje besedne vrste (npr. razglednico). 
Minimalni standardi za branje od učencev zahtevajo, da znajo prebrati krajša besedila, 
razumeti, kaj so prebrali, in povzeti bistvo prebranega. Obenem minimalni standardi za 
pisanje od učencev pričakujejo, da znajo pisati preproste enostavčne besede in krajša besedila, 
pri katerih uporabljajo pogosto rabljene besede, ki so zapisane pravilno (Učni načrt za 
angleščino, 2016). 

Didaktiki ugotavljajo, da opismenjevanje v angleščini v slovenskih šolah poteka predvsem 
globalno. Učenci se angleščine učijo preko poslušanja ter eksperimentiranja z govorico, 
opismenjevanje pa je le stranski produkt le-tega (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009). Tudi 
glede na Učni načrt za tuje jezike v 2. in 3. razredu (2013) je učiteljem treba razvijanje branje 
in pisanja v angleščini načrtovati šele konec tretjega razreda. Na drugi strani različne 
raziskave kažejo, da je za razvijanje opismenjevanja dobro kombinirati različne metode. 
Kombinirali naj bi torej globalno metodo z analitično-sintetično oz. fonično metodo (Dagarin 
Fojkar, 2014).  

Dagarin Fojkar (2014) je s svojo raziskavo o analizi učbenikov za poučevanje angleščine v 
drugem triletju ugotovila, da učbeniki sicer nudijo nekaj vaj za slušno razločevanje, 
primanjkuje pa vaj za začetno opismenjevanje. Obenem tudi v Učnem načrtu za tuje jezike v 
2. in 3. razredu (2013) ni zapisanih nobenih smernic ali didaktičnih priporočil za razvijanje 
opismenjevanja v prvem triletju. Posledično je učitelj prepuščen samemu sebi, na kakšen 
način in koliko bo učence opismenjeval v angleščini kot tujem jeziku (Dagarin Fojkar, 2014). 
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EMPIRIČNI DEL 

Opredelitev problema in namena raziskave 

Glede na učni načrt je v prvih letih osnovne šole poudarek pri pouku angleščine predvsem 
na razvijanju slušnih in govornih zmožnosti. V 3. razredu pa naj bi učitelji začeli postopno 
razvijati zmožnost pisanja in branja v angleščini (Učni načrt za tuje jezike v 2. in 3. razredu, 
2013). Po končani osnovni šoli naj bi učenci pri vseh jezikovnih zmožnostih dosegali stopnjo 
A2 po lestvici SEJO in s tem dosegli standard znanja, določen v učnem načrtu (Učni načrt za 
angleščino (4.−9. razred), 2016). Kljub temu je Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah 
(ESLC), izvedena leta 2011, pokazala, da 41 % slovenskih devetošolcev pri bralnem 
razumevanju v angleščini ni doseglo ravni A2, od tega jih 12 % ni dosegalo niti ravni A1, ki 
je začetna raven merjenja znanja jezika (Rutar Leban, Mlekuž, Pižorn, Vršnik, 2013). 
Juriševič (2009) je opravila raziskavo med učenci prvega triletja glede motiviranosti za učenje 
tujih jezikov. Ugotovila je, da je učencem najmanj všeč, kadar berejo in pišejo. 

Če želimo učence uspešno naučiti brati in pisati, moramo pri tem upoštevati težave, s 
katerimi se srečujejo, in razvijati sposobnosti (npr. glasovno zavedanje), ki jim bodo 
pomagale preiti te težave. Pomembno je, da se tudi opismenjevanja v angleščini lotimo 
načrtovano in sistematično ter kombiniramo tako celostno kot analitično-sintetično metodo. 
Pri tem moramo upoštevati tudi transferje znanja, ki jih učenci prenesejo iz slovenskega 
jezika (Skela idr., 2009). Namen magistrskega dela je raziskati, na kakšen način učitelji 
angleščine v 3. razredu načrtujejo in izvajajo začetno opismenjevanje v angleškem jeziku. 

Cilji raziskave 

1. Ugotoviti, v kolikšni meri ter katere dejavnosti za poučevanje črk, ki jih slovenska 
abeceda nima, izvajajo učitelji pri pouku angleščine v 3. razredu. 

2. Ugotoviti, za katero metodo opismenjevanja v angleščini se učitelji v 3. razredu 
pogosteje odločajo. 

3. Ugotoviti, kako pogosto in na kakšen način učitelji izvajajo vaje za začetno branje pri 
pouku angleščine v 3. razredu.  

4. Ugotoviti, kako pogosto in na kakšen način učitelji izvajajo vaje za začetno pisanje pri 
pouku angleščine v 3. razredu. 

5. Ugotoviti, ali obstaja povezanost med tem, koliko let učitelj poučuje angleščino na 
razredni stopnji, in za katero metodo opismenjevanja v angleščini se pogosteje odloči. 

6. Ugotoviti, za katere didaktične pripomočke se učitelji v 3. razredu pogosteje odločajo pri 
pouku opismenjevanja v angleščini. 

7. Ugotoviti, kaj je po mnenju učiteljev angleščine v 3. razredu najtežje učencem pri 
začetnem opismenjevanju v angleščini. 

Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskovalni pristop je kvantitativna raziskava. Pri tem sta uporabljeni deskriptivna in 
kavzalno-neeksperimentalna metoda.  

Opis vzorca 

Vzorec raziskave je namenski. Zajel je 61 učiteljev, ki poučujejo angleški jezik v 3. 
razredu slovenskih šol v šolskem letu 2018/2019. 
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Prikaz 1: Število let poučevanja angleščine na razredni stopnji 

V raziskavi je sodelovalo 42 učiteljev, ki angleščino na razredni stopnji poučuje od 0 do 5 
let. To predstavlja 68,9 % vseh učiteljev. Sodelovalo je tudi 8 učiteljev (13,1 %), ki poučujejo 
angleščino 6-10 let, 8 učiteljev (13,1 %), ki jo poučuje 11-15 let, ter 3 učitelji, ki jo poučujejo 
15 ali več let). 

Opis instrumenta 

Tehnika, ki je uporabljena za raziskavo, je anketa, instrument pa anketni vprašalnik. Ta je 
oblikovan ob pomoči vprašalnika za učitelje mednarodne raziskave PIRLS.1 Končna oblika 
vprašalnika je bila prenesena na splet. 

Začetno vprašanje na vprašalniku je namenjeno pridobivanju demografskih podatkov. 
Nadaljnja vprašanja sprašujejo po tem, kako pogosto in katere vaje učitelji načrtujejo za 
začetno opismenjevanje v angleščini ter katere didaktične pripomočke uporabljajo učitelji pri 
pouku opismenjevanja v angleščini. Vprašalnik se zaključi z vprašanjem, pri katerem so 
učitelji zapisali, kaj je po njihovem mnenju najtežje za učence pri začetnem branju in pisanju. 

Postopek zbiranja podatkov 

Podatki so se zbirali od sredine septembra 2018 do konca novembra 2018. Spletni 
vprašalnik je bil namenjen slovenskim učiteljem angleščine v 3. razredu osnovne šole v 
šolskem letu 2018/19. Povezava do spletnega vprašalnika je bila deljena na različna družabna 
omrežja, namenjena učiteljem. Prav tako je bila preko e-pošte poslana naključnim šolam v 
Sloveniji. 

Postopek obdelave podatkov 

Dobljeni podatki so analizirani s pomočjo računalniškega programa SPSS. Predstavljeni so 
z opisno statistiko, kot sta aritmetična sredina in frekvenčna porazdelitev podatkov, ter z 
ustreznim koeficientom za ugotavljanje povezanosti med podatki. 

                                                 
1 V sklopu Mednarodne raziskave bralne pismenosti oz. PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
Study) se izvaja tudi vprašalnik za učitelje, ki jih sprašuje po tem, s katerimi dejavnostmi in strategijami 
razvijajo bralno pismenost v svojem razredu. Vprašalnik je dostopen na: 
https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/questionnaires/downloads/P16_TQ.pdf. 

Št. let poučevanja angleščine na razredni 
stopnji

0 - 5 let

6 - 10 let

11 - 15 let

15 let ali več
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Rezultati in interpretacija 

Raziskovalni cilj 1: Poučevanje črk angleške abecede 

Namen prvega raziskovalnega cilja je ugotoviti, v kolikšni meri ter katere dejavnosti za 
poučevanje črk, ki jih slovenska abeceda nima, izvajajo učitelji pri pouku angleščine v 3. 
razredu. 

Ugotovljeno je bilo, da učitelji od 1 do 2 šolskih ur večinoma (57,4 %) posvetijo črkam Q, 
W, X in Y. 27,9 % učiteljev tem črkam nameni od 3 do 4 šolske ure. 8,2 % učiteljev tem 
črkam ne posveti nobene šolske ure. Redki so učitelji (6,5 %), ki tem črkam posvetijo pet 
šolskih ur ali več. 

Med danimi dejavnostmi, ki jih učitelji vključijo v pouk, da bi učenci usvojili črke Q, W, X 
in Y, so izbirali naslednje. 

 
Prikaz 2: Izbira dejavnosti za poučevanje črk q, w, x in y 

Dejavnosti, ki jih je izbralo vsaj tri četrtine anketiranih učiteljev (oz. 45 ali več učiteljev), 
so: 

- predstavitev izgleda tiskane črke (77,0 %), 
- zapisovanje tiskane črke v zvezek (75,4 %), 
- predstavitev izgleda pisane črke (73,7 %), 
- zapisovanje pisane črke v zvezek (75,4 %), 
- izgovarjave črke (77,0 %). 

Več kot polovica vseh anketiranih učiteljev (30 ali več učiteljev) trdi, da pri pouku z učenci 
tudi vlečejo poteze tako tiskanih (57,3 %) kot tudi pisanih črk (60,7 %), prepoznavajo črke v 
besedi (68,9 %) ter prepoznavajo glas črke (57,3 %). Večinoma  učitelji v Sloveniji torej 
sledijo postopku uvajanja novih črk. Z učenci naredijo nekaj motoričnih vaj, da se naučijo 

3

47

35

42

46

22

37

45

46

26

35

47

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Drugo

Izgovarjava črke.

Prepoznavanje glasu črke.

Prepoznavanje črke v besedi.

Zapisovanje pisane črke v zvezek.

Zapisovanje pisane črke na večji format.

Vlečenje potez pisane črke.

Predstavitev izgleda PISANE črke.

Zapisovanje tiskane črke v zvezek.

Zapisovanje tiskane črke v večji velikosti.

Vlečenje potez tiskane črke.

Predstavitev izgleda TISKANE črke.

Št. učiteljev, ki je izbralo določeno dejavnost



 
 

24 
 

zapisati novo črko ter predstavijo njihovo izgovarjavo. Glede na rezultate ankete večinoma 
učitelji predstavijo tako tiskano kot tudi pisano obliko obravnavane črke. Vendar le manjši 
delež učiteljev načrtuje zapisovanje tiskane (42,6 %) in pisane črke (36,1 %) na večji format. 
Brez slednje vaje imajo lahko učenci težave pri zapisu črk. 

Iz rezultatov lahko razberemo, da večinoma učitelji štiri nove črke predstavljajo predvsem 
s celostnim pristopom k opismenjevanju, saj učence usmerjajo predvsem na njihov vizualni 
izgled. Sicer je 35 od 61 sodelujočih učiteljev izbralo dejavnost prepoznavanja glasu črke, kar 
pomeni, da 57,3 % vseh učiteljev uporablja tudi pristope analitično-sintetične metode. 
Obenem to pomeni, da skoraj polovica učiteljev ne predstavi glasu novih črk. Po razlogu, 
zakaj so učitelji izbrali določeno dejavnost, vprašalnik ni spraševal, zato o njem ne moremo 
pisati. Kljub vsemu rezultati raziskave trdijo, da učitelji večinoma posvetijo eno do dve šolski 
uri vpeljavi štirih novih črk, kar pomeni, da v tem časovnem okvirju lahko izvedejo le 
določeno število aktivnosti. Glede na to, da večina učiteljev teh črk ne poučuje več kot 4 
šolske ure, sklepam, da je to dovolj časa za učence, da usvojijo nove črke. Zanimivo bi bilo 
izvedeti še, zakaj načrtujejo poučevanje črk q, w, x in y tako, kot ga. 

Raziskovalni cilj 2: Izbira metode opismenjevanja v angleščini 

Z raziskovanim ciljem smo želeli ugotoviti, ali učitelji angleščine v 3. razredu pogosteje 
uporabljajo analitično-sintetično metodo ali globalno metodo opismenjevanja v angleščini. 
Rezultati raziskave so pokazali naslednje: 

 
Prikaz 3: Pogostost izbire metode opismenjevanja v angleščini 

Iz prikaza je dobro razvidno, da učitelji veliko pogosteje uporabljajo globalno metodo kot 
analitično-sintetično. Kar 42 sodelujočih učiteljev (68,9 %) je izbralo, da globalno metodo 
opismenjevanja uporablja vsako uro angleščine. 12 učiteljev (19,7 %) pa je izbralo, da po 
pristopih globalne metode poučujejo vsaj enkrat na teden. Na drugi strani je večina učiteljev 
(29,5 %) izbrala, da analitično-sintetično metodo opismenjevanja uporablja enkrat na dva 
tedna. 12 učiteljev (19,7 %) trdi, da slednjo metodo v pouk vključi vsaj enkrat na teden, 
obenem pa 10 učiteljev (16,4 %) pravi, da jo vključijo enkrat na dva meseca. Enaka količina 
učiteljev (13,1 %) je izbrala, da analitično-sintetično metodo uporablja vsako uro oziroma 
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enkrat na mesec. Možnost »nikoli ali redkokdaj« je za globalno metodo izbralo 1,6 % 
sodelujočih učiteljev, za analitično-sintetično pa 8,2 %.  

V učnem načrtu za angleščino v 3. razredu je načrtovanih 70 šolskih ur v celem šolskem 
letu. To pomeni, da imajo tretješolci angleščino na urniku dvakrat na teden (Učni načrt za tuji 
jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Glede na rezultate opravljene raziskave to pomeni, da je večina 
učencev približno dvakrat na teden izpostavljenih celostnemu spoznavanju angleških besed in 
predvidoma dvakrat na mesec analitično-sintetični metodi spoznavanja besed. Slednje 
ugotovitve ne presenečajo, saj so strokovnjaki že v preteklosti ugotovili, da slovenski učitelji 
večinoma opismenjujejo z globalno metodo (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009). Možni 
razlogi so, da večina učbenikov za angleščino, ki so na voljo učiteljem, sicer kombinira oba 
pristopa, vendar bolj poudarja globalno metodo (Dagarin Fojkar, 2014). To pomeni, da imajo 
učitelji na izbiro več vaj celostnega spoznavanja besed kot spoznavanja glasov besed in 
razvijanja razumevanja razmerja med črko in glasom. Učitelji bi torej morali pripraviti 
dodaten material oziroma aktivnost, da bi pogosteje kombinirali oba pristopa opismenjevanja. 
Slednje bi učiteljem bilo v izziv, saj didaktična priporočila v učnem načrtu ne podajo smernic 
za razvijanje glasovnega zavedanje oziroma podajo splošne smernice opismenjevanja, ki 
učiteljem za načrtovanje konkretnih dejavnosti niso v pomoč (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 
3. razredu, 2013). Učitelj mora torej zopet iskati druge vire, kar mu lahko jemlje veliko časa. 

Raziskovalni cilj 3: Poučevanje začetnega branja v 3. razredu  

S tretjim raziskovalnim ciljem smo nameravali ugotoviti, katere dejavnosti učitelji izbirajo 
pri načrtovanju pouka začetnega branja v angleščini ter kako pogosto izberejo določeno 
dejavnost. V vprašalniku so učitelji imeli naštete vaje za razvijanje branja in so pri vsaki vaji 
ocenili, kako pogosto jo izvajajo. Dobljene podatke smo razporedili v preglednico in pri vsaki 
dejavnosti osenčili, katero možnost je izbrala večina učiteljev. 

 
Vsako 

uro 
Enkrat na 

teden 
Enkrat na 
dva tedna 

Enkrat na 
mesec 

Enkrat na 
dva meseca 

Nikoli ali 
redkokdaj 

Povezovanje 
glasov s črkami 

13,1 % 19,7 % 24,6 % 26,2 % 8,2 % 8,2 % 

Zlogovanje 0,0 % 27,9 % 23,0 % 14,8 % 8,2 % 26,2% 

Prepoznavanj
e začetnih glasov 

14,8 % 18,0 % 23,0 % 21,3 % 6,6 % 16,4 % 

Prepoznavanj
e zadnji glasov 

3,3 % 16,4 % 19,7 % 13,1 % 14,8 % 32,8 % 

Prepoznavanj
e števila glasov v 
besedi 

0,0% 11,5 % 19,7 % 14,8 % 4,9 % 49,2 % 

Prepoznavanj
e števila glasov v 
sredini besede 

1,6% 11,5 % 23,0 % 9,8 % 4,9 % 49,2 % 

Deljenje besed 
na glasove 

1,6% 14,8 % 14,8 % 13,1 % 14,8 % 41,0 % 

Iskanje rim 6,6% 16,4 % 24,6 % 19,7 % 21,3 % 11,5 % 

Prepoznavanj
e besed kot celote 

57,4 % 19,7 % 16,4 % 3,3 % 1,6 % 1,6 % 

Glasno branje 37,7 % 18,0 % 18,0 % 14,8 % 6,6 % 4,9 % 

Tiho branje 19,7 % 14,8 % 23,0 % 14,8 % 14,8 % 13,1 % 
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Preglednica 1: Pogostost uporabe določene dejavnosti pri poučevanju začetnega branja 

Rezultati so pokazali, da med vsemi aktivnostmi učitelji najpogosteje izvajajo 
prepoznavanje besed kot celote in glasno branje. Za prvo dejavnost več kot polovica (57,4 
%) vseh sodelujočih učiteljev ocenjuje, da jo izvajajo vsako uro, 19,7 % ocenjuje, da jo 
izvajajo enkrat na teden, 16,4 % učiteljev pa ocenjuje, da jo izvajajo enkrat na dva tedna. 
Večina učiteljev torej zelo pogosto pripravlja vaje, pri katerih morajo učenci prepoznati 
besedo kot celoto. Obenem je 37,7 % učiteljev izbralo, da z učenci tudi vadijo glasno branje 
vsako uro. Enaka količina učiteljev (18,0 %) je izbrala, da pripravijo glasno branje enkrat na 
teden ali enkrat na dva tedna. 

Zlogovanje je naslednja pogosto izvajana vaja, saj 27,9 % učiteljev to dejavnost izvaja 
vsaj enkrat na teden. Hkrati je 26,2 % učiteljev označilo, da dejavnosti ne izvaja nikoli ali 
redkokdaj, in nihče ni označil, da bi dejavnost izvajal vsako uro. Ostali učitelji (37,8 %) so 
označili, da z učenci zloguje besede enkrat na dva tedna ali enkrat na mesec. 

Dejavnosti, kjer je skoraj četrtina učiteljev izbrala, da jih izvaja enkrat na dva tedna, so 
prepoznavanje začetnih glasov (23,0 %), iskanje rim (24,6 %) in tiho branje (23,0 %). 
Tretjina učiteljev (32,8 %) je pri prepoznavanju začetnih glasov označila, da dejavnost 
izvajajo vsako uro ali enkrat na teden, medtem ko jih je 21,3 % označilo, da dejavnost 
izvajajo enkrat na mesec. Preostala četrtina učiteljev (23,0 %) je izbrala, da to dejavnost 
izvaja enkrat na dva meseca oz. nikoli ali redkokdaj. Pri aktivnosti iskanje rim je druga 
četrtina (23,9 %) učiteljev izbrala, da jo izvajajo vsako uro ali enkrat na teden. 21,3 % 
učiteljev je izbralo, da rime iščejo enkrat na dva meseca, 19,7 % učiteljev je izbralo, da jih 
iščejo enkrat na mesec, 11,5 % učiteljev pa trdi, da dejavnosti ne izvaja nikoli ali redkokdaj. 
Petina učiteljev (19,7 %) načrtuje tiho branje vsako uro. Hkrati je enaka količina učiteljev 
(14,8 %) izbrala, da tiho berejo enkrat na teden, enkrat na mesec ali enkrat na dva meseca. 
13,1 % učiteljev je izbral, da nikoli ali redkokdaj učenci berejo v tišini. 26,2 % učiteljev trdi, 
da povezujejo glasove s črkami enkrat na mesec, 24,6 % pa to načrtuje enkrat na dva tedna. 
Malo več kot petina (22,8 %) to vajo izvaja vsako uro ali enkrat na teden. 16,4 % učiteljev te 
vaje ne izvajajo nikoli, redkokdaj ali enkrat na dva meseca.  

Štiri dejavnosti izstopajo kot najmanj izvajane s strani učiteljev, saj so za njih večinoma 
označili, da jih ne izvajajo nikoli ali redkokdaj. Tretjina učiteljev (32,8 %) je izbrala, da z 
učenci nikoli ali redkokdaj prepoznavajo zadnje glasove v besedah. Naslednja najpogosteje 
izbrana odgovora sta bila, da to vajo izvajajo enkrat na dva tedna (19,7 %) oziroma enkrat na 
teden (16,4 %). Da vajo izvajajo vsako uro, je označilo 3,3 % sodelujočih učiteljev. Vajo 
deljenje besed na glasove 41,0 % učiteljev ne izvaja nikoli ali redkokdaj, medtem ko jo 1,6 
% izvaja vsako uro. Pri ostalih možnostih so odgovori približno enakomerno razporejeni. Pri 
vajah prepoznavanje števila glasov v besedi in prepoznavanje števila glasov v sredini 
besede so rezultati podobni. Skoraj polovica učiteljev (49,2 %) je pri obeh vajah označila, da 
je ne izvajajo nikoli oziroma redkokdaj. Obenem je pri obeh bil drug najbolj izbran odgovor 
enkrat na dva tedna. Noben učitelj ni izbral, da vajo prepoznavanja števila glasov v besedi 
izvaja vsako uro, medtem ko je 1,6 % učiteljev izbralo, da vsako uro izvaja prepoznavanje 
števila glasov v sredini besede. 

Predstavljene podatke smo oblikovali v spodnji vrstični prikaz za lažjo predstavo. 
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Prikaz 4: Pogostost uporabe določene dejavnosti pri poučevanju začetnega branja 

Poleg zgoraj predstavljenih dejavnosti so učitelji lahko dopisali tudi dejavnosti, ki jih sami 
pogosto izvajajo in niso bile med naštetimi možnostmi. Njihove odgovore smo zbrali v 
tematske skupine. Najpogosteje so naštevali različne oblike branja oziroma branja različnih 
besedil, kot na primer: 

- branje slikopisov, 
- branje stripov, 
- glasno skupinsko branje, 
- risanje po zapisanem navodilu, 
- branje v paru, 
- branje pogosto rabljenih besed in fraz, 
- branje slikanic, 
- branje pesmi. 

Med največkrat zapisanimi oblikami branja je bilo branje, kjer učitelj prvi prebere besedilo 
na glas oziroma poslušajo posnetek branja besedila in učenci nato preberejo isti del besedila. 
Učiteljevo branje ali posnetek nudi učencem zgled pravilne izgovarjave. 
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Poleg raznolikih bralnih vaj so učitelji pogosto zapisali, da pri pouku angleščine velikokrat 
povezujejo besedo ali frazo s sliko. To naredijo s pomočjo slikovnih kartic, učnih listov, 
didaktičnih iger (spomin, bingo, križanke …) ipd. 

Ostale vaje, ki so jih učitelji omenili, so: 

- črkovanje besed, 
- glaskovanje besed, 
- izgovarjava neznanih besed v ritmu znane pesmi in 
- iskanje podobnosti/razlik med podobno slišanimi ali zapisanimi besedami. 

Iz zgoraj predstavljenih podatkov je jasno razvidno, da učitelji branje pogosteje poučujejo 
po globalni metodi. Vaje, ki jih učitelji največkrat izvajajo, so namreč povezane z 
obravnavanjem besed kot celote. To velja za vaje, kadar učenci besede povezujejo s sliko, 
berejo že znane besede ali sledijo učiteljevemu glasnemu branju. Kadar namreč učenec 
besedo povezuje z določeno sliko, si jo zapomni kot celoto. To pomeni, da si učenec zapomni 
vizualno predstavo besede skupaj z njenim pomenom in njeno slušno obliko (Pinter, 2006). 
Kadar bere za učiteljem ali po poslušanju posnetka besedila, se zgodi podobno. Učenec ob 
poslušanju besedila sledi njegovi zapisani obliki. S tem se uči brati po leksikalni poti, saj 
povezuje zapisano obliko besede s slušno obliko in si to shrani v svojem mentalnem leksikonu 
(Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009).  

Kljub nagnjenosti slovenskih učiteljev k celostnemu pristopu analitično-sintetični ni 
popolnoma zanemarjen. Glede na dobljene podatke so učenci vsaj dvakrat mesečno 
izpostavljeni določenim vajam, ki razvijajo njihovo glasovno zavedanje. To so predvsem 
zlogovanje, prepoznavanje začetnih glasov v besedi, povezovanje glasov ter črk in iskanje 
rim. Vendar obstaja še mnogo vaj, ki bi jih lahko vključili v pouk in učencem dali možnost, 
da še dodatno poglobijo razumevanje razmerja med glasom in črko v angleškem jeziku (Shin 
in Crandall, 2014). Istočasno bi s tem spodbujali učence, da berejo tudi po fonološki poti. 
Torej bi učenci lahko za vajo brali besede, ki jih ne poznajo, pri čemer bi se osredotočili na 
razčlenjevanje besed na zloge ali glasove. To bi jim tudi pomagalo oblikovati strategijo, kako 
lahko ob srečanju z neznanimi besedami te preberejo (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009). 

Raziskovalni cilj 4: Poučevanje začetnega pisanja v 3. razredu 

Namen tega raziskovalnega cilja je ugotoviti, kako pogosto in na kakšen način učitelji 
izvajajo vaje za začetno pisanje pri pouku angleščine v 3. razredu. V vprašalniku so učitelji 
podobno kot pri branju med naštetimi dejavnostmi označili, kako pogosto jih izvajajo. Na 
koncu so lahko dodali še aktivnosti, ki jih tudi izvajajo in v vprašalniku niso bile omenjene. 
Tako kot pri prejšnjem raziskovalnem cilju smo tudi pri tem podatke predstavili v preglednici 
in prikazu z vrsticami. 
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19,7 % 23,0 % 34,4 % 9,8 % 9,8 % 3,3 % 

Dopolnjevanje 
manjkajočih črk 
v besedi 

4,9% 9,8 % 32,8 % 23,0 % 14,8 % 14,8 % 
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manjkajočih 
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4,9% 8,2 % 19,7 % 27,9 % 23,0 % 16,4 % 
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4,9% 3,3 % 27,9 % 31,1 % 18,0 % 14,8 % 
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Zapisovanje 
besed/krajših 
povedi 

16,4% 18,0 % 26,2 % 18,0 % 11,5 % 9,8 % 

Pisanje 
besed/krajših 
povedi po nareku 

1,6% 3,3 % 6,6 % 9,8 % 21,3 % 57,4 % 

Ustvarjanje 
slovarčka  

4,9% 13,1 % 16,4 % 16,4 % 11,5 % 37,7 % 

Pisanje 
besedila po 
danem vzorcu 

1,6% 9,8 % 16,4 % 14,8 % 21,3 % 36,1 % 

Opisovanje 
sebe, družine, 
živali …  

3,3% 11,5 % 8,2 % 21,3 % 23,0 % 32,8 % 

Pisanje vabil, 
razglednic …  

1,6% 1,6 % 6,6 % 16,4 % 27,9 % 45,9 % 

Pisanje 
krajših zgodb 

1,6% 0,0 % 6,6 % 8,2 % 14,8 % 68,9 % 

Preglednica 2: Pogostost uporabe določene dejavnosti pri poučevanju začetnega pisanja 

Glede na dobljene odgovore so tri najpogostejše vaje za pisanje prepisovanje besed ali 
krajših povedi, dopolnjevanje manjkajočih črk v besedi in zapisovanje besed ali krajših 
povedi. Tretjina učiteljev (34,4 %) trdi, da z učenci enkrat na dva tedna prepisujejo 
besede/krajše povedi. 23,0 % jih je izbralo, da slednjo aktivnost izvajajo enkrat na teden in 
19,7 % jih je izbralo, da jo izvajajo vsako uro. Malo več kot petina učiteljev (22,9 %) vajo 
izvaja enkrat na mesec ali manj. Prav tako je tretjina učiteljev (32,8 %) označila, da vadijo 
dopolnjevanje manjkajočih črk v besedi enkrat na dva tedna. 23,0 % jih to vajo izvaja 
enkrat na mesec in 29,6 % jo izvaja enkrat na dva meseca oz. nikoli ali redkokdaj. 14,7 % jih 
dejavnost izvaja vsako uro ali enkrat na teden. Zapisovanje besed ali krajših povedi malo 
več kot četrtina učiteljev (26,2 %) vključuje v pouk enkrat na dva tedna. 18,0 % jih trdi, da 
dejavnost načrtujejo enkrat na teden in enak delež jo načrtuje enkrat na mesec. Vsako uro 
slednjo vajo izvaja 16,8 % sodelujočih. Petina (21,3 %) učiteljev aktivnost izvaja enkrat na 
dva meseca oz. nikoli ali redkokdaj. 

Skoraj tretjina učiteljev je pri dejavnostih sestavljanje pomešanih črk (31,1 %) in 
dopolnjevanje manjkajočih besed v besedilu (27,9 %) označila, da ju izvajajo pri pouk 
enkrat na mesec. 27,9 % sodelujočih za učence pripravi sestavljanje pomešanih črk enkrat 
na dva tedna, 18,0 % enkrat na dva meseca, 14,8 % nikoli ali redkokdaj in 8,2 % učiteljev 
dejavnost pripravi vsako uro ali enkrat na teden. Skoraj četrtina (23,0 %) učiteljev pripravi 
vajo dopolnjevanja manjkajočih besed v besedilu enkrat na mesec, petina (19,7 %) enkrat 
na dva tedna, 16,4 % nikoli ali redkokdaj in 13,1 % aktivnost pripravi vsako uro ali enkrat na 
teden. 

V nadaljevanju bom predstavila šest dejavnosti, pri katerih je večina učiteljev označila, da 
jih ne izvajajo nikoli ali redkokdaj. Te dejavnosti so opisovanje sebe, družine, živali … 
(32,8 %), pisanje besedila po danem vzorcu (36,1 %), ustvarjanje slovarčka (37,7 %), 
pisanje vabil, razglednic (45,9 %), pisanje besed ali krajših povedi po nareku (57,4 %) in 
pisanje krajših zgodb (68,9 %). Od zgoraj naštetih je opisovanje najpogostejše. 23,0 % 
učiteljev je označilo, da pripravijo takšno vajo enkrat na dva meseca, 21,3 % enkrat na mesec. 
Preostalih 23,0 % sodelujočih vajo izvaja vsaj enkrat na dva tedna ali pogosteje. Pisanje po 
danem vzorcu malo več kot petina (21,3 %) učiteljev načrtuje enkrat na dva meseca, 16,4 % 
jo načrtuje enkrat na dva tedna, 14,8 % enkrat na mesec in 11,4 % vajo izvajajo enkrat na 
teden ali vsako uro. Šestina učiteljev (16,4 %) enkrat na dva tedna zapisuje besede v 
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slovarček pri pouku. Obenem enaka količina učiteljev to dejavnost izvaja enkrat mesečno. 
18,0 % sodelujočih ustvarja slovarček vsaj enkrat na teden, medtem ko jih 11,5 % to izvaja 
enkrat na dva meseca. Skoraj tretjina (27,9 %) učiteljev vključuje pisanje vabil, razglednic 
… v pouk enkrat na dva meseca, 16,4 % pa jih isto vajo vključuje enkrat na mesec. Obenem 
jih manj kot desetina (9,8 %) dejavnost izvaja pogosteje, torej vsaj enkrat na dva tedna.  

Ostaneta še dve dejavnosti, ki sta med vsemi najmanj vključeni v pouk. Večinoma učitelji 
nikoli ali redkokdaj izvajajo pisanje po nareku in pisanje krajših zgodb. Petina (21,3 %) 
učiteljev izvaja pisanje po nareku enkrat na dva meseca. Istočasno jih preostala petina (21,3 
%) vajo izvaja enkrat mesečno ali pogosteje. 14,8 % učiteljev z učenci piše krajše zgodbe 
enkrat na dva meseca. Enak delež isto vajo izvaja enkrat mesečno ali enkrat na dva tedna. Le 
1,6 % učiteljev je takih, ki vajo izvajajo enkrat ali večkrat tedensko. 

 
Prikaz 5: Pogostost uporabe določene dejavnosti pri poučevanju začetnega pisanja 

V vprašalniku so učitelji imeli možnost dopisati vaje za pisanje, ki jih izvajajo s tretješolci 
in niso bile med naštetimi možnostmi. Nekaj učiteljev je zapisalo, da učencem za vajo 
pripravi, da s pisalom ali prstom prevlečejo že napisano besedo oziroma povežejo pikice, ki 
sestavijo besedo. Poleg tega je kar nekaj učiteljev zapisalo predloge za različne didaktične 
igre (vislice, besedna štafeta, križanke, rebusi ipd.), ki jih izvajajo z namenom, da bi se učenci 
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naučili pravilno zapisati posamezne besede. Pri tem so omenili, da dejavnosti pripravijo tako, 
da učenci besede preslikajo oz. prepišejo. Nekaj učiteljev je omenilo, da z učenci skupaj 
tvorijo enostavne povedi na podlagi slik in jih nato skupaj zapišejo v zvezek. 

Iz povzetih podatkov lahko ugotovimo, da učitelji vaje za pisanje v povprečju izvajajo 
manjkrat kot vaje za razvijanje branja. V učnem načrtu za 2. in 3. razred (2013) je zapisano, 
da naj bi učitelji proti koncu tretjega razreda začeli razvijati tako zmožnost branja kot tudi 
pisanja v angleščini. Obenem so med standardi znanja v istem učnem načrtu zapisani le 
standardi, ki naj bi jih učenci dosegli na področju branja in bralnega razumevanja (prav tam). 
Strokovnjaki s tega področja trdijo, da se veščina pisanja začne razvijati na podlagi bralnih 
sposobnosti (Brumen, 2003). Torej ugotovitev, da učitelji redkeje razvijajo pisno zmožnost 
kakor bralno, ni presenetljiva. S spoznavanjem novih besed ter razvijanjem razumevanja med 
črko in glasom jih učitelji postopoma pripravljajo na pisanje (prav tam). 

Raziskava je tudi pripeljala do ugotovitve, da učitelji reproduktivno pisanje večkrat 
izvajajo kot produktivno pisanje. Tudi to ni presenetljivo saj je namen reproduktivnega 
pisanja postopna priprava na zmožnost samostojnega produktivnega pisanja (Shin in Crandall, 
2014). Glede na dobljene odgovore učitelji na začetku razvijanja pisanja načrtujejo vaje na 
nivoju besed. To so na primer vaje prepisovanja besed, dopolnjevanja manjkajočih črk v 
besedi, sestavljanja besede iz pomešanih črk ipd. Ker je poučevanje pisanja načrtovano šele 
ob koncu tretjega razreda, bi bilo od učencev nerealno pričakovati, da bi bili zmožni pisati 
produktivna besedila (Martin, Lovat in Purnell, 2007). Iz podatkov lahko razberemo, da tudi 
pisanje besedil po vzorcu, ki se razume kot reproduktivno pisanje, izvajajo redkokdaj. Torej 
učitelji v tretjem razredu pri poučevanju pisanja ostajajo na ravni besed in občasno 
obravnavajo raven stavkov. Vaje pisanja različni besedilnih vrst (opis, vabilo, pismo, zgodba 
…) se glede na slovenski učni načrt za angleščino obravnava v višjih razredih. Kljub temu so 
tudi učenci nižjih razredov zmožni samostojno napisati besedilo na podlagi branega besedila, 
kar učencem razvija razumevanje komunikacijskega cilja pisanja. Za celotno drugo vzgojno-
izobraževalno obdobje za minimalni standard velja, da sicer pišejo besedila samostojno, 
vendar so ta kratka in preprosta ter napisana na podlagi tematike, ki je učencu poznana. Pri 
tem lahko uporabljajo ponavljajoče se slovnične strukture in jim je dovoljeno nekaj 
pravopisnih napak (Učni načrt za angleščino, 2016). 

Raziskovalni cilj 5: Vpliv števila let poučevanja angleščine na izbiro metode 
opismenjevanja v angleščini 

Z naslednjim ciljem smo želeli ugotoviti, ali prihaja do razlik med tem, koliko let učitelj 
poučuje angleščino na razredni stopnji in za katero metodo opismenjevanja v angleščini se 
pogosteje odloči.  

Najprej smo želeli ugotoviti, ali se med učitelji, ki angleščino poučujejo različno število 
let, pojavljajo razlike glede na pogostost izvajanja analitično-sintetične metode. Izračun x2 
preizkusa hipoteze neodvisnosti se je izkazal za statistično nepomembnega (x2 = 27,190, g = 
15, α = 0,027). Opravljen je bil tudi Kullbackov 2î preizkus, predstavljen v spodnji tabeli. 

 
Vrednost 

Prostostna 

stopnja 
Stopnja tveganja 

Kullbackov 2î preizkus 26,720 15 0,031 
Preglednica 3: Podatki, dobljeni s Kullbackovim 2î preizkusom 

Kullbackov 2î preizkus je statistično pomemben (2î = 26,720, g = 15, α = 0,031). Ničelno 
hipotezo zavrnemo s stopnjo tveganja 3,1 %. Med učitelji, ki različno dolgo poučujejo 
angleški jezik, se pojavljajo razlike v pogostosti uporabe analitično-sintetične metode 
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opismenjevanja. Več kot polovica učiteljev (66,7 %), ki angleščino poučujejo 15 let ali več, 
trdi, da pri vsaki uri sledi pristopom analitično-sintetične metode. 37,5 % učiteljev, ki 
angleščino poučujejo 11 – 15 let, ji sledijo enkrat na dva tedna, 25,0 % pa enkrat ali dvakrat 
tedensko. Večina učiteljev (62,5 %), ki poučujejo angleščino 6-10 let, je odgovorila, da 
analitično-sintetično metodo vključujejo enkrat na mesec ali redkeje. Malo več kot tretjina 
(35,7 %) učiteljev, ki poučujejo angleščino 0-5 let, je izbrala, da metodo uporabljajo enkrat na 
dva tedna. 30,9 % jih trdi, da jo vključujejo enkrat ali večkrat tedensko, preostala tretjina 
(33,4 %) pa jo vključuje enkrat mesečno ali redkeje. Rezultati so predstavljeni tudi v spodnji 
preglednici.  

 

Pogostost uporabe analitično-sintetične metode 

Skupaj Vsako 

uro 

Enkrat na 

teden 

Enkrat na 

dva tedna 

Enkrat 

na mesec 

Enkrat 

na dva 

meseca 

Nikoli ali 

redkokdaj 

Število 

let 

poučeva

nja 

0 – 5 

let 

N 5 8 15 7 6 1 42 

N % 11,9 % 19,0 % 35,7 % 16,7 % 14,3 % 2,4 % 
100,0 

% 

6 – 10 

let 

N 0 3 0 1 1 3 8 

N % 0,0 % 37,5 % 0,0 % 12,5 % 12,5 % 37,5 % 
100,0 

% 

11 – 15 

let 

N 1 1 3 0 2 1 8 

N % 12,5 % 12,5 % 37,5 % 0,0 % 25,0 % 12,5 % 
100,0 

% 

15 let 

ali več 

N 2 0 0 0 1 0 3 

N % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 
100,0 

% 

Skupaj 

N 8 12 18 8 10 5 61 

N % 13,1 % 19,7 % 29,5 % 13,1 % 16,4 % 8,2 % 
100,0 

% 
Preglednica 4: Struktura učiteljev po številu let poučevanja angleščine glede na pogostost uporabe analitično-

sintetične metode 

Nato smo izvedli še test, s katerim smo želeli ugotoviti, ali se med učitelji, ki angleščino 
poučujejo različno število let, pojavljajo razlike glede na pogostost izvajanja globalne metode. 
Tudi v tem primeru se je izračun x2 preizkusa hipoteze neodvisnosti izkazal za statistično 
nepomembnega (x2 = 7,482, g = 12, α = 0,824). Prav tako se je enako izkazalo tudi pri izvedbi 
Kullbackovega 2î preizkusa (2î = 10,884, g = 12, α = 0,539). 

 
Vrednost 

Prostostna 

stopnja 
Stopnja tveganja 

Kullbackov 2î preizkus 10,884 12 0,539 
Preglednica 5: Podatki, dobljeni s Kullbackovim 2î preizkusom 
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 Podatki raziskave so torej pokazali, da med učitelji angleškega jezika v 3. razredu ne 
prihaja do razlik v pogostosti uporabe globalne metode. Več kot polovica učiteljev ( 59,5 %), 
ki angleščino poučuje 0-5 let, celostno metodo vključuje v vsako uro pouka. Malo več kot 
četrtina (26,2 %) jih s to metodo poučuje enkrat na teden, 14,3 % pa jo uporablja enkrat na 
dva tedna ali redkeje. Tri četrtine (75,0 %) učiteljev, ki poučujejo 11-15 let, globalno metodo 
vključujejo v pouk vsako uro. Preostala četrtina (25,0 %) jo vključuje enkrat na teden ali 
enkrat na dva tedna. Vsi učitelji (100,0 %), ki poučujejo 6-10 let, in tudi tisti, ki poučujejo več 
kot 15 let, globalno metodo ves čas vpeljujejo v pouk. 

 

Pogostost uporabe globalne metode 

Skupaj Vsako 

uro 

Enkrat na 

teden 

Enkrat na 

dva tedna 

Enkrat 

na mesec 

Enkrat 

na dva 

meseca 

Nikoli ali 

redkokdaj 

Število 

let 

poučevan

ja 

0 – 5 

let 

N 25 11 4 1 0 1 42 

N % 59,5 % 26,2 % 9,5 % 2,4 % 0,0 % 2,4 % 100,0 % 

6 – 10 

let 

N 8 0 0 0 0 0 8 

N % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

11 – 15 

let 

N 6 1 1 0 0 0 8 

N % 75,0 % 12,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
100,0 

% 

15 let 

ali več 

N 3 0 0 0 0 0 3 

N % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 
N 42 12 5 1 0 1 61 

N % 68,9 % 19,7 % 8,2 % 1,6 % 0,0 % 1,6 % 100,0 % 
Preglednica 6: Struktura učiteljev po številu let poučevanja angleščine glede na pogostost uporabe globalne 

metode 

Raziskovalni cilj 6: Izbira didaktičnih pripomočkov pri pouku opismenjevanja v 
angleščini 

Z naslednji ciljem želimo ugotoviti, za katere didaktične pripomočke se učitelji v 3. 
razredu pogosteje odločajo pri pouku opismenjevanja v angleščini. V vprašalniku so bili 
našteti raznoliki pripomočki in pri vsakem so sodelujoči morali označiti, kako pogosto ga 
uporabljajo za razvijanje branja in kako pogosto ga uporabljajo za razvijanje pisanja.  

 
Vsako 

uro 
Enkrat na 

teden 
Enkrat na 
dva tedna 

Enkrat na 
mesec 

Enkrat na 
dva meseca 

Nikoli ali 
redkokdaj 

Učbenik 8,2% 3,3 % 8,2 % 6,6 % 3,3 % 70,5 % 
Delovni zvezek 9,8% 9,8 % 4,9 % 4,9 % 6,6 % 63,9 % 
Zvezek 36,1% 34,4 % 18,0 % 3,3 % 4,9 % 3,3 % 
Delovni list, ki 
sem ga izdelal/-a 
sam/-a 

6,6% 49,2 % 24,6 % 13,1 % 6,6 % 0,0 % 

Delovni list, ki 
sem ga našel/-la 
preko drugega 

1,6% 27,9 % 41,0 % 13,1 % 13,1 % 3,3 % 
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vira 

Pesmi, ki niso 
vključene v 
učbenik 

49,2% 21,3 % 18,0 % 1,6 % 6,6 % 3,3 % 

Slikanice 9,8% 13,1 % 34,4 % 24,6 % 14,8 % 3,3 % 
Otroške revije 1,6% 0,0 % 9,8 % 26,2 % 21,3 % 41,0 % 
Knjige za 
angleško bralno 
značko 

1,6% 3,3 % 16,4 % 23,0 % 29,5 % 26,2 % 

Branje ob 
pomoči IKT 

8,2% 18,0 % 27,9 % 24,6 % 9,8 % 11,5 % 

Delanje vaj ob 
pomoči IKT 

6,6% 14,8 % 21,3 % 27,9 % 11,5 % 18,0 % 

Didaktične igre 42,6% 18,0 % 21,3 % 11,5 % 6,6 % 0,0 % 

Slikovne kartice 60,7% 23,0 % 8,2 % 3,3 % 3,3 % 1,6 % 

Abecedna 
stavnica 

4,9% 9,8 % 16,4 % 9,8 % 9,8 % 49,2 % 

Preglednica 7: Pogostost izbire določenega didaktičnega pripomočka za poučevanje začetnega branja  

 
Prikaz 6: Pogostost izbire določenega didaktičnega pripomočka za poučevanje začetnega branja 
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Od naštetih didaktičnih pripomočkov učitelji za poučevanje branja najpogosteje 
uporabljajo naslednje: slikovne kartice, pesmi, ki niso vključene v učbenik, didaktične igre in 
zvezek. Najpogosteje od vseh so uporabljene slikovne kartice, za katere več kot polovica 
(60,7 %) trdi, da jih uporabljajo vsako uro. Preostala večina (23,0%) jih uporablja enkrat na 
teden. Skoraj polovica učiteljev (49,2 %) je označila, da vsako uro uporablja pesmi, ki niso 
vključene v učbenik. 39,3 % jih je označila, da pesmi vključujejo v pouk enkrat tedensko ali 
enkrat na dva tedna. Didaktične igre 42,6 % sodelujočih načrtuje vsako uro, 39,3 % pa enkrat 
na teden ali enkrat na dva tedna. Večina učiteljev (36,1 %) si vsako uro pomaga tudi z zvezki. 
Skoraj toliko (34,4 %) jih zvezke uporablja enkrat na teden. 

Učitelji si pri poučevanju branja pogosto pomagajo tudi z delovnimi listi, ki jih izdelajo 
sami, saj jih skoraj polovica (49,2 %) uporabi enkrat na teden. 24,6 % pa jih uporabi enkrat na 
dva tedna. Večina učiteljev (41,0 %) enkrat na dva tedna uporabi delovne liste, ki so jih našli 
preko drugega vira. Skoraj tretjina (27,9 %) jih takšne delovne liste uporabi enkrat na teden. 
Med bolj uporabljenimi didaktični pripomočki so tudi slikanice. Malo več kot tretjina 
sodelujočih (34,4 %) jih uporablja enkrat na dva tedna. 24,6 % jih uporabi enkrat mesečno. 
Večinoma učitelji uporabljajo IKT za branje enkrat na dva tedna (27,9 %) ali enkrat 
mesečno (24,6 %). IKT za opravljanje vaj večinoma izkoristijo enkrat na mesec (27,9 %), 
nekateri pa tudi enkrat na dva tedna (21,3 %). 

Knjige za bralno značko učitelji uporabljajo enkrat na dva meseca (29,5 %) ali nikoli oz. 
redkokdaj (26,2 %). Redkeje uporabljene so tudi otroške revije, saj jih 41,0 % ne uporabi 
nikoli ali redkokdaj. 26,2 % učiteljev revije uporablja enkrat na mesec, 21,3 % pa enkrat na 
dva meseca. Skoraj polovica učiteljev (49,2 %) abecedne stavnice za poučevanje branja ne 
uporabi nikoli ali redkokdaj. Med najredkeje uporabljenimi didaktičnimi pripomočki sta 
delovni zvezek in učbenik. 63,9 % sodelujočih nikoli ali redkokdaj uporablja delovni zvezek 
in 70,5 % nikoli ali redkokdaj uporabi učbenike za poučevanje branja.  

Učitelji so v vprašalniku dopisali še nekaj didaktičnih pripomočkov, s katerimi si poleg 
omenjenih pomagajo pri poučevanju branja. To so: 

- stripi, 
- slikovni slovarji in 
- krajši video posnetki s podnapisi. 

V spodnji preglednici so predstavljeni odgovori anketiranih o pogostosti uporabe določenih 
didaktičnih pripomočkov pri poučevanju pisanja.  

 
Vsako 

uro 
Enkrat na 

teden 
Enkrat na 
dva tedna 

Enkrat na 
mesec 

Enkrat na 
dva meseca 

Nikoli ali 
redkokdaj 

Učbenik 6,6% 4,9 % 3,3 % 6,6 % 3,3 % 75,4 % 
Delovni zvezek 6,6% 9,8 % 4,9 % 6,6 % 4,9 % 67,2 % 
Zvezek 34,4% 41,0 % 9,8 % 9,8 % 3,3 % 1,6 % 
Delovni list, ki 
sem ga izdelal/-a 
sam/-a 

8,2% 45,9 % 23,0 % 14,8 % 8,2 % 0,0 % 

Delovni list, ki 
sem ga našel/-la 
preko drugega 
vira 

1,6% 29,5 % 37,7 % 13,1 % 9,8 % 8,2 % 

Pesmi, ki niso 
vključene v 
učbenik 

32,8% 26,2 % 18,0 % 6,6 % 4,9 % 11,5 % 

Slikanice  8,2% 8,2 % 29,5 % 31,1 % 9,8 % 13,1 % 



 
 

36 
 

Otroške revije 1,6% 1,6 % 11,5 % 19,7 % 14,8 % 50,8 % 
Knjige za 
angleško bralno 
značko 

1,6% 1,6 % 8,2 % 27,9 % 24,6 % 36,1 % 

Delanje vaj ob 
pomoči IKT 

8,2% 6,6 % 26,2 % 26,2 % 13,1 % 19,7 % 

Didaktične igre 36,1% 13,1 % 23,0 % 13,1 % 3,3 % 11,5 % 

Slikovne kartice 50,8% 18,0 % 11,5 % 6,6 %  4,9 % 8,2 % 

Abecedna 
stavnica 

9,8% 3,3 %  8,2 % 16,4 % 8,2 % 54,1 % 

Preglednica 8: Pogostost izbire določenega didaktičnega pripomočka za poučevanje začetnega pisanja 

 
Prikaz 7: Pogostost izbire določenega didaktičnega pripomočka za poučevanje začetnega pisanja 

Polovica sodelujočih (50,8 %) je označila, da uporabljajo slikovne kartice za poučevanje 
pisanja vsako uro. 18,0 % jih uporablja enkrat na teden, 11,5 % pa enkrat na dva tedna. 36,1% 
učiteljev uporablja tudi didaktične igre vsako uro, 23,0 % pa enkrat na dva tedna. Med 
najpogosteje izbranimi pripomočki so tudi pesmi, ki niso vključene v učbenik. Malo manj 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Abecedna stavnica

Slikovne kartice

Didaktične igre

Delanje vaj ob pomoči IKT

Knjige za angleško bralno značko

Otroške revije

Slikanice

Pesmi, ki niso vključene v
učbeniku

Delovni list, ki sem ga našel/-la
preko drugega vira

Delovni list, ki sem ga izdelal/-a
sam/-a

Zvezek

Delovni zvezek

Učbenik

Vsako uro

Enkrat na
teden
Enkrat na dva
tedna
Enkrat na
mesec
Enkrat na dva
meseca
Nikoli ali
redkokdaj



 
 

37 
 

kot tretjina (32,8 %) jih pri pouku uporablja vsako uro, 26,2 % enkrat tedensko, 18,0 % pa 
enkrat na dva tedna. 

Učitelji pogosto uporabljajo tudi delovne liste, ki jih izdelajo sami. Skoraj polovica (45,9 
%) jih uporablja enkrat na teden, 23,0 % pa enkrat na dva tedna. Obenem jih 41,0 % v pouk 
vključuje delo z zvezkom enkrat tedensko, 34,4 % pa vsako uro. Delovne liste, ki jih učitelji 
najdejo prek drugega vira, večinoma (37,7 %) uporabljajo enkrat na dva tedna. Skoraj 
tretjina (29,5 %) jih uporablja enkrat tedensko. S slikanicami si večina učiteljev pomaga 
enkrat na mesec (31,1 %). Velik delež (26,2 %) jih uporablja enkrat na dva tedna. Pri uporabi 
IKT-ja se je izkazalo, da enak delež (26,2 %) učiteljev dela vaje z njim enkrat na dva tedna 
ali enkrat na mesec. 

Več kot tretjina sodelujočih (36,1 %) nikoli ali redkokdaj uporablja knjige za angleško 
bralno značko pri poučevanju pisanja. Hkrati jih 27,9 % te knjige uporablja enkrat mesečno, 
24,6 % pa enkrat na dva meseca. Tako kot pri razvijanju branja v angleščini so tudi pri 
razvijanju pisanja štirje najredkeje uporabljeni pripomočki naslednji: 

- otroške revije (50,8 % učiteljev jih ne uporablja nikoli ali redkokdaj), 
- abecedna stavnica (54,1 % učiteljev je ne uporablja nikoli ali redkokdaj), 
- delovni zvezek (67,2 % učiteljev ga ne uporablja nikoli ali redkokdaj) in 
- učbenik (75,4 % učiteljev ga ne uporablja nikoli ali redkokdaj). 

Dodatni didaktični pripomočki, ki jih učitelji uporabljajo za poučevanje pisanja v 
angleščini, so predvsem različne podlage, kot so na primer pesek, sol, brusni papir, kosmate 
žičke … Na teh podlagah se učenci učijo zapisovati nove črke (q, w, x, y) ali prerisujejo 
angleške besede. Nekateri učitelji uporabljajo tudi črke iz različnega materiala, iz katerih 
sestavljajo različne angleške besede. 

Zanimiva je ugotovitev, da si od vseh didaktičnih pripomočkov učitelji najmanj pomagajo 
z učbeniki in delovnimi zvezki tako pri poučevanju branja kot tudi pisanja. Sklepamo, da je to 
tako, ker oba učna načrta v prvem triletju odsvetujeta uporabo tako učbenikov kot tudi 
delovnih zvezkov (Učni načrt za tuji jezik v 1. razredu, 2013; Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. 
razredu, 2013). Obenem so podatki pokazali, da so med najpogostejšimi pripomočki tisti, ki 
jih učitelj poišče ali naredi sam (npr. delovni listi, didaktične igre, slikovne kartice, pesmi, ki 
niso vključeni v učbenikih …). Slednje pomeni, da učitelji verjetno porabijo kar nekaj 
dodatnega časa za iskanje in pripravo ustreznega materiala. Morda bi bilo smiselno, da bi 
obstajalo že izdelano gradivo, ki bi učiteljem pomagalo pri začetnem opismenjevanju v 
angleščini in bi jim omogočilo lažje kombiniranje obeh metod opismenjevanja.  

Raziskovalni cilj 7: Najpogostejše težave učencev pri začetnem opismenjevaju v 
angleščini 

Namen zadnjega raziskovalnega vprašanje je ugotoviti, kaj je po mnenju učiteljev 
angleščine v 3. razredu najtežje učencem pri začetnem opismenjevanju v angleščini. V 
vprašalniku je bilo zastavljeno odprto vprašanje, na katerega so učitelji prosto odgovarjali. 

Vsi sodelujoči učitelji so na vprašanje odgovorili bolj ali manj enako, in sicer trdijo, da je 
učencem najteže razumeti razmerje med glasom in črko. Več učiteljev poroča, da jih to ovira 
tako pri branju kot pri pisanju. Pri branju se to kaže v napačnem izgovarjanju besed. Četudi že 
poznajo slušno obliko besede, ne prepoznajo pisne oblike in besedo narobe izgovorijo. Poleg 
tega učenci večinoma besedo zapišejo tako, kot jo slišijo, kar je pogosto napačno, saj 
ujemanje med glasom in črko ni v razmerju 1:1 tako kot v slovenščini. Težave jim torej dela 
transfer fonološkega sistema maternega jezika v tuj jezik. Ker je slovenščina ortografsko 
plitek jezik, angleščina pa ortografsko globok jezik, učencem prenos fonološkega sistema ter 
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razmerja med fonološko zavestjo in zapisanim jezikom ne pomaga. Zato v angleščini pišejo s 
t. i. pravopisnim naglasom. Besedo happy bi na primer napisali hepi. Učencem bi pri tej težavi 
pomagala analitično-sintetična metoda, ki je učitelji ne izvajajo tako pogosto kot globalno. 
Obenem so tudi učenci mlajši, se s pisanjem šele spoznavajo in imajo posledično tudi več 
napak pri pravopisu (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009).  

Poleg zgoraj omenjenih težav učitelji poročajo, da ima tudi veliko učencev težave z 
grafomotoriko. Menijo namreč, da tretješolci še nimajo dodobra izurjene veščine pisanja kot 
fizične sposobnosti. Težave imajo z oblikovanjem določenih črk in pogosto ne razlikujejo 
med tiskanimi in pisanimi črkami. Posledično imajo nekateri učenci tudi težave z zapisom črk 
q, w, x in y. Naloga, kot je prepis, ki se nam zdi zelo enostavna, je za otroka lahko težka. Ker 
še nimajo povsem avtomatiziranega rokopisa, morajo še vedno razmišljati o tem, kako 
oblikovati določene črke. Obenem morajo pri prepisu angleških besed paziti na pravilno 
črkovanje, kar je za učenca še dodatna stvar, o kateri mora pri pisanju razmišljati. 
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SKLEP 

Magistrsko delo je bilo napisano z namenom, da bi ugotovili, kako se slovenski učitelji 
lotijo opismenjevanja tretješolcev v angleščini. Pri tem imajo na izbiro dve metodi; analitično-
sintetično ter globalno in mnogo raznolikih aktivnosti, ki izhajajo iz ene ali druge metode. 
Strokovnjaki priporočajo kombiniranje dejavnosti obeh metod za učinkovitejše usvajanje 
branja in pisanja (Golli, 1991; Martin, Lovar, Purnell, 2007; Pinter, 2006; Shin in Crandell, 
2014). Zanimalo nas je, v kolikšni meri učitelji angleščine uporabljajo eno in drugo metodo 
opismenjevanja ter katere dejavnosti načrtujejo pogosteje in katere redkeje. Obenem nas je 
zanimalo tudi, s katerimi didaktičnimi pripomočki si pomagajo pri poučevanju branja in 
pisanja in s katerimi težavami se soočajo njihovi učenci pri usvajanju teh dveh zmožnosti. 

S prvim raziskovanim ciljem smo ugotavljali, v kolikšni meri ter katere dejavnosti za 
poučevanje črk, ki jih slovenska abeceda nima (q, w, x, y), izvajajo učitelji pri pouku 
angleščine v 3. razredu. Večina učiteljev (57,4 %) tem črkam posveti 1 – 2 šolski uri. Malo 
manj kot tretjina (27,9 %) novim črkam posveti 3 – 4 šolske ure. 8,2 % učiteljev črkam ne 
posveti nobene ure. Dejavnosti, ki jih učitelji večinoma izbirajo za poučevanje novih črk, so 
predstavitev izgleda tiskane (77,0 %) in pisane črke (73,7 %), zapisovanje tiskane in pisane 
črke v zvezek (75,4 %) in predstavitev izgovarjave črke (77,0 %). Za srednje pogoste 
dejavnosti so se izkazale naslednje tri: vlečenje potez tiskanih (57,3 %) in pisanih črk (60,7 
%), prepoznavanje črk v besedi (68,9 %) ter prepoznavanje glasu črke (57,3 %). Učitelji pri 
poučevanju novih črk večinoma upoštevajo, da njihovi učenci potrebujejo nekaj motoričnih 
vaj, da hitreje usvojijo zapis novih črk (Dagarin Fojkar, Sešek in Skela, 2011). Vlečenje potez 
tiskanih in pisanih oblik črk in tudi pisanje na večji format je sicer dobra vaja, preden učenci 
začnejo zapisovati črke v zvezke, a je ne izvajajo vsi učitelji (Slattery in Willis, 2001). Kljub 
temu jih večina načrtuje, da bodo učenci pri pouku vadili zapis obeh oblik črk v zvezke. 
Večina učiteljev predstavi podobo novih črk in izgovarjavo le-teh. Več kot polovica učiteljev 
se loti tudi spoznavanja teh črk po analitično-sintetični metodi, saj učence usmerijo v 
povezovanje črke z njej ustreznim glasom. 

Drugi raziskovalni cilj je bil namenjen ugotavljanju, ali učitelji angleščine v 3. razredu 
pogosteje uporabljajo analitično-sintetično metodo ali globalno metodo opismenjevanja v 
angleščini. Rezultati so pokazali, da 68,9 % učiteljev poučuje po globalni metodi vsako uro, 
medtem ko jih analitično-sintetično metodo vsako uro v pouk vpeljuje le 13,1 %. Učitelji 
slednjo metodo večinoma uporabljajo enkrat na dva tedna. Redki so tisti učitelji (1,6 %), ki 
globalne metode ne uporabljajo nikoli ali redkokdaj. Na drugi strani jih skoraj desetina (8,2 
%) analitično-sintetične metode ne uporablja nikoli ali redkokdaj. Na podlagi dobljenih 
rezultatov sklepamo, da so učenci večinoma približno dvakrat na teden izpostavljeni 
celostnemu spoznavanju angleških besed in predvidoma dvakrat na mesec načrtno vadijo 
opismenjevanje po analitično-sintetični metodi. Strokovnjaki so že v preteklosti ugotovili, da 
je globalna metoda pogosteje vključena pri opismenjevanju v angleščini kakor analitično-
sintetična (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009). 

S tretjim raziskovalnim ciljem smo želeli ugotoviti, katere dejavnosti učitelji izbirajo pri 
načrtovanju pouka začetnega branja v angleščini ter kako pogosto izberejo določeno 
dejavnost. Pri poučevanju začetnega branja v angleščini izstopata dve dejavnosti, ki jih večina 
učiteljev izvaja vsako uro. To sta prepoznavanje besed kot celote (57,4 %) in glasno branje 
(37,7 %). Dejavnost, ki jo večina učiteljev izvaja enkrat na teden, je zlogovanje (27,9 %). 
Enkrat na dva tedna učitelji večinoma vključujejo prepoznavanje začetnih glasov (23,0 %), 
tiho branje (23,0 %) in iskanje rim (24,6 %). Povezovanje glasov s črkami več kot četrtina 
učiteljev (26,2 %) načrtuje enkrat mesečno. Dejavnosti, za katere je večina učiteljev izbrala, 
da jih ne izvaja nikoli ali redkokdaj, so prepoznavanje zadnjih glasov (32,8 %), deljenje besed 
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na glasove (41,0 %), prepoznavanje števila glasov v besedi (49,2 %) in prepoznavanje števila 
glasov v sredini besede (49,2 %). Učitelji so poleg naštetih vaj dopisali tudi aktivnosti, ki niso 
bile omenjene, a jih izvajajo pogosto. Večinoma so zapisali, da berejo različne vrste besedil, 
kot na primer slikopise, slikanice, stripe, pesmi ipd. Na podlagi teh podatkov lahko ponovno 
potrdimo, da je opismenjevanje po celostni metodi pogostejše kot po analitično-sintetični. 
Vaje, kot so povezovanja besed s sliko, branje že znanih besed in povezovanje slovenske ter 
angleške besede, spodbujajo prepoznavanje besed kot celoto in branje po leksikalni poti 
(Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009; Pinter, 2006). Prav tako vaje, pri katerih učenec sledi 
glasnemu branju učitelja ali svojih vrstnikov, razvijajo celostno spoznavanje angleških besed 
(Shin in Crandall, 2014). Kljub temu lahko na podlagi rezultatov razberemo, da učitelji 
relativno pogosto izvajajo določene vaje za razvijanje glasovnega zavedanja. Med 
pogostejšimi so branje po zlogih, iskanje rim ter prepoznavanje začetnih glasov v besedi. 
Učitelji torej pri poučevanju branja analitično-sintetično metodo kombinirajo z globalno, le da 
prvo manj poudarjajo kot drugo. Do neke mere pri učencih vseeno razvijajo branje po 
fonološki poti in strategije branja njim povsem neznanih besed (Skela, Sešek in Dagarin 
Fojkar, 2009). 

S četrtim raziskovalnim ciljem smo ugotavljali, kako pogosto in na kakšen način učitelji 
izvajajo vaje za začetno pisanje pri pouku angleščine v 3. razredu. Rezultati so pokazali, da ni 
dejavnosti, ki bi jo večina učiteljev izvajala vsako uro ali enkrat tedensko. To pomeni, da se 
učenci s pisanjem v angleščini ne srečujejo vsak teden. Izstopale so tri dejavnosti, ki jih 
učitelji večinoma izvajajo enkrat na dva tedna. To so prepisovanje besed ali krajših povedi 
(34,4 %), dopolnjevanje manjkajočih črk v besedi (32,8 %) in zapisovanje besed ali krajših 
povedi (26,2 %). Enkrat na mesec večina učiteljev pripravi dopolnjevanje manjkajočih besed 
v besedilu (27,9 %) in sestavljanje pomešanih črk (31,1 %). Za kar šest dejavnosti se je 
izkazalo, da jih učitelji večinoma ne izvajajo nikoli ali redkokdaj: opisovanje (32,8 %), 
pisanje besedila po danem vzorcu (36,1 %), ustvarjanje slovarčka (37,7 %), pisanje vabil, 
razglednic … (45,9 %), pisanje besed ali krajših povedi po nareku (57,4 %) ter pisanje krajših 
zgodb (68,9 %). Učitelji so vajam, ki jih izvajajo, dodali še vlečenje s prstom ali pisalom po 
že zapisanih besedah. Iz rezultatov je takoj opazno, da so dejavnosti za razvijanje pisanja 
manjkrat načrtovane kot dejavnosti za razvijanje branja. Sklepamo, da je razlog za to, ker so v 
učnem načrtu sicer določeni cilji, ki naj bi jih učenci dosegli na področju pisanja, vendar ni 
določenih standardov znanja (Učni načrt za 2. in 3. razred, 2013). Na podlagi rezultatov lahko 
razberemo, da so vaje za reproduktivno pisanje izvajane pogosteje kot vaje za produktivno 
pisanje. Vaje reproduktivnega pisanja, med katerimi so lahko izbirali učitelji v vprašalniku, so 
prepisovanje besed, dopolnjevanje manjkajočih črk v besedi, sestavljanje besede iz pomešanih 
črk ipd. Njihov namen je postopno razvijati zmožnost pisanja pri učencih in jim pomagati, da 
bodo nekoč lahko samostojno pisali besedila (Shin in Crandall, 2014). 

Pri petem raziskovalnem cilju smo želeli ugotoviti, ali prihaja do razlik med tem, koliko let 
učitelj poučuje angleščino na razredni stopnji in za katero metodo opismenjevanja v 
angleščini se pogosteje odloči. Izkazalo se je, da učitelji, ki poučujejo angleščino 15 let ali 
več, po analitično-sintetičnem pristopu poučujejo pogosteje kakor ostali. 66,7 % jo namreč 
uporablja vsako uro. Učitelji, ki poučujejo angleščino 11-15 let, slednjo metodo večinoma 
(37,5 %) uporabijo enkrat na dva tedna. Enak delež (37,5 %) učiteljev, ki angleščino poučuje 
6-10 let, izbira, da analitično-sintetično metodo uporablja enkrat na dva tedna ali nikoli oz. 
redkokdaj. 35,5 % učiteljev, ki poučujejo angleščino 5 let ali manj, po tej metodi 
opismenjujejo enkrat na dva tedna. Istočasno so rezultati pokazali, da vsi učitelji ne glede na 
to, koliko časa že poučujejo angleščino, po globalni metodi večinoma opismenjujejo vsako 
uro. 
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S šestim raziskovalnim ciljem smo ugotavljali, za katere didaktične pripomočke se učitelji 
v 3. razredu pogosteje odločajo, kadar razvijajo zmožnost branja in pisanja v angleščini. Za 
poučevanje branja si večina učiteljev vsako uro pomaga z zvezki (36,1 %), didaktičnimi 
igrami (42,6 %), pesmimi, ki niso vključene v učbenik (49,2 %), ter slikovnimi karticami 
(60,7 %). Večinoma učitelji enkrat tedensko pripravijo svoj delovni list (49,2 %), povprečno 
enkrat na dva tedna pa uporabijo delovni list, ki so ga našli preko drugih virov (41,0 %), ter 
vključujejo slikanice (34,4 %) in branje ob pomoči IKT (27,9 %). 27,9 % jih enkrat mesečno 
uporablja IKT za opravljanje vaj, 29,5 % pa si enkrat na dva meseca pomaga s knjigami za 
angleško bralno značko. Didaktični pripomočki, s katerimi si učitelji večinoma ne pomagajo 
nikoli ali redkokdaj, so otroške revije (41,0 %), abecedna stavnica (49,2 %), delovni zvezki 
(63,9 %) in učbeniki (70,5 %). Ostali pripomočki, ki so jih učitelji dopisali, so bili branje 
stripov, delo s slikovnim slovarjem in gledanje krajših video posnetkov s podnapisi. Za 
razvijanje zmožnosti pisanja večina učiteljev vsako uro uporablja pesmi, ki niso vključene v 
učbenik (32,8 %), didaktične igre (36,1 %) in slikovne kartice (50,8 %). Enkrat tedensko si 
učitelji večinoma pomagajo z zvezki (41,0 %) in sami izdelajo delovne liste (45,9 %), enkrat 
na dva tedna pa uporabijo delovne liste, ki so jih našli preko drugega vira (37,7 %). Isti delež 
(26,2 %) učiteljev si pri opravljanju vaj pomaga z IKT enkrat na dva tedna oz. enkrat na 
mesec. Enkrat mesečno večina tudi vključuje slikanice (31,1 %). Pripomočki, s katerimi si 
učitelji pri poučevanju pisanja v angleščini večinoma ne pomagajo nikoli ali redkokdaj, so 
knjige za bralno značko (36,1 %), otroške revije (50,8 %), abecedna stavnica (54,1 %), 
delovni zvezki (67,2 %) in učbeniki (75,4 %). Učitelji so dopisali, da pri poučevanju pisanja 
uporabljajo tudi različna podlage, kot so npr. pesek, sol, brusni papir, kosmate žičke …, na 
podlagi katerih se učijo oblikovati črke q, w, x in y ter prerisujejo angleške besede. Na 
podlagi rezultatov sklepamo, da si slovenski učitelji večino pripomočkov za poučevanje 
branja in pisanja v angleščini poiščejo ali izdelajo sami. Med najpogosteje rabljenimi so 
namreč delovni listi, didaktične igre, slikovne kartice, pesmi, ki niso vključeni v učbenikih … 
Istočasno je raziskava pokazala, da med vsemi didaktičnimi pripomočki učitelji najredkeje 
uporabljajo učbenike in delovne zvezke. Tudi učna načrta za prvo triletje odsvetujeta uporabo 
učbenikov in delovnih zvezkov pri začetnem poučevanju angleščine (Učni načrt za tuji jezik v 
1. razredu, 2013; Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Kljub temu bi bilo 
učiteljem lahko v pomoč, če bi obstajalo gradivo, s katerim bi si lahko pomagali pri začetnem 
opismenjevanju v angleščini in bi jim pomagal sistematično načrtovati ure ter kombinirati obe 
metodi opismenjevanja. 

Namen zadnjega raziskovalnega cilja je bil ugotoviti, kaj je po mnenju učiteljev angleščine 
v 3. razredu učencem najtežje pri začetnem opismenjevanju v angleščini. Večinoma so se vsi 
učitelji strinjali, da ima večina učencev težave s pravilnim zapisom in tudi izgovarjavo 
angleških besed. Pogosto učenci namreč besede zapišejo tako, kot jih slišijo in prav tako jih 
izgovarjajo tako, kot bi jih izgovorili v slovenščini. Slednje težave so posledica transferja 
fonološkega sistema maternega jezika na tujega. Ker je slovenski jezik ortografsko plitek, je 
razmerje med črkami in glasovi v slovenščini večinoma 1:1, vendar pri angleščini (kot 
ortografsko globokem jeziku) slednje razmerje ne velja. Posledično ta razlika med jezikoma 
učencem otežuje uspešno usvajanje branja in pisanja v angleščini. Ravno zato didaktiki 
priporočajo kombiniranje obeh metod opismenjevanja in postopno razvijanje obeh zmožnosti 
(Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009). Nekateri učitelji so poročali, da učenci še nimajo 
dobro razvite grafomotorike. Menijo, da učenci še ne obvladajo zapisa črk, ki so jih že 
spoznali pri slovenščini in se zato dalj časa ukvarjajo s tem, kako bodo zapisali določeno črko. 
Posledično nimajo časa razmišljati še o tem, ali bodo pravilno zapisali angleško besedo ali ne. 

Na podlagi raziskave lahko sklepamo, da slovenski učitelji, ki poučujejo angleščino v 3. 
razredu osnovne šole, večkrat razvijajo zmožnost branja in pisanja v angleščini po načelih 
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globalne metode opismenjevanja. Kljub temu nekateri ne pozabljajo na analitično-sintetično 
metodo in jo kombinirajo s prvo ob tem, da je slednja bolj poudarjena kot druga. V prihodnjih 
raziskavah bi bilo dobro ugotoviti, kje so vzroki, da učitelji veliko pogosteje opismenjujejo po 
globalni metodi. Morda se učitelji ne počutijo kompetentni za poučevanje po analitično-
sintetični metodi, morda se jim ne zdi smiselno ločevati besed na glasove in zloge ali pa jim 
primanjkuje ustreznih didaktični pripomočkov, s katerimi bi si lahko pomagali … Poleg tega 
bi bilo zanimivo ugotoviti, ali sta ena do dve šolski uri res zadosti, da učenci usvojijo črke q, 
w, x in y. V nadaljnji raziskavi bi bilo smiselno vključiti opazovanje pouka opismenjevanja v 
angleščini v tretjem razredu. Opazovali bi lahko, katerim dejavnostim dajejo učitelji prednost, 
ko začnejo razvijati branje in pisanje ter kako jih kasneje nadgrajujejo. Obenem bi lahko 
opravili intervjuje z opazovanimi učitelji ter jih vprašali po izkušnjah, ki jih imajo z 
opismenjevanjem tretješolcev v angleščini. Povprašali bi jih o metodah in dejavnostih, ki se 
njim zdijo najučinkovitejše ter po razlogih za njihovo mnenje. Poleg tega bi lahko pregledali 
učbenike, priročnike in ostala že obstoječa gradiva, namenjena slovenskim učiteljem, ki 
poučujejo v 3. razredu. Pri slednjem bi se lahko osredinili le na to, kako je načrtovano začetno 
razvijanje branja in pisanja, katere vaje so vključene ter kateri metodi opismenjevanja sledijo. 

Pri opravljeni raziskavi bi dodali lestvice stališč, na katerih bi učitelji imeli možnost 
izraziti svoja stališča do različnih dejavnosti razvijanja branja in pisanja v angleščini. Obenem 
bi jim lahko postavili tudi nekaj trditev v zvezi z uporabo didaktičnih pripomočkov za pouk 
opismenjevanja v angleščini. S tem bi lahko natančneje izvedeli, katere dejavnosti se 
učiteljem glede na njihove izkušnje zdijo učinkovitejše ter zakaj se odločajo za določene 
pripomočke pogosteje kot za druge. Obenem bi bilo zaželeno, da bi za raziskavo pridobili 
odgovore še več učiteljev, ki poučujejo angleščino v 3. razredu, da bi imeli še več podatkov za 
primerjavo. 
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PRILOGA 1 – VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

sem Julija Kokalj, študentka Pedagoške fakultete. V okviru magistrske naloge sem 
oblikovala vprašalnik, s katerim bi rada izvedela, na kakšen način učitelji v 3. razredu 
osnovne šole načrtujejo in izvajajo začetno opismenjevanje v angleškem jeziku. Vprašalnik je 
večinoma sestavljen iz vprašanj z danimi možnimi odgovori ter iz ocenjevalnih lestvic, zato 
ne bo vzel veliko časa. Vaši odgovori so anonimni; podatki bodo uporabljeni zgolj v 
raziskovalni namen. Vsem se že naprej zahvaljujem za sodelovanje v raziskavi. 

 

1. Koliko let poučujete angleščino na razredni stopnji? 

a. 0 – 5 let 

b. 6 – 10 let 

c. 11 – 15 let 

d. 15 let ali več 

 
2. Približno koliko šolskih ur porabite za poučevanje črk Q, W, X in Y? 

a. 0 šolskih ur 

b. 1 – 2 šolski uri 

c. 3 – 4 šolske ure 

d. 5 – 6 šolskih ur 

e. Več kot 6 šolskih ur 

 
3. Na kakšen način predstavite črke, ki jih v slovenski abecedi ne poznamo? (Možnih 

je več odgovorov.) 

a. Predstavitev izgleda tiskane črke. 

b. Vlečenje potez tiskane črke. 

c. Zapisovanja tiskane črke na večji format. 

d. Zapisovanje tiskane črke v zvezek. 

e. Predstavitev izgleda pisane črke. 

f. Vlečenje potez pisane črke. 

g. Zapisovanje pisane črke na večji format. 

h. Zapisovanje pisane črke v zvezek. 

i. Prepoznavanje črke v besedi. 

j. Prepoznavanja glasu črke. 

k. Izgovarjava črke. 

l. Drugo: ___________________ 

 

 ANALITIČNO – SINTETIČNA METODA poudarja poznavanje razmerja med črko 
in glasom. 

 GLOBALNA METODA poudarja poznavanje besede kot celote. 
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4. Označite, kako pogosto se odločate za določeno metodo opismenjevanja v 

angleščini? 

 

5. Označite, kako pogosto izvajate določeno vajo za začetno branje v angleščini. 

 Vsako uro 
Enkrat na 

teden 

Enkrat na 
dva tedna 

Enkrat na 
mesec 

Enkrat na 
dva 

meseca 

Nikoli ali 
redkokdaj 

Analitično 
– sintetična 
metoda  

    

  

Globalna 
metoda     

  

 Vsako uro 
Enkrat na 

teden 

Enkrat na 
dva tedna 

Enkrat na 
mesec 

Enkrat na 
dva 

meseca 

Nikoli ali 
redkokdaj 

Povezovanje 
glasov s 
črkami 

    

  

Zlogovanje     

  

Prepoznavanje 
začetnih 
glasov 

    

  

Prepoznavanje 
zadnjih glasov     

  

Prepoznavanje 
števila glasov 
v besedi 

    

  

Prepoznavanje 
glasov v 
sredini besede 

    

  

Deljenje 
besed na 
glasove 
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6. Navedite aktivnosti, ki niso bile naštete med možnostmi in jih pogosto izvajate pri 

pouku začetnega branja v angleščini? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
7. Označite, kako pogosto uporabljate določen didaktičen pripomoček pri pouku 

začetnega branja v angleščini? 

Iskanje rim     

  

Prepoznavanje 
besed kot 
celote 

    

  

Glasno branje     

  

Tiho branje     

  

 Vsako uro 
Enkrat na 

teden 

Enkrat na 
dva tedna 

Enkrat na 
mesec 

Enkrat na 
dva 

meseca 

Nikoli ali 
redkokdaj 

Učbenik     

  

Delovni 
zvezek 

    

  

Zvezek     

  

Delovni 
list, ki sem 
ga izdelal/-
a sam/-a  
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Delovni 
list, ki sem 
ga našel/-a 
preko 
drugega 
vira 

    

  

Pesmi, ki 
niso 
vključene v 
učbenik 

    

  

Slikanice     

  

Otroške 
revije 

    

  

Knjige za 
angleško 
bralno 
značko 

    

  

Branje ob 
pomoči 
IKT 

    

  

Opravljanje 
vaj ob 
pomoči 
IKT 

    

  

Didaktične 
igre 

    

  

Slikovne 
kartice 

    

  

Abecedna 
stavnica 
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8. Ali za poučevanje začetnega branja v angleščini uporabljate še kateri drugi 

didaktični pripomoček? Če da, napišite katerega in kako pogosto? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Označite, kako pogosto izvajate določeno vajo za začetno pisanja v angleščini? 

 Vsako uro 
Enkrat na 

teden 

Enkrat na 
dva tedna 

Enkrat na 
mesec 

Enkrat na 
dva 

meseca 

Nikoli ali 
redkokdaj 

Prepisovanje 
besed / krajših 
povedi 

     

 

Dopolnjevanje 
manjkajočih 
črk v besedi 

     

 

Dopolnjevanje 
manjkajočih 
besed v 
besedilu 

     

 

Sestavljanje 
pomešanih črk      

 

Zapisovanje 
besed / krajših 
povedi 

     

 

Pisanje besed 
/ krajših 
povedi po 
nareku 

     

 

Ustvarjanje 
slovarčka      

 

Pisanje 
besedila po 
danem vzorcu 
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10. Navedite aktivnosti, ki niso bile naštete med možnostmi in jih pogosto izvajate pri 

pouku začetnega pisanja v angleščini? 

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
11. Označite, kako pogosto uporabljate določen didaktičen pripomoček pri pouku 

začetnega pisanja v angleščini? 

 

Opisovanje 
sebe, družine, 
živali … 

     

 

Pisanje vabil, 
razglednic …      

 

Pisanje krajših 
zgodb      

 

 Vsako uro 
Enkrat na 

teden 

Enkrat na 
dva tedna 

Enkrat na 
mesec 

Enkrat na 
dva 

meseca 

Nikoli ali 
redkokdaj 

Učbenik       

Delovni 
zvezek 

      

Zvezek       

Delovni 
list, ki sem 
ga izdelal/-
a sam/-a 
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12. Navedite aktivnosti, ki niso bile naštete med možnostmi in jih pogosto izvajate pri 

pouku začetnega pisanja v angleščini? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Delovni 
list, ki sem 
ga našel/-a 
preko 
drugega 
vira 

      

Pesmi, ki 
niso 
vključene v 
učbenik 

      

Slikanice       

Otroške 
revije 

      

Knjige za 
angleško 
bralno 
značko 

      

Opravljanje 
vaj ob 
pomoči 
IKT 

      

Didaktične 
igre 

      

Slikovne 
kartice 

      

Abecedna 
stavnica 
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13. Kaj je po vašem mnenju najtežje učencem pri začetnem pisanju in branju v 

angleščini? 

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


