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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Pripovedovanje zgodb po kriteriju koherentnosti in kohezivnosti 

ter vpliv družinskega branja na govorno-jezikovni razvoj otrok je razdeljeno na dva dela: 

teoretičnega in empiričnega.  

V teoretičnem delu sem opredelila jezik in govor, iskala odgovore o razvoju govora v 

različnih teorijah, opredelila predjezikovno in jezikovno obdobje, ugotavljala, kateri so 

najpomembnejši dejavniki govornega razvoja in opisala potek pripovedovanja zgodb, na 

katerega vpliva tudi družinsko branje.  

Bistvo diplomskega dela je bilo ugotoviti, kako otroci med drugim in petim letom starosti 

pripovedujejo zgodbe po kriteriju koherentnosti (vsebinske ravni) in kohezivnosti (popolne 

oblikovne ravni). Kriterij pripovedovanja zgodb sem povzela po L. Marjanovič Umek (2004). 

Z njim sem ugotavljala razvojne ravni pripovedovanja zgodb. Zanimalo me je, ali se 

pojavljajo razlike v pripovedovanju glede na spol in načini spodbujanja otrokovega govornega 

razvoja v domačem okolju.  

Rezultati raziskave so pokazali, da starejši otroci pripovedujejo vse bolj koherentne zgodbe, 

ne pa tudi kohezivnejših. Do starosti treh let se razlike glede na spol ne pojavljajo, kasneje pa 

se pojavijo, in sicer v prid dečkom. Predvsem so boljši po kriteriju koherentnosti oz. 

pripovedovanju zgodbe kot vsebinske celote in oblikovanju logičnega zaključka zgodbe. 

Ključne besede: jezik, govor, pripovedovanje zgodb, koherentnost, kohezivnost, spol, 

družinsko branje  



 
 

ABSTRACT 

This diploma thesis titled Storytelling by Principles of Coherence and Cohesiveness and the 

Impact of Family Reading on the Child 's Speech and Language Development is divided into 

two parts: theoretical and empirical. 

The theoretical part defines language and speech, searches for the answer about speech 

development by different theories, determines the pre-production and the production stage in 

speech, searches for the fundamental factors of the speech development and describes the way 

how to tell stories, which is influenced also by family reading. 

The basic goal of this diploma thesis is to find out how children aged between two and five 

tell stories taking into account the criterion of coherence (content level) and cohesion 

(grammatical level). This study summarizes the criterion of L. Marjanovič Umek (2004). It is 

used to discover different development levels in storytelling. It searches for differences in 

storytelling regarding sex and the ways of language stimulation by the family of the narrator.  

 

The results show that the stories narrated by older children are more coherent, however not 

more cohesive. The study doesn’t reveal the differences between storytellers up to three-

years-old regarding their sex, later on the boys are better considering the criterion of 

coherence i.e. telling story as the whole and inventing logical ends of stories. 

 

Keywords: language, speech, storytelling, coherence, cohesiveness, sex, family reading 
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UVOD 

Govor je zelo pomemben v človekovem razvoju. L. Marjanovič Umek govoru določi dve 

funkciji: individualno in družbeno. Individualna funkcija govora je oblikovanje človeka kot 

posameznika. Pri družbeni funkciji govora pa gre za vzpostavljanje komunikacije z okolico 

(Marjanovič Umek, 1990, str. 11).  

 

Za uspešno komunikacijo, se mora otrok naučiti slovničnih in pragmatičnih pravil govora, ki 

skupaj sestavljajo jezikovno zmožnost govorca (Kranjc, 1999). 

Otrokov govor se najintenzivneje razvija v predšolskem obdobju. L. Marjanovič Umek, S. 

Kranjc in U. Fekonja (2006) govor razdelijo na predjezikovno in jezikovno obdobje. Ločnica 

oz. meja med tema obdobjema je po njihovem mnenju prva beseda. Dojenčki oz. malčki 

razumejo malo besed, saj se njihovo besedišče še razvija. V predjezikovnem obdobju ima zato 

velik pomen pri njihovem sporazumevanju telo in govorica telesa. V jezikovni fazi otrok že 

sprejema besede in slovnična pravila. 

S poslušanjem in pripovedovanjem zgodb otroci vstopajo v svet, ki jim pomaga poiskati 

odgovore na vprašanja, pomaga jim razumeti njih same in tudi dogodke, ki jih brez pravljic in 

pravljičnih junakov ne bi zmogli razumeti. Otrokom omogočajo razlikovati med realnim in 

domišljijskim svetom in jim pokažejo smisel vrednot (pravica, krivica, sovraštvo, ljubezen 

…). Pripovedovanje zgodb pa je hkrati tudi način spodbujanja razvoja govora otrok. Z 

branjem širimo besedišče in ko imamo besede, zmoremo ubesediti tudi najgloblja čustva in 

misli, zato naj predšolsko obdobje ostane pravljično – v vrtcu in doma. 

V empiričnem delu diplomskega dela, sem odgovarjala na vprašanja, ali se v pripovedovanju 

različno starih otrok pojavljajo razlike po kriteriju koherentnosti in kohezivnosti in na kakšen 

način starši spodbujajo govorni razvoj otrok. 
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 JEZIK IN GOVOR 

1.1.1 Jezik 

Jezik je sistem zunaj nas, ki vsebuje besedišče, pravila združevanja besed, pisavo in 

fonologijo. Je sredstvo, s katerim se izražamo. Jeziki so si med seboj različni. F. de Saussure 

(1997; v Skubic, 2004, str. 9) jezik loči od govora, s tem pa razmeji tudi družbeno od 

individualnega, bistveno od drugotnega in bolj ali manj naključnega. Pravi, da jezik ni 

funkcija govorca, je le proizvod, ki ga posameznik sprejme pasivno, medtem ko gre pri 

govoru za individualno dejanje volje in razuma, v katerem moramo razlikovati: kombinacije, 

s katerimi govorec uporablja jezikovni kod, da izrazi svoje misli, in psihofizični mehanizem, 

ki govorcu omogoča, da te kombinacije povnanji. Možgani so tisti, ki nam dajo pulz, da nekaj 

razumemo (prav tam). 

Po de Saussurju (1997; v Skubic, 2004, str. 9) je torej jezik družbeni del govorice, ki se ne 

podeduje, in nam sam po sebi ni prirojen pač pa se ga mora vsak posameznik priučiti. Zato ga 

sami ne moremo niti ustvariti niti spremeniti; obstaja samo po nekakšni pogodbi med člani 

skupnosti. Z učenjem jezika spoznamo njegovo delovanje. Otrok si ga prisvaja postopoma. 

Jezik je torej nekaj samostojnega, tako tudi tisti, ki jim je bila odvzeta raba govora, ohranijo 

jezik, če le razumejo glasovne znake, ki jih slišijo (prav tam).  

F. de Saussure poimenuje jezik kot sistem simbolov in znakov, ki ga uporablja določena 

skupina ljudi na določenem območju. Pri rabi jezika se držijo določenih konvencionalnih 

pravil, ki veljajo za vse člane skupnosti. Ti jezikovni znaki so v bistvu psihični, kljub temu pa 

niso abstrakcije, so realnosti, katerih sedež je v možganih. Pisava daje jezikovnim znakom 

otipljivost, medtem ko govornih dejanj ni moč v celoti posneti. Pri izgovorjeni besedi je 

namreč toliko dejavnikov, neskončnih mišičnih gibov, katere je težko spoznati ali ponazoriti. 

V nasprotju s tem je v jeziku še slušna podoba, katero je nemogoče prenesti v vidno podobo 

(de Saussure, 1997; v Skubic, 2004, str. 10). 
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Mišljenje in jezik sta medsebojno povezana. Psihologi, filozofi in jezikoslovci govorijo o treh 

različnih povezavah: 

– Jezik in mišljenje sta popolnoma ločena in odvisna drug od drugega. Tukaj 

znanstveniki govorijo o odvisnosti jezika od mišljenja. Jezik je sredstvo mišljenja. 

Misli ubesedimo z jezikom.  

– Mišljenje in jezik sta identična – način uporabe jezika je tisti, ki določa način 

mišljenja.   

– Mišljenje in jezik sta v medsebojni odvisnosti in sta enakovredna – jezik je običajni 

del procesa mišljenja. Da bi razumeli jezik, je potrebno misliti (Skubic, 2004, str. 10). 

1.1.2 Govor 

Govor je za razliko od jezika psihofizičen, sekundaren, naključen. Je individualno dejanje 

volje in razuma, je individualna raba jezika. Za govor potrebujemo jezik.  

L. Marjanovič Umek dodeli govoru dve funkciji: individualno in družbeno. Pri individualni 

funkciji govora gre za oblikovanje človeka kot posameznika, individuuma. Družbena funkcija 

govora pa je vzpostavljanje komunikacije z okolico (Marjanovič Umek, 1990, str. 11). 

L. Marjanovič Umek v knjigi Mišljenje in govor predšolskega otroka navaja nekaj definicij 

govora. Po Titonu (1977; v Marjanovič Umek, 1990, str. 11) gre pri govoru za prenašanje 

sporočil, ki omogočajo funkcionalno organizirane sposobnosti fiziološko-psihološke narave. 

S. Vasić (1980; v Marjanovič Umek, 1990, str. 11) pravi, da je govor pomemben za 

socializacijo posameznika in pri oblikovanju osebnosti. Po njegovem razmišljanju je govor 

naučeno vedenje, ki rabi lastnemu izražanju in komuniciranju. Francoski avtorji P. Brunet, M. 

Pagè in R. Joly definirajo govor kot mentalno sposobnost, ki omogoča uporabo simbolnih 

sistemov, kot je jezik (Marjanovič Umek, 1990, str. 11). 

1.2 TEORIJE GOVORNEGA RAZVOJA 

S. Kranjc pravi, da na razvoj govorne zmožnosti vplivata dve nasprotni si sili, in sicer narava 

(prirojene predispozicije) ter vzgoja (izkušnje). Kadar govorimo o vzgoji, govorimo o govoru, 

ki ga otrok sliši in ga tudi uporabi kot vhodni podatek. S to besedno zvezo S. Kranjc hkrati 

zajame jezikovno dejavnost, ki obdaja otroka in njegovo aktivno udeležbo v procesu učenja 

jezika. Na drugi strani pa je narava tista, ki nam da posebne mehanizme in prirojeno 

jezikovno znanje za razvoj govora (Kranjc, 1999, str. 25). 
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L. Marjanovič Umek (1990, str. 11) proučuje razvoj govora v odvisnosti od mišljenja. 

Sprašuje se, ali je otrok le nemočno bitje, ki je odvisno od vzgoje in učenja odrasle osebe ali 

imajo otroci prirojeno sposobnost komuniciranja. Pravi, da nam nobena od teorij ne ponuja 

konkretnih odgovorov na to vprašanje. 

Medtem pa D. Skubic (2004, str. 32) navaja rezultate raziskave Golda s sodelavci (1998; v 

Kranjc, str. 31), s katero so ugotavljali, kateri od dejavnikov je pri učenju jezika 

pomembnejši: ali so to predispozicije za učenje jezika ali kontekst govornega položaja. 

Rezultati so pokazali, da bi proces učenja jezika brez predispozicij trajal večno, zelo težko pa 

se je naučiti jezika brez ustreznega konteksta. 

Tudi S. Kranjc (1999, str. 25) je mnenja, da sta obe komponenti pomembni za razvoj 

jezikovne zmožnosti. Izkazalo se je, da se posamezne teorije in njihovi raziskovalci bolj 

posvečajo enemu ali drugemu polu. Razvojni psihologi in psiholingvisti so sklenili splošni 

dogovor, da je jezik produkt prirojenega in vzgoje; različni pristopi se med sabo razlikujejo le 

v tem, kateremu dejavniku dajejo večji pomen. 

D. Skubic (2004, str. 32) razdeli teorije govornega razvoja na nativistične in empiristične – v 

novejši literaturi na nativistične in interakcijske. 

1.2.1 Teorija N. Chomskega 

Je utemeljitelj nativistične teorije. Nativisti poimenujejo jezikovno zmožnost kot biološki 

organ. Nastanek te teorije preučuje več disciplin: jezikoslovje (izdeluje eksplicitne opise 

jezikovnega znanja), psiholingvistika (išče kognitivne mehanizme, ki otroku pomagajo 

oblikovati lastno slovnico) in nevrolingvistika (preverja kako se predlagana vsebina utvarja v 

nevronski mreži možganov). Teza nativistične teorije je, da otrok pridobi jezik govornega 

okolja s pomočjo dednega mehanizma. To pomeni, da je govor prirojen. Okolje je tisto, ki 

sproži mehanizme, zapisane v možganih. Chomsky pravi, da je govor splošna in univerzalna 

lastnost človeške vrste in da je človeški govor specifičen. Po njegovem se vsak otrok rodi z 

znanjem univerzalne slovnice, zato se kaj hitro lahko nauči tujih jezikov. Otrok mora usvojiti 

oz. se naučiti slovnico jezika svojega govornega okolja. Chomsky trdi, da se vsi otroci naučijo 

temeljne strukture jezika do petega leta, ne glede na razlike v inteligentnosti in okolje, ki jih 

obkroža. Okolje ima po njegovem mnenju le vlogo katalizatorja, ki poganja govorni organ, 

katerega ima vsak v sebi. Nativistična teorija torej zagovarja pomen biološkega, prirojenega. 

Velik pomen pri razvoju govora ima dozorevanje. Znanstveniki, ki sprejemajo domnevo o 

vrojeni univerzalni slovnici, si zastavljajo vprašanje, ali so otroku že ob rojstvu dana vsa 
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načela in parametri univerzalne slovnice, ki se odpro šele, ko posameznik doseže ustrezen 

nivo kognitivne zrelosti (npr. spomin), ali pa se ti parametri in načela oblikujejo in pojavljajo 

tekom umskega razvoja (Skubic, 2004, str. 32–35). 

Njegovo stališče predstavlja napredek v teoriji razvoja jezika, saj so bili pred njim mnenja, da 

je govor v zgodnjem obdobju le nepravilen posnetek govora odraslih. N. Chomsky pa je 

pokazal in dokazal, da je učenje jezika proces učenja pravil z lastno aktivnostjo otroka. 

Prirojeni so le tisti vidiki, ki so za vse jezike podobni oziroma enaki, te so ocenili za 

najpomembnejše in osrednje. Otrok od okolice sliši nepopolne in slovnično nepravilne izreke. 

Ko govorimo, delamo velikokrat napake, ki se jih sploh ne zavedamo. Otrok mora svoje 

védenje o jeziku zgraditi na podlagi teh napačnih in nepopolnih informacij. In pri tem mu po 

mnenju Chomskega pomagajo prirojeni mehanizmi, ki kljub vsem tem težavam zagotavljajo 

jezikovni razvoj. Jezik opiše kot vrsto pravil, ki jih mora otrok odkriti. Otrok sam odkriva ta 

pravila in jih prireja svojim zmožnostim, dokler jih preoblikuje v takšna kot veljajo za govor 

odraslih (Kranjc, 1990, str. 27). 

L. Marjanovič Umek (1990, str. 13) teorijo N. Chomskega poimenuje generativno-

transformacijska teorija. Jezik je torej prirojena struktura, otrok mora govor slišati, okolje je 

tisto, ki ga aktivira. Razvojna psihologija si zastavlja vprašanja odnosa med govornim 

razvojem in celotnim razvojem otroka, in kakšne so razvojne značilnosti govornega razvoja v 

primerjavi z razvojem drugih duševnih funkcij. Na ta vprašanja teorija N. Chomskega ne daje 

ustreznih odgovorov. 

1.2.2 Piagetov pristop 

Jean Piaget je prišel do ugotovitve, da za jezikovni razvoj ne obstajajo posebni mehanizmi, 

pač pa je ta močno povezan s kognitivnim razvojem posameznika. Kognitivni razvoj vidi 

Piaget kot rezultat otrokovega raziskovanja sveta s pomočjo senzomotoričnih mehanizmov 

čutil. Z vidom, dotikom, vonjem in z okusom. Z lastnim raziskovanjem in spoznanji, ki jih na 

ta način otrok pridobi, izdela informacije o delovanju sveta okoli njega. Začetne ideje ga 

pripeljejo do abstraktnega védenja, katerega del je tudi jezikovno védenje (Skubic, 2004, str. 

35). 

Piaget (1967; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 13) meni, da otrok v obdobju zaznavno-

gibalne stopnje v razvoju mišljenja, razvije osnovne pojme, kasneje rabi besede oziroma 

imena za predmete, ljudi, dogodke. Dokler otrok ne razvije predstavnih shem, to je do 

drugega leta starosti, ima zelo omejene govorne zmožnosti. Prve besede začne otrok govoriti, 
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ko razvije sposobnost stalnosti predmeta. Otrokova govorna zmožnost se razvija vzporedno z 

razvojem semiotičnih zmožnosti. Otrokov besednjak začne hitro naraščati po osemnajstem 

mesecu (prav tam). 

1.2.3 Kognitivne teorije 

Pri kognitivnih teorijah govornega razvoja gre za razvoj pojmov. Otrok izraža in tudi razume 

le tiste pojme, ki jih je usvojil z lastnimi miselnimi predstavami. Avtorji kognitivnih teorij 

menijo, da govorni razvoj temelji na razvoju mišljenja (Marjanovič Umek, 1990, str. 13). 

J. Piaget v svoji teoriji spoznavnega razvoja o govoru razpravlja z vidika razvoja miselnih 

procesov. Po njegovem je mišljenje tisto, ki omogoča razvoj govora. Piaget meni, da imajo 

logične operacije korenine v akcijah, ki se ponotranjijo v miselne procese (Marjanovič Umek, 

1990, str. 51). 

Prvi dve leti kognitivnega razvoja Piaget imenuje zaznavno-gibalna oz. senzo-motorna faza 

razvoja mišljenja. Za to fazo je značilno, da otrok z zaznavanjem in lastnim gibanjem 

spoznava svet, ga raziskuje, interpretira in razume. J. Piaget je to fazo razdelil na šest stopenj; 

od enostavnih gibalnih odgovorov, do bolj zapletenih, premišljenih, simbolnih aktivnosti 

(Marjanovič Umek, 1990, str. 32). 

Tabela 1: Stopnje v zaznavno-gibalni fazi razvoja mišljenja (Marjanovič Umek, 1990, str. 32–

35) 

Stopnja Starost Opis stopnje 

 

 

Diferenciacija refleksov 

 

Od 0 mesecev do 1 meseca 

Otrok se rodi z nekaterimi 

refleksi: sesalni, prijemalni… 

V prvem mesecu po rojstvu 

pa začne spreminjati 

refleksne odgovore tako, da 

jih bolj prilagodi okolici. 

 

Razvoj prvega prilagajanja – 

akcijski vzorec 

 

Od 1 meseca do 4 mesecev 

Za to stopnjo so značilne 

primarne krožne reakcije. 

Otrok s svojim telesom 

raziskuje, uspehi so mu v 

zadovoljstvo, zato jih 
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ponavlja. Otrok že koordinira 

po dve aktivnosti hkrati. 

Stekleničko nese v usta in 

hkrati sesa, se obrne za 

zvokom (ne vedno v pravo 

smer) in vidi predmet, se ga 

poskuša dotakniti (navadno 

še neuspešno). 

 

Razvoj akcijskih vzorcev z 

zunanjim svetom 

 

Od 4 do 8 mesecev 

V ospredju je tisto, kar otrok 

vidi. Za to stopnjo so 

značilne sekundarne krožne 

reakcije. Tudi te reakcije 

otrok ponavlja, rezultati mu 

sprožajo zadovoljstvo. Z 

njimi otrok odkriva zvezo 

med lastno aktivnostjo in 

rezultatom te aktivnosti.  

V tem obdobju se razvije tudi 

žgečkljivost. Posledica tega 

je smeh in hihitanje.  

 

Nove prilagoditve in 

pričakovanja 

 

Od 8 do 12 mesecev 

V tem obdobju otrok začenja 

razumeti pomen stalnosti oz. 

konstantnosti predmeta. 

Razume, da predmet še 

vedno obstaja, čeprav ga 

trenutno ne vidi. Tukaj pride 

do usklajevanja več 

podobnih akcijskih vzorcev. 

Otrok si v tem obdobju že 

postavi cilj in ga tudi doseže. 

Če npr. želi predmet, ki je na 

drugi strani prostora, 

zanemari vse ostale stvari na 
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poti, ker sledi svojemu cilju. 

Otrok do enega leta že 

predvideva posledice oz. 

dogodke, ki sledijo nekemu 

vedenju.  

 

Nova spoznanja, pridobljena 

ob aktivnem 

eksperimentiranju 

 

Od 12 do 18 mesecev 

Njegovo preizkušanje in 

raziskovanje je vezano na 

terciarne krožne reakcije. 

Otrok raziskuje po vzoru 

poskusi in napake. Piaget 

otroke v tem obdobju 

poimenuje mali raziskovalci, 

ker iščejo nove poti in 

sredstva za dosego cilja.  

 

Nova spoznanja, pridobljena 

ob miselnih kombinacijah oz. 

zvezah  

 

Od 18 do 24 mesecev 

Otrok ni le fizično aktiven, 

temveč pridobiva spoznanja 

tudi z miselno aktivnostjo. 

Opazen je postopen razvoj 

notranjih miselnih predstav. 

V tem obdobju je otrok 

zmožen pretvarjanja. 

Pretvarja se, da spi, da je 

bolan, da vozi avto… 

 

1.2.4 Behaviorizem oz. vedenjske teorije 

Behavioristične teorije, katerih predstavnik je B. F. Skinner (1904–1990), vidijo v jeziku eno 

od oblik vedenja, ki jih pridobimo s klasičnim pogojevanjem. Zelo majhen pomen pripisujejo 

prirojenosti. Prirojena naj bi bila le sposobnost učenja. Otrok se nauči jezika s posnemanjem 

govora odraslih, za primerne in dobre približke je nagrajen. Za behavioriste je otroški govor 

nepopolna, neizdelana, nedosledna inačica govora odraslega. Govor se pri otroku izpopolni 

prav z nagradami, popravljanjem in spodbudami, ki jih prejme iz okolja. Behavioristične 

teorije so do zaključkov svojih preučevanj prišle z beleženjem, kdaj in koliko je otrok v 

spontani rabi jezika izrekel v različnih časovnih obdobjih. Za Skinnerja je jezik zbirka navad, 
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ki jih otroci pridobijo in si jih priučijo s posnemanjem okolja v katerem živijo. Védenje o 

jeziku torej ne obstaja, izključene so tudi vse intelektualne aktivnosti. Besedno obnašanje je 

odgovor na dražljaje, odvisno od zunanjih in notranjih dejavnikov glede na okoliščine govora 

(Skubic, 2004, str. 36). 

Skinner (1957; v Kranjc, 1990, str. 26) je trdil, da je jezik sestavljen iz enot, s katerimi lahko 

sestavljamo nove kombinacije. 

Vedenjska teorija razlaga učenje govora po modelu: dražljaj – odgovor – okrepitev – 

posplošitev, pri čemer je okrepitev vedno socialne narave. Predstavniki te teorije govor 

imenujejo kot motorično reakcijo, ki poteka s tako imenovanimi »eho« odgovori. Otrok 

posnema besede staršev oz. odraslih oseb, ki z njim govorijo, če so njegove besede blizu 

prvotnemu dražljaju, je otrok nagrajen. Govor poteka tudi z naključno izgovorjenimi 

besedami otroka, ki sprožijo reakcijo oz. odgovor staršev. Če ta odgovor zadovolji otrokove 

potrebe, jih bo z veseljem ponavljal (Marjanovič Umek, 1990, str. 12). 

Prav zaradi teh strogih stališč je behavioristična teorija prejela veliko kritik.  

D. Skubic piše, da se predstavniki te teorije niso zavedali mentalnih procesov, strategij in 

lastnega poseganja otrok v izgradnjo svojega obnašanja (Skubic, 2004, str. 37). 

Tudi Chomsky je leta 1959 napisal kritiko behaviorističnemu pristopu, Skinnerjevi knjigi 

Govorno vedenje, češ da se govora ne da naučiti samo po modelu  dražljaj – odgovor – 

okrepitev – posplošitev. Pravi, da to ni edini način za učenje jezika. S tem načinom se otroci 

sicer naučijo nekaj besed, v svojem govoru pa tvorijo stavke in povedi, ki jih še nikoli niso 

slišali (Skubic, 2004, str. 37). 

Z načelom okrepitve ne moremo v celoti razložiti govornega razvoja, predvsem sintakse 

govora, hkrati pa govora ne moremo zožiti v zgolj naučene sheme in zanikati njegovo 

ustvarjalno komponento (Marjanovič Umek, 1990, str. 12). 

1.2.5 Biološke teorije 

Te teorije so popolno nasprotje vedenjskim teorijam. Po ugotovitvah teh teorij so govorne 

strukture prirojene. Tisto, kar določa razvojne oblike spoznavanja in govora, je biološka 

osnova. Kot kritiko vedenjski teoriji navajajo spoznanje, da čeprav se otrok uči s 

posnemanjem, predvsem prvih in zgodnjih besed, to ne pomeni, da se je naučil govoriti. Otrok 

vendarle živi v socialnem okolju in posluša govor odraslih (Marjanovič Umek, 1990, str. 12). 
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Vedenjske teorije kritizira H. Bee (1975; v Marjanovič Umek, 1990, str. 12–13), ko navaja, da 

je otrokov govor ustvarjalen, kar se kaže pri oblikovanju otrokovih stavkov. Ti niso vedno 

podobni stavkom odraslih. Otroci uporabljajo svoja pravila. Stavke odraslih otrok prilagodi 

svoji slovnici in svojim zmožnostim ter stopnji lastne zrelosti. Ugotavlja še, da če bi se otroci 

učili le s posnemanjem, bi znali govoriti le pogovorni jezik, saj starši v svojem okolju 

običajno ne govorijo knjižni jezik (prav tam). 

1.2.6 Družbenointerakcijske teorije 

J. Austin in J. Searle poudarjata funkcionalno rabo jezika. Razvila sta teorijo govornih dejanj. 

Govorno dejanje J. Austin razčleni na tri dejanja: 

– lokucijsko dejanje oz. lokucija: dejanje izrekanja. To dejanje zajema še tri poddejanja, 

in sicer artikulacijo glasov določenega jezika (fonetično), izražanje besed in stavkov 

na osnovi slovnice in slovarja jezika (fatično) ter izražanje besed oz. stavkov z 

referenco in smislom (retično), 

– ilokucijsko dejanje oz. ilokucija: dejanje vplivanja, 

– perlokucijsko dejanje oz. perlokucija: dejanje učinkovanja (Austin, 1962; v Skubic, 

2004, str. 37). 

Predstavniki te teorije torej zagovarjajo mnenje, da otroci jezik oblikujejo v procesu 

interakcijske izmenjave (Kranjc, 1998; v Skubic, 2004, str. 37).  

Tudi J. Bruner, predstavnik družbenointerakcijske teorije trdi, da je strukturo družbene 

interakcije mogoče prenesti v jezikovno. Otrok se uči že iz prvih pesmi, deklamacij, igric, ki 

so usmerjene vanj (1983; v Skubic, 2004, str. 37). 

Bruner govor opredeli kot socialno dejavnost, otrok komunicira že v prvih mesecih življenja. 

Meni, da imajo otroci predispozicijo za učenje jezika, velik pomen pa dajejo izkušnjam z 

odraslimi govorci v spontanih in manj spontanih dejavnostih. Otroci v komunikaciji rabijo 

povratno informacijo oziroma modele (1983; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 14). 

1.2.7 Sociolingvistična smer 

D. Hymes in W. Labov prinašata kritiko N. Chomskemu. Po njunem mnenju jezik ni 

monolitičen in se ga ne da kar omejiti na sistem pravil. Predvsem W. Labov poudarja pomen 

ter vpliv socialnih in socioloških dejavnikov, kot so družina in družba, na otrokovo besedno 

izražanje. Ne strinja se s tem, da lahko merimo jezikovno kompetenco s testi oz. testnimi 
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situacijami. Meni še, da vsak otrok do petega leta obvlada koherenten in kompleksen 

jezikovni sistem, če le ni mentalno zaostal (Skubic, 2004, str. 38). 

1.3 RAZVOJ GOVORA 

Med branjem in preučevanjem različnih teorij, ki preučujejo govorni in jezikovni razvoj 

ugotovimo, da je skoraj nemogoče najti odgovore na vsa vprašanja o razvoju govora v eni 

sami teoriji. Vsaka teorija zagovarja oziroma poudarja določeno področje, najsi bodo to 

prirojene predispozicije ali socialne interakcije, torej narava ali vzgoja. Vse te teorije pa 

ugotavljajo, da je govor edinstven produkt posameznika.  

Človeški možgani vsebujejo več področij, ki so povezana z izražanjem in govornim 

razumevanjem. Leva možganska hemisfera je tisti del možganov, v kateri se pri večini ljudi 

nahajajo primarna področja, ki nadzorujejo jezikovno procesiranje. Po preučevanju 

posameznikov s poškodbami možganov so ugotovili, da sta v možganih dve pomembnejši 

področji, ki sta povezani z govornim razvojem. Kadar je poškodovano eno od teh dveh 

področij, so bolniki sicer zmožni razumevanja, niso pa zmožni tekoče rabe govora, čemur z 

drugo besedo pravimo izrazna afazija. Ob tem pojavu je prizadeto t. i. Brocovo področje v 

levem frontalnem režnju. Kadar pa se zdi govor vsaj na videz tekoč, vendar vsebuje 

nesmiselne besede ali besede brez pomena in je hkrati motena tudi sposobnost razumevanja 

govora drugih, govorimo o receptivni afaziji. Takrat je prizadeto Wernickovo področje, ki se 

nahaja v temporalnem režnju leve hemisfere (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 10–11).  

V nadaljevanju so navedeni pomembni mejniki v otrokovem govornem razvoju. 

Tabela 2: Mejniki v otrokovem govornem razvoju (Marjanovič Umek idr., 2006, str.) 

Starost Vokalizacija in govor 

Novorojenček – Preferira človeški glas. 

– Razlikuje med glasovi. 

– Razlikuje svoj govor od govora 

drugih. 

– Joka. 

Od 1 meseca do 5 mesecev – Razlikuje med samoglasniki. 

– Gruli. 

– Vokalizira dva ali več glasov. 

– Beblja (združi soglasnik in 
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samoglasnik). 

– Naredi govorni obrat. 

Od 6 do 12 mesecev – Čeblja in ponavlja posamezne zloge. 

– V namene komunikacije rabi geste. 

– Razume več besed. 

– Izpolni enostavne naloge. 

Od 12 do 18 mesecev – Govori enobesedne izjave. 

– Razume več kot 50 besed. 

– Združi samostalnik in glagol. 

Od 18 do 24 mesecev – Naredi velik skok v razvoju 

besednjaka. 

– Začne oblikovati dvobesedne izjave. 

– Z besedami izraža čustva. 

– Rabi telegrafski govor. 

Od 2 let in 6 mesecev do 5 let – Govori večbesedne izjave. 

– Usvaja nova slovnična pravila. 

– Oblikuje nikalne in vprašalne izjave. 

– Besednjak še naprej narašča. 

– Rad ima humor in metafore. 

– Kaže napredek v sporazumevalnih 

spretnostih in drugih oblikah 

pragmatične rabe govora. 

– Govor je razumljiv in tekoč. 

– Pripoveduje zgodbe. 

6 let in več – Kaže metajezikovno zavedanje. 

– Oblikuje celovite stavke. 

– Govor rabi v različnih govornih 

položajih. 

 

Kronološki prikaz govornega razvoja temelji na ugotovitvah slovenskih in tujih raziskav. Med 

razvojem govora pa se sočasno prepletajo še druga področja otrokovega razvoja: spoznavno 

(mišljenje, govor), čustveno, socialno in gibalno, zato je potrebno upoštevati individualne 

razlike med otroki (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 8–11). 
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L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006) razdelijo govor na dve obdobji: 

predjezikovno in jezikovno obdobje.  

1.3.1 Predjezikovno obdobje 

Prvo obdobje, ki traja do približno enega leta vsebuje štiri faze: 

– jok (prva vokalizacija),  

– gruljenje oziroma vokalizacijo (izražanje čustev in potreb),  

– bebljanje, okrog 6. meseca (glasove posluša, nanje odgovarja z bebljanjem, poveže 

samoglasnik in soglasnik, npr. pa, ga) in 

– izgovarjave po govornem vzorcu (glasove posnema, vendar njihovega pomena še ne 

razume). 

Zgodnja komunikacija med odraslo osebo in otrokom je v tem obdobju zelo pomembna, saj 

mora za razumevanje govora otrok kontinuirano valovanje zvoka, ki ga sliši, razdeliti na 

zloge, besede in stavke. Otrok se že nekaj minut po rojstvu obrača za človeškim glasom, kar 

pokaže z mimiko obraza in gestami. Že štiri dni star otrok preferira materni jezik od drugih 

jezikov. Prepozna že ritem in intonacijo njenega glasu. Med prve glasove sodijo jok, 

gruljenje, cviljenje, cmokanje in vzdihi (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 15). 

Jok otroku predstavlja prvo in edino sredstvo komunikacije. L. Marjanovič Umek in U. 

Fekonja (2001; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 16) ugotavljata, da obstajajo trije načini 

joka, s katerimi otrok izraža lakoto, bolečino ali jezo. Jok, ki se npr. podaljšuje in je vse 

močnejši, označuje lakoto; neobičajno dolgotrajen jok, ki se še stopnjuje, bolečino; 

kratkotrajen, oster in močan jok pa navadno izraža jezo, lahko tudi bolečino (prav tam).  

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2004a; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 16) sta 

ugotovili, da se začne vokalizacija pojavljati pri dojenčkih, starih od dveh do šestih mesecev. 

V tej fazi je zelo pomembna komunikacija med otrokom in odraslo osebo, saj mu odrasla 

oseba predstavlja model in okvir za učenje in razvoj govora. Pri vokaliziranju združujejo 

samoglasnik in soglasnik, omejena s konfiguracijo ust na sprednjem delu jezika in ustnic. 

Vokalizaciji sledi faza bebljanja, ki predstavlja pogosto in ritmično ponavljanje manjše 

skupine glasov v svojem maternem jeziku. Na zgodnjo vokalizacijo ne vpliva socialno okolje, 

saj vokalizirajo tudi gluhi otroci. Vokaliziranje in bebljanje sta načina pogovarjanja in 

odgovarjanja otroka na govor odraslega (Whitehead, 2005; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 

16). 
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Reich (1986; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 16) je prišel do ugotovitev, da dojenčki, stari 

od deset do enajst mesecev, bebljajo v »stavkih«. S t. i. stavki, v katere združujejo različne 

»besede«, ki nam niso popolnoma razumljive, izražajo z deklaritivnimi, vprašalnimi in 

vzklikajočimi oblikami.  

M. Whitehead (2005; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 17) ugotavlja, da začne po šestem 

mesecu dojenček komunicirati z gestami in kretnjami. Med kretnje sodita tudi očesni stik in 

kazanje na nekaj ali nekoga. Masur (1982; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 17) pa trdi, da 

je pomembno, da se odrasli na otrokove geste odzivajo, in da predmete, ki jih otrok pokaže, 

tudi ustrezno poimenujejo. 

1.3.2 Jezikovno obdobje 

L. Marjanovič Umek (1990, str. 29) prvo besedo poimenuje kot skupino glasov, ki jih otrok 

izgovarja in imajo pomen. Prva beseda naj bi se pojavila v obdobju med dvanajstim in 

dvajsetim mesecem.  

M. Whitehead (1999; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 18) navaja tri kriterije, ki določajo 

prvo besedo: otrok rabi besedo spontano, rabi besedo stalno za isto dejavnost, besedo 

prepozna tudi odrasla oseba, s katero otrok komunicira. 

Prve otrokove besede so pogosto vezane na predmete iz otrokovega okolja. Najprej so to 

samostalniki in glagoli, odvisno od lastnosti maternega jezika. Sledijo kazalni zaimki ter 

pridevniki. Le redko se zgodi, da bi otrok poimenoval predmete, s katerimi ni v dnevnem 

stiku pri vsakodnevnih rutinskih dejavnostih. V obdobju med prvim in drugim letom starosti 

so značilne tako imenovane eholalije oziroma večkratno ponavljanje ene besede (Marjanovič 

Umek idr., 2006, str. 18). Tako navadno tudi odrasla beseda iz konteksta razbere otrokove 

želje in pomen izgovorjenih enobesednih izjav. Reich (1986; v Marjanovič Umek idr., 2006, 

str. 19) ugotavlja, da otroci rabijo enobesedne izjave v različnih funkcijah. Z njimi izražajo 

trditve, s katerimi kaj poimenujejo (avto), na kaj pokažejo (poglej), izražajo lastništvo ali 

spremembo kraja (gor). Z njimi tudi zahtevajo, sprašujejo in izražajo želje. Ukazujejo 

samemu sebi in drugim ter izjavljajo zavrnitev (ne). 

S. Kranjc (1999; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 19), avtorica slovenske raziskave, v 

katero sta bili vključeni dve starostni skupini malčkov, ugotavlja rabo besednih vrst pri 

različnih starostih. V prvi skupini so bili otroci med petnajstim in triindvajsetim mesecem, v 

drugi pa otroci med devetindvajsetim in enaintridesetim mesecem. Rezultati raziskave so 
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pokazali, da mlajši otroci pogosteje rabijo polnopomenske besede (samostalnik, glagol) ter 

kazalne zaimke. Pri starejših otrocih pa narašča delež glagolov in pridevnikov, raba 

samostalnikov upada. Vse več uporabljajo veznike, predloge in členke.  

Po osemnajstem mesecu pride do skokovitega širjenje otrokovega besednjaka. Različni avtorji 

navajajo, da otroci različno hitro dosežejo skok v razvoju besednjaka. V obdobju porasta 

besednjaka se razvija tudi otrokovo govorno razumevanje. Otrok od odraslih sliši večbesedne 

izjave, zato usvaja besede prek zapletenih izjav, njihov pomen pa razbere iz konteksta, v 

katerem se določene izjave ponavljajo. Velik pomen pri razumevanju novih besed ima tudi 

pogled oziroma mimika odraslega (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 19–21).  

1.3.3 Prve besede 

V jezikovnem obdobju, med osmim in petnajstim mesecem, se pojavi prva beseda. L. 

Marjanovič Umek (1990) jo definira »kot skupino glasov, ki jih otrok izgovarja in imajo 

pomen«. 

Otrok naj bi pomen izgovorjene besede razumel vsaj tri mesece prej, preden jo je sposoben 

uporabljati. Prve besede se navadno med otroci ponavljajo. Navadno govorijo o ljudeh, 

vozilih, hrani, o oblekah in nasploh o predmetih iz njihovega okolja. Približno pri letu in pol 

otrok »odkrije« simbolno funkcijo besed, ugotovi, da imajo stvari imena. K. Nelson (1973; v 

Marjanovič Umek, 1990, str. 21–23) je izdelala kategorije prvih besed glede na funkcijo 

besed v otrokovem besednjaku. Med prve je uvrstila specifične samostalnike. Otroci naj bi jih 

uporabljali v 14 %. Sem sodijo npr. žival, človek. Gre za poimenovanje edinstvenih stvari. 

Naslednja kategorija so splošni samostalniki (51 %), npr. hiša, žoga … S temi besedami otrok 

poimenuje predmete, živali, ljudi, tudi skupine predmetov. Sledijo akcijske besede (14 %). Te 

besede otrok uporablja, kadar opisuje dejavnost, ki jo izvaja ali pa izraža zahtevo po 

pozornosti (npr. daj, poglej, pojdi). 9 % prvih besed je povednih določil. S temi besedami 

otrok označuje količino oziroma lastnosti stvari (umazan, lep). Osebno-socialne besede so 

tiste, s katerimi otrok izraža svoja čustva oziroma odnose (prosim, želim, ne, da). Zadnjo 

kategorijo prvih besed pa je K. Nelson poimenovala funkcijske besede. Otroci jih uporabljajo 

v 4 %. Funkcija teh besed je slovnična (kje, za, kaj). Holofraze so besede, s katerimi nekateri 

avtorji poimenujejo samostojne besede, ki pomenijo cele stavke oziroma izražajo celotno 

misel v eni besedi. Otroci v tej starosti niso zmožni tvoriti stavčne strukture, tvorijo pa t. i. 

holofraze. Kadar otrok reče npr. avto, ima ta beseda lahko več pomenov. Odrasli iz konteksta 

in intonacije razberejo širši pomen izgovorjene besede (Marjanovič Umek, 1990, str. 21–23). 
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Splošne značilnosti  razvoja govornega izražanja (Marjanovič Umek, 1990, str. 27–28): 

– izpuščanje zlogov (nana namesto banana); 

– zlogovno podvajanje (lala namesto ladja). Otroci imajo pogosteje težave z drugim 

zlogom; 

– izpuščanje glasov, najpogosteje zadnjih soglasnikov (go za gos). Izpuščajo pa tudi 

začetne soglasnike ali soglasniško skupino, zlasti če ni poudarjen (meko namesto 

mleko); 

– dodajanje glasov. Za lažjo izgovarjavo na koncu dodajo samoglasnik (luča namesto 

luč); 

– zamenjava glasov. Otrok zamenja glasove, ker tako lažje izgovori besede (bokacaj 

namesto kobacaj). 

 

Dvobesedni stavki, ki jim z drugo besedo rečemo telegrafski govor, se pojavijo v starosti od 

18 do 20 mesecev. Gre za združevanje dveh besed v stavke. Telegrafski govor sestavljata 

samostalnik in glagol, izpuščeni so vezniki, zaimki, predlogi in pomožni glagoli (Marjanovič 

Umek, 1990, str. 28).   

 

Celovite izjave otroci začnejo oblikovati okrog drugega leta starosti. Najprej slovnična pravila 

uporabljajo nepravilno, saj se jih učijo preko jezikovnih dražljajev okolja. Ko se naučijo 

določenega pravila, ga posplošijo na vse primere (dvojina, množina, preteklik, sedanjik, 

prihodnjik). Večkrat ko slišijo besedo, manj napak govorijo. Do konca četrtega leta pa otroci 

že pravilno uporabljajo sklone in osebne zaimke (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 27). 

1.3.4 Jezikovna zmožnost 

S. Kranjc (1999) deli jezikovno zmožnost oziroma lingvistično kompetenco na slovnično in 

pragmatično.  

S. Kranjc (1996) med ravni slovnične zmožnosti uvršča: pomensko, besedotvorno (besedišče), 

skladenjsko, oblikoslovno in glasoslovno. Z oblikoslovno in skladenjsko ravnino se otrok 

približuje bolj kompleksnemu oziroma zapletenemu besedilu, medtem ko je za tvorjenje 

besedila ključna besedotvorna raven, z njo pa močno povezano besedišče. Na tej ravnini je 

mogoče opazovati povezavo med besedo in koncepcijo pojma. Rezultati analize pokažejo, da 

otroci uporabljajo besede, čeprav se njihovega pomena še ne zavedajo (prav tam).  
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Pragmatično zmožnost pogosto poimenujejo tudi sporazumevalna zmožnost ali 

komunikacijska kompetenca. Prvi, ki je ta termin uporabil, je bil N. Chomsky leta 1965. 

Pravi, da gre za védenje o slovničnih lastnostih jezika, ki ga govorec govori. Poleg tega pa 

mora obvladati še pragmatična načela, med katera sodijo načelo ustreznosti, socialni status 

govorca in poslušalca, stopnja vljudnosti in informativnosti (Kranjc, 1999, str. 54–55).  

 

Preučevanje govornega razvoja je pripeljalo do ugotovitev, da se slovnična in pragmatična 

zmožnost razvijata sočasno, neodvisno druga od druge. Otrok že v predjezikovnem obdobju z 

jokom, smehom, mimiko in kretnjami vzpostavlja komunikacijo z odraslo osebo. 

Komunikacija steče takrat, kadar oba udeleženca poznata vsebino in se vsaj delno prekrivata 

njuna jezikovna koda. Otrok se uči strukture pogovora z menjavanjem vlog, uvajanjem in 

razvijanjem teme, skozi ustrezno rabo govornih dejanj, asociacij in spominskih tem. Uporaba 

teh sredstev mu omogoča koherenten in koheziven diskurz. Otrok dobi védenje o jezikovni 

zmožnosti iz okolja. Okolje je tisto, ki da otroku ustrezne registre, ki so pomembni za učenje 

jezika. Na razvoj govora vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Med notranje dejavnike S. 

Kranjc uvršča predispozicije za razvoj jezika, med zunanje pa socialno–ekonomski status 

staršev, izobrazbo staršev in ukvarjanje z otrokom (Kranjc, 1999, str. 55–58). 

 

Harris in Coltheart (1989; v Kranjc, 1999, str. 58) menita, da na hitrost razvoja otroškega 

govora vplivajo pogostost različnih tem in stavčnih vzorcev. Več različnih izrekov otrok sliši, 

hitreje se razvija njegov govor. Hkrati pa imajo velik pomen pri tem še usmerjevalci, 

vprašalne povedi in sprotni popravki napak. Pri tem pa je pomembno, da otroka ne 

popravljamo prepogosto in na žaljiv način, saj s tem lahko dosežemo nasprotni učinek.  

 

1.4 RAZVOJ PRIPOVEDOVANJA ZGODBE V ZGODNJEM 

OTROŠTVU 

1.4.1 Koherentnost in kohezivnost 

Zgodbo določata dva osnovna kriterija, to sta koherentnost oz. vsebinskost in kohezivnost oz. 

oblika zgodbe. Karmiloff in Karmiloff - Smith (2001; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 31) 

pišeta o koherentnosti kot o celoti zgodbe in ne le o skupku nepovezanih izjav, ki nam do 

konca pripovedovanja ne dajo nekega logičnega zaključka. Pri kohezivnosti oziroma 
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površinski zgradbi zgodbe pa gre za jezikovna izrazila, npr. časovne in vzročne veznike, ki 

slovnično povezujejo posamezne dele zgodbe.  

 

Otroci začnejo pripovedovati prve zgodbe po letu in pol, torej pri starosti, ko že uporabljajo 

telegrafski govor oziroma dvobesedne izjave. Dvobesedne izjave jim omogočajo povezovanje 

glagola in samostalnika, zato so zmožni osmišljati lastne izkušnje in socialne odnose 

(Marjanovič Umek idr., 2006, str. 31). 

Karmiloff in A. Karmiloff - Smith (2001; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 31) pravita, da je 

pomembno, da otrok misli, čustva, socialne odnose in dogodke poveže v ustrezno časovno in 

vzročno celoto. 

 

Otroci so že zelo zgodaj izpostavljeni različnim besedilom, ki so jim posredovani na različne 

načine. S poslušanjem zgodb prevzemajo perspektivo drugega, navadno glavnega junaka 

zgodbe oz. osebe, katere lastnosti najbolj cenijo, to pa spodbuja razvoj njihove socialne 

kognicije in domišljije (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 31). 

Kadar pa so pripovedovalci zgodbe otroci sami, zgodbo doživljajo drugače. Dojemanje 

zgodbe delijo z drugimi iz lastnih izkušenj. Nam pa njihovo pripovedovanje nudi vpogled v 

razumevanje zapletenih osebnih izkušenj in čustvenega doživljanja. Pripovedovanje zgodb je 

pragmatična govorna spretnost. Pomemben proces pri pripovedovanju je dekontekstualizacija. 

Gre za proces, pri katerem otrok sam izoblikuje lastne predstave, logične povezave ter 

napovedi in jih posreduje drugim na njemu razumljiv način. Dekontekstualizacija govora in 

mišljenja, značilna za pripovedovanje zgodbe, zahteva od otrok oblikovanje kohezivne 

vsebine, rabo pridevnikov, ustreznih slovničnih pravil, časovnih ter vzročnih veznikov 

(potem, medtem ko, zato, ker), s katerimi povežejo zgodbo in logična razmerja znotraj zgodbe 

(dogodki, misli, čustva, socialni odnosi). Hkrati pa morajo otroci med pripovedovanjem 

povezati tudi konkretno z abstraktnim. Med tretjim in četrtim letom starosti dobijo otroške 

zgodbe konvencionalno obliko, torej znajo že opredeliti problem, cilj in rešitve, zavzeti 

perspektivo drugega in uporabljati metafore (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 30–31). 

 

Preučevanje razvoja pripovedovanja zgodb je vrsto raziskovalcev pripeljalo do približno 

enakih zaključkov. Najprej otroci pripovedujejo enostavne zgodbe, sledijo pa kompleksnejše. 

Broström (2002; v Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2004, str. 44) je prišel do 

ugotovitve, da mlajši otroci pripovedujejo osebne zgodbe, v katerih nizajo dogodke iz 

vsakdanjega življenja, kasneje pa pripovedujejo prave, izvirne zgodbe s strukturo. Strukturo 
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zgodbe določajo začetek, jedro in zaključek oz. razplet zgodbe. Zgodba se lahko razplete z 

domišljijskimi ali resničnimi dejavnostmi oziroma dogodki, dejavnosti same imajo namen, 

pomen je vezan na zgodbo kot na celoto. 

Aller je v eni svojih raziskav, v kateri je preučeval pripovedovanje zgodb danskih otrok, 

ugotovil, da 70 % dvoletnikov uporabi enega od treh kriterijev zgodbe, medtem ko polovica 

petletnikov uporabi že vse tri. Kriteriji zgodbe pa so: naslov oziroma začetek zgodbe, konec 

in raba preteklega časa (Aller, 1995; v Marjanovič Umek idr., 2004, str. 44). 

 

Applebee (1978; v Marjanovič Umek idr., 2004, str. 45) je analiziral 360 zgodb, ki sta jih leta 

1963 zbrala Pitcher in Prelinger, in ugotovil, da se pri pripovedovanju zgodb pojavljata dve 

kakovostno različni razvojni ravni. Na prvi ravni otroci (od 2 do 3 let) najprej pripovedujejo 

enostavne zgodbe. Izberejo si nek središčni element, okrog njega pa nizajo druge konkretne 

elemente. Na tej ravni kasneje otrok v zgodbi ustvarja smiselne povezave v nizanju 

elementov. Razvojno najvišje zgodbe na tej ravni pa so tiste, pri katerih otroci preprosto 

pripovedujejo, elemente pa povezujejo na osnovi komplementarnosti. Razvojno višja raven 

pripovedovanja zgodb se pojavi med četrtim in petim letom starosti. Pri tej starosti otroci 

gradijo zgodbo kot verigo, elementi se med sabo prepletajo in so tudi vključeni drug v 

drugega. Najvišja stopnja druge ravni je, ko otroci komplementarno združujejo načela 

osredotočenja in veriženja (prav tam).  

Fein (1995; v Marjanovič Umek idr., 2004, str. 46) pravi, da starejši predšolski otroci že 

razumejo, da pripovedovalec ni del zgodbe. Otroci, stari okoli 8 let, že lahko pripovedujejo 

različne vrste zgodb, glede na navodila in zastavljena vprašanja.  

 

1.5 DEJAVNIKI GOVORNEGA RAZVOJA 

L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja dejavnike govornega razvoja razdelijo na 

dejavnike okolja in genetske dejavnike. Med dejavnike okolja uvrščajo kakovost družinskega 

okolja, socialno-ekonomske dejavnike družine ter vrtec in vrstniško skupnost (Marjanovič 

Umek idr., 2006, str. 50). 

1.5.1 Dejavniki družinskega okolja 

Družinsko okolje je tisto, ki nudi otroku prvi stik z literarnimi dejavnostmi, med katere sodijo 

skupno glasno branje, prebiranje slikanic, pripovedovanje zgodb in pogovor o prebrani zgodbi 

oz. vsebini. Skozi te dejavnosti se poleg razvoja govorne kompetence vzpostavlja kakovostna  
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interakcija med otrokom in starši (Foy in Mann, 2003; Peterson in McCabe, 2004; v Fekonja, 

Umek in Kranjc, 2005, str. 54). 

Sociodemografske značilnosti otrokove družine so pogosto vzrok in posledica otrokovega 

govornega razvoja (ekonomski status družine, izobrazba staršev in velikost družine). Foy in 

Mann (2003; v Fekonja idr., 2005, str. 54) ugotavljata, da na otrokov govorni razvoj poleg 

sociodemografskih značilnosti družine vplivajo tudi različni vidiki družinskega okolja. 

Izpostavita tri. Eno izmed teh je skupno branje staršev in otrok, drugi vidik je prepričanje 

staršev o pomenu skupnega branja in otroške literature, kot zadnji vidik pa navajata 

izpostavljenost staršev literarnim besedilom, torej odnos staršev do literature. Starši, ki imajo 

pozitiven odnos do branja in jim branje knjig predstavlja vrednoto, so otrokom zgled, 

kakršnega jim ne more dati nihče drug. Hkrati pa ti isti starši pogosteje vozijo otroke v 

knjižnico, kino in na predstave. S tem dajo knjigam in literaturi pomen, pri otrocih širijo 

besednjak, vplivajo na razumevanje prebrane vsebine in fonološko zavedanje (prav tam).  

Bernstein (1974; v Fekonja idr., 2005, str. 55) je ugotovil, da starši iz družin z ugodnimi 

sociodemografskimi dejavniki uporabljajo v svojem govoru izdelan jezikovni kod, kar 

pomeni, da uporabljajo v pogovoru z otrokom zapletene izjave, s katerimi izražajo eksplicitni 

pomen. Nasprotno pa starši, katerih sociodemografski dejavniki niso tako ugodni, uporabljajo 

omejen jezikovni kod. Rabijo enostavne, nepovezane izjave, s katerimi posredujejo implicitni 

pomen (prav tam). 

Starši lahko govorni razvoj otroka spodbujajo na različne načine. Eden izmed njih je 

razširjanje otrokovih izjav v stavek. S tem jim dodajo nove informacije ali pa povzamejo 

pomen z drugimi besedami. V enostavnih izjavah in preprostem govoru otroci težko usvojijo 

slovnična pravila in je takšen govor ocenjen celo kot negativen, če ga starši prepogosto 

uporabljajo (Crain in Lillo-Martin, 1999; Harris, 1993; v Fekonja idr., 2005, str. 55). 

L. Marjanovič Umek (1990, str. 37) zapiše, da odrasli prilagodimo govor otrokovemu razvoju, 

z njim v različnih obdobjih govorimo na drugačne načine. Z »zgodnjim govorom matere« ali 

»k otroku usmerjenemu govoru odraslega«, kot ju poimenuje, želimo z otrokom vzpostaviti 

pristno komunikacijo in pridobiti njegovo odzivnost. Pri »zgodnjem govoru« odrasli 

uporabljamo krajše stavke (v povprečju le 4,2 morfema), govorimo počasneje, veliko 

ponavljamo in jasneje izgovarjamo, poudarek je na intonaciji (prav tam). 

 

Laboratorijski eksperiment P. Reicha, v katerem so dve- in triletniki poslušali posnetek 

zgodbe, posnete s specifičnim govorom, namenjenim otrokom in v običajnem govoru, pokaže, 

da so si otroci bolj zapomnili dele, ki so bili posneti v govoru, namenjenem njim. Veliko 
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avtorjev se strinja, da ima prav »zgodnji govor matere« veliko vlogo pri otrokovem 

poznejšem govornem razumevanju. Med otrokom in odraslim (navadno je to mama) se po P. 

Reichu (1986; v Marjanovič Umek, 1990, str. 37–39) vzpostavijo štiri interakcije. Približno 

tretjina govorne interakcije je ponavljanje, ko npr. mati reče: »Pospravi copate na poličko, na 

poličko daj copate.« Ponavljanje začne upadati, ko se otrok začenja odzivati na govor odrasle 

osebe. Naslednja interakcija je razširjanje otrokovih izjav. Otrok reče npr.; »Kaja ama-ama.« 

Mama odgovori: »Kaja bo jedla večerjo.« Za otrokov kasnejši govorni razvoj so pomembne 

tudi razlage. Razložimo čustva, počutje … Kot zelo pomembno interakcijo P. Reich (1986; v 

Marjanovič Umek, 1990, str. 37) izpostavi t. i. poučevalna vprašanja. Mama vpraša, npr. »Kaj 

narediš, preden gremo na kosilo?« Otrok odgovori npr.: »Umit roke.« (Reich, 1986, v 

Marjanovič Umek, 1990, str. 37–39).  

Višjo stopnjo govorne kompetentnosti med drugim in petim letom izražajo otroci, katerim 

starši pogosto glasno berejo v prvih treh letih življenja, hkrati pa ti isti otroci bolje razumejo 

prebrano vsebino pri sedmih letih (Crain-Thoreson in Dale, 1992; Wells, 1985; Papalia idr., 

2001; v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 51).  

Številne raziskave so pripeljale do ugotovitev, da na otrokov govorni razvoj vpliva izobrazba 

matere. Mame so tiste, ki pogosteje vstopajo v komunikacijo z otrokom. Raziskovalci 

(Malone in Guy, 1982; Oppenheim, Emde in Wamboldt, 1996; v Marjanovič Umek, 2005, str. 

57) so se spraševali, kakšna je govorna interakcija med otrokom in očetom. Ugotovili so, da 

očetje pogosteje omogočijo menjavanje vlog, uporabljajo več ukazov in rabijo bolj raznoliko 

besedišče. Rezultati raziskave, ki so jo izvajale U. Fekonja idr. (2005), so pokazali, da 

izobrazba očeta ne igra pomembne vloge pri razvoju govorne kompetentnosti otroka (lestvica 

govornega razvoja, koherentnost in slovnična struktura zgodb ob slikanicah) med tretjim in 

četrtim letom starosti. Ugotavljajo, da so bolj mame tiste, ki v prvih letih otrokovega življenja 

preživijo več časa z otrokom, trdijo pa še, da je to področje premalo raziskano, da bi nam dalo 

ustrezne odgovore (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 56).  

1.5.2 Vrtec in vrstniška skupnost 

Naloga vrtca in vzgojiteljic v vrtcih je pripraviti spodbudno okolje za vse otroke, kar pomeni, 

da je nujno upoštevanje individualnih razlik med otroci. Torej, ustvariti spodbudno okolje, ki 

omogoča otrokom, da pridobijo čim več jezikovnih izkušenj, spretnosti in znanj. Otroci v 

vrtec pridejo z določenimi jezikovnimi sposobnostmi, naloga vrtca je zmanjševanje razlik v 

govorni kompetentnosti med otroki iz različnih sociodemografskih okolij. 
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Raziskave različnih avtorjev vključujejo predvsem kakovost vrtcev kot pomemben dejavnik 

govornega razvoja otrok. Vključujejo povezavo med procesnimi (interakcije med otroki in 

vzgojitelji, spoznavne in govorne spodbude) in strukturnimi kazalci (število vzgojiteljic na 

otroka v skupini), ki so pomemben napovednik govora in spoznavnega razvoja v kasnejših 

letih (Broberg, Wessels, Lamb in Hwang, 1997; NICHD, 2000; v Marjanovič Umek idr., 

2006, str. 60).  

Številni raziskovalci ugotavljajo, da imajo kakovostni vrtci pozitiven učinek na govorni 

razvoj, še posebej velik pomen imajo za otroke, ki prihajajo iz socialno manj spodbudnega 

okolja oz. za tiste otroke, katerih mame imajo nižjo stopnjo formalne izobrazbe. Ti otroci so v 

vrtcu deležni več govornih spodbud, na voljo imajo veliko knjig, igrač in drugih materialov, s 

katerimi stopajo v interakcije z vrstniki. Vrstniška skupina je pomemben kontekst za razvoj 

govora otrok. Otroci med igro z vrstniki uporabljajo drugačne izjave, govor v prosti igri 

morajo prilagoditi tako, da jih soigralci razumejo. S tem pridobivajo pomembne govorne 

izkušnje (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 61–63).  

1.5.3 Otrokov spol 

Spol otroka sodi med genetske dejavnike govornega razvoja. Rezultati raziskav, ki preučujejo 

pomen spola na govorni razvoj, ne omogočajo enoznačnih zaključkov. Nekateri avtorji 

ugotavljajo, da se govor pri deklicah razvija hitreje kot pri dečkih, da deklice hitreje usvojijo 

slovnična pravila, pravilneje izgovarjajo besede, njihov besednjak je širši. Eden od razlogov 

za takšne rezultate je pogostejše vključevanje deklic v simbolno igro, pri čemer rabijo govor v 

simbolni funkciji. Severnoameriški avtorji menijo, da na otrokov govorni razvoj pomembno 

vplivajo tudi interakcije med mamo in otrokom. Mame naj bi se pogosteje pogovarjale z 

deklicami in njihov govor bolj spodbujale oz. podpirale ter čustva pogosteje opisovala 

deklicam kot dečkom (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 56–58). L. Marjanovič Umek s 

svojimi sodelavkami ugotavlja, da so te raziskave izvedene na relativno majhnemu številu 

udeležencev. Izpostavijo ugotovitve Broströma (2002; v Marjanovič Umek idr., 2004, str. 47), 

po katerem se razlike v pripovedovanju niso izkazale kot pomembne. Edine razlike, ki so med 

spoloma vendarle očitne, se pojavijo pri razvojnih stopnjah zapleta zgodbe. Za dečke je po 

njegovih ugotovitvah značilna vloga moči in podrejanja. Pri deklicah pa pripovedovalec 

nevtralizira grožnje z zvijačami oziroma raznimi triki. Kot eden izmed možnih razlogov avtor 

vidi v spolno stereotipnih vzorcih in vlogah, ki jih otroci internalizirajo (prav tam). Rezultati 

raziskav tujih avtorjev so pokazali, da se med deklicami in dečki pojavljajo razlike v obdobju 

dojenčka, med drugim in šestim letom pa naj bi bile zanemarljive. Tudi slovenski raziskovalci 
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tega področja (npr. Fekonja, 2002) potrjujejo, da med tretjim in šestim letom ni razlik v 

govornem razumevanju in izražanju. Edina razlika, ki naj bi bila med deklicami in dečki 

vendarle konsistentna, je višji rezultat dečkov na področju vizualnega dekodiranja. Deklice pa 

po teh rezultatih dosegajo višje rezultate pri nalogah poimenovanja predmetov. Avtorice še 

dodajajo, da je govorni razvoj posameznega spola močno povezan s socialnim okoljem, v 

katerem otrok biva (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 58–59). 

1.6 DRUŽINSKO BRANJE 

1.6.1 Pomen branja za posameznika in družbo 

Številne ustanove in strokovnjaki ugotavljajo, da je bralna sposobnost nujno potrebna za 

preživetje v svetu, v katerem je besedilna ponudba neomejena in nas različna besedila 

spremljajo od jutra do večera na vsakem koraku. Ugotavljajo tudi, da ljudje vse bolj poredko 

berejo. Vzrokov za takšne rezultate je več. Zmanjšanje zanimanja za branje se začne že v 

otroštvu, v domačem oz. družinskem okolju. Branje je precej zapletena dejavnost, ki od 

posameznika zahteva določen napor. Bralec mora delce kroga in črte, ki sestavljajo vse črke 

in vse pisave razbrati, jih pretvoriti v besede, povedi in celotno pripoved. Pri tem deluje nekaj 

tisoč operacij. Ko bralec prebere grafično besedilo, mora prebrano pretvoriti v svoje mentalne 

predstave o osebah in dogajanju. Takrat šele razume besedilo. Številni strokovnjaki branju 

pripisujejo največji pomen za razvoj vsestranske pismenosti. Seveda pa veliko manj napora 

predstavljajo risanke. Gre za vizualno podprte pripovedi, ki zmanjšujejo interes za branje v 

zgodnji mladosti. Gledanje televizije zahteva zgolj pasivno sprejemanje in spodbuja pasivno 

porabo časa (Grosman, 2003; v Blatnik Mohar idr., 2003, str. 10–11).  

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003; v Blatnik Mohar, 2003, str. 24) dajeta velik 

pomen pripovedovanju otrokom že v zgodnjem otroštvu. Pravita, da se otroci že od prvih 

tednov dalje gibalno, čustveno, zaznavno, socialno, miselno in govorno odzivajo na dogodke 

v svojem okolju. Odzivi odraslih na otrokovo vedenje pa so ključni za nadaljnji otrokov 

razvoj. S tem, ko otrokom pripovedujemo, beremo in se z njimi pogovarjamo, odkrivamo 

otrokov svet in jim s kvalitetno otroško literaturo pomagamo pri kasnejšem razumevanju 

celovitejših tekstov in samostojnemu ustvarjanju besedil. Kvalitetna otroška literatura se meri 

s kakovostjo besedila in ilustracij oz. fotografij. Slikanica in knjiga sta spodbudi otrokovemu 

govornemu razvoju, saj preko listanja, prebiranja in pripovedovanja vsebine otrok usvaja nove 

besede. Večje preskoke v besednjaku z vidika števila besed, strokovnjaki beležijo pri starosti 

približno dve leti, dve leti in pol, tri leta, tri leta in pol in pri starosti štirih let. Razvoj 
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besedišča se hkrati dogaja tudi glede na vrste besed, in sicer od splošnih do specifičnih 

samostalnikov, od akcijskih besed, do besed, ki označujejo socialne in čustvene odnose. 

Okrog petega leta starosti otrok razvije osnovne spretnosti govornega razumevanja in 

izražanja in lahko z govorom sporoča počutje, želje, misli … Hkrati pa pri tej starosti že 

razume različne govorne kontekste (prav tam). 

 

1.7 PRIPOVEDOVANJE ZGODB 

A. Štefan (2003; v Blatnik Mohar, 2003, str. 15–18) pripovedovanje označi kot početje, ki nas 

spremlja že tisočletja. Po izvoru pripada ustnim kulturam, saj pisave takrat še niso poznali, 

zato so se zgodbe širile s pripovedovanjem iz generacije v generacijo. V času, ko so zgodbe 

dostopne na vsakem koraku, je pozornost poslušalcev zgolj s pripovedovanjem težko doseči. 

Razlika med branjem in pripovedovanjem je velika. Kadar pripovedujemo, besede izbiramo 

drugače, kot če bil jih brali, moč in barvo glasu ter mimiko in geste prilagajamo krogu 

poslušalcev. Za razliko od napol avtomatičnega branja, pripovedovanje zahteva popolno 

zbranost in prisotnost pripovedovalca. Prednost pripovedovanja je tudi v tem, da ogrodju 

zgodbe lahko dodamo slikovitejšo obliko, ga dopolnimo z dialogi, opisi, kaj dodamo, 

razširimo ali priredimo. Zelo pomembno je na kakšen način odrasli otrokom posredujemo in 

približamo zgodbo (prav tam). 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003; v M. Blatnik Mohar, 2003, str. 31–32) 

pripovedovanje uvrstita med govorno spretnost, ki se je otroci učijo že v predšolskem 

obdobju. Razvojna raven pripovedovanja zgodb je v prvi vrsti odvisna od starosti otrok, hkrati 

pa nanjo vplivajo še spodbude odraslih, število knjig in slikovnega gradiva, ki so otrokom na 

voljo. Do približno tretjega leta starosti otroci še ne zmorejo povedati zgodbe v pravem 

pomenu besede. V svojem pripovedovanju nizajo posamezne dogodke oz. izkušnje. Ob slikah 

in ilustracijah naštevajo predmete, osebe, živali … Niso še zmožni miselnih predstav in 

miselnih govornih pretvorb, s pomočjo katerih bi oblikovali vsebinsko povezano in celovito 

zgodbo, ki vključuje problem, cilj in rešitev. To stopnjo dosežejo v večini otroci stari štiri leta 

in več, pri čemer moramo upoštevati individualne razlike. Starejši predšolski otroci so zmožni 

pripovedovati vse bolj zapletene zgodbe, med pripovedovanjem že uporabljajo različne 

intonacije in menjajo barvo govora. Raziskave kažejo, da so individualne razlike v 

pripovedovanju odvisne od spodbud oz. izpostavljenosti kakovostnih spodbud odraslih 

(branje odraslih otrokom, število knjig, odzivi odraslih na govorne vzorce otrok, spodbude 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Tina Vrtačič, diplomsko delo 

- 25 - 
 

otroka k pripovedovanju). Primanjkljaje v govornem razvoju je kasneje težko nadoknaditi 

(prav tam).  

Pripovedovanje in razumevanje zgodbe se razvijata v socialnem kontekstu. Starši delujejo v 

območju bližnjega razvoja, kot mentalno razvitejši partnerji. S spodbudami, vodenjem in 

usmerjanjem otrok pri pripovedovanju zgodb doseže več, kot bi bil sposoben sam. Engel 

(2016; v Marjanovič Umek in Fekonja, 2019, str. 13) ugotavlja, da s spodbujanjem 

pripovedovanja in razmišljanja o vsakodnevnih dejavnosti, ki potekajo od jutra do večera, 

otroci med štiriindvajsetim in tridesetim mesecem pridobivajo osnovne elemente 

pripovedovanja zgodbe (kako si dogodki sledijo, kako dejavnosti postaviti v prostor in čas, 

kako zgodbo organizirati …). Pri starosti trideset mesecev so otroci že na višji razvojni stopnji 

pripovedovanja zgodbe. V zgodbo dodajajo svoje elemente in jo povedo v pogovoru z odraslo 

osebo. Engel (2016; v Marjanovič Umek idr., 2019, str. 14) je ugotovil, da otroci, stari 

približno tri leta, že ponotranjijo predstavo o tem, kaj pomeni pripovedovati zgodbo, zato so 

sposobni zgodbo povedati že sami. Ko otrok doseže starost petih let, ve, da je zgodba niz 

dogodkov v času in prostoru, da vključuje junake in njihova dejanja, želje, čustva, prepričanja 

… 

1.7.1 Kriteriji besedilnosti 

Shapiro in Hudson (1991; v Marjanovič Umek idr., 2019, str. 12) zgodbi določita dva 

kriterija: koherentnost in kohezivnost. Koherentna zgodba je tista, ki je vsebinsko in 

oblikovno  povezana v celoto. Po K. Karmiloff in A. Karmiloff-Smith (2001; v Marjanovič 

Umek idr., 2019, str. 12–20) koherentna zgodba vsebuje: uvod, v katerem so predstavljeni 

glavni junak in njegove namere; opredelitev želja in ciljev glavnega junaka; opis vzročno in 

časovno povezanih dejavnosti, ki junaka vodijo do cilja; rezultati, ki so povezani z doseženimi 

ali nedoseženimi cilji junaka in zaključek oz. povzetek. Koherentno zgodbo tvorijo med seboj 

povezani stavki, ki sestavljajo smiselno celoto. Najpomembnejša elementa, ki zagotavljata 

zgodbi koherentnost, sta postavitev zgodbe (umestitev v čas, kraj in junaki) in potek zgodbe 

(zaporedje dogodkov, od začetnega, ki sproži ostale dogodke). Gre za niz povezanih 

dogodkov, ki tvorijo zaključek zgodbe in njen povzetek oz. končno oceno zgodbe. 

K. Karmiloff in A. Karmiloff-Smith (2001; v Marjanovič Umek idr., 2019, str. 20–21) 

pravita, da gre pri kohezivnosti za površinsko zgradbo zgodbe. Nanaša se na jezikovna 

sredstva, ki posamezne dele zgodbe in stavke povezujejo med seboj, ti pa omogočijo 

prepoznati logično razmerje zgodbe, tako zgodba poteka tekoče in razumljivo. Jezikovna 
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sredstva otroku omogočijo poudariti glavnega junaka zgodbe, stranske like in opisati nove ter 

poudariti že omenjene informacije. Kohezivna zgodba je po njunem mnenju v razvoju govora 

otroka pomembna razvojna sprememba, saj z njo otrok sporoča misli, opisuje dogodke in 

junake, ne da bi se pri tem opiral na informacije iz neposrednega okolja.  

Po mnenju nekaterih strokovnjakov naj bi bile bolj koherentne zgodbe tudi bolj kohezivne, saj 

naj bi celovita struktura zgodbe vplivala na rabo jezikovnih sredstev, ki so kriterij 

kohezivnosti zgodbe. K. Karmiloff in A. Karmiloff-Smith (2001; v Marjanovič Umek idr., 

2019, str. 21) se s tem ne strinjata. Pravita, da so lahko tudi visoko kohezivne zgodbe nizko 

koherentne in obratno (prav tam). 

Pripovedovanje zgodb se razvija od enostavnega opisovanja oseb in predmetov iz 

vsakdanjega življenja in izkušenj otrok, do pripovedovanja, ki ima strukturo in dosega 

določene kriterije besedilnosti. Baldock (2006; v Marjanovič Umek idr., 2019, str. 21) razvoj 

pripovedovanja zgodb tesno povezuje s sposobnostjo razumevanja in oblikovanja časovno in 

vzročnih zaporednih dogodkov v zgodbi, z razumevanjem zaznavanja in minevanja časa, z 

razumevanjem otrok, da imajo različne osebe v zgodbi lahko različne poglede na dogodke in s 

sposobnostjo upoštevanja pravil, značilnih za pripovedovanje zgodbe. L. Marjanovič Umek in 

U. Fekonja dodajata še, da je za oblikovanje zgodbe, ki zajema kriterije koherentnosti in 

kohezivnosti, pomemben razvoj sposobnosti dekontekstualizacije, ki omogoča, da otroci 

oblikujejo lastne predstave, sklepe in povezave tako, da jih oseba, ki posluša pripovedovanje, 

razume (Marjanovič Umek idr., 2019, str. 22). 

1.7.2 Razvoj pripovedovanja zgodb 

Prve zgodbe se pri malčkih pojavijo okrog drugega leta starosti. Vključujejo njihove lastne 

izkušnje, osebne zgodbe in doživetja. Rutina je z vidika pripovedovanja zgodb še kako 

pomembna. Otroci z njo namreč dobivajo občutek za čas in razvijajo koncepte sedanjosti, 

prihodnosti in preteklosti. Malčkove prve zgodbe še ne temeljijo na miselnih predstavah, zato 

v njih še ni zaznati cilja, problema in končne rešitve. Pogosto v svojem pripovedovanju zgolj 

navajajo ilustracije oz. slike, glavnega dogodka in junaka še ne prepoznajo (Baldock, 2006; v 

Marjanovič Umek idr., 2019, str. 23–24).  

Smith in Cowie (1993; v Marjanovič Umek idr., 2019, str. 25) ugotavljata, da se otroci med 

tretjim in šestim letom starosti, torej v obdobju zgodnjega otroštva, vse bolj oddaljujejo od 

konkretnega sveta in dejavnosti, pogosteje uporabljajo svoje mišljenje in lastno rabo govora. 

Broström (2002; v Marjanovič Umek idr., 2019, str. 25) prav tako ugotavlja, da otroci pri tej 
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starosti že oblikujejo zgodbe, ki vključujejo začetek, jedro in zaključek oz. razplet. V zgodbe 

vključujejo domišljijske in resnične osebe ter dogodke. Zgodba torej postaja vedno bolj 

strukturirana in izvirna. Zgodba štiriletnega otroka že temelji na shemi za konvencionalno 

pripovedovanje zgodb. Po mnenju K. Karmiloff in A. Karmiloff-Smith (2001; v Marjanovič 

Umek idr., 2019, str. 25) bolj koherentne zgodbe nastajajo, kadar otroci pripovedujejo 

dogodke, ki so jih sami doživeli. Razlog za to je po njunem mnenju v tem, da so otroci v 

osebne dogodke bolj čustveno vpleteni, to jim omogoča močne miselne predstave. Težje jim 

je seveda oblikovati vsebino domišljijske zgodbe od začetka do konca. Iz tega razloga so 

domišljijske zgodbe manj koherentne kot resnične. Po petem letu starosti začnejo otroci 

pripovedovati zgodbe s koherentno in kohezivno konvencionalno strukturo. Gradijo jih na 

začetnem dogodku, poznavanje cilja zgodbe jim omogoča rdečo nit pripovedovanja, v svoje 

pripovedovanje vključujejo počutja in motive oseb, njihova zgodba se odvija okoli glavnega 

junaka. Izražanje miselnih stanj in čustev, ki so v zgodbi prisotna, jim omogoča metajezik. 

Sposobni so ustreznega spreminjanja intonacije in globine glasu. Petletnik že razume, da 

pripovedovalec ni del zgodbe. Pet- in šestletnik pa je že sposoben razmišljati o ustreznosti 

dogodkov in elementov zgodbe in jih hkrati vrednoti (Marjanovič Umek idr., 2019, str. 25–

26).  

1.7.3 Razvoj besednjaka 

Malčki spregovorijo prve besedo med dvanajstim in dvajsetim mesecem. Besednjak se nato 

zelo hitro povečuje, otroci razumejo že več besed, kot jih govorijo. L. Marjanovič Umek idr. 

(2012b; v Marjanovič Umek idr., 2019, str. 30) so z raziskavo slovenskih dojenčkov in 

malčkov ugotovili: 

– Prvo besedo spregovorijo dojenčki med osmim in devetim mesecem. 

– V povprečju govorijo 18 besed malčki med dvanajstim in trinajstim mesecem. 

– 79 besed; malčki stari osemnajst in devetnajst mesecev. 

– 256 besed; malčki stari štiriindvajset in petindvajset mesecev. 

– 394 besed; malčki pri osemindvajsetih in devetindvajsetih mesecih.  

Raziskave nam pokažejo, da sta na področju razvoja besednjaka značilna dva večja preskoka, 

in sicer med osemnajstim in petindvajsetim mesecem ter med petindvajsetim in tridesetim 

mesecem.  

S širjenjem malčkovega besednjaka, od poimenovanja družinskih članov, delov telesa in 

igrač, uporabljajo v svojem govoru vse več različnih besed, besednih vrst (glagoli, pridevniki, 
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zaimki). Uporaba in poznavanje pridevnikov jim pri njihovem pripovedovanju pomaga 

opisovati lastnosti predmetov in oseb. Uporaba zaimkov pa jim omogoča izogibati se 

stalnemu poimenovanju besed z imeni. V starosti med devetnajstim in dvajsetim mesecem 

začnejo malčki uporabljati nove besedne vrste (pridevnike, glagole, zaimke, prislove, členke). 

Delež samostalnikov med pripovedovanjem ostaja najvišji (Marjanovič Umek idr., 2019, str. 

31–32). 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in A. Podlesek (2010; v Marjanovič Umek idr., 2019, 

str. 32) so raziskovale delež besed v pripovedovanju zgodb. Ugotovile so, da zgodbe 

triletnikov v povprečju vsebujejo 56 besed, štiriletnikov 68 besed, petletnikov pa že 102 

besedi (prav tam). 

1.7.4 Zgodbe dečkov in deklic 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2019) na podlagi raziskav, ki so preučevale učinek spola 

na govor otrok zaključujeta, da spol ni dejavnik, ki bi narekoval in napredoval govor otrok v 

vsakodnevnih situacijah. M. Crawford (2001; v Marjanovič Umek idr., 2019, str. 88) pravi 

celo, da je v govoru deklic in dečkov prej več podobnosti, kot razlik. Hkrati pa se številni 

strokovnjaki strinjajo, da na govor, bolj kot spol, vplivajo kulturno in socialno okolje, v 

katerem posameznik živi. Pomembno vlogo dodajajo tudi govornim spodbudam (prav tam).  

Določene razlike v samem pripovedovanju dečkov in deklic obstajajo. Dečki naj bi v svoje 

pripovedovanje vključevali več superjunakov in zlobnih junakov. V njihovih zgodbah naj bi 

bilo več nasilja in akcije. Deklice pa dajejo večji poudarek opisom družine, več je starševskih 

junakov in domačih živali. L. Marjanovič Umek idr. (2004; v Marjanovič Umek idr., 2019, 

str. 89) ugotavljajo, da so zgodbe dečkov in deklic z vidika koherentnosti in kohezivnosti 

primerljive. Rezultati poznejše raziskave L. Marjanovič Umek idr. (2010; v Marjanovič Umek 

idr., 2019, str. 89), v katero so bili vključeni otroci od treh do šestih let, so pokazali, da so 

deklice pripovedovale daljše zgodbe, z več besedami. Zgodbe se niso razlikovale v slovnični 

in vsebinski strukturi (v povprečni dolžini povedi, številu prirednih in podredno zloženih 

povedi, številu dogodkov …).  

O drugačnih rezultatih pa poroča Broström (2002; v Marjanovič Umek idr., 2019, str. 89). 

Analiziral je zgodbe od pet do sedem let starih otrok, po več kriterijih, ki opredeljujejo 

strukturo in vsebino zgodbe. Prišel je do rezultatov v prid deklicam. Deklice naj bi imele po 

njegovih rezultatih strukturo zgodbe bolj zapleteno. Obenem je avtor ugotovil tudi razlike v 

vsebini zgodbe. Dečki ob zapletu pogosteje vključujejo element »podrejeni junak se poskuša 
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zaščititi«, deklice pa »podrejenemu junaku uspe izničiti grožnjo«. Razlogi za drugačno 

razumevanje, interpretacijo in podajanje vsebine zgodbe, po mnenju Broströma tičijo v 

stereotipnemu razumevanju spolnih vlog. Tudi rezultati raziskav drugih avtorjev kažejo, da 

deklice pripovedujejo daljše zgodbe, vanje vključujejo več vrednotenja in opisa stanj junakov. 

Pogosteje uporabljajo besede za opisovanje čustev (zadovoljstvo, naklonjenost, strah, stiska, 

zaskrbljenost, sovraštvo …). Med svojim pripovedovanjem so deklice podajale več osebnih 

informacij, kot dečki (prav tam). 

Razlike med spoloma v pripovedovanju oz. razvoju govora torej niso tako odvisne od spola 

posameznika, kot od socialnih dejavnikov okolja, v katerem živijo. Strokovnjaki najpogosteje 

izpostavijo značilnosti govornih interakcij med otroki in starši oz. odraslo osebo in stereotipe, 

vezane na moško in žensko spolno vlogo (Marjanovič Umek idr., 2019, str. 91). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

F. de Saussure (1997; v Skubic, 2004, str. 9) meni, da je govor individualno dejanje volje in 

razuma, v katerem moramo razlikovati kombinacije, s katerimi govorec uporablja jezikovni 

kod, da izrazi svojo misel, in psihofizični mehanizem, ki govorcu omogoča, da govor 

povnanji (prav tam). L. Marjanovič Umek govoru določi dve funkciji: individualno in 

družbeno. Pri prvi gre za funkcijo oblikovanja človeka kot posameznika. Družbeno funkcijo 

pa uporabljamo pri vzpostavljanju komunikacij z okolico (Marjanovič Umek, 1990, str. 11). 

M. Grginič ugotavlja, da v zadnjih dveh desetletjih pri nas in v tujini poteka vse več projektov 

družinskega branja. S takšnimi projekti lahko vrtec poveča udeležbo staršev pri razvoju 

pismenosti v domačem okolju (Grginič, 2006, str. 23). Zgodbo določata dva osnovna kriterija: 

koherentnost in kohezivnost. Pri koherentnosti oz. vsebinski ravni besedila gre za kontinuiteto 

smislov. Drugi kriterij besedilnosti je kohezivnost oz. popolna oblikovna raven. Kohezivnost 

določa smiselnost in povezanost delov zgodbe v logično razmerje (Marjanovič Umek idr., 

2004, str. 47−48). Rezultati raziskave L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in S. Kranjc podpirajo 

ugotovitve več avtorjev, ki trdijo, da otroci z razvojem pripovedujejo vedno bolj koherentne 

in kohezivne zgodbe (Marjanovič Umek idr., 2004, str. 60). L. Marjanovič Umek, S. Kranjc 

in U. Fekonja ugotavljajo, da skupno branje po drugem letu otrokove starosti poteka v obliki 

dialoga, razširjanju otrokovih izjav in s postavljanjem podvprašanj otroku (Marjanovič Umek 

idr., 2006, str. 130). 

V empiričnem delu diplomskega dela sem raziskovala razlike v pripovedovanju zgodb otrok, 

starih od 2 do 3 let in od 4 do 5 let. Pri tem sem uporabila dva kriterija, ki določata zgodbo: 

koherenco in kohezijo. Povzela sem ju po L. Marjanovič Umek (2004, str. 50–52). 

Raziskovala sem tudi družinsko branje, njegovo vlogo oz. vpliv na govorno-jezikovni razvoj 

najmlajših. 

2.2 CILJI 

Glede na predmet in problem diplomskega dela sem si zastavila naslednje cilje: 

– Ugotoviti, kako različno stari otroci pripovedujejo zgodbe po kriteriju kohezivnosti in 

koherence. 

– Ugotoviti, ali se pri pripovedovanju pojavlja razlika med dečki in deklicami. 

– Ugotoviti načine spodbujanja otrokovega govornega razvoja v družini. 
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– Ugotoviti razsežnosti družinske pismenosti. 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: Ali se pri različno starih otrocih pojavijo razlike v pripovedovanju glede na kriterij 

kohezivnosti? 

RV 2: Ali se pri različno starih otrocih pojavijo razlike v pripovedovanju glede na kriterij 

koherentnosti? 

RV 3: Kako starši spodbujajo otrokov govorni razvoj? 

2.4 METODA 

2.4.1 Vzorec 

Naključno sem izbrala osem otrok iz Vrtca Čebelica Šentjernej, kjer sem zaposlena kot 

vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice. Posnela sem pripovedovanja otrok, 

starih od 2 do 5 let. 

2.4.2 Instrument oz. pripomočki 

Otroci so pripovedovali zgodbe, ki so jih prebrali doma s starši. 

Pri preučevanju sem upoštevala dva kriterija pripovedovanja: koherenco in kohezijo. Povzela 

sem ju po L. Marjanovič Umek (2004, str. 50–52). 

2.4.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Vrtec Čebelica vsakoletno sodeluje v bralnem projektu Bralni palček, katerega cilj je med 

drugim tudi spodbujanje družinskega branja. Starši so doma dva tedna brali knjige skupaj z 

otrokom. V vrtcu sem otroke med njihovim pripovedovanjem posnela. Snemanje je potekalo 

individualno, v prostoru, namenjenemu individualnemu delu z otroki. 

2.4.4 Opis postopka obdelave podatkov 

Najprej sem od staršev pridobila dovoljenje za snemanje otrok med njihovim 

pripovedovanjem. Nato sem posnetke pregledala in pripoved vsakega otroka ocenila po 

kriteriju L. Marjanovič Umek (2004). S tem sem ugotavljala razvojne ravni pripovedovanja 

zgodb.  

 

Koherentnost zgodb sem določila po kriterijih: 

– zgodba brez strukture (1 točka),  
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– zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise oseb, predmetov ali ilustracij (2 točki),  

– zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov (3 točke),  

– zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov in odnosov med njimi (4 

točke) in 

– zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov (5 točk). 

 

Kriteriji za kohezivnost zgodb: 

 

(A) Tematska razporeditev: 

 

1. Linearna razporeditev s tematskimi preskoki (1 točka). 

2. Linearna razporeditev brez tematskih preskokov (2 točki). 

 

(B) Sredstva, s katerimi ohranjamo referenco: 

 

1. Dobesedno ponavljanje (1 točka). 

2. Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami … (2 točki). 

 

2.4.5 Rezultati in interpretacija 

 

Otrok 1 (deček, 2 leti) 

Deček je pripovedoval zgodbo Trije prašički (X. Deneux). 

Pujs. Tuki (tukaj) pa tuki. Neki jé. Domov. Igrat pujska. Lej kašn (kakšen) ta. Kolele (takole). 

Volk je za uno (tisto) hišo.Volk. Pihnu (pihnil) je to hišo. Lej, kaj nese. Ka bo plezal tam gor. 

Visoko gor. Tako bumf je padu! To je pujs. To je volk. Hiša. Igrajo se.  

Po ocenjevanju koherentnosti zgodbe je deček dosegel 2 točki. Njegovo pripovedovanje 

vsebuje preproste opise ilustracij (npr. Lej, kaj nese. Ka bo plezal tam gor. Visoko gor. Tako 

bumf je padu! /…/). Pri ocenjevanju kohezivnosti zgodbe pod točko (A) Tematska 

razporeditev je dosegel 1 točko. Pod točko 1 se vrednoti linearna razporeditev s tematskimi 

preskoki (npr. Pujs. Tuki pa tuki. Domov. Igrat pujska. /…/). Pod točko (B) so sredstva, s 

katerimi ohranjamo referenco; doseže tudi 1 točko. V pripovedovanju je zaznati dobesedno 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Tina Vrtačič, diplomsko delo 

- 33 - 
 

ponavljanje (pujs, volk, hiška), ne uporablja še sopomenk, nadpomenk ali podpomenk. 

Skupno doseže 4 točke.  

Otrok 2 (deklica, 2 leti) 

Deklica je pripovedovala zgodbo Jaz, pingvin, in moj očka (M. Wolf). 

Pingvinček. Očka. Pingvinček ne zna drsat. Plazi se po trebuščku. K ne more drsat. Očka tudi. 

Voda. Mi smo se tut (tudi) v bazenu kopal. Oči uči drsat. Ribe. Ptica. Ko Maša in medo 

(medved) drsata. Zato k je taka velika ptica. Veliki otroci. Igrajo se. Sneg majo. Ta se pa 

smeje. Ker je s prijatelji. Očki. Dva gledata neki gor. Če sneg še pada. Zato k ne zebe. 

Stiskajo se. Ga zebe. Sneg pada. Mrzlo je. Kaj pa gresta že domov. Pr mamici. Očka je ujel 

ribo. Zato, da bodo jedl (jedli). On ne more letet. Tle (tukaj) je očka. Mamica pa tle. Sonček 

je. 

Najprej bom ocenila koherentnost pripovedovanja zgodbe pri deklici, stari dve leti. Po 

kriteriju deklica doseže 2 točki. Pri njenem pripovedovanju je zaznati, da ima zgodba 

strukturo, njeno pripovedovanje pa vsebuje še preproste opise oseb in ilustracij. Pri 

ocenjevanju kriterija kohezivnosti pri prvi točki (A) doseže 1 točko. Deklica prehaja s teme na 

temo, v pripovedovanje pa vključuje tudi dogodke iz njenega življenja (Mi smo se tut v 

bazenu kopal.). Pod točko (B) prav tako doseže 1 točko, saj še ne uporablja zaimkov, 

nadpomenk, sopomenk, ali podpomenk. Skupno doseže 4 točke. 

 

Otrok 3 (deček, 3 leta) 

Deček je pripovedoval zgodbo Kaj, če? (A. Benjamin). 

Na kmetiji. Kuža. Konj. Ovca. Petelin. Muca. Kokoše (kokoši). Zato je kmet kupu kenguruja. 

Zato da bi mladičke uzel (vzel). Kuža. Zato, da bo vse ovce uzel (vzel). Muce. Kaj, če zna 

loviti miše (miši). Krava. Da ma (ima) mleko. Kenguru. Kaj če daje volno? Ovca. Kaj če zna 

vleči voz? Konj. Oni sploh niso vedli. Da so mladički izginili. Ne čisto vse. Ovčka, mucka pa 

jagenjčka. Bojo šli še iskat. Pa muco. U (v) svinjak. Pa so ga vidli (videli). Kenguruja. Skakal 

je. Tukaj so. U žepu. Od kengurujem. Ma (ima) veliki žep. Veseli. Pa konec. 

Pri ocenjevanju koherentnosti deček doseže 2 točki. Zgodba ima strukturo. V uvodu našteva 

živali, ki so vidne iz ilustracij. Zgodba ima jedro. Deček ugotavlja, da se živali bojijo 
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kenguruja, ker ne vedo, kaj vse zmore in zna. Npr. ovca se sprašuje, kaj če daje volno. Deček 

ugotovi, da v zaključku živali najdejo mladičke v kengurujevem žepu. Veselijo se, ker vedo, 

da bodo lahko vsi ostali na kmetiji. Pri ocenjevanju kohezivnosti zgodbe pri ravni (A) doseže 

2 točki. Dogodki v zgodbi si sledijo v zaporedju. Pod točko (B) doseže 1 točko. V njegovem 

pripovedovanju je še zaznati kar nekaj ponavljanja, zaimkov, podpomenk, nadpomenk in 

sopomenk ne uporablja. Skupno doseže 5 točk. 

 

Otrok 4 (deklica, 3 leta) 

Deklica je pripovedovala zgodbo Najmanjša sovica (C. Pitcher). 

Najboljša sovica. Celo noč. Mejhna (majhna) sovica. Tuki (tukaj) je. Najboljše sovice so še 

eno pol še eno pa še eno. Se je zvalila četrta, druga pol pa še peta. Ta je rekla, da je mogoče 

prazno jajce. Četrta je rekla, mogoče piščančka še ni zvalila. Še druga je rekla, mogoče je 

jajce prazno. Četrta je rekla mogoče je pa jajce prazno. Mala sovica je pojedla. Sovice so se 

stiskale mamice. Ta še mogla ni letela. Ker ni mogla leteti s krilom. Krila so premejčkena 

(premajhna), ni še zrasla. Sam te so zrasle. Počakajme te (počakajte me). One je kar krila. 

Poletela mamica s sove. Ko je noč. Ona ne more. In pol je že letela. Velika zrasla in lahk 

(lahko) letii! In sove letijo. Tukaj pa že letelo veliko sovic. 

Po kriteriju koherentnosti dosega deklica 2 točki. Zgodba ima strukturo, vsebuje preproste 

opise ilustracij. Stavki so v večini povezani. Po kriteriju kohezivnosti pod točko (A) dosega 2 

točki. Deklica povezuje posamezne dele zgodbe med seboj, zaznati je veliko dobesednega 

ponavljanja besed in stavkov, zato pod točko (B) doseže 1 točko, čeprav samostalnik sovo 

enkrat nadomesti z zaimkom (»ta«). Skupno doseže 5 točk.  

 

Otrok 5 (deček, 4 leta) 

Deček je pripovedoval zgodbo Muca Mija in čudežna rastlina (H. Kraljič). 

Muca Mija in miška Maška sta najboljši prijateljici. Igrajo se vsakič na dvorišču. A danes – 

ne. Se Mija ustavi in pokaže na zeleno rastlino. To je koruza reče, miška Maška pa pokima. 

Pa pride kokoš Katarina. Ko, ko, kaj ste našli? Našli smo koruzo. Ne, ne koruzo poznam. In 

verjemite mi, to ni koruza. To je detelja. Pride še krava Katja. Mmuu. Našli smo deteljo, 
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rečejo vsi. Ne, ne. Deteljo poznam in verjemite mi, da to ni detelja. To je pšenica. Pa kmalu še 

pride konj Klemen. Kaj ste našli? Našli smo pšenico. Ne, ne. Pšenico poznam in verjemite mi, 

da to ni pšenica. To je trava. Pa privabijo še kozo Karolino. Mee. Kaj ste našli? Našli smo 

travo. Ne, ne. Do kakšne neumnosti se bi spomnila koza, če ne bi priskakljal zajček Stelko. 

Hop, hop. Ja, našli ste krasno korenje. Zelo sem lačen. Takoj ga bom pojedel.  

Po ocenjevanju kriterija koherentnosti deček dosega 5. stopnjo (5 točk). Zgodba ima 

strukturo, pripovedovanje je smiselno, deli sporočila so med seboj globinsko povezani. 

Zaznati je opise vzročno-posledičnih odnosov. Deček ve, s čim se živali prehranjujejo in kaj 

prepoznajo. Po ocenjevanju kriterija kohezivnosti (A) dosega 2 točki. Pripoveduje brez 

tematskih preskokov. Zaznati ni dobesednega ponavljanja, zato tudi po kriteriju (B) doseže 2 

točki. Skupno doseže 9 točk.  

 

Otrok 6 (deklica, 4 leta) 

Deklica je pripovedovala zgodbo Jaz, pingvin, in moj očka (M. Wolf). 

Mali je. Jaz je to. To pa očka. Sonce je prišlo. Igrat se greva, je rekel očka. Na ledu zelo drsi, 

počakaj! Po trebuhu sem drsal, če maham s peruti. Malo se skrijva tukaj v vodi. Veliko 

nevarnosti za malega pingvinčka. In potem je prišel orel. Njegova senca, ki letijo po zraku in 

imajo krila. Zato, ker je tako zelo jezen. Orel. Ga poje za večerjo. Ko me očka pokliče, stečem 

k njemu. Pa zaslišim njegov glas. Tudi on mojega. Na ledenem tečaju je mraz. Ker jih zebe. 

Kako držati svoje trebuščke na toplem. Ojoj. Kakšna zima. In kakšen sneg. Uau, ribo mi je 

ulovil za zajtrk! Pingvini se radi spomnimo, da smo ptice. Večerja! Mami. Domov na večerjo. 

Poglej, sonce se počasi spušča v morje. Morala bova iti spat. 

Pri ocenjevanju kriterija koherentnosti deklica doseže 3 točke. Pripoveduje zgodbo s 

strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov (In potem …). Po kriteriju 

tematske razporeditve, kjer ocenjujemo kohezivnost zgodbe, doseže 2 točki. Pripoveduje brez 

tematskih preskokov. 2 točki pa doseže tudi po kriteriju sredstev, s katerimi ohranjamo 

referenco. Ni zaznati dobesednega ponavljanja, uporablja zaimke (njegova, njegov, k njemu, 

to). Skupno doseže 7 točk.  

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Tina Vrtačič, diplomsko delo 

- 36 - 
 

Otrok 7 (deček, 5 let) 

Deček je pripovedoval zgodbo Repa velikanka (A. Tolstoj). 

Nekoč pred davnimi časi sta živela z zaraščenim vrtom dedek in babica. Am. Am. Skrbela sta 

za pet belih gosk, za šest rumenih kanarčkov, za štiri grahaste putke, za tri črne muce, za dva 

prašička, ki sta imela trebuščka kot sodčka in eno veliko kravo rjavko. Posadila sta grah, 

korenje, krompir, fižol. Nazadnje sta posadila še repo. Dež je začel rositi, dedek in babica sta 

se pa v sanjah smejala. Ena še ostala, k je bla (bila) še velika, zelo velikanska! Potem je 

dedek rekel: Čas je, da izpulimo to repo. In je šel na vrt. Potegnil je toda, še bolj potegnil, 

toda še vedno ni premaknila. Pa je dedek stekel po babico. Babica ga je prijela za pas. Vlekla 

in vlekla, toda, toda repa se še vedno ni premaknila. Ko si je babica zavihala rokave in šla 

iskat veliko kravo rjavko. Dedek, babica, velika krava rjavka, so poprijeli in vlekli, še bolj 

vlekli, toda repa se še vedno ni premaknila. Babica je zavihala rokave in šla iskat … In šla 

iskat … In si je babica zavihala rokave in šla iskat dva prašička, ki sta imela trebuščka kot 

sodčka. Dedek, babica, velika krava rjavka, dva prašička, ki sta imela trebuščka kot sodčka, 

so vlekli, še bolj potegnili, toda repa se še vedno ni premaknila. Pa si je dedek obrisal čelo in 

šel iskat tri črne muce. Dedek, babica, velika krava rjavka, dva prašička, ki sta imela 

trebuščka kot sodčka, tri črne muce, so poprijeli, vlekli, potegnili, toda repa se še ni 

premaknila. Pa si ena od muc zasukala rep in šla iskat štiri grahaste putke. Dedek, babica, 

velika krava rjavka, dva prašička, ki sta imela trebuščka kot sodčka, tri črne muce, štiri 

grahaste putke, so poprijeli, vlekli, še bolj potegnili, toda repa se še vedno ni premaknila. Pa 

si je ena od pukt (putk) zatresla, zamajala perje in šla iskat še pet belih gosk. Dedek, babica, 

velika krava rjavka, dva prašička, ki sta imela trebuščka kot sodčka, tri črne muce, štiri 

grahaste putke aaa in aaa pet belih gosk, so poprijeli, vlekli, še bolj potegnili, toda repa se še 

vedno ni premaknila. Pa si je ena od ptuk (putk) zatresla peresa in šla iskat šest rumenih 

kanarčkov. Dedek, babica, velika krava rjavka, dva prašička, ki sta imela trebuščka kot 

sodčka, tri črne muce, štiri grahaste putke, pet belih gosk in šest rumenih kanarčkov, so 

poprijeli, vlekli, še bolj potegnili, toda repa se še vedno ni premaknila. Potem pa se je dedek 

popraskal po čelu, vse živali, am, ležale na tleh in se je potem babici posvetilo. Babica je 

stekla v kuhinjo k in položila k mišji luknjici, am, sir, kmalu, ni dolgo trajalo, ko je, am, ko je, 

ko je, ko je iz glave luknjica pogledala. Babica jo je ujela, odnesla na vrt. Dedek, babica, 

velika krava rjavka, babica, velika krava rjavka, dva prašička, ki sta imela kot sodčka, tri 

črne muce, štiri grahaste putke, am, pet belih gosk, in in, am, pet, šest rumenih kanarčkov, 

nazadnje je pa še mala miška. Paf! Se je zaslišalo, ko je repa velikanka padla iz zemlje. Vsi so 
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ležali. Kanarčki na miško, goske na kanarčke, putke na goske, štiri grahaste putke na goske, 

štiri, štiri muc padlo na gos, na, na, na kokoši, pujski na muce, krava na prašičke in babica na 

kravo in dedek na babico. Vsi so se smejali. Hihitali. In … A ste slišali? Mala ... Vsi so jedli z 

veliko žlico. A ste slišali? Mala lačna miška je pojedla največ od vseh. 

Po kriteriju koherentnosti deček dosega 5 točk. Zgodba ima strukturo. Uvod, jedro in 

zaključek so jasni. Deček opisuje vzročno-posledične odnose v zgodbi (npr. Posadila sta grah, 

korenje, krompir, fižol. Nazadnje sta posadila še repo. Dež je začel rositi, dedek in babica sta 

se v sanjah smejala). Vzročno-posledična razmerja, ki jih pripoveduje deček, so sicer izražena 

implicitno, iz konteksta pa jih lahko prepoznamo. Besedilo torej ustreza vsem kriterijem 

koherentnosti. Hkrati pa ustreza tudi vsem kriterijem kohezivnosti. Po ocenjevanju (A) doseže 

2 točki, saj sledi tipu tematske progresije. Za vzpostavljanje reference pa prav tako uporablja 

različna sredstva. Tudi na ravni (B) doseže 2 točki. Njegovo besedilo je zelo koherentno in 

kohezivno. Začetek pripovedovanja (Nekoč pred davnimi časi …) je pokazatelj, da deček 

obvlada pravljično strukturo. Skupno doseže 9 točk.  

 

Otrok 8 (deklica, 5 let) 

Deklica je pripovedovala zgodbo Mišek Tip, mamica ne hodi v službo! (A. Casalis). 

Mišek Tip se je šel skrivalnice in mami ga je že kar takoj začela iskat. In mišek Tip se je dobro 

skril. Zvečer sta mami in ati pregledala mesečne račune. Mišek je srečen, ker lahko mamici 

pomaga. Telefonske številke je lahko zavrtel. Za službo. Mamica je vesela, ker spet 

pričakujejo v lekarni. V pisarni. Na poti v vrtec je mišek pogledal mamico kako je drugačna v 

tej obleki, ki si jo je nadela za  službo. Ko pride v vrtec, so ga prijatelji spraševali. Mišek Tip 

je bil žalosten. Ker je mamica šla v službo. Mišek Tip je rekel, da bo zdravnik. Jaz bom 

igralka. Ta je gasilc (gasilec). Ta pa ima odogled (daljnogled). Raziskovalka bo. In ko je 

mamica šla miška Tipa iskat je rekel mišek Tip. Kaj, kaj, kaj skrivaš v tistem rumenem 

paketu? Mišek Tip ji je skočil v objem. Mišek Tip je takoj odprl paket. So ble (bile) sladkarije. 

In ko je šel spat, sta mu mami in ati dala lupčka (poljub). 

Po kriteriju za ocenjevanje koherentnosti zgodbe doseže deklica 4 točke. Njeno 

pripovedovanje ima strukturo, ki opisuje čustva junakov. Deklica zazna, da je Tip žalosten in 

ve tudi, da je žalosten zato, ker gre mamica v službo in se ne bosta mogla več toliko igrati. Po 

ocenjevanju kohezivnosti zgodbe glede na tematsko razporeditev (A) doseže 2 točki. 
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Pripovedovanje je linearno, brez tematskih preskokov. Pri ocenjevanju sredstev, ki ohranjajo 

referenco (B), je zaznati zaimke (jo, ta, mu), hkrati pa je zaznati še veliko ponavljanja (mišek 

Tip, mišek, mamica). Zato tukaj doseže 1 točko. Skupno doseže 7 točk. 

3 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Razvoj govora je tema, o kateri vedno več govorimo. In zagotovo se bo razpravljalo o njej še 

veliko in vse pogosteje. Vzgojitelji se v vrtcih srečujemo z vse več govorno-jezikovnimi 

motnjami, od zmernih do težjih oblik. Opažanja vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki 

se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok v predšolskem in šolskem obdobju, potrjujejo 

raziskave in spoznanja številnih strokovnjakov tega področja. Razlog, da sem se odločila za 

raziskovanje teme, ki vključuje razvoj govora, pripovedovanje zgodb otrok ter vpliv odraslih, 

predvsem družinskega okolja na govorno-jezikovni razvoj otrok, je ravno stanje, ki ga 

opažamo z vsako novo generacijo otrok, ki vstopajo v vrtec, in v samozavedanju pomena 

raziskovanja tega področja. Vrtci širom Slovenije se srečujemo s pomanjkanjem logopedov, 

zato se mi zdi še toliko pomembneje, da imamo vzgojitelji dovolj znanja, da prepoznamo in 

pravočasno pomagamo ter ukrepamo, kadar pride do težav. 

Za celosten razvoj otroka je ključen dialog. Govorimo torej o razumevanju drugega, ne le o 

posredovanju informacij, zato skupno branje staršev z otrokom pomembno pripomore h 

kakovosti družinskega okolja in pozitivno vpliva na celostni razvoj otroka. Pozitivni učinek 

ima le, če je kakovostno. Kakovostno skupno branje zajema pogovor ob knjigi, postavljanje 

odprtih vprašanj in iskanje različnih oblik predstavitve vsebine (risanje, simbolna igra). 

Branje odrasle osebe mora biti glasno, intonacija in poudarki morajo biti ustrezni, glede na 

vsebino naj odrasli spreminja glas in besedilo smiselno razčleni. Kakovostno skupno branje 

bogati otrokov besednjak, spodbuja razvoj domišljije, jezikovni in intelektualni razvoj ter 

porajajočo se pismenost. Razvijajoča oz. porajajoča se pismenost je spontano odkrivanje 

jezika in njegove vloge. Gre za razvijanje spretnosti, znanj in vedenja, ki se razvojno gledano 

pojavijo pred formalnim branjem in pisanjem. 

V raziskavi sem ugotovila, da se pojavljajo razlike v pripovedovanju glede na starost otrok. 

Starejši otroci pripovedujejo vse bolj koherentne zgodbe, ne pa tudi kohezivnejših. Dve- in 

triletni otroci pripovedujejo zgodbo s strukturo, ki vsebuje opise oseb, predmetov, ilustracij. 

Po kriteriju kohezivnosti je v pripovedovanju 2-letnika zaznati tematske preskoke, pri 3-

letniku teh preskokov ni več. Pri starosti dveh in treh let je še zaznati dobesedno ponavljanje. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Tina Vrtačič, diplomsko delo 

- 39 - 
 

Pripovedovanja štiri- in petletnega dečka sta po kriterijih kohezivnosti in koherentnosti 

dosegla enako število točk. Oba sta pripovedovala zgodbo s strukturo, ki je vsebovala opise 

vzročno-posledičnih odnosov, zato sta po kriterijih za koherentnost dosegla največje število 

točk (5). Prav tako sta dosegla vse točke pri ocenjevanju kohezivnosti njunega 

pripovedovanja. V pripovedovanju ni bilo zaznati tematskih preskokov, ponavljanja sta 

nadomestila z zaimki, nadpomenkami in s podpomenkami. Štiri- in petletni deklici pa se v 

številu točk razlikujeta. Zgodba prve deklice ima strukturo, vendar vsebuje enostavno nizanje 

dogodkov. 5-letna deklica v pripovedovanju opisuje misli in čustva junakov ter odnose med 

njimi. 4-letna deklica po kriteriju kohezivnosti doseže vse točke, medtem ko 5-letna deklica še 

uporablja dobesedno ponavljanje. Rezultati zadnjih dveh deklic nam pokažejo, da nekateri 

otroci s starostjo pripovedujejo koherentno razvitejše zgodbe, ne pa tudi kohezivnejših. 

Odkrila sem razlike v pripovedovanju glede na spol. V moji raziskavi do vključno 3-letnikov 

ni razlik, kasneje se razlike pokažejo v prid dečkom. Predvsem so boljši po kriteriju 

koherentnosti oz. pripovedovanju zgodbe kot vsebinske celote, oblikovanju logičnega 

zaključka zgodbe, ki ima rdečo nit, rep in glavo. 

Za otrokov govorni razvoj lahko največ naredijo starši v domačem okolju. Številni 

strokovnjaki poudarjajo pomen skupnega glasnega branja od rojstva naprej, ki pa se ne sme 

končati, ko otrok začne brati samostojno. Starši so tisti, ki so otroku prvi in največji zgled in 

dajo knjigi pomembno družbeno in kulturno vrednost. Otroci vidne informacije analizirajo in 

jih pretvorijo v verbalne. Obisk knjižnic, lutkovnih in gledaliških predstav, otroške revije, 

dialoško branje, ustvarjanje po branju, ustvarjanje knjižnega kotička doma, simbolna igra, 

različni materiali s katerimi lahko otrok rokuje, bibarije, izmišljarije, glasbene pravljice, igra z 

lutko, dramatizacija … Vse to in še več lahko naredijo starši in s tem pomagajo ne samo pri 

govornem pač pa pri celostnem razvoju otroka. Otrok raziskuje svet s pomočjo 

senzomotoričnih mehanizmov čutil. Začetne ideje otroka pripeljejo do abstraktnega védenja, 

katerega del je jezikovno védenje. In tu se kažejo tudi razsežnosti družinske pismenosti, ki 

sega na vsa področja otrokovega razvoja. Vsekakor ima na govorno-jezikovni razvoj otroka 

poleg prirojenih predispozicij velik pomen tudi okolje.  

Rezultatov raziskave zaradi majhnega vzorca ne moremo posplošiti. Večji vzorec bi morda 

pomenil drugačne rezultate, vsekakor pa bi bil večji pokazatelj trenutnega stanja govorno-

jezikovnega razvoja otrok in družinske pismenosti našega kraja. Jasnejšo sliko zgodb, ki so jih 

pripovedovali otroci, bi zagotovo dobila, če bi več sodelovala s starši. Z anketnimi 
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vprašalniki, s katerimi bi dobila odgovore o količini branja doma; o literaturi, ki jo berejo z 

otroki; čas, ki ga namenijo branju oz. dejavnostim, ki vključujejo literarne vsebine; število 

otrok v družini, ali je to prvi, drugi, tretji otrok, izobrazba staršev … Odgovore staršev bi 

primerjala s pripovedovanjem zgodb otrok in tako dobila vpogled v stanje in ugotovitve, kje 

so nujno potrebne izboljšave in kako lahko k temu pripomore vrtec oz. vzgojiteljice.  
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