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POVZETEK 

 

Družinsko branje je dejavnost, ki ima pomembno vlogo v otrokovem čustvenem, kognitivnem, 

socialnem in govornem razvoju. Je čas, ko se otrok lahko sprosti v bližini svojih najbližjih in 

hkrati razvija svojo zmožnost pripovedovanja lastnih zgodb. Zelo pomembno je, da otroku že od 

zgodnjega otroštva dajemo dober zgled ter ustvarjamo optimalne situacije, v katerih se otrok uči 

in razvija, mi pa ga pri tem spodbujamo. V teoretičnem delu sem predstavila družinsko branje, 

bralno pismenost in značilnosti otrokovega pripovedovanja. Pojasnila sem tudi vlogo, ki jo ima 

družinsko branje v otrokovem pripovedovanju. V empiričnem delu sem raziskala, kako 

pomembno vlogo ima družinsko branje pri otrokovem pripovedovanju in ugotovila, ali so razlike 

v sposobnosti pripovedovanja tistih otrok, ki s starši veliko berejo, in tistih, ki malo berejo, velike 

ali zanemarljive. Skušala sem tudi raziskati, ali sta stopnja koherentnosti in stopnja kohezivnosti 

v zgodbah otrok primerljivi. Ugotovila sem, da ima družinsko branje nedvomno pomembno 

vlogo v otrokovem pripovedovanju, opazila pa sem tudi razlike v strukturi zgodb otrok. Z analizo 

sem ugotovila, da sta stopnja kohezivnosti in stopnja koherentnosti v zgodbah otrok primerljivi. 

 

KLJUČNE BESEDE: koherentnost, kohezivnost, otrok, pripovedovanje, družinsko branje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Family reading is an activity which has an important role in a child's emotional, cognitive, social 

and speaking development. It is a time when the child can relax around their loved ones and at 

the same time develop their storytelling abilities. It is very important that we set a good example 

for the child from an early age and create optimal situations in which the child learns and 

develops; meanwhile, we should encourage it to do so. In the theoretical part I have presented 

family reading, reading literacy and the characteristics of the child's storytelling. I have also 

explained the role that family reading has in the child's storytelling. In the empirical part I have 

also researched the importance of family reading in the child's storytelling. Through research it 

was questioned whether the difference of the storytelling abilities of those children who 

substantially read with their parents and those who scarcely read are large or negligible. I also 

tried to discover whether the level of coherence and the level of cohesiveness in children's stories 

are comparable. I have concluded that family reading undoubtedly has an important role in the 

child's storytelling. I also noticed differences in the structure of children's stories. Through 

analysis, I have discovered that the level of cohesiveness and the level of coherence in children's 

stories are comparable. 

 

KEYWORDS: coherency, cohesiveness, child, storytelling, family reading 
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1 UVOD 

Otrok pri tem, ko postaja bralec, potrebuje podporo in pomoč staršev. Starši otroku pomagajo 

tako, da mu berejo in ga poslušajo, ko bere. Z njim se morajo pogovarjati o branju in omogočati 

trenutke za branje. Pomembno je, da so zanj dober zgled odraslega bralca ter zanimanja za 

knjige. Branje bi morala postati navada, zato je dobro vsakodnevno skupno branje, kjerkoli in 

kadarkoli tekom dneva. Pomembno je, da starši berejo skupaj z otrokom, ne le otroku, izrednega 

pomena pa je tudi pogovor o knjigah in o branju (Kropp, 2000). 

M. Hmelak (2017c) pravi, da so starši in vzgojitelji most med otrokom in knjigami. Ti otrokom 

omogočajo prvi stik s knjigo. 

V teoretičnem delu diplomskega dela bom predstavila bralno pismenost, družinsko pismenost, 

skupno branje, značilnosti otrokovega pripovedovanja in nekaj besed namenila otroški 

književnosti. Teoretična izhodišča bodo temeljila na raziskavah s področja družinskega branja, ki 

so bile izvedene pri nas in v tujini. Pojasnila bom pomembnost skupnega branja v otrokovi 

zmožnosti pripovedovanja in predstavila otrokovo motivacijo in njegov bralni interes. 

V empiričnem delu bom raziskala, kako pomembno vlogo ima družinsko branje v otrokovem 

pripovedovanju zgodbe, ali so razlike med zgodbami otrok, ki s starši veliko berejo, in tistimi, ki 

berejo manj, velike ali zanemarljive, ugotavljala pa bom tudi, ali sta stopnja kohezivnosti in 

stopnja koherentnosti v zgodbah otrok navadno enaki oziroma primerljivi. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 BRALNA PISMENOST 

Bralna pismenost ni le branje besedila, ampak tudi razumevanje multimodalnega besedila, v 

katerem poleg besed beremo tudi nejezikovne znake (slike, tabele … ). V razvoju zgodnje 

pismenosti v predšolskem obdobju so pomembni trije dejavniki (IFLA 2006), ki jih lahko 

vključimo s spodbujanjem družinske pismenosti: družina mora biti obkrožena z bralnim 

gradivom, otroku moramo vsakodnevno brati in odrasli člani družine so za otroka zgled 

pismenosti. Za razvijanje bralne pismenosti je nujna dostopnost do kakovostnih bralnih gradiv 

doma, v vrtcu in v knjižnici (Licardo in Haramija, 2017a).  

N. Brown (1999, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012) pravi, da pismenost poleg 

branja in pisanja vključuje tudi otrokovo pripovedovanje zgodb, torej govorjenje, poslušanje, 

branje in pisanje. 

 

2.1.1 Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju 

M. Hmelak (2017c) pravi, da se bralna pismenost ne začne z učenjem branja, ampak takrat, ko 

starši prvič spregovorijo z otrokom, ko mu preberejo prvo besedilo in ko otrok prvič sam prelista 

knjigo. To je zahteven proces, ki se začne v predšolskem obdobju, zanj pa je pomemben razvoj 

poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. V predšolskem obdobju je pozornost najbolj usmerjena 

k poslušanju in govorjenju, ki vplivata na razvoj branja in pisanja. D. Haramija (2000, v Hmelak, 

2017c) pravi, da je otrok v tem obdobju odvisen od staršev in vzgojiteljev, ki so posredniki in 

odločajo, kako pogosto bodo otroku brali. Pravi, da moramo pri otroku najprej zbuditi interes po 

branju, saj so otroci po naravi radovedni, kar lahko uporabimo pri razvijanju njihove poslušalske 

in bralne spretnosti. D. Skubic (2013) pravi, da na razvoj otrokove pismenosti vpliva več 

dejavnikov, med katerimi sta tudi družinsko in vrtčevsko okolje, znotraj njiju pa družinsko branje 

in skupno branje otroka in vzgojiteljice. Poudari tudi pomen prepričanja staršev o pomembnosti 

branja za razvoj otrokove pismenosti. 

Starši in vzgojitelji so most med otrokom in knjigami, saj otrokom omogočajo prvi stik s knjigo, 

tj. z branjem, z dotiki in listanjem po njej. Otroka tako podpirajo pri lastnem raziskovanju. 
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Predšolska vzgoja poudarja načelo aktivnega učenja, saj se otrok najhitreje uči s konkretnimi 

izkušnjami in z aktivno udeležbo v procesu učenja. Pri aktivnem učenju dajejo otroci pobudo za 

dejavnosti in sami izbirajo materiale, vloga odraslega pa je, da poskrbi za dovolj veliko število 

knjig in pripravi prostor ter otroku zagotovi čas. Otrokove dejavnosti mora nenehno spremljati in 

ga spodbujati k samostojnosti. Otrok se ob branju ne zaveda, da se uči, zato potrebuje odraslega, 

ki je usmerjen v razvoj otrokovih sposobnosti (Hmelak, 2017c). 

Pri spodbujanju razvoja bralne pismenosti v družini je zelo pomembno konstruktivno sodelovanje 

in reflektirajoča komunikacija med vzgojitelji in starši. Vlogi vzgojitelja in staršev se 

dopolnjujeta, oboji pa morajo biti otroku pozitiven zgled. Pomembna je stalna skrb za 

zagotavljanje spodbudnega učnega okolja in skupno delovanje vzgojiteljev ter staršev za dobro 

otroka. Podpirati morajo aktivnost in poskrbeti za organizacijo prostora, spodbujati otrokova 

dejanja ter graditi na otrokovih interesih. Med njihovimi interesi so pogosto knjige, ki so tudi 

stalni pripomoček pri vzgoji in učenju (Hmelak, 2017c). 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in S. Pečjak (2012) so zapisale, da zgodnja 

izpostavljenost literaturi spodbuja govor otrok, ta pa obratno spodbuja pogostost in 

izpostavljenosti literaturi. Zapisale so, da sta S. E. Mol in A. G. Bus (2011) v svoji raziskavi 

dokazali, da ima izpostavljenost otroški literaturi učinek na govor otrok in da se otroci pri 

skupnem branju naučijo več novih besed kot pri drugih dejavnostih, povezanih z jezikom.  

V Sloveniji od leta 2006 obstaja Program družinske pismenosti za starše predšolskih otrok, ki se 

imenuje Branje za znanje in branje za zabavo. Program je namenjen staršem otrok od 4. do 6. leta 

starosti, ki niso imeli dobrih možnosti za razvoj lastne pismenosti, in staršem, ki bi radi pomagali 

pri razvijanju porajajoče se pismenost svojih otrok, a za to nimajo dovolj znanja in spretnosti. 

Nekateri izmed ciljev programa so, da bi starši pridobili temeljna znanja za razvoj družinske 

pismenosti in za spodbujanje otrokove porajajoče se pismenosti ter spoznali primerne oblike za 

spodbujanje porajajoče se pismenosti, da bi imeli aktivno vlogo pri spodbujanju otrokove 

porajajoče se pismenosti in da bi spoznali, da je branje zabava, vir znanja in vrednota ter da bi to 

prenesli tudi na svoje otroke (Program družinske pismenosti za starše predšolskih otrok, 2006). 

L. Knaflič (2009) povzame, da termin družinska pismenost zajema dejavnosti, ki potekajo znotraj 

družine in so povezane s pismenostjo. V predšolskem obdobju so to dejavnosti, ki so priprava na 
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učenje branja in pisanja. Vplivi domačega okolja imajo veliko vlogo v otrokovi uspešnosti v 

procesu opismenjevanja. 

Didaktična igra, s katero razvijamo otrokove predopismenjevalne sposobnosti in hkrati razvijamo 

spretnosti na kognitivnem in socialno-emocionalnem področju, so pripovedovalne kocke. Pri 

predšolskem otroku naj bi bil prisoten odrasli. Slike na kockah sprožajo asociacije pri otrocih, ki 

sliko na kocki povežejo z naslednjo sliko in tako sestavijo zgodbo. Ker je namen igre, da otrok 

spozna različne interpretacije simbolov in jih ubesedi, napačnih interpretacij ni. Otrok mora 

vedeti, kaj predstavljajo simboli na kockah, zato si odrasli pred začetkom z otroki simbole 

ogledajo in se o njih pogovorijo. Igro začnemo z manjšim številom kock, nato pa število kock 

povečujemo. Poljubno lahko postavljamo tudi pravila, npr. da se mora zgodba začeti s 

pravljičnim začetkom. Ob otrokovem pripovedovanju ga lahko usmerjamo s preprostimi 

vprašanji. Ta igra nudi otroku možnost zavedanja o vseh jezikovnih ravninah. Otrok se na 

besedoslovni ravni uči besedišča in smiselno uporabiti nove besede, na glasoslovni ravnini 

razvija glasovno zavedanje, na oblikoslovni ravnini otrok spoznava besedne vrste, na skladenjski 

ravni se uči tvoriti najprej enostavčne, nato pa večstavčne povedi in razume stavčne člene, na 

besedilni ravni pa se uči tvorjenja besedila in tvori izjave, s katerimi se odziva na okolje in izraža 

svoja občutja (Licardo in Haramija, 2017a). 

 

2.1.2 Družinska pismenost kot pomemben dejavnik za področja otrokovega razvoja  

»Družinska pismenost je del bralne pismenosti, ki vključuje medgeneracijsko branje na vseh 

področjih dejavnosti (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje) ter na vseh področjih 

otrokovega razvoja (kognitivnem, socialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etičnem in 

motivacijskem področju). Razumemo jo kot različne dejavnosti znotraj družine, povezane s 

pismenostjo v najširšem pomenu besede, ko hkrati sodelujejo različne generacije in se skupaj 

učijo.« (Haramija, 2017b, str. 2) 

Curby idr. (2015, v Licardo, Hmelak, Vršnik Perše in Košir, 2017b) pravijo, da družinska 

pismenost na otroka učinkuje neposredno in se strinja, da so njeni učinki vezani na različna 

področja otrokovega razvoja. Niso vezani le na kognitivne vidike, ampak obstajajo povezave tudi 
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med otrokovimi predbralnimi in socialno-emocionalnimi spretnostmi. Spodbujanje družinske 

pismenosti je tako povezano s spodbujanjem celostnega razvoja otroka. 

Pri izvajanju dejavnosti v okviru družinske pismenosti moramo biti pozorni na to, da prevladujejo 

pozitivne socialne interakcije in medsebojno zaupanje. Poskrbeti moramo tudi za ustrezno 

organizacijo prostora in spodbujati otrokovo aktivno udeležbo v branju, pri tem pa moramo 

upoštevati tudi otrokove interese. Pridobivanje predopismenjevalnih in predbralnih spretnosti 

pozitivno vpliva na otrokov kognitivni, socialno-emocionalni, estetski, moralno-etični in 

motivacijski razvoj (Licardo, Hmelak, Vršnik Perše in Košir, 2017b). 

Za bralno pismenost je zelo pomemben razvoj splošne sporazumevalne zmožnosti otroka, ki 

poteka ob uresničevanju poslušanja, branja, govorjenja in pisanja (Berčnik, Petek in Devjak, 

2016). L. Knaflič (2000, v Berčnik, Petek in Devjak, 2016) pravi, da se raven pismenosti otrok 

običajno ujema z ravnjo pismenosti staršev in da se ohranja tudi med generacijami znotraj 

družine. Zelo pomemben vpliv na bralno pismenost otrok imajo dejavniki, ki so povezani z 

bralnimi navadami in bralno kulturo. Avtorica (2000, prav tam) pojasni, da starši, ki se zavedajo, 

kako pomembno je branje, pri svojih otrocih že v zgodnjem otroštvu ustvarjajo pogoje, ki 

spodbujajo razvoj pismenosti. Svojim otrokom so bralni model, saj jim omogočajo, da jih vidijo 

pri branju. Zelo pomembna je tudi dostopnost bralnega gradiva, ki bi ga starši morali zagotoviti 

otrokom. Kot bralno gradivo štejejo knjige, ki jih ima družina doma – te so zelo pomembne, saj 

domača knjižnica pozitivno vpliva na odnos otrok do branja – in gradivo, ki si ga izposodijo v 

knjižnici. Pojasni tudi, da se pogostost obiskovanja knjižnic ujema z ravnjo pismenosti. Kropp 

(2000) doda, da nič ne more nadomestiti knjig, ki so otrokova last, saj bo te knjige vedno znova 

bral, ponavljajoče branje pa je temelj za pridobivanje bralnih sposobnosti. 

 

2.2 SKUPNO BRANJE Z OTROKOM 

Bralci morajo biti pozorni na ilustracije v slikanicah, kar zahteva dobro opazovanje in razmislek. 

Pri branju z otrokom naj si tudi otroci ogledujejo ilustracije med poslušanjem besedila, pogovor 

pa naj se navezuje na besedilni in slikovni del slikanice. Ob branju morajo odrasli bralci 

spodbujati radovednost otrok in jim zagotoviti čim več aktivnega sodelovanja, da bi otroci lahko 

bogatili besedišče. S tem se bodo naučili tvoriti besedila v različnih govornih položajih in bodo 



6 
 

razvijali empatijo. Dobro je, če otroci pogosto tudi pripovedujejo svoje izmišljene zgodbe ali 

zgodbe is svojega življenja, saj tako razvijajo svojo jezikovno zmožnost in domišljijo (Licardo in 

Haramija, 2017a). 

L. Knaflič (2009) pravi, da notranja zgradba zgodbe pritegne otrokovo pozornost in radovednost, 

zato otrok zgodbe, ki so mu všeč, rad posluša večkrat. Pogostejše skupno branje prispeva k 

otrokovemu bogatejšemu besednemu zakladu in povečuje interes za poslušanje. Tudi M. K. 

Merga (2017) meni, da so prednosti skupnega branja obogatena izpostavljenost jeziku, 

pridobivanje spretnosti poslušanja, bralno razumevanje, širjenje besednega zaklada in 

vzpostavljanje osnov pismenosti. Skupno branje je tudi priložnost za spodbujanje pozitivnega 

odnosa do branja. N. Bucik (2009) pojasni, da znajo starši, ki imajo pozitiven odnos do branja, 

bolje vključiti otroka k branju in v njem zbuditi interes za branje. M. K. Merga (2017) je dodala, 

da je glasno skupno branje koristno tudi za otrokov kognitivni razvoj, saj aktivira dele možganov, 

ki so povezani z razumevanjem pripovedovanja in miselnimi podobami. Avtorica je poudarila, da 

te koristi ne izginejo s starostjo otrok in da bi morali starši skupaj z otroki brati tudi takrat, ko se 

otroci že naučijo brati sami in dokler si otroci tega želijo. V raziskavi je ugotovila tudi, da otroci 

pretirano kritičnih staršev in staršev, ki so se med branjem zamotili z drugimi stvarmi, v skupnem 

branju niso uživali.  

Otrok ob branju in ob dejavnostih pred branjem, po branju ali ob branju pridobiva tudi pozitivno 

samopodobo in se uči sodelovanja (Matko Lukan, 2009). N. Bucik (2009) pravi, da je varen in 

pozitiven odnos ključen za pozitivno čustveno atmosfero med skupnim branjem, saj imajo 

drugače starši težave s tem, kako približati vsebino otroku in posledično otrok ni dovolj vključen 

v branje. Branje je socialni proces in ta mora otroku omogočiti zadovoljstvo. 

M. Sénéchal idr. (1998, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012) pravijo, da se otroci 

v družinskem okolju vključujejo v formalne in neformalne knjižne dejavnosti. Pri neformalnih je 

najpomembnejša prebrana vsebina, ki jo starši razširjajo, otrok pa sprašuje o pomenu besed, ki jih 

ne razume. Pri formalnih dejavnostih pa se starši osredotočijo na značilnosti besedila in otroka 

učijo brati. Wray in J. Medwell (2002, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012) sta 

dodala tudi, da otroci med skupnim branjem usvajajo značilnosti jezika, ki se razlikuje od jezika, 

ki ga uporabljajo pri vsakodnevnem sporazumevanju. V svoji raziskavi sta tudi potrdila, da ima 

skupno branje velik pomen za otrokovo zmožnost pripovedovanja zgodbe. 
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Strokovnjaka Pellegrini in Galda (1998, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012) sta 

zapisala, da starši otrokom berejo literarna in stvarna besedila. Pravita, da je v stvarnem besedilu 

informacija podana s sliko in spremljajočim besedilom, ki pa nima koherentne vsebine. Starši 

morajo tako pri stvarnem besedilu opisovati slike, pri literarnem besedilu pa je otrok pri skupnem 

branju pozornejši na vsebino zgodbe. 

J. Foy in V. Mann (2003, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2019) kot tri vidike družinskega okolja 

navajata skupno branje staršev in otrok, pogostost branja ter prepričanja staršev o pomenu 

skupnega branja ter dejavnosti s knjigami. Starši, ki sami pogosto berejo, otrokom omogočajo 

priložnosti za spoznavanje knjig, jih pogosto peljejo v knjižnico in imajo tudi večjo domačo 

knjižnico. Wray in J. Medwell (2002, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2019) sta zapisala, da se 

otroci med skupnim branjem otroških knjig učijo novih besed in slovnice ter specifičnosti jezika, 

značilne za zgodbo. Tako pridobivajo znanje o osnovni strukturi zgodbe. 

 

2.2.1 Vloga staršev pri branju in odrasli kot bralni zgled 

Da bi otrok postal bralec, potrebuje starše. Starši otrokom pomagajo tako, da jim berejo, da jih 

poslušajo pri branju, se z njimi pogovarjajo o branju, jim omogočajo trenutke za branje, si z njimi 

izposojajo knjige ali jih kupijo in so zanje dober zgled odraslega bralca ter zanimanja za knjige. 

Branje bi morala postati navada, zato je z otrokom dobro brati vsak dan, kjerkoli in kadarkoli 

tekom dneva. Pomembno je, da starši berejo skupaj z otrokom, ne le otroku, ključen pa je tudi 

pogovor o knjigah in o branju ter postavljanje vprašanj (Kropp, 2000). N. Bucik (2009) pravi, da 

morajo pri branju in pri pogovoru starši slediti otrokovemu interesu, saj tako povečajo njegovo 

sodelovanje. Avtorica poudari, da moramo biti previdni pri sklepanju, ali otroka branje zanima ali 

ne, saj se včasih med poslušanjem zamoti z igračo in dobimo vtis, da ga ne zanima, čeprav to ni 

res. Prav zato šele s pogovorom ugotovimo, ali je otrok besedilu sledil. I. Matko Lukan (2009) to 

imenuje dialoško ali razgovorno branje. Pravi, da pogovor pogosto preseže meje zgodbe in se 

otrok tako nauči novih besed in stavkov. 

Vsaka oseba, ki predšolskemu otroku bere, je njegov bralni zgled, tudi takrat, ko bere sama in jo 

otrok opazuje. V razvoju družinske pismenosti in pismenosti otrok imajo zelo pomembno vlogo 

starši. Ti morajo organizirati domače okolje tako, da spodbujajo pismenost in otrokov govorno-
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jezikovni razvoj. Z otrokom morajo redno obiskovati knjižnice in sodelovati s pedagoškimi 

delavci v vrtcu tako, da se po zmožnostih vključujejo v projekte in dejavnosti. S svojimi dejanji 

in odnosom so zgled družini in članom sporočajo, da je branje prijetna in pozitivna aktivnost. Ob 

branju z otrokom mora biti odrasla oseba pozorna na ustrezno hitrost branja, glasnost, pravilno 

izgovarjavo in doživeto branje. Otrok ob glasnem branju odraslega pridobiva prve izkušnje z 

besedili in spoznava glasove ter črke. Otrokovo doživljanje branja je odvisno od odnosa, ki ga 

odrasli vzpostavimo z otrokom, ta pa mora biti prijeten, varen in svoboden (Licardo in Haramija, 

2017a). 

 

2.2.2 Otrokova motivacija in interes za branje 

Pomembno je, da otrokovo motivacijo za branje razvijamo že v zgodnjem otroštvu, v obdobju 

porajajoče se pismenosti. V svet knjig predšolskega otroka uvedejo odrasli, skupno branje pa je 

ena izmed najpomembnejših dejavnosti v predšolskem obdobju, ki spodbuja otrokovo motivacijo 

za branje. Pri motivaciji gre za več dejavnikov, tudi za otrokov interes za branje, poznamo pa 

notranjo in zunanjo motivacijo za branje (Bucik, 2009). 

Zunanja motivacija so zunanji dejavniki, kot sta pohvala in nagrada, notranja motivacija pa izvira 

iz potreb posameznika in je učinkovitejša, saj ima z njo otrok dlje trajajoči interes za branje. 

Interes za branje je eden najpomembnejših dejavnikov notranje motivacije. Otrok razvije interes 

za branje, ko v branju uživa, razvija pa se s posameznikovimi pozitivnimi bralnimi izkušnjami. 

Moč interesa v razvoju otrokovega interesa lahko izkoristimo za branje tako, da ga povežemo z 

njegovimi ostalimi interesi in tako otroka pritegnemo k skupnemu branju knjig. Otrok se bo ob 

branju veliko novega naučil in potešil svojo radovednost, kar bo spodbudilo njegovo 

kompetentnost, ko bo pri branju imel aktivno vlogo. Aktivna vloga je pomembna tudi pri 

avtonomnosti in svobodi. Otroku moramo omogočiti, da izbira knjige, ki ga zanimajo, saj 

možnost izbire spodbudi njegovo motivacijo. K interesu pripomore tudi pozitivna čustvena 

usmerjenost, povezana z vsebino knjige in z atmosfero med branjem, ko otrok branje doživlja kot 

varno in čustveno dogajanje. Otrok bo tako branje povezal s prijetnim druženjem in si ga bo želel 

večkrat ponoviti (Bucik, 2009). 
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2.3 KNJIŽEVNOST V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Otroška književnost je namenjena otroku in odraslemu. Odrasli je pri skupnem branju otroku 

bralni zgled, saj otrok v predšolskem obdobju še ni bralec in še pridobiva temeljna znanja iz 

književnosti (Haramija, 2017b). 

Pri izbiranju kakovostnega bralnega gradiva moramo biti pozorni na različne kriterije. Pomembna 

je kakovost literarnega dela – spoznavna, etična in estetska vrednost besedil. Pri izbiranju 

sporočilnost dela ne sme biti zadostni kriterij, ampak mora biti besedilo tudi jezikovno 

kakovostno in prilagojeno otrokovi zmožnosti razumevanju jezika. Izbrana dela prav tako ne 

smejo zbujati nestrpnosti zaradi rasnih, verskih, spolnih in drugih razlik med ljudmi, pozorni pa 

moramo biti tudi kakovost ilustracij. Literarna dela morajo biti skladna s Kurikulumom za vrtce 

(1999). Upoštevati moramo kanonska (klasična) in sodobna besedila (pomembni avtorji: Fran 

Levstik, Kajetan Kovič, Ela Peroci, Svetlana Makarovič, Slavko Pregl, Nataša Konc Lorenzutti, 

Andrej Rozman Roza, Bina Štampe Žmavc … ), izbirati pa moramo slovenska in prevedena dela. 

Otrok pri spoznavanju kanonskih del naveže stik s kulturno zgodovino in spozna pomembne 

literarne like, kot so Peter Klepec, maček Muri, muca Copatarica, pek Mišmaš … Hkrati se mora 

seznanjati tudi z novimi deli, saj se z njimi odpirajo nove teme, kot so pomanjkanje časa, naglica 

in razmerja znotraj nove družine. Pri izbiranju del pa mora vseeno prevladati delež slovenskih 

knjig. Pri otroku priseljencu moramo upoštevati književna dela iz otrokove primarne države, prav 

tako pa moramo biti pozorni na izbor del za otroke s posebnimi potrebami. Za branje moramo 

izbirati raznolika besedila glede na književne zvrsti, vrste in žanre, vsebine pa morajo biti 

primerne otrokovi starosti. Ker je eden izmed ciljev jezikovne vzgoje v vrtcu otrokovo 

prepoznavanje socialnih in funkcijskih zvrsti jezika, moramo izbirati leposlovne in informativne 

knjige, v katerih se otrok nauči razlikovati med jezikovnimi prvinami v besedilih. Primerna mora 

biti tudi oblika knjige (slikanica, ilustrirana knjiga) glede na otrokovo zmožnost poslušanja, ob 

tem pa moramo biti pozorni tudi na primerno dolžino besedila (Haramija, 2017b). 

Pri otroški poeziji lahko izbiramo med prstnimi igrami, uspavankami, izštevankami, rajalnimi 

pesmimi in pesnitvami. Večinoma je pisana v verzih, ki so lahko organizirani v točno določeno 

obliko, imajo ritem in pogosto tudi rimo. Poezija je lahko lirska ali epska. Lirska izraža raznolike 

teme, povezane z doživljanjem, razpoloženjem in čustvi, povezanimi z majhnim otrokom. Je 
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kratka in pogosto tudi peta. Za epsko poezijo pa je značilno pripovedovanje s časovnim 

zaporedjem dogodkov, ki so izraženi v verzih (Haramija, 2017b). 

 

2.3.1 Oblike knjig 

Književna dela razvrščamo od slikanic brez besedila do knjig brez ilustracij. Glavni razlikovalni 

element je delež besedila in ilustracij v knjigi, pomembni elementi pa so tudi velikost in tip črk, 

velikost knjige in število strani v knjigi (Haramija, 2017b). Osredotočila se bom na slikanico, ki 

prevladuje v predšolskem obdobju. 

Slikanica brez besedila vsebuje naslov, ostali elementi besedila pa so izraženi z likovno-

oblikovnimi elementi. Primer je Zgodba o sidru, katere avtor je Damijan Stepančič (Haramija, 

2017b). 

Strip je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo, besedilo pa predstavlja dialog med liki, ki je 

upodobljen znotraj oblačkov (Haramija, 2017b). 

Slikanica vsebuje manj kot polovico besedila, število besed pa ne sme biti več kot 1800. 

Ilustracije v slikanici so povezane z besedilom in se nadaljujejo v zgodbo (Haramija, 2017b). 

 

Slikanica 

Slikanico uvrščamo med multimodalna dela, saj nas nagovarja z dvema različnima kondoma 

sporočanja, in sicer z jezikovnim kodom, ki ga predstavlja besedilo in z likovnim kodom, ki ga 

predstavljajo ilustracije. Osnovne sestavine v slikanici so besedilo, ilustracije in interakcija 

(vsebinsko-oblikovni odnos) med njima (Batič in Haramija, 2017b). 

Dobra slikanica se od ostalih ilustriranih besedil razlikuje po tem, da ne pove vsega z besedilom, 

ampak je del besedila izražen tudi v ilustracijah. V obliki slikanice so za predšolske otroke lahko 

izdelana tudi informativna besedila, ki posegajo na vsa kurikularna področja (gibanje, jezik, 

umetnost, družba, narava, matematika). V obliki slikanice so lahko napisane kratkoprozne vrste 

ali pesnitve (Batič in Haramija, 2017b). Otrok si pri stiku z literarnim besedilom bogati besedni 

zaklad in razvija čut za skladnjo ter literarni slog (Zupančič, 2017b).  
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I. Mlakar (2009) je zapisala osnovne funkcije slikanice, ki jih je izpostavil strokovnjak Peter 

Čačko iz Bratislave. Slikanica ima poučno-vzgojno funkcijo, saj otrok z njo pridobiva odgovore 

na svoja vprašanja, spoznavno funkcijo, saj preverja svoja spoznanja in znanje, ki ga ima, 

izkustveno funkcijo, saj z njo spozna, kakšne so izkušnje, ki jih on nima, estetsko funkcijo, saj 

slikanica v otroku razvija občutek za lepoto in bogati njegov čustveni svet, ter zabavno funkcijo, 

saj otrok ob slikanici poteši svojo potrebo po igri in zabavi. 

 

Pomen ilustracije v slikanici 

Ilustracije v slikanici so lahko del parabesedila in mednje štejemo naslovnico, notranjo 

naslovnico ter vezne liste. Poznamo pa tudi ilustracije, ki se nahajajo znotraj slikanice in se med 

seboj razlikujejo po velikosti. Lahko so dvostranske, enostranske ali manjše, ki zavzamejo le pol 

strani. Za otroke je ilustracija na naslovnici zelo pomembna in potrebujejo čas, da si jo dobro 

ogledajo. Oblikovana je tako, da zbuja otrokovo radovednost in je dobra motivacija za branje z 

otrokom (Batič in Haramija, 2017b). 

Ilustrator lahko ilustracijo izdela v eni likovni tehniki ali pa tehnike med seboj kombinira. Z 

različnimi slikanicami otrok spoznava različna besedila in ilustracije, z njimi pa tudi pripovedno 

moč ilustracij in različne načine podajanja sporočila skozi likovne upodobitve (Batič in Haramija, 

2017b). 

Ločimo več možnosti glede na to, kako so razporejeni deli besedila in slikanice. Besedilo in 

ilustracije so lahko oblikovno ločene celote. Take so številne slovenske starejše klasične 

slikanice. Pri teh je besedilo na eni strani, ilustracija pa je na svoji strani, pod ali nad besedilom. 

Primer je Muca Copatarica, ki jo je napisala Ela Peroci. Besedilo in ilustracije so lahko oblikovna 

celota. V tem primeru je besedilo postavljeno v barvno enovit del ilustracije. Primer take 

slikanice je Andrej Rozman Roza in Damijan Stepančič: Mihec gre prvič okrog sveta. Tretja 

možnost pa je slikopis, v katerem so nekateri deli besedila nadomeščeni z ilustracijo, namesto 

besede v povedi stoji manjša upodobitev. Pri branju z otrokom se ustavimo pri upodobitvi, otrok 

pa z našo pomočjo ugotovi njen pomen. Primer slikopisa je Urša Krempl in Urška Stropnik: 

Zaljubljeni žabec (Batič in Haramija, 2017b). 
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Informacija na ilustraciji ni enaka kot informacija, podana v besedilu. Iz besede mačka in 

ilustracije mačke dobimo različno informacijo, saj iz ilustracije pridobimo še dodatno informacijo 

o izgledu in položaju mačke. Po navadi se informacije iz besedila in iz ilustracij ponavljajo in 

dopolnjujejo in bolj kot se dopolnjujejo, močnejši je vsebinski odnos med obema deloma. Z 

ilustracijami pa ilustrator lahko ustvari zgodbo v zgodbi, kot je Marjan Manček v slikanici 

Pedenjped ustvaril vtis albuma fotografij, saj se Pedenjped pojavi na notranji naslovnici in na 

koncu slikanice, kot da opazuje dogajanje. Poznamo pa tudi slikanico brez besedila, v kateri ima 

vsaka ilustracija vlogo besedila. Besedilo pa je lahko vključeno v ilustracijo kot naslovi ulic, 

zapisani na hišah, kar lahko opazimo v slikanici Deček in hiša Maje Kastelic. Ilustracije in 

besedilo tvorijo celotno zgodbo, zato slikanice beremo celostno in že predšolske otroke navajamo 

na to, da informacije dobimo iz besedila in ilustracij (Batič in Haramija, 2017b). 

Ob branju z otrokom ilustracij ne smemo zakrivati, saj se tako oddaljimo od bistva slikanice, ki je 

literarno-likovni monolog, slikanice pa so pogosto otrokov prvi stik z književnostjo in likovno 

umetnostjo. Z branjem slikanic prispevamo tudi k razvijanju otrokove večrazsežne pismenosti 

(Batič in Haramija, 2017b).  

V predšolskem obdobju otroka pritegne ilustracija in je tako motivacijsko sredstvo za otrokovo 

zanimanje. Otrok si ilustracije ogleduje in iz njih razbira dogajanje, hkrati pa se uči in uživa. To 

je kognitivna funkcija ilustracije. Dobra ilustracija nudi oporo otrokovi domišljiji, ob ogledovanju 

pa otrok doživlja čustva, torej ilustracija poskrbi tudi za afektivno plat razvoja. Pri stiku z 

ilustracijami si otrok tudi ostri čut za likovnoestetske vrednosti (Zupančič, 2017b). N. Bucik 

(2009) doda, da otroci pozorno sodelujejo pri branju knjig tudi, če niso bogato ilustrirane, a je v 

tem primeru ključnega pomena bralčev glas, ki ne sme biti monoton. Pozorno poslušajo tudi, če 

so knjige nabite z vsebino in si tako ilustracije pričarajo v svoji domišljiji. 

Ilustracija ima aktivni vidik, saj otroku omogoča bogatenje doživljajskega in miselnega sveta in 

je pomembna za njegov celostni razvoj (Frelih, 2009). 

D. Skubic in U. Podobnik (2018) pravita, da slikanica brez besedila daje gledalcu možnost 

soustvarjanja, saj je gledalec osredotočen na slike. Slike otroka vodijo skozi zgodbo, navzoč pa je 

tudi otrokov subjektivni pogled, ki vpliva na njegovo interpretacijo zgodbe. 
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2.3.2 Predšolska bralna značka 

Bralna značka se je kot obšolska interesna dejavnost začela v šolskem letu 1960/61, ustanovila pa 

sta jo Leopold Suhodolčan in Stanko Kotnik. Kmalu se je razvila v gibanje za razvoj bralne, 

knjižne in književne kulture v Sloveniji in pri zamejcih ter izseljencih. Obstaja tudi Društvo 

Bralna značka Slovenije – ZPMS. V predšolskem obdobju je vsak vzgojitelj lahko mentor svoji 

skupini in pripravi seznam knjig, nekateri vrtci pa se povezujejo s knjižnicami, v katerih seznam 

pripravijo knjižničarji. Otroci in starši knjige lahko izberejo s seznama, lahko pa tudi po lastni 

izbiri. V vrtcu je bralna značka namenjena spodbujanju družinskega branja, zato starši z otrokom 

knjigo doma preberejo, otrok pa v vrtcu pove potek zgodbe ali pesem. Temeljni cilj bralne značke 

je ljubezen do branja. Pomemben del je tudi usposabljanje vzgojiteljev ter osveščanje staršev, da 

je razvoj bralne pismenosti proces, ki traja vse življenje. Ustrezen razvoj bralne pismenosti je 

lahko podlaga za sprejemanje vedno bolj kompleksnih besedil. Spodbujanje branja mentorjev je 

povezano z njihovim odnosom do knjig. Mentorji morajo biti pozorni, da seznami knjig niso 

predolgi in, da so vsebine primerne za starostno obdobje otrok ter da imajo kakovostne 

ilustracije, vključiti pa morajo kanonska in sodobna besedila, prevedeno ter domače leposlovje. 

Zaželeno je tudi timsko delo med mentorji (Haramija, Jamnik in Perko, 2017a). 

 

2.4 JEZIKOVNI KURIKULARNI CILJI 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj 

govora. Otroci v tem obdobju spoznavajo nacionalno in svetovno književnost in se učijo izraziti 

svoja čustva in misli ter razumeti sporočila drugih. Tega se učijo tudi ob poslušanju 

pripovedovanja literarnih besedil odraslih, z lastnim pripovedovanjem in opisovanjem. Zelo 

pomembno je zbliževanje s knjigo in navajanje na rabo knjige. V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 

19) so zapisani tudi nekateri cilji, ki so povezani z branjem: 

– poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

– doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

– spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija itn.), 
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– otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se 

identificira in doživlja književno dogajanje, 

– otrok razvija predbralne in predpisane sposobnosti in spretnosti, 

– otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu, 

– otrok posluša različne literarne zvrsti ter spoznava razlike in podobnosti med njimi, 

– otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij, 

– otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni odnos do literature, 

– otrok se uči samostojno pripovedovati, 

– otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

Odrasli, ki otroku pripovedujejo pravljice, mu tako omogočajo stik s knjižnim jezikom. Pri 

spodbujanju jezikovne zmožnosti morajo uporabljati čim več različnih knjig z različnih področij 

in pravljic. Otroku morajo omogočati igro s knjigo, z njimi brati, jih spodbujati k razpravljanju in 

pripovedovanju o prebranem ter mu nuditi možnost, da ustvarja lastne knjige (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

 

2.5 ZNAČILNOSTI RAZVOJA OTROKOVEGA PRIPOVEDOVANJA ZGODBE 

V začetku razvoja pripovedovanja zgodbe otrok le enostavno opisuje osebe in predmete ter 

preprosto časovno niza dogodke, ki se navezujejo na njegove neposredne izkušnje in 

vsakodnevno rutino. Razvoj pa poteka do vse bolj strukturiranega pripovedovanja, pri katerem 

otrok vzdržuje koherentnost in kohezivnost zgodbe. Za razvoj koherentne in kohezivne zgodbe je 

izrednega pomena razvoj sposobnosti dekontekstualizacije, kar otroku omogoča oblikovanje 

svoje, poslušalcu razumljive, predstave. Razvoj dekontekstualizacije je ključen tudi pri zmožnosti 

razumevanja in oblikovanja zgodb, saj otrok opisuje dogodke, ki niso njegova neposredna 

izkušnja (Marjanovič Umek in Fekonja, 2019). 

Malčki in otroci zgodbe pogosto pripovedujejo ob ilustracijah ob otroških slikanicah. Te jim 

nudijo oporo pri oblikovanju koherentne zgodbe, a se tudi otrokova sposobnost razumevanja 
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ilustracij razvija postopoma (Marjanovič Umek in Fekonja, 2019). Če so ilustracije bogate, same 

spodbujajo pogovor in ob njih otrok lahko sam pripoveduje zgodbo (Matko Lukan, 2009). 

Smith in H. Cowie (1993, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2019) pravita, da se med tretjim in 

šestim letom otroci oddaljujejo od konkretnega okolja in se vse pogosteje naslanjajo na svoje 

mišljenje in rabo govora. Broström (2002, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2019) je zapisal, da v 

tem obdobju otroci že oblikujejo dobro strukturirane zgodbe z uvodom, jedrom in zaključkom, v 

katerih opisujejo resnične in domišljijske osebe ter dogodke. L. Marjanovič Umek in U. Fekonja 

(2019) pravita, da čeprav razvoj zgodbe sledi razvojnim zakonitostim, so med enako starimi 

otroki velike individualne razlike, na katere vplivajo različni dejavniki, način ocenjevanja 

pripovedovanja in slikovne predloge, uporabljene pri ocenjevanju. Triletni otroci lažje oblikujejo 

bolj koherentno zgodbo, ko se ta nanaša na njihovo resnično življenje, saj pri tem močneje 

doživljajo svoja čustva, popolnoma domišljijsko zgodbo pa mora od začetka do konca oblikovati 

sam. Avtorici zapišeta, da začnejo otroci po petem letu pripovedovati koherentne in kohezivne 

zgodbe s konvencionalno strukturo. Zgodbe gradijo na začetnem dogodku, zavedajo pa se tudi 

cilja zgodbe in opisujejo motive oseb ter zgodbo razvijajo okoli glavnega junaka. Pri tej starosti 

tudi razumejo, da pripovedovalec ni del zgodbe.  

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj, V. Tašner in Sočan (2016) so izvedli družinsko študijo, 

s katero so želeli pojasniti razlike v govoru otrok. Preučili so vpliv distalnih (izobrazba staršev, 

bralna pismenost staršev) in proksimalnih (dejavnosti za spodbujanje govora otrok in zgodnje 

pismenosti, skupno branje) dejavnikov na govor malčkov in otrok v zgodnjem otroštvu.  

Spodbuden material in dejavnosti, raznolike izkušnje, vključenost staršev in njihova podpora ter 

fizični dejavniki okolja spadajo med proksimalne dejavnike. Starši kot kompetentne osebe  

delujejo »v območju bližnjega razvoja«, ki ga je Vigotski (1967) opredelil kot razdaljo med 

otrokovo dejansko razvojno ravnjo delovanja, ki odraža njegovo sposobnost samostojnega 

reševanja problemov, in potencialno ravenjo delovanja, ki jo lahko doseže ob pomoči mentalno 

razvitejšega partnerja (npr. staršev, vzgojitelja ali starejšega vrstnika)« (Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2019). 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj, V. Tašner in Sočan (2016) so ugotovili, da višje 

izobraženi starši strukturirajo spodbudno okolje in nudijo ustreznejšo podporo razvoju govora 

malčkov in otrok. Avtorji (2016) so zapisali, da se izobrazba mame pozitivno povezuje z govorno 
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kompetentnostjo malčkov in otrok, ki vključuje tudi zmožnost pripovedovanje. Višje izobražene 

mame ustvarjajo spodbudnejše družinsko okolje in pripravljajo dejavnosti, kot so skupno branje, 

zagotavljanje večjega števila knjig, obisk knjižnice … C. Crain - Thoreson in Dale (1992); S. E. 

Mol in A. G. Bus (2011); M. Sénéchal, Thomas in Monker (1995); Vander Woude in Barton 

(2003, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Tašner in Sočan, 2016) ugotavljajo, da je skupno 

branje odraslih in otrok dejavnost, ki je pomemben napovednik otrokovega zgodnjega in 

poznejšega razvoja govora in razvoja porajajoče se pismenosti. Silvén idr. (2003, v Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, Tašner in Sočan, 2016) pojasnijo, da se starši med skupnim branjem z 

otrokom pogovarjajo, jim postavljajo vprašanja, opisujejo ilustracije in se odzivajo na njihovo 

pripovedovanje. J. Montag, Jones in L. B. Smith (2015, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

Tašner in Sočan, 2016) so ugotovili tudi, da so otroške knjige ključne za razvoj otrokovega 

besednjaka, saj je besednjak v knjigah bolj raznolik kot v dnevni komunikaciji. L. Marjanovič 

Umek idr. (2016) so zapisali, da lahko podatke o otrokovi izpostavljenosti otroškim knjigam v 

družinskem okolju pridobimo na različne načine, npr. s polstrukturiranim intervjujem ali z 

vprašalnikom. Zapišejo tudi, da obstaja možnost, da starši pri odgovarjanju ne bodo opisovali 

svojega dejanskega ravnanja, ampak bodo povedali, kar mislijo, da bi bilo prav. L. Baker in D. 

Scher (2002, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Tašner in Sočan, 2016) zapišeta tudi, da starši, 

ki branje vidijo kot prijetno dejavnost, to neposredno in posredno (s skupnim branjem) sporočajo 

tudi svojim otrokom. 

Pripovedovanje se nanaša na dogodke iz vsakdanjega življenja in otrok se med poslušanjem 

pripovedi uči, kaj je pomembno v zgodbi: kaj se je zgodilo, kako in komu. Ko otrok sam 

pripoveduje, se uči urediti svoje misli in presojati dogodke ter bistvene stvari. Spoznava tudi, da 

zgodbo lahko pripoveduje na več različnih načinov, na kar vpliva on sam (Knaflič, 2009). Otrok 

do petega leta razvije osnovne spretnosti govornega izražanja in razumevanja ter drugim z rabo 

govora sporoči, kaj se je zgodilo in izrazi svoje misli. Otroci, ki so jim starši že od začetka veliko 

brali in jih spodbujali k pripovedovanju, pripovedujejo zapletene zgodbe in jih znajo tudi 

interpretirati (Matko Lukan, 2009).  
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2.5.1 Kohezivnost in koherentnost zgodbe 

Besedilo je smiselna celota, v katerem mora naslovnik prepoznati namen besedila. Tvorec 

besedila mora vzpostaviti razmerja med stavki in pomeni v besedilu ter besedilo oblikuje v 

zaporedje uvoda, jedra in zaključka, pri tem pa sledi rdeči niti. To je kohezivnost in koherentnost 

besedila (Krajnc Ivič, 2017c).  

Koherentnost zgodbe se nanaša na opisovanje in vzdrževanje vsebine zgodbe. Zgodba s 

koherentno strukturo je smiselna celota, v kateri se stavki povezujejo, glavni namen pa je 

oblikovanje razumljivega opisa dogodkov in misli junakov zgodbe, ki so med seboj časovno 

povezani. Otrok mora pri oblikovanju koherentne zgodbe najprej oblikovati osnovno strukturo, 

nato pa vanjo vključi posamezne elemente zgodbe. Temeljno strukturo zgodbe sestavljajo 

elementi, kot so začetni dogodek, glavni junak, zaplet, razplet in zaključek zgodbe (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2019). K. Karmiloff in A. Karmiloff - Smith (2001, v Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2019) zapišeta, da sta ključna elementa zgodbe postavitev zgodbe (čas in kraj ter junaki) 

in potek zgodbe (zaporedje dogodkov). Otrok mora tako med pripovedovanjem med seboj 

smiselno povezovati osebe, kontekst in dogodke. Ko tvori koherentno zgodbo, mora vanjo 

vključiti predstavitev glavnega junaka, ki ima nek cilj. Pri tem mora opisati njegova čustva, želje 

in dogodke, oziroma dejanja, ki so povezana v časovnem in vzročnem zaporedju (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2019). 

Ključnega pomena je tudi kohezivnost zgodbe, pri čemer so posamezni deli zgodbe v logičnem 

zaporedju, pripovedovalec pa uporablja tudi specifična jezikovna sredstva, ki povezujejo stavke 

med seboj. To so na primer zaimki ter časovni in vzročni vezniki. L. Marjanovič Umek in U. 

Fekonja (2019) pravita, da je več avtorjev (Cain in Oakhill, 1996; Sapiro in Hudson, 1991) 

ugotovilo, da otroci med pripovedovanjem oblikujejo vzročne povezave med dogodki, če zgodbo 

pripovedujejo ob zaporedju ilustracij, ki so jim v pomoč pri osredotočanju na vzročno-posledične 

odnose med dogodki (Marjanovič Umek in Fekonja, 2019). 

Kohezivnost in koherentnost se med seboj prepletata, zato so bolj koherentne zgodbe običajno 

tudi bolj kohezivne, saj oblikovanje celovite strukture vpliva na uporabo jezikovnih sredstev. K. 

Karmiloff in A. Karmiloff - Smith (2001, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2019) pa zapišeta, da 

je lahko zgodba brez začetka, cilja in zaključka tudi nizko koherentna in obratno. 
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2.6 OCENJEVANJE IN ANALIZA ZGODB 

K. Cain (2003, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2019) pravi, da sta koherentnost in kohezivnost 

različna vidika kakovosti zgodbe in jih moramo ocenjevati ločeno. Pri ocenjevanju koherentnosti 

smo pozorni na opredelitev kraja in časa dogajanja, začetni dogodek, opis glavnega junaka in 

njegovih ciljev, posledice njegovih dejanj in zaključek zgodbe, pri ocenjevanju kohezivnosti pa 

upoštevamo rabo veznikov, ki povezujejo besede in dele zgodbe. S. M. Curenton (2010, v 

Marjanovič Umek in Fekonja, 2019) pravi, da slikanica brez besedila otroka ob pripovedovanju 

spodbuja k oblikovanju koherentne zgodbe, saj mu ilustracije posredujejo informacije glede 

pomembnih elementov zgodbe. L. R. Saphiro in J. A. Hudson (1991, v Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2019) dodajata, da ima otrok v tem primeru možnost, da si vse ilustracije ogleda preden 

začne pripovedovati in jih tako lažje poveže v zgodbo. 

L. Marjanovič Umek idr. so v svoji raziskavi (2012), v katero so bili vključeni otroci od šest do 

devet let, ugotovili, da so bolj zapletene zgodbe z vidika vsebinske strukture pripovedovali otroci 

višje izobraženih staršev in otroci, ki so poznali več knjig. Ti otroci so tvorili koherentno bolj 

dovršene zgodbe in opisovali več dogodkov v logičnem zaporedju. Ustrezno so tudi zamenjali 

pripovedovalno perspektivo (Marjanovič Umek in Fekonja, 2019). 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vigotski (1967, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012) je izpostavil predšolsko 

obdobje kot zelo pomembno, saj se takrat intenzivno razvijajo otrokove spoznavne zmožnosti in 

njegovi višji psihični procesi. Otroci v tem obdobju uporabljajo jezik za pretvarjanje zaznavnega 

sveta v predstavni svet in razvijajo pozornost, domišljijo ter predstavnost. 

Strokovnjaki, kot so E. Hoff (2003); J. M. Rice (1992) ter C. E. Snow, M. S. Burns in P. Griffin 

(1998, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012), poudarjajo pomembnost vloge 

odraslih pri razširjanju govora otrok in pogovoru z njimi. Govor odraslih je tako ključen za razvoj 

govora otrok. 
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Raziskala bom, kako pomembno vlogo ima družinsko branje pri otrokovem pripovedovanju 

zgodbe. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

V diplomskem delu sem skušala raziskati, kako pomembno vlogo ima družinsko branje v 

otrokovem pripovedovanju zgodbe. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: Ali ima družinsko branje pri otrokovem pripovedovanju veliko vlogo? 

RV 2: Ali so razlike med otroki, ki s starši veliko berejo, in otroki, ki s starši malo berejo, velike 

ali zanemarljive? 

RV 3: Ali je stopnja kohezivnosti otrokovega pripovedovanja zgodbe enaka stopnji koherentnosti 

njegovega pripovedovanja zgodbe? 

 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno (opisno) metodo raziskovanja. 

 

3.5 VZOREC 

V raziskavo sem vključila osem otrok, od tega so bili štirje dečki in štiri deklice, stari pet in šest 

let. Otroci, vključeni v raziskavo: Mark (6 let), Tom (5 let), Tina (6 let), Lan (6 let), Maj (5 let), 

Katja (5 let), Teja (5 let) in Lana (6 let).1 

Starše otrok sem prosila, naj pripovedovanje otrok posnamejo. Ker so otroci pripovedovali ob 

prisotnosti staršev, so bili ob tem lahko povsem sproščeni. 

 
1 Imena otrok so zaradi zagotavljanja anonimnosti udeležencev v raziskavi spremenjena. 
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Vzorec skupaj obsega osem otrok in osem mater, saj sem v raziskavo vključila tudi matere otrok, 

s katerimi sem izvedla polstrukturirani intervju s telefonskim klicem. 

 

3.6 PRIPOMOČKI 

Otroci so zgodbe pripovedovali ob slikanici brez besedila Deček in hiša avtorice Maje Kastelic. 

Njihovo pripovedovanje zgodbe sem preverjala z nestandardiziranim preizkusom. Za ocenjevanje 

njihovih zgodb sem uporabila kriterije za ocenjevanje kohezivnosti in koherentnosti zgodbe iz 

raziskave (2004) L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in S. Kranjc. 

Kriteriji za ocenjevanje koherentnosti zgodbe: 

1. Zgodba brez strukture. 

2. Zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise oseb predmetov ali ilustracij. 

3. Zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov. 

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

5. Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov. 

 

Kriteriji za ocenjevanje kohezivnosti zgodbe: 

a) Tematska razporeditev: 

1. Linearna razporeditev s tematskimi preskoki. 

2. Linearna razporeditev brez tematskih preskokov. 

 

b) Sredstva, s katerimi ohranjamo referenco: 

1. Dobesedno ponavljanje. 

2. Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami … 

 

3.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  

Podatke sem zbrala z nestandardiziranim preizkusom pripovedovanja zgodbe ob slikanici brez 

besedila. Vsak otrok si je slikanico lahko najprej ogledal, nato pa se je vrnil na začetek knjige in 
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začel prosto pripovedovati zgodbo. Otrok je imel slikanico ves čas pri sebi in je med 

pripovedovanjem nemoteno opazoval ilustracije. Otroci so zgodbe pripovedovali v domačem 

okolju z enim od staršev, zato so ni bilo motečih dejavnikov in so se ob pripovedovanju lahko 

sprostili. Vsak preizkus je trajal največ deset minut. Po poslušanju posnetkov sem 

pripovedovanja otrok dobesedno zapisala. 

Glede na zgoraj zapisane kriterije sem ocenila zgodbe otrok in ugotovila njihovo kohezivnost in 

koherentnost. 

S starši sem izvedla polstrukturirani intervju in na podlagi njihovih odgovorov ugotovila, kakšne 

so njihove bralne navade.  

Rezultate sem primerjala in skušala ugotoviti, kako pomembno vlogo ima družinsko branje pri 

otrokovem pripovedovanju. 

Slikanico Deček in hiša Maje Kastelic sem si izbrala zaradi kakovostnih ilustracij, ki pritegnejo 

otrokovo pozornost, poleg tega pa je ilustratorka prejela nagrado za najboljšo slikanico. 

 

3.8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Mark (6 let): 

ZGODBA 

No, fantek je iz hiše pritekel. Ko je spal, je mama ves čas ob oknu sedela na naslonjaču in šivala 

majico. Potem ko je bila zjutraj zašita, jo je obul in stekel ven. Potem je srečal gospo in je rekel 

živjo, da mora v šolo. Potem je prišla gospa s psom in je pa srečala gospoda. Je pes videl ga in ga 

povohal in potem šel. No, deček je vse to videl in pogledal je nazaj in šel naprej zdaj. In potem je 

pogledal skozi hišo, so se odprla vrata. Nenadoma je ven pokukala črna glavica. Bila je mucka. 

Potem pa je iskala miške v hiši in deček čisto trd pogleda, kaj se to dogaja. In je rekel: »Kaj ti 

počneš?« Mucka pa samo zamijavka in zapre vrata. In potem je šel naprej. Prišel je v šolo in 

zagledal dojenčka v vozičku, ki ga je pripeljala otročka mamica in je z dojenčkom prišla mami. 

In ga je dojenčka vzela ven, otrok je šel se obut. Potem je šla notri v razred in prišla nazaj. 

Odpeljala sta se. Deček pa gre hitro in gre v šolo. Potem ko je začel sedet za mizo, je prišel kolo 

in kolesar je stopil dol in je šel lepo v razred. Lepo ga je pozdravil deček. In zdaj je začel risati. V 
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kaminu je zagledal, no, pred vrati je zagledal spet črno mucko, ko je videl v šoli. In potem ga je 

bilo malo strah, če ni to kaj drugega. In je rekel: »Ah, samo mucka je, sem zdaj videl.« Potem je 

srečal sošolca, no ni srečal sošolca, ampak srečal je pa spet mucko, ki jo je gledal v ogledal, in ga 

je ona gledala med svečo. Potem je mucka prinesla mu pisme, ki jih je nosil. Potem ko jih je 

razdelil, je šel jest. Potem je še vzel kanglice in zalil rože. In potem zvečer je vzel spet knjigo in 

jo gledal. Potem pa je zjutraj spet vstal pa šel in je videl dve slikci. Najprej je bil en fantek, ko je 

bil mlad in ko je velik. On je pa prižgal radio in začel loviti pismo, ki jih je metala mačka. In jo je 

spet zagledal in je rekel: »Kaj to vsakič počne, vsakič ko nekam grem, zagledam mačko!« In 

potem mu je bilo že čudno, kaj zdaj je to. Potem je videl ful slik. Eno z vitezi, eno s takimi 

gospodi, druge z drevesi in naravo. Potem je spet prišel domov in je videl volno in mati, ki se bo 

kmalu usedla. Pogledal je gor mucko in je videl, kam gre. In spet mu je pismo pustila. »Joj,« je 

rekel in potem je šel igrat šah, no ni šah. Človek ne jezi se je šel igrat! In potem je najdel skiro in 

rekel: »Kako se rola?« Potem je šel gor in je videl svojo sobo. Vsa je bila narejena z letali. 

Njegova sestrica je vse naredila z letali in potem sta jih oba vrgla. In konec.  

 

Zgodba se mi zdi zelo koherentna, saj ima oblikovano strukturo z uvodom, jedrom in 

zaključkom. Opisane ilustracije so med seboj povezane. V zgodbi večkrat opazimo opise misli 

junaka (»Ah, samo mucka je, sem zdaj videl.«), ki ustrezajo četrti stopnji koherentnosti zgodbe, a 

so razvidni tudi vzročno-posledični odnosi (Ko je spal, je mama ves čas ob oknu sedela na 

naslonjaču in šivala majico. Potem ko je bila zjutraj zašita, jo je obul in stekel ven. Potem je 

srečal gospo in je rekel živijo, da mora v šolo.). Po kriterijih koherence bi torej zgodbo ocenila s 

peto stopnjo – zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov (Marjanovič 

Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, str. 50). 

Zgodba ustreza tudi kriterijem kohezivnosti. Dogodki si sledijo v linearnem zaporedju, pri čemer 

ni tematskih preskokov. Tako zgodba ustreza drugi stopnji tematske razporeditve – linearna 

razporeditev brez tematskih preskokov. V besedilu je sicer opazno ponavljanje veznika (in 

potem), a hkrati uporablja tudi ostale veznike (in, no), deček pa referenco v zgodbi vzpostavi z 

uporabo zaimkov (jo, ga). Opazimo tudi navezovanje s parafrazo (dojenčka, otročka). Časovno 

referenco vzpostavlja z različnimi konektorji (ko, potem ko, zdaj, zjutraj, nenadoma, vsakič … ), 

uspešno pa ustvarja tudi dinamizacijo v besedilu s premim govorom. Tako tudi tu dosega drugo 
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stopnjo – ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami. Deček večkrat uporabi veznik 

in, ki predstavlja višjo raven v procesu navezovanja (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, 

str. 58). 

Po moji oceni je Markova zgodba visoko koherentna in tudi visoko kohezivna. 

 

INTERVJU 

1. Kako pomembno vlogo pripisujete skupnemu branju z otrokom in zakaj? 

Skupno branje se mi zdi zelo pomembno za razvoj besednega zaklada, domišljije, bralnega 

opismenjevanja in čustvenega povezovanja z otrokom. 

2. Kako pogosto berete s svojim otrokom? Ali ga pri tem spodbujate h govornemu 

izražanju? Kako? 

Otrokoma berem vsak večer. Če je zgodba nova, se o njej pogovorimo in ju tudi povprašam o 

tem, zakaj mislita, da so se določene stvari v zgodbi zgodile in podobno.  

3. Koliko pravljic/slikanic tedensko preberete? 

Tedensko preberemo približno 7–10 zgodbic. 

4. Približno koliko knjig imate na domači knjižni polici? Koliko od tega je otroških knjig – 

pravljic, slikanic …  

Na domači knjižni polici imamo približno 100 knjig za odrasle in približno 60 otroških knjig in 

še približno 40 otroških revij.  

5. Kdaj ste začeli malčku/otroku redno brati?  

Redno sem mu začela brati zgodbice, ko je lahko ohranjal pozornost, to je bilo okoli enega leta. 

Pred tem pa sva gledala slikanice in poimenovala predmete na njih, to pa že pri približno pol leta. 

6. Na kakšen način izbirate pravljice za branje? Jih izbirate vi, otrok ali skupaj? 

Vsakič izbere drugi, enkrat Mark, enkrat Aleks, enkrat jaz. Včasih pa imamo dve zgodbici pred 

spanjem in izbereta vsak eno. 
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7. Ali z otrokom obiskujete knjižnico, lutkovno gledališče ipd.? Kako pogosto? 

Knjižnice ne obiskujemo, ker imamo veliko knjig (veliko od 60 otroških knjig je takih, da imajo 

več zgodbic znotraj knjige), včasih pa si knjige izposodimo še od prijateljev, naredimo 

izmenjavo. Lutkovno gledališče pa obiščemo približno trikrat letno. 

8. Bi znali našteti nekaj avtorjev, katerih otroške knjige s svojim otrokom največkrat 

izberete za skupno branje (lahko tudi samo naslove knjig)? 

Največkrat izberemo knjige avtorice Julie Donaldson (Palčič, Lini in Lazi, Zverjašček), zelo rada 

pa gledata enciklopedije o človeškem telesu, dinozavrih, delovanju sveta. Pa tudi Martin Krpan 

(Fran Levstik), Levji kralj. 

 

V intervjuju sem izvedela, da mati z dečkom bere vsak dan. Na teden povprečno prebereta 7–10 

pravljic, kar pomeni, da jih včasih na dan prebereta tudi več. Menim, da se materi zdi skupna 

dejavnost branja zelo pomembna in ji posveti veliko časa. To se odraža tudi v številu knjig, ki jih 

imajo na domači knjižni polici. Z otrokom sta začela pregledovati enostavne slikanice že pri 

šestih mesecih. Čeprav knjižnice ne obiskujejo, je mati pojasnila, da večkrat naredijo izmenjavo 

knjig z drugimi družinami. Mati je znala našteti tudi nekaj knjig in avtorjev, kar potrjuje, da 

knjige pozna. Ko te podatke primerjam z dečkovo pripovedovano zgodbo, lahko sklepam, da se 

njihove bralne navade v dečkovem pripovedovanju, dečkova zgodba namreč dosega najvišje 

stopnje koherentnosti in kohezivnosti.  

 

Tom (5 let): 

ZGODBA 

Deček gre u šolo. Je zagledou kužka in teto, punčko. Poj je zagledu mucko in še in še dve miški. 

Poj je šu notr u hišo, je zagledu risbice in je šu za mucko. Je šu na podstrešje in je spet vidu 

risbico. In gor so bli kluči in miške. Vidu je risbico uzuni in je na steni opazu miške, ki bojo 

prišle. Pol bojo pa pršle tkole »čk čk čk čk«. Je pršu, je vidu mucko in risbico. Je še eno najdu in 

je spet šu za mucko. Poj je pa še eno najdu pa jih je meu velik. Je šu za mucko lepo po risbico. 

Poj je najdu glasbeni inštrument in je bla risbica in jo je mucek ujeu in prnesu. A jo je sam ujeu? 
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Hitr je šu fantk po stopnicah in jo je ujeu. In poj je ladja padla skoraj. Fantek gre spet po risbico. 

Fantek gre spet po sredi gor po risbice. Je punčka je fantka poklicala, da bo aviončke spuščou in 

sta punčka in bratec lepo spuščala aviončke. Konec. 

 

Pripovedovana zgodba je razmeroma kohezivna, a v njej niso razvidne misli junakov ali odnosi 

med njimi, zgodba pa prav tako ne vsebuje opisov vzročno-posledičnih odnosov. Gre za 

enostavnejše časovno nizanje dogodkov, zato bi zgodbo ocenila s tretjo stopnjo – zgodba s 

strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 

2004, str. 50). 

Zgodba po moji oceni sicer ustreza drugi stopnji tematske razporeditve, saj nima tematskih 

preskokov, a v zgodbi ni večje raznolikosti, deček uporablja le en korektor za vzpostavljanje 

časovne reference (poj/pol). Deček je med pripovedovanjem sicer uporabil navezovanje s 

parafrazo (deček, fantek, bratec) in osebni zaimek »jo«, a v zgodbi večinoma opazimo dobesedno 

ponavljanje (deček, je šu, je, risbica). Tako bi pripoved ocenila s prvo stopnjo – dobesedno 

ponavljanje (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, str. 58). 

Stopnja koherentnosti in stopnja kohezivnosti sta v Tomovi zgodbi primerljivi. 

 

INTERVJU 

1. Kako pomembno vlogo pripisujete skupnemu branju z otrokom in zakaj? 

Branje ima zelo veliko vlogo pri učenju novih besed, govoru. Seveda pa tudi pri odnosu med 

staršem in otrokom. 

2. Kako pogosto berete s svojim otrokom? Ali ga pri tem spodbujate h govornemu 

izražanju? Kako? 

Poskušamo vsak dan. Po prebrani knjigi pa sledi obnova.  

3. Koliko pravljic/slikanic tedensko preberete? 

Eno ali dve. 
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4. Približno koliko knjig imate na domači knjižni polici? Koliko od tega je otroških knjig – 

pravljic, slikanic …  

Cirka 15–20 knjig. Po večini so vse otroške. 

5. Kdaj ste začeli malčku/otroku redno brati?  

Pri dveh letih. 

6. Na kakšen načini izbirate pravljice za branje? Jih izbirate vi, otrok ali skupaj? 

Izbiram poučne, življenjske knjige. Probam pa vseeno, da jih izbira sam, saj jih potem z večjim 

veseljem prebira. 

7. Ali z otrokom obiskujete knjižnico, lutkovno gledališče ipd.? Kako pogosto? 

Knjige ponavadi naročimo preko spleta, in potem samo prevzamemo v knjižnici. V gledališču pa 

še nismo bili.  

8. Bi znali našteti nekaj avtorjev, katerih otroške knjige s svojim otrokom največkrat 

izberete za skupno branje (lahko tudi samo naslove knjig)? 

Grahovac – Zbirka nepozabnih pravljic, Annette Huber – Moje najlepše zgodbe za lahko noč, 

Disney – Zgodbe za lahko noč, Muca Copatarica. 

 

V primerjavi z Markom, Tomova družina branju posveča nekoliko manj pozornosti. Sicer se 

trudijo brati vsak dan, a na teden preberejo manj slikanic/pravljic, le eno ali dve. Branju vseeno 

pripisujejo pomembno vlogo v jezikovnem razvoju in tudi v odnosu med starši in otrokom. Na 

knjižni polici imajo 15–20 knjig, kar kaže na to, da jim je pomembno, da imajo doma vsaj nekaj 

knjig, a je število teh občutno manjše kot pri Markovi družini. Tom v svoji zgodbi dosega srednjo 

raven pri koherentnosti in kohezivnosti, kar lahko povežem s tem, da družina branju posveča 

manj časa, vseeno pa poskrbijo, da je branje del njihove tedenske rutine. 
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Tina (6 let): 

ZGODBA 

Deček in hiša. Deček je šel skozi svoja vrata ven na ulico. Srečal je kužka, kolesarja in punco, ki 

je gledala skozi vrata. Prišel je do ene hiše. Tam je bila mačka. Vrata so bile odprte in deček je 

vstopil. Sledil je muci in je videl eno risbo. Tam so ble vrata odprte, stopnice, voziček in potem je 

šel po stopnicah gor. Spet je mačku sledil. Prišel je do še ene slike. Na steni so bile slike in vrata 

so bile odprte. Vstopil je. Mačku je spet sledil in je videl knjige, svetilko, omare, špegu in prišel 

je do še ene slike. Stopil je čez vrata in na mizi … in je videl mizo. Na mizi je bila večerja. Vrata 

so bile odprte, zato je vstopil. Spet je mačku sledil in je prišel do še ene slike. Tam je bil stol, 

odprta vrata, knjige, omare, luč, žoga in je spet vstopil. Videl je kavo, stopnice, škatle, volno in 

medvedka. Po stopnicah je sledil mačku. Spet je našel še eno sliko in na steni so bile slike in ura. 

Prišel je in videl stopnice, še eno sliko, kletko in igro. Sledil je spet mačku. Prišel je po stopnicah 

gor in je videl skiro, vrata, ki so bile odprte in risbo. Vstopil je in je šel po stopnicah gor. Sledil je 

mačku. Ko je prišel gor, je videl punco. Tam je bilo zelo veliko slik in ene slike so bile narejene 

iz aviončkov. Prišla sta na balkon in sta spušala avione. Gledala sta ptiče in hiše. Konec. 

 

V zgodbi najdemo vzročno-posledične odnose, a so pretežno izraženi implicitno in jih lahko 

razberemo iz konteksta (Stopil je čez vrata in na mizi … in je videl mizo. Na mizi je bila večerja. 

Vrata so bile odprte, zato je vstopil. Spet je mačku sledil in je prišel do še ene slike.). Zgodbo bi 

torej po kriterijih koherentnosti ocenila s peto stopnjo – zgodba s strukturo, ki vsebuje opise 

vzročno-posledičnih odnosov (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, str. 50). 

Deklica zgodbo oblikuje brez tematskih preskokov in dogodke poveže v linearnem tematskem 

sosledju in po moji oceni ustreza drugi stopnji tematske razporeditve. Pripoved je tudi kohezivno 

oblikovana, saj je v njej vidna raznolikost. Deklica uporablja deikte (čez vrata, gor, tam), uporabi 

pa tudi oziralni zaimek »ki«, ki pripomore h kohezivnosti zgodbe. Glede na sredstva, s katerimi 

ohranja referenco, bi zgodbo ocenila z drugo stopnjo – ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, 

podpomenkami … (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, str. 57).  

Tinina zgodba je tako visoko kohezivna in tudi visoko koherentna. 
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INTERVJU 

1. Kako pomembno vlogo pripisujete skupnemu branju z otrokom in zakaj? 

Ful pomembno, ker se mi iz tega stališča zdi, da bogatiš besedni zaklad otroka, ustvarjaš njegovo 

domišljijo s tem, ko mu bereš, razgledanost, ker si ustvarja svoje poglede skozi knjigo, ko bere. 

2. Kako pogosto berete s svojim otrokom? Ali ga pri tem spodbujate h govornemu 

izražanju? Kako?  

Vsak večer. Ja. Na ta način, da sam obnovi zgodbico. Sama bere in jo popravljam, če narobe 

prebere. Pogosto sama obnovo pove ali gleda risanke in pove, kaj se je zgodilo. Ima bujno 

domišljijo in sama fantazira, »naklada«, po svoje si razlaga in govori in govori. Rezultat je tak, 

ker je že tok knjigic prebranih in si ustvarja svoj besedni zaklad. 

3. Koliko pravljic/slikanic tedensko preberete? 

Sedem – vsak dan eno. Imam krajše zgodbice in preberem celo. Ne berem pa daljših knjig, da bi 

par strani na dan. 

4. Približno koliko knjig imate na domači knjižni polici? Koliko od tega je otroških knjig – 

pravljic, slikanic …  

Približno 200 vseh skupaj. 90 % od tega je otroških knjig. 

5. Kdaj ste začeli malčku/otroku redno brati?  

Zelo zgodaj. Knjigice so jo vedno zanimale – mehke ali s trdimi platnicami z ilustracijami. Te 

sem ji že zelo zgodaj kazala in govorila »kuža reče hov hov, Kdo je to? Muca, krava … « Pri 

enem letu ali letu in pol, ko se je začela zavedati. 

6. Na kakšen načini izbirate pravljice za branje? Jih izbirate vi, otrok ali skupaj? 

Pustim jima  v knjižnici, da sami izbereta. Samo preverim, da ni hudo streljanje in pobijanje, 

orožje –  temu se izogibam in če je nastavljena, je tudi sama ne bo vzela. Če vidim, da so čudne 

teme, jo »po nesreči« pustim v knjižnici. Tudi sama kdaj izberem knjigo, ker že vem, kaj ima 

rada. Trenutno ji je pomembno, da so velike tiskane črke, da lahko kaj  prebere. Tudi slikopis sva 

včasih brali, da jaz berem, ona pa slikico pove. 
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7. Ali z otrokom obiskujete knjižnico, lutkovno gledališče ipd.? Kako pogosto? 

Knjižnica je na 14 dni, ostale stvari niti ne. V našem kraju imamo enkrat na mesec gledališko 

predstavo, ampak tega ne mara, ker pravi, da je za triletne otroke. V mesto ne hodimo v 

gledališče. Rada pa je šla, ko je moja mami igrala v gledališki igri, je šla zelo rada gledat. 

Mogoče, ker je gledala babico, kako igra, v poznanem krogu ljudi – enkrat letno. In ji je bilo zelo 

zanimivo. Zdaj tudi sama želi biti vključena kot igralka, ko organiziramo kakšne gledališke igre. 

Včasih sama vzame knjigo, bere in pusti odprto. Ko jo vprašam, kaj je do zdaj prebrala, zna 

povedati obnovo, kar je prebrala. Res je, da je veliko na moderni tehnologiji. Tudi v šoli na 

daljavo so imeli svoj zavihek na internetu in smo s starši objavljali svoje zgodbice, da jih je lahko 

izbirala in brala od drugih sošolcev in staršev. 

8. Bi znali našteti nekaj avtorjev, katerih otroške knjige s svojim otrokom največkrat 

izberete za skupno branje (lahko tudi naslove knjig)? 

Rdeča kapica, Juri Muri v Afriki – prvi del, Obuti maček, Šivilja in škarjice, Kuharske knjige, 

Pod medvedovim dežnikom, Disneyeve zgodbe (Mala morska deklica, Pepelka … ), Palček, 

Bambi, Žabji kralj, Ježek Jaka, Prihaja božič, Medo Jaka na gradu, Žabica Živa, Božičkova 

skrivnost, Bratec in sestrica, Volk in sedem kozličkov, Deset kužkov, Karmen in kokoš, Minuta 

za pravljico, Pravljice o živalih, Varuška Maša, Frizerka Sara, Poldi, Uhec, Zlatolaska, Oglas za 

eno mamo, Velika skrivnost, Oprosti, Avtomobili, Dumbo, Basni in zgodbe o živalih, Medvedek 

Benjamin oprosti, Poljska miška. 

 

Tinin primer lahko primerjam z Markovim. Tudi Tinina mati dejavnosti branja pripisuje 

pomembno vlogo. Branje je del njihove dnevne rutine, le da v primerjavi z Markom v povprečju 

preberejo kakšno pravljico na teden manj. To, da je branje pomemben del njihovega vsakdana, 

potrjuje tudi število knjig na njihovi knjižni polici, ki je še višje kot število knjig na Markovi 

knjižni polici. Imajo namreč kar dvesto knjig, devetdeset odstotkov teh pa je otroških. Tinina 

družina obiskuje tudi knjižnico, pri čemer ima Tina možnost, da si knjige izbira sama, njena mati 

pa ve, da ima tudi ona pomembno vlogo pri presojanju, ali je knjiga primerna ali ne. Tudi raven 

Tinine pripovedi se mi zdi primerljiva z Markovo, oba namreč dosegata visoko stopnjo 
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kohezivnosti in koherentnosti. Tudi pri Tini lahko sklepam, da ima pri njeni sposobnosti 

pripovedovanja veliko vlogo družinsko branje. 

 

Jan (6 let): 

ZGODBA 

Naslov je deček in hiša. Fantek gre k sosedom. Fantek zagleda mačko. Fantek gre k drugim 

vratom pol pa še zagleda risbo in pol gre k muci. In pol pride do mačke pa do risbe. Pol pa vidi 

vrata in gresta tja. Fantek ima risbo v kuhni. Fantek se za stolom skriva. In fantek je že … Fantek 

gre k mački. Fantek je risbo nesel pa je na hodniku. Fantek gre k risbi in mački. Fantek je na 

podstrehi. Fantek vidi punčko, ki dela papirje iz avionov. Pol sta pa na balkonu in metata avione. 

Konec. 

 

Zgodba sicer ima strukturo, a ne vsebuje opisov misli junakov, gre le za preproste opise oseb, 

predmetov ali ilustracij, ki med seboj niso v vzročno-logičnem razmerju, včasih lahko opazimo le 

preprosto tvorbo časovnega razmerja. Tako zgodba glede na kriterije koherentnosti ustreza drugi 

stopnji (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, str. 50). 

S stališča kriterijev kohezivnosti zgodba sicer nima tematskih preskokov, dogodki si sledijo 

linearno zaradi opisovanja ilustracij. Glede na tematsko razporeditev jo lahko ocenim z drugo 

stopnjo glede na sredstva, s katerimi ohranjamo referenco, pa zgodba dosega le prvo stopnjo. V 

njej namreč deček ne uporablja zaimkov, podpomenk ipd., ampak je očitno dobesedno 

ponavljanje (fantek) (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, str. 56). 

Glede na oceno je stopnja koherentnosti v Janovi zgodbi primerljiva s stopnjo kohezivnosti. 

 

INTERVJU 

1. Kako pomembno vlogo prepisujete skupnemu branju z otrokom in zakaj? 
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Mislim, da je pomembno, da se bere otroku, ker s tem otrok dobi veliko besednega zaklada, lepšo 

izgovarjavo. Branje je tudi socialno pomembna sposobnost, ki je otroku pomembna pri igranju in 

kasneje v šoli.  

2. Kako pogosto berete s svojim otrokom? Ali ga pri tem spodbujate h govornemu 

izražanju? Kako? 

Otroku berem trikrat tedensko. Ja, ga spodbujam h govornemu izražanju, skupaj obnoviva 

zgodbo. 

3. Koliko pravljic/slikanic tedensko preberete? 

Preberemo tri pravljice na teden. 

4. Približno koliko knjig imate na knjižni polici? Koliko od tega je otroških knjig – pravljic, 

slikanic?  

Imamo nekaj otroških knjig, obiskujemo pa tudi knjižnjico. 

5. Kdaj ste začeli malčku/otroku redno brati? 

Pri treh letih. 

6. Na kakšen način izbirate pravljice za branje? Jih zbirate vi, otrok ali skupaj? 

Pravljico izbereva skupaj z otrokom. Pogledam, če je primerna zanj. 

7. Ali z otrokom obiskujete knjižnico, lutkovno gledališče ipd? Kako pogosto? 

Obiskujemo knjižnico enkrat mesečno, včasih gremo pogledati tudi kakšno otroško predstavo. 

8. Bi znali našteti nekaj avtorjev, katerih otroške knjige s svojim otrokom največkrat 

izberete za skupno branje (lahko tudi naslove knjig)? 

Anja Štefan – Sto ugank, Anja Štefan – Lonček in pike, Svetlana Makarović – Pekarna Mišmaš, 

Kajetan Kovič – Maček Muri, Pravljice za lahko noč, Disneyeve pravljice, Marcus Pfister – 

Mavrična ribica. 
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Janovo zgodbo najlažje primerjam s Tomovo, le da Janova zgodba dosega nekoliko nižjo stopnjo 

koherentnosti in kohezivnosti. Ko primerjam intervjuja z njunimi materami, vidim, da se sicer 

tudi Janovi materi branje zdi pomembno, a branju tedensko posvečajo nekoliko manj časa kot v 

Tomovi družini, v Tomovi družini se trudijo brati vsak dan, v Janovi pa trikrat tedensko. Janova 

družina je s skupnim branjem začela, ko je bil Jan star tri leta, Tomova pa že leto prej, kar že 

vpliva na razlike v pripovedovanju. Janova mati je sicer znala našteti nekaj avtorjev in knjig, kar 

pomeni, da jih pozna in se ji knjige vseeno zdijo pomembne, tudi v knjižnici skupaj z otrokom 

izbirata knjige. Tu morda lahko naredim primerjavo s Tino, ki si ima v nasprotju z Janom knjige 

možnost izbrati sama. Po moji oceni je torej Janova sposobnost pripovedovanja nekoliko nižja od 

Tomove, skladno s tem pa Janova družina prav tako posveča nekoliko manj pozornosti 

družinskemu branju kot Tomova. 

 

Maj (5 let): 

ZGODBA 

Neki dan je živel deček. In potem je našel hišo in je pred vrati ga čakala muca. In potem je našel 

risbico in je šel za muco. In potem je našel še eno risbico in potem še eno in še eno in še eno, 

potem pa je šel po stopnicah in je našel muco, ki risbica pada navzdol. In potem je deček pobral 

risbico in še eno in še eno in še eno, potem pa je šel po zadnjih stopnicah in je še zadnjo risbico 

najdu. Potem pa je našel punčko na podstrešju. Potem pa sta spuščala aviončke. 

 

V zgodbi je razvidna struktura, ki ne vsebuje opisov vzročno-posledičnih odnosov, temveč deček 

le enostavno časovno niza dogodke, pri čemer pogosto uporabi veznik »in potem«. Po kriterijih 

za ocenjevanje koherentnosti jo ocenim s tretjo stopnjo (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 

2004, str. 50). 

Po kriterijih za ocenjevanje kohezivnosti pri tematski razporeditvi zgodba sicer ustreza drugi 

stopnji, saj deček v pripovedi ne dela tematskih preskokov. Očitno pa je dobesedno ponavljanje 

(in potem, potem). Deček v pripovedi uporabi oziralni zaimek »ki«, a je ta raba napačna, med 

pripovedovanjem pa ne uporablja zaimkov, nadpomenk, podpomenk ipd. Ker referenco ohranja 

le z dobesednim ponavljanjem, ocenim, da zgodba ustreza prvi stopnji. 
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Pri zgodbi pa vseeno na začetku opazimo stavek, ki je značilen za pravljico (neki dan je živel). 

To je element literalizacije zgodbe, kar pomeni, da otrok pozna pravljično strukturo (Marjanovič 

Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, str. 57). 

Tudi v tej zgodbi je tako stopnja koherentnosti primerljiva s stopnjo kohezivnosti. 

 

INTERVJU 

1. Kako pomembno vlogo pripisujete skupnemu branju z otrokom in zakaj? 

Branje je zelo pomembno za otrokov razvoj, mišljenje, izražanje, razgledanost … Če skupaj z 

otrokom prebiraš knjige, mu daješ zgled, ga motiviraš in vzpodbujaš. 

2. Kako pogosto berete s svojim otrokom? Ali ga pri tem spodbujate h govornemu 

izražanju? Kako? 

Štirikrat tedensko sigurno prebiramo knjige, revije, slikanice, vsak večer pred spanjem pa vedno 

poslušata pravljice preko zvočnih posnetkov in tako tudi zaspita.  

Včasih se med prebiranjem knjige že pogovarjamo o vsebini, še posebej, če ju kaj zanima, 

velikokrat pa na koncu pravljice sama povesta njeno vsebino, mišljenje. 

3. Koliko pravljic/slikanic tedensko preberete? 

Če prebiramo revijo Cicido, kjer so pravljice, pesmice jih preberemo več, če so to knjige, je 

včasih ena pravljica na dan, včasih si izbereta vsak svojo … Recimo osem različnih pravljic. 

4. Približno koliko knjig imate na domači knjižni polici? Koliko od tega je otroških knjig 

– pravljic, slikanic …?  

Otroka imata vsak v svoji sobi po nekaj knjig, otroških je sigurno čez 40, potem so tu še revije 

Cicido, na katere smo naročeni že tretje leto. 

5. Kdaj ste začeli malčku/otroku redno brati?  

Slikanice smo prebirali že od pol leta dalje, ker ga je to vedno zanimalo. Knjige kot same pa od 

leta in pol dalje, ampak manj pogosto kot sedaj – dvakrat tedensko. 
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6. Na kakšen načini izbirate pravljice za branje? Jih izbirate vi, otrok ali skupaj? 

Odvisno od dneva, včasih izberem pravljico sama, včasih si izbereta vsak svojo in potem 

preberemo eno za drugo. Če so pravljice kratke, jih preberemo tudi več.  

7. Ali z otrokom obiskujete knjižnico, lutkovno gledališče ipd.? Kako pogosto? 

V knjižnici smo bili do sedaj samo enkrat. Beremo knjige, ki jih imamo doma ali jih prinesem 

sama iz knjižnice, drugače so bili v knjižnici največkrat z vrtcem. 

8. Bi znali našteti nekaj avtorjev, katerih otroške knjige s svojim otrokom največkrat 

izberete za skupno branje (lahko tudi samo naslove knjig)? 

Najraje imata pravljice od Bratov Grimm, Hans Christiana Andersena, Amurske pravljice, razne 

ljudske pravljice, revija Cicido. 

 

Tudi Majevo pripovedovanje lahko primerjam s Tomovim, saj sta njuni zgodbi dosegli enaki 

stopnji koherentnosti in kohezivnosti. Družini skupnemu branju posvečata primerljivo količino 

časa, Majeva družina v povprečju na teden prebere kakšno pravljico več. Majeva družina pa je v 

primerjavi s Tomovo s skupnim branjem začela že veliko bolj zgodaj, ko je bil Maj star šest 

mesecev. Tudi njihova domača knjižna polica obsega več knjig kot knjižna polica Tomove 

družine. Maj in Tom sta dosegla enaki stopnji pri pripovedovanju, čeprav glede na podatke, ki 

sem jih pridobila v pogovoru z materama, Majeva družina skupnemu branju posveča več časa. Na 

to, da je dosežena stopnja Majeve zgodbe primerljiva s Tomovo in ne višja, morda vpliva Majeva 

notranja potreba in interes za branje, vsak otrok je namreč drugačen in se na spodbude drugače 

odziva. 

 

Katja (5 let): 

ZGODBA 

Otrok Žan je bil pri babici. Mamica je hodila in je videla otročka. Nato je gledala nazaj, 

prijateljica ga je gledala. In potem je videl mucka. Vrata so bila odprta. Nato je naredil risbico, da 

bi prišel sem. Ni hotel prideti sem. Nato rekel je: »Počakaj« Nato gledal ga je. Najdel je mucka, 
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zato da bi on prišel sem. Pouhno hrane je bilo na mizi. Videl je, da je punčka. Rekel je: »Ojoj, 

praska.« Potem mucek je zbežal ven. Ne, ni zbežal ven, po stopnicah je šel. Šel je po drugih 

stopnicah. Videl je prijateljico. Iz tega k je on naredil, da bi prišel mucek sem. In potem delajo 

papirnate aviončke. In potem mucek se je lizal, tedva sta pa spustila avionček. Potem gledala sta 

ptičko in Maja je hotla spustil avionček, polhno aviončkov je bilo in pouhno ptic. In pol sta 

onedva gledala. Pouhno hiš je bilo. Nato je mačka gledala čez ograjo, not. In potem je na eni 

strehi bil petelin. 

 

V Katjini zgodbi so nekatere izjave povezane v vzročno-posledična razmerja, kar je v zgodbi 

izraženo implicitno, deklica pa uporabi tudi veznik »zato«, ki neposredno izraža vzročno-

posledično razmerje. Vseeno pa zgodba po moji oceni glede na kriterije za ocenjevanje 

koherentnosti najbolj ustreza četrti stopnji, saj prevladuje struktura, ki vsebuje opise misli in 

čustev junakov in odnosov med njimi (Ni hotel prideti sem.). 

Dogodki v zgodbi si sledijo v linearnem zaporedju in ni tematskih preskokov, zato glede na 

tematsko razporeditev zgodbo lahko ocenim z drugo stopnjo – linearna razporeditev brez 

tematskih preskokov. Med pripovedovanjem deklica dinamizacijo ustvarja s premim govorom 

(»Ojoj, praska.«). Deklica v zgodbi uporablja raznolike konektorje, s katerimi ustvarja časovno 

referenco (nato, in potem, pol), uporabi pa tudi podredni veznik »da« in povratni osebni zaimek 

»se«, kar kaže na visoko stopnjo kohezivnosti. Ocenim, da zgodba glede na sredstva, s katerimi 

ohranja referenco, ustreza drugi stopnji (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, str. 52). 

 

V Katjini zgodbi je stopnja koherentnosti nekoliko nižja od stopnje kohezivnosti, a velike razlike 

ni. 

 

INTERVJU 

1. Kako pomembno vlogo pripisujete skupnemu branju z otrokom in zakaj? 

Men se zdi zlo pomembno skupno branje oz. tudi če ni branje, vsaj pogovor z otrokom pripomore 

k boljšemu besednemu zakladu. 
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2. Kako pogosto berete s svojim otrokom? Ali ga pri tem spodbujate h govornemu 

izražanju? Kako? 

Parkrat na teden. V bistvu onadva oba večkrat, ko eno pravljico preberemo, hočeta sama 

pripovedovati zgodbico ob slikah, jaz pa pri tem malo pomagam. Ali pa obnavljata. To ni moja 

zahteva, si sama želita. 

3. Koliko pravljic/slikanic tedensko preberete? 

Trikrat ali štirikrat na teden, povprečno eno na dan. 

4. Približno koliko knjig imate na domači knjižni polici? Koliko od tega je otroških knjig 

– pravljic, slikanic …?  

Bi rekla, da jih imamo približno 50. Odrasle si večinoma izposojam iz knjižnice, večinoma 

imamo nakupljene otroške knjige doma. 

5. Kdaj ste začeli malčku/otroku redno brati?  

Zelo kmalu – slikanice. Sigurno že pri pol leta ali približno pri osmih mesecih. 

6. Na kakšen načini izbirate pravljice za branje? Jih izbirate vi, otrok ali skupaj? 

Skupaj.  

7. Ali z otrokom obiskujete knjižnico, lutkovno gledališče ipd.? Kako pogosto? 

Knjižnico večkrat, približno dvakrat mesečno. Lutkovne predstave pa dvakrat na leto. 

8. Bi znali našteti nekaj avtorjev, katerih otroške knjige s svojim otrokom največkrat 

izberete za skupno branje (lahko tudi samo naslove knjig)? 

Svetlana Makarovič, Grimmove pravljice, Andersenove pravljice. 

 

Katjina zgodba je nekoliko manj koherentna in kohezivna od Tinine. Ko primerjam intervjuja, 

vidim, da je obema materama branje pomembno, Katjina mati pa izpostavi tudi pomembnost 

pogovora. Katjina družina prebere manj knjig tedensko kot Tinina, tudi njihova domača knjižna 

polica obsega manj knjig, a so s skupnim branjem začeli bolj zgodaj kot pri Tini. Čas in 
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pozornost, ki ju Katjina družina posveti družinskemu branju, se po mojem mnenju odraža in 

sklada s Katjinimi sposobnostmi pripovedovanja.  

 

Teja (5 let): 

ZGODBA 

Tap'ru je en fantek teku h eni gospe, gospa ga je pa že prej prehitela, samo ta fantek je pa pol 

ostal sam in pol ga je en duhec najdu. In potem je un oči od tega fanta najdu enga kužka, ki je pri 

stolpu sedel. Pol je pa … Ne, čaki. Pol je pa eden čist črn deček je enga psa pelou in pol je blo na 

hiši velik okn in ta deček, ki je tega psa pelou je pol čez ta okn pogledu, a vidš? In pol je ta deček 

not zagledu enga lopova in to je on sam sebe vidu, ker not sploh ni blo lopova, sam navadni 

ljudje so bli. Pol je pa skoz vrata pogledala mucka, tale fantek tuki je pa mucko pogledu in je 

reku »Vav, to je pa prekrasna mucka, bom kar not vstopil in jo božal ves dan.« Pol je pa ta fantek 

kupil voziček in pol je imel zajčka igračko plišasto in pol si je predstavljal ta fantek, da bi bla ta 

njegova plišasta igračka kar taprav dojenček. In potem ga je na sprehod pelov in je ta zajček 

zagledal tukaj eno risbico prekrasno. In pol je ta deček k je unga zajčka pelu v vozičku aveš je pa 

pol tale voziček tole risbico pobrau in potem je nekam teku skoz vrata in potem je mucko 

pobožal. Tuki je bla pa še ena risbica, ker jo je mucka z repom narisala. In pol je pa mucka … 

Ne, pol se je pa ta fantek v špegu pogledau, da je lep z mucko, da bi se z mucko poročil, da bi bla 

skupi par, ker jo je hotu skos božat in potem sta se poročila. In pol je še eno risbico ta deček 

najdu in pol so tuki ble ene rože in je tuki zagledu kanglo in jo je pol to rožo zaliu. Tuki je bil pa 

en ptič zaprt, sam ga je ta deček vidu, da ga je tja tko skoz okno pogledal, pol je pa ta ptič naredu 

»čiv čiv«. Pol pa je ta zagledu še eno risbico, samo je bla ta zaselotejpana in pol jo je tut ta ptiček 

zagledu tuki v oknu in je ta možiček reku ptičku: »A ne, midva se bova tudi poročila. Samo če te 

bom spustil ven. Bom tuki čez okn splezu in te bom spustil ven, prav?« No pol si je pa tale 

možiček pripravu stol, da bo mucko gledu, ki sta se poročila, samo ptička ga je bilo pa pol strah 

in je k temu možičku prišel. In pol je tudi mucka k temu možičku prišla, da se bi crkljala pri 

možičku in pol so luč pržgal, da jim bi svetila, da se bi pol teledva, da bi se možiček poročil z 

mucko pa z unmu ptičkom, ki je sinička. Samo tale mucka je prišla iz pravljične dežele. 
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V zgodbi prevladujejo opisi misli in čustev junakov ter odnosov med njimi, ki so pogosto 

izraženi v premem govoru, s katerim deklica ustvarja dinamiko med pripovedovanjem (»Vav, to 

je pa prekrasna mucka, bom kar not vstopil in jo božal ves dan.«, Ne, pol se je pa ta fantek v 

špegu pogledau, da je lep z mucko, da bi se z mucko poročil, da bi bla skupi par, ker jo je hotu 

skos božat in potem sta se poročila, samo ptička ga je bilo pa pol strah). Zgodba tako ustreza 

četrti stopnji po kriterijih koherentnosti (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, str. 50). 

Med branjem zgodbe se zdi, da včasih prihaja do tematskih preskokov, a vseeno prevladuje 

linearna razporeditev dogodkov, zato glede na tematsko razporeditev zgodba ustreza drugi 

stopnji. Dekličina zgodba je zelo razgibana, referenco ohranja z zaimki (jo, ga, te) in 

nadpomenkami ter podpomenkami (ptiček, sinička). Časovno referenco ohranja pretežno s 

ponavljanjem veznika »pol«, nekajkrat pa uporabi tudi veznik »pa«. Večkrat uporabi tudi 

podredni veznik »da«, ki kaže na že kompleksnejšo tvorbo stavkov. Ocenim lahko, da zgodba 

ustreza drugi stopnji – ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami … (Marjanovič 

Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, str. 52). 

 

INTERVJU 

1. Kako pomembno vlogo pripisujete skupnemu branju z otrokom in zakaj? 

Zdi se mi pomembno, ker se takrat lahko sprostiva in spočijeva. Dobro je tudi, ker pridobiva 

besedišče. 

2. Kako pogosto berete s svojim otrokom? Ali ga pri tem spodbujate h govornemu 

izražanju? Kako? 

Trudimo se čim večkrat, ponavadi nekajkrat na teden. Spodbujam jo pa tako, da mi potem ko 

prebereva pravljico, pove, kaj se je zgodilo. 

3. Koliko pravljic/slikanic tedensko preberete? 

Povprečno preberemo nekje tri na teden, odvisno od dolžine pravljice. 

4. Približno koliko knjig imate na domači knjižni polici? Koliko od tega je otroških knjig 

– pravljic, slikanic …?  
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Mislim, da jih je okoli trideset. Večina je otroških, nekaj pa odraslih. 

5. Kdaj ste začeli malčku/otroku redno brati?  

Nekje pri enem letu in pol, ko je začela govoriti in je ohranila pozornost. 

6. Na kakšen način izbirate pravljice za branje? Jih izbirate vi, otrok ali skupaj? 

Ponavadi jih kar skupaj. 

7. Ali z otrokom obiskujete knjižnico, lutkovno gledališče ipd.? Kako pogosto? 

V knjižnico gremo vsak mesec in si sposodimo več knjig. Včasih si gremo ogledati tudi lutkovno 

predstavo. 

8. Bi znali našteti nekaj avtorjev, katerih otroške knjige s svojim otrokom največkrat 

izberete za skupno branje (lahko tudi samo naslove knjig)? 

Disneyjeve pravljice, brata Grimm, ljudske pravljice, zbirke pravljic, Muca Copatarica. 

 

Tejino zgodbo lahko primerjam s Katjino, saj sta dosegli primerljive stopnje koherentnosti in 

kohezivnosti. Obe deklici s starši bereta nekajkrat na teden in tudi Tejini materi se skupno branje 

zdi pomembno. Na domači knjižni polici imajo nekaj otroških knjig, nove pa si izposojajo v 

knjižnici. Mislim, da je Tejina zmožnost pripovedovanja zgodbe skladna s časom, ki ga njena 

družina posveti skupnemu branju in dejavnostim, povezanim z branjem. 

 

Lana (6 let): 

ZGODBA 

Vidim velik hiš, zelo velik hiš. Vidim eno mačko pr ograji pa luči pa eno punco, ki je zelo visoka, 

ima blond lase, ima oblekco, pa enga zelo mejhnga otroka, ki ima nahrbtnik, črtasto majico in 

zelene hlače. Pustil je odprta vrata. Vidim balkon, ki je nad eno hišo. Vidim ljudi, ki imajo odprta 

okna. Vidim enga kužka, ki gleda v drugo smer in ima ovratnico, ki ga drži črn človek. Vidim 

kolo, ki gre v drugo smer, ki je gor zelo velik človek. Ima klobuk. Ima majico. Ima rokavice črne 

in ima zelenkaste čevlje. Fantiček, ki je šel iz unih vrat ven, je šel v drugo smer. Majhna punčka, 
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ki je za vrati isto kot fantiček, ga gleda v obraz, kam gre. Pogledala ga je v obraz in gledala, kam 

gre. Fantiček je prišel not. Mačka mu je sledila in sledil je eni gospe, ki je zelo zelo velika. Hiša 

je bila zelo zelo stara, ampak povsod je bilo nekaj, kar je bilo zelo uporabno. Tista velika gospa je 

šla tu, ampak mladenič se je pritihotapil noter. Ampak gospa ni vedela, da ji majhen deček, 

mladenič, sledi. Sledil ji je povsod, kamor je šla. Mladenič je bil začuden. »Zakaj tukaj ležijo 

risbe?« Pobral je vse risbe, kar jih je videl, kajti je sledil gospe. Mladenič je pogledal v drugo 

nadstropje, kjer je najdel še eno mačko in je šel naprej. Mladenič je mislil, zakaj so odprta vrata. 

Mislil je, da je šla gospa ven, kajti je pustila to. Uzunaj ji je sledil. Ni vedel, kaj naresti, ampak ji 

je sledil. Sledil ji je vse do kuhinje in najdel še eno risbo in majhno lutko, ki sedi za mizo. Mucka 

… Še eno mucko je tam najdel in eno risbo. In potem je v dnevni gospe našel še eno risbo, kajti 

mucka je bila zraven. Bilo je veliko knjig, veliko slik in ena luč. Bila je ena majhna ladjica ob 

kraju in veliko …, povsod knjige. Skoraj povsod. In ena žoga na tleh, tepih in stol. In zelo prahu. 

In police. No, mladenič ji je sledil in šel v drugo smer. Veliko malo knjig, medvedek in nekaj … 

čajnik ob kraju. In zaigral je malo klavir, malo za šivati, stopnice in gor je šalčka. In še nekaj, kar 

je gospa pustila za sabo. Vrgla je en list, narisan zelo. A mladenič je gledal gor, nakar ga je hotla 

mucka ujeti. Odtekel je na stopnice in ujel ta list in jih je videl veliko več. Šel je gor na stopnice 

in videl še eno risbo, kajti jih je pobiral. Videl je še, kako mačka gre gor do odprtih vrat, črnih 

vrat. Je videl še eno risbo. Sledil ji je do gor. Dokler ni videl še eno risbo in mu je mačka sledila. 

Šel je gor. Zelo staro je bilo, majavo. In je našel še eno punčko, zelo majhno deklico, ki je risala 

risbe in jih vrgla na tla. Našel jo je in mucka je bila ravno njena, od te deklice. In deček jo je 

zagledal, ampak punčka ga je bla zelo vesela. Deček je vprašal: »Kaj pa delaš tukaj?« Punca mu 

je odgovorila: »Rišem risbe. Mislila sem, da bo tukaj bolje, ker je mir in tišina.« Deček se ji je 

lepo mirno pridružil in ji dal vse slike, ki so ji padale na tla. Potem sta šla na balkon in gledala 

mestni zahod, kako sonce sije, kakšno je mesto. Videla sta celo mesto in sta videla, da je ura 

skoraj popoldne, da sta se morala vsak vrnit domov. Ampak punčka je rekla: »Ostani, saj te doma 

ne pogrešajo!« Ampak fantiček je rekel: »To je pa res.«  

 

Zgodba se mi zdi visoko koherentna, saj ima dobro oblikovano strukturo z uvodom, jedrom in 

zaključkom, vsebuje pa značilnosti vseh stopenj – opise oseb in ilustracij, časovno nizanje 

dogodkov, misli in čustva junakov ter odnose med njimi ter vzročno-posledične odnose. Ti so 
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izraženi implicitno in jih razberemo iz konteksta (Deček je vprašal: »Kaj pa delaš tukaj?« Punca 

mu je odgovorila: »Rišem risbe. Mislila sem, da bo tukaj bolje, ker je mir in tišina.« Deček se ji 

je lepo mirno pridružil in ji dal vse slike, ki so ji padale na tla. Potem sta šla na balkon in gledala 

mestni zahod, kako sonce sije, kakšno je mesto.). Po kriterijih koherentnosti zgodba po moji 

oceni ustreza peti stopnji (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, str. 50). 

Deklica zgodbo popestri z veliko mero premega govora, uporablja pa tudi zanimive konektorje, s 

katerimi vzpostavlja časovno referenco (nakar, potem, dokler). Uporabi tudi protivna veznika 

»ampak« in »a«, s katerima tvori protivna priredja ter oziralni zaimek »ki«. Tvori tudi 

pojasnjevalno priredje z veznikom »saj« in »kajti«. Krajevno referenco ohranja s konektorji, kot 

so »kjer«, »domov«, »gor«, »ven, »pr ograji« … V zgodbi je uporabila tudi navezovanje s 

parafrazo (deček, mladenič, fantiček, punčko, majhno deklico, punca). Zgodba se mi zdi visoko 

kohezivna in tako pri tematski razporeditvi kot pri sredstvih, s katerimi ohranjamo referenco 

ustreza drugi stopnji. 

V Lanini zgodbi sta stopnja koherentnosti in kohezivnosti primerljivi, zgodba je namreč visoko 

kohezivna in visoko koherentna. 

 

INTERVJU 

1. Kako pomembno vlogo pripisujete skupnemu branju z otrokom in zakaj? 

Skupno branje izkoristim za druženje  in povezovanje z otrokom. To so redki trenutki, ki jih 

imava samo ena za drugo. 

2. Kako pogosto berete s svojim otrokom? Ali ga pri tem spodbujate h govornemu 

izražanju? Kako? 

Zaradi narave svojega dela bolj poredko, ker velikokrat delam do poznih večernih ur.  Poskrbim 

pa, da je branje takrat, ko nama to uspe, kvalitetno in doživeto izpeljano. 

3. Koliko pravljic/slikanic tedensko preberete? 

Rekla bi, da v povprečju pet. Velikokrat se zgodi, da bereva pravljico, ki jo je navdušila, večkrat.  
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4. Približno koliko knjig imate na domači knjižni polici? Koliko od tega je otroških knjig 

– pravljic, slikanic …?  

Rekla bi, da nekih petdeset. Večina je otroških, ker si knjige zase izposojam v knjižnici. 

5. Kdaj ste začeli malčku/otroku redno brati?  

Zelo zgodaj. Ker je pri letu in pol že govorila, sva tudi takrat že prebirali pravljice in slikanice. 

6. Na kakšen načini izbirate pravljice za branje? Jih izbirate vi, otrok ali skupaj? 

V knjižnici jih izbirava obe. Knjigo izbere po naslovnici, ki ji je všeč. Jaz pa izbiram knjige po 

vsebini, ki mora biti napeta, da je zanimivo. 

7. Ali z otrokom obiskujete knjižnico, lutkovno gledališče ipd.? Kako pogosto? 

Knjižnico ali kino večkrat, medtem ko lutkovno gledališče približno trikrat na leto. 

8. Bi znali našteti nekaj avtorjev, katerih otroške knjige s svojim otrokom največkrat 

izberete za skupno branje (lahko tudi samo naslove knjig)? 

Brata Grimm, Svetlana Makarovič, Janez Bitenc, Ela Peroci in knjiga, v kateri igrata glavni vlogi 

ravno sestri – knjiga po naročilu). Te so naše najljubše. 

 

Lanina zgodba se mi zdi najbolj primerljiva z Markovo, čeprav je Lana eno leto mlajša. Oba sta 

glede na njuno starost tvorila zelo visoko koherentni in kohezivni zgodbi z veliko podrobnostmi 

in kompleksno strukturo. V pogovoru z Lanino materjo pa sem ugotovila, da zaradi službenih 

pogojev z Lano ne more brati vsak dan. Vseeno je mati poudarila, da ji je skupno branje zelo 

pomembno in poskrbi, da je vedno kvalitetno izpeljano. Mati pozna tudi različne avtorje, kar 

potrjuje to, da ceni knjige in branje. Na knjižni polici ima družina primerljivo število otroških 

knjig, Lana pa z materjo obiskuje tudi knjižnico. Kljub temu, da Lana s starši bere manj kot Mark 

in je leto mlajša, je njena strukturo zgodbe kompleksna in visoko kohezivna ter koherentna. Na 

tej točki lahko naredim primerjavo z Majem, ki je enake starosti kot Lana, in njegova družina 

posveča več časa družinskemu branju. Kljub temu je Lanina sposobnost pripovedovanja bolj 

razvita, iz česar lahko sklepam, da ima Lana večjo notranjo potrebo in interes za branje v 

nasprotju z Majem. Ko ju primerjam, ugotovim, da ima pomembno vlogo otrokova osebnost. 
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4 SKLEP 

Po opravljeni raziskavi lahko odgovorim na zastavljena raziskovalna vprašanja. Prvo 

raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je, ali ima družinsko branje pri otrokovem 

pripovedovanju veliko vlogo. Po opravljeni analizi sem ugotovila, da otroci, ki s starši berejo 

vsak dan, dosegajo višje stopnje koherentnosti in kohezivnosti, kot tisti, ki berejo le nekajkrat na 

teden. Ti starši tudi pripisujejo pomembno vlogo skupnemu branju in imajo na domači knjižni 

polici večje število (otroških) knjig. Tako lahko trdim, da ima družinsko branje v otrokovem 

pripovedovanju nedvomno pomembno vlogo. 

Drugo raziskovalno vprašanje je bilo, ali so razlike med otroki, ki s starši veliko berejo, in otroki, 

ki s starši malo berejo, velike ali zanemarljive. Nobena od mater ni odgovorila, da z otrokom 

sploh ne berejo, zato v raziskavi niso bili udeleženi otroci, ki bi dosegali najnižje stopnje 

koherentnosti in kohezivnosti, saj namreč berejo vsak nekajkrat na teden. Vseeno pa sem opazila 

pomembne razlike v strukturi zgodb tistih otrok, ki s starši berejo vsak dan, in tistih, ki berejo le 

nekajkrat na teden. Zgodbe tistih otrok, ki s starši berejo dnevno, so dosegale najvišje stopnje 

koherentnosti in kohezivnosti, zgodbe tistih, ki berejo manj, pa so bile nekoliko nižje ali celo na 

srednji ravni. Zaradi majhnega vzorca, ki ni vključeval tudi tistih otrok in staršev, ki skupaj ne 

berejo, ne morem zagotovo trditi, da so razlike velike, nedvomno pa lahko sklepam, da razlike 

niso zanemarljive, ampak so opazne. 

Zadnje raziskovalno vprašanje je bilo, ali je stopnja kohezivnosti otrokovega pripovedovanja 

zgodbe enaka stopnji koherentnosti njegovega pripovedovanja zgodbe. V večini zgodb otrok sta 

bili stopnja koherentnosti in stopnja kohezivnosti primerljivi. Razliko sem opazila le pri eni 

deklici, katere zgodba je dosegala nekoliko nižjo stopnjo koherentnosti kot kohezivnosti. Razlika 

pa vseeno ni bila velika, zato sklepam, da je pri tej starosti otrok stopnja kohezivnosti enaka ali 

primerljiva stopnji koherentnosti. 

L. Marjanovič Umek idr. (2007, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012) so v svoji 

raziskavi ugotovile, da med tretjim in šestim letom v govorni kompetentnosti med dečki in 

deklicami ni razlik. Tako zgodb dečkov in deklic med seboj nisem primerjala glede na spol, 

ampak sem se osredotočila na analizo posamezne zgodbe in jih primerjala glede na stopnjo 

koherentnosti in kohezivnosti, ki so jo dosegli. Prav tako nisem ugotavljala, katero stopnjo 
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izobrazbe imajo matere, ki sem jih intervjuvala. Želela sem se osredotočiti zgolj na njihove 

bralne navade in ne na to, kakšno vlogo ima pri tem njihova izobrazba. 

Rezultati in ugotovitve moje raziskave se ujemajo s slovenskimi in tujimi raziskavami, ki so že 

bile narejene. Zaradi majhnega vzorca otrok rezultatov raziskave ne morem posplošiti na celotno 

populacijo otrok. Če bi bil vzorec otrok večji, bi bile ugotovitve bolj točne. 
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