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IZVLEČEK 

Diplomsko delo obravnava razvijanje besedišča dodatnega jezika v predšolskem obdobju med 

3. in 6. letom starosti. To je optimalna faza za sprejemanje slovnice, besedišča in glasoslovja

katerega koli jezika, kajti po petem letu ta sposobnost postopno pojenja. Z zmožnostjo 

posnemanja in razumevanja slišanega  predšolski otroci naravno in brez napora usvajajo dodatni 

jezik. Raziskavo smo opravili v enem od slovenskih vrtcev, v katerem smo z otroki, starimi od 

4 do 5 let, izvajali dejavnosti v angleškem jeziku. Izbrali smo 35 angleških besed oz. fraz, ki so 

jih otroci usvajali ob dejavnostih. Le-te so sestavljene po metodah, primernih za zgodnje učenje 

jezika: CLIL, popolni telesni pristop in naravni pristop. Angleščino smo poučevali integrirano, 

v sklopu dejavnosti, ki sestavljajo vsakdan skupine. Pred izvedbami le-teh smo izvedli predtest 

z uporabo slikovnih kartic, s katerim smo preverili predznanje prepoznavanja in poimenovanja 

izbranih besed v angleškem jeziku. Za beleženje smo uporabili ček listo. Dejavnosti smo 

izvajali en mesec. Po izvedenih dejavnostih smo ponovno preverili prepoznavanje in 

poimenovanje izbranih besed oz. fraz. Zadnje preverjanje je bilo izvedeno po treh mesecih, 

vendar v tem obdobju otroci niso imeli dejavnosti v angleškem jeziku. Namen diplomskega 

dela je pokazati, da z uporabo primernih metod in na integriran način otroci usvajajo besedišče 

dodatnega jezika. Z izvedbo raziskave smo pridobili izmerljiv rezultat, ki pokaže napredek v 

besedišču. To dokazuje smiselnost uvajanja dodatnega jezika v program izvedbe predšolske 

vzgoje. Ugotovili smo, da so od 35 besed oz. fraz otroci pri predtestu povprečno prepoznali 

11,5 besed oz. fraz, poimenovali pa jih povprečno 5. Po enem mesecu vsakodnevne enourne 

dejavnosti v angleškem jeziku so prepoznali povprečno 24,5 besed oz. fraz, poimenovali pa 

povprečno 15. Pri drugem testu, izvedenem dva meseca kasneje, brez dejavnosti v angleščini, 

pa so jih prepoznali povprečno 24,7, poimenovali pa 16,8. Otroci so pri prvem testu prepoznali 

povprečno 13 besed oz. fraz več kot pri predtestu in pri drugem testu povprečno 0,2 besed oz. 

fraz več kot pri prvem testu. Pri poimenovanju besed oz. fraz pa je v primerjavi s predtestom 

prvi test pokazal napredek za povprečno 10 besed oz. fraz, drugi test pa v primerjavi s prvim za 

povprečno 1,8 besed oz. fraz. Pri vsakem testiranju je bil opažen napredek v prepoznavanju in 

poimenovanju besed. Poleg tega se je z vsakim testiranjem manjšala razlika prepoznanih in 

poimenovanih besed, saj so jih otroci čedalje več tudi poimenovali.  

KLJUČNE BESEDE: 

Besedišče, dodatni jezik, integrirano poučevanje, zgodnje učenje. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the development of second-language vocabulary in the pre-school period 

with children between 3 and 6 years of age. This is a period which is optimal for the acquisition 

of grammar, vocabulary and phonetics of any language, as this ability gradually begins to 

decline after the age of five (Meisel, 2002 in Brumen, 2009). With the ability to imitate and 

understand what they hear, pre-school children learn second languages naturally and 

effortlessly (Brewster et al., 1992). The study was conducted in one of the Slovenian 

kindergartens, where we carried out activities in English with children aged 4 to 5 years. We 

selected 35 English words and phrases that the children learned during these activities. They 

were compiled according to the methods suitable for early language learning: CLIL, Total 

Physical Response and Natural Approach. English was taught in an integrated way, as part of 

the activities that make up the daily routine of the group. Before carrying out these activities, 

we performed a pre-test using flashcards. We used these to test the children's previous ability 

to recognize and name selected words in English. We used a checklist to record their 

performance. We conducted the activities for one month. After the activities were completed, 

we re-examined their ability to recognize and name selected words and phrases. The last test 

was done after three months, but during this time the children had no activities in English. The 

aim of this thesis is to show that the children can learn the vocabulary of a second language 

through the integrated use of appropriate methods. By conducting the test, we obtained a 

measurable result that shows the progress in vocabulary learning. This proves that the 

introduction of a second language into the pre-school curriculum makes sense. The results of 

the pre-test showed that, out of 35 words and phrases, the children recognized an average of11.5 

of the words and phrases and name dan average of 5. In the first test they recognized an average 

of 24.5 words and phrases and name dan average of 15. The second test showed that they 

recognized an average 24.7 words and phrases and named an average of 16,8. In the first test 

the children recognized an average of 13 more words and phrases than in the pre-test and in the 

second test they recognized an average of 0.2 more words and phrases than in the first. 

However, when naming words and phrases, the progress from the pre-test to the first test 

increased by an average of 10 words and phrases and from the first to the second test by an 

average of 1.8 words and phrases. 
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1 UVOD 

Živimo v hitro razvijajočem se svetu. Znanje dodatnih jezikov posamezniku omogoča 

prilagajanje hitri in napredni globalizaciji, večjo objektivnost, občutek za večkulturnost, odpira 

nova znanja, spoznanja in izkušnje. Dodatni jezik izgradi človeka in pripomore k pripravi na 

širni svet. Zatorej znanje samo maternega jezika lahko zavira razvoj potencialov in uspehov. 

V Sloveniji je vsak učenec deležen učenja vsaj enega dodatnega jezika. Državni šolski sistem 

je s ponudbo učenja dodatnih jezikov pester in spodbuden. Z učenjem dodatnega jezika šele v 

osnovni šoli pa se zamudi pomemben del otrokovega razvoja, ko ima otrok za učenje tujih 

jezikov visoke zmožnosti in veselje. Zato se vse bolj spodbuja vpeljava dodatnih jezikov v 

predšolsko obdobje. Otroci od tretjega leta naprej dodatni jezik usvajajo spontano in brez 

napora, zato je to najprimernejši čas za postavitev jezikovnih temeljev.  

Strokovnjaki boljše usvajanje dodatnega jezika v kritičnem obdobju pripisujejo vrsti razvojno-

psiholoških, nevroloških in čustvenih dejavnikov. Z zmožnostjo posnemanja in razumevanja 

slišanega predšolski otroci dodatni jezik usvajajo naravno in brez napora. Njegova prisotnost 

na zgodnji stopnji pozitivno vpliva na otrokov intelektualni razvoj, učinkovitejše učenje 

dodatnih jezikov na predmetni stopnji, reševanje problemov, občutek za multikulturnost in 

razumevanje jezikovne strukture maternega jezika.  

Razvijanje besedišča v predšolskem obdobju poteka preko govora in slušnih zaznav in otroku 

omogoča razvoj komunikacijskih sposobnosti, ob tem pa še ne poudarja slovnice. Postopek 

razvijanja besedišča je sestavljen iz predstavitev besedišča z različnimi metodami, vaj uporabe 

besedišča z različnimi dejavnostmi in uporabe besedišča v različnih situacijah in kontekstih. 

Ena glavnih tehnik razvijanja besedišča, ki je v raziskavi najbolj uporabljena, je učenje skozi 

igro. 

V raziskavi smo uporabili in združili tri pristope: popolni telesni pristop, ki temelji na povezavi 

govora in gibanja; naravni pristop, ki je način naravnega usvajanja dodatnega jezika, ko je otrok 

dlje časa jeziku le izpostavljen, preden ga sam začne uporabljati; in metodo CLIL(ang. Content 

and Language Integrated Learning) oz. vsebinsko in jezikovno celostno učenje, ki je v vrtcu 

dobrodošla zaradi skladanja z otrokovim vsakdanom. 

Naslov teme diplomskega dela sem izbrala zaradi želje po raziskovanju področja usvajanja 

dodatnega jezika, kar bo pripomoglo h kakovostnemu opravljanju mojega strokovnega dela.   
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 RAZVOJ OTROŠKEGA GOVORA  

Za poučevanje dodatnega jezika je z razvojnopsihološkega vidika ključnega pomena 

poznavanje razvoja otroškega govora, kritičnih obdobij govora in učenja ter dejavnikov, ki nanj 

vplivajo (Marjanovič Umek, 2009).  

Zaradi negativne konotacije besed »tuji« in »drugi« jezik, ki vzbudita občutek neznanega, 

tujega in mogoče nezaželenega, se v terminologiji pogosto uporablja izraz »dodatni« jezik. 

Beseda »drugi« daje prvemu večji pomen, kar ima prav tako lahko negativen vpliv (Pižorn, 

2000).  

V tem poglavju bomo govorili o govornem razvoju, kritičnem obdobju za učenje jezikov in o 

načinu usvajanja prvega in dodatnega jezika.  

2.1.1 Razvoj prvega jezika   

V zgodnjem otroštvu se govor hitro razvija na slovničnem (vsebina in oblika) in pragmatičnem 

(raba govora) nivoju. Preko enostavnih gest in vokalizacije se med dojenčkom in staršem 

začnejo interakcije že v prvih tednih otrokovega življenja (Marjanovič Umek in Fekonja, 2009). 

Malčki pri trinajstih mesecih razumejo, da ima vsaka stvar ime in svojo prvo besedo izgovorijo 

med dvanajstim in dvajsetim mesecem. Prve besede najpogosteje označujejo predmete in osebe 

iz njihovega neposrednega okolja, npr. mama, ata … (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006). 

Po osemnajstem mesecu se v obsegu otrokovega besednjaka kaže velik napredek. V drugem 

letu starosti otrok povezuje besede v stavke. Ti so sprva enostavni, dvobesedni in ne vsebujejo 

nepolnopomenskih besed (npr. veznikov, predlogov, pomožnih glagolov). Eno izmed prvih 

pravil, ki ga otrok uporabi, je gradnja stavkov okrog ključnih besed, imenovanih tudi pivot. 

Tem otrok doda serijo drugih, odprtih besed (Braine, 1963, 1976, v Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2009). Ključne besede se v otrokovem govoru pogosto pojavljajo in imajo v stavku 

stalno mesto, odprte pa jih dopolnjujejo. Napredek se v skladenjskem razvoju kaže v uporabi 

besed, ki označujejo lastnosti in nahajanje predmetov, npr. žoga velika, oče postelja. Pri tretjem 
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letu pa otrok v govoru že povezuje sintakso in morfologijo, npr.: »Oče je v postelji.« 

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2009.) 

Med drugim in četrtim letom otroci v govoru kombinirajo besede in uporabljajo slovnične 

oblike,  zaradi česar oblikujejo celovite stavke. V njih uporabljajo čedalje več različnih 

besednih vrst, zato so njihovi stavki vse daljši. Od odraslega govora se govor otrok loči v 

formalno manj izdelani skladnji (Toporišič, 1992, v Marjanovič Umek Fekonja, 2009). Otroci 

pravil sklanjanja in spreganja ne generalizirajo hkrati za vse besede. Velik vpliv na to ima 

otrokovo jezikovno okolje. Bolj kot je določenim besedam izpostavljen, manj napak dela pri 

njihovi rabi v govoru  (Karmiloff in Karmiloff – Smith, 2001, v Marjanovič Umek in Fekonja, 

2009).  

Otroci prvi jezik usvojijo brez večjih naporov ob zadostnem vnosu in priložnostih za 

interakcijo. Materni jezik s strani besedišča in slovničnega nadzora v komunikaciji znanih 

vsebin skoraj v celoti usvojijo do četrtega oz. petega leta (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

2.1.2 Kritično obdobje za učenje dodatnega jezika 

Kritično obdobje je obdobje v otrokovem razvoju, ko so otrokovi možgani zmožni uporabe 

mehanizmov, ki pomagajo pri usvajanju kateregakoli jezika. Učenje dodatnega jezika je v 

kritičnem obdobju zato učinkovitejše in enostavnejše (Cameron, 2001). 

V času govornega razvoja otrok učinkoviteje kot odrasli usvaja besede in glasovne podobe 

dodatnega jezika (Siraj-Blatchford in Clarke, 2000). V kritičnem obdobju, ki traja od drugega 

leta do pubertete, je usvajanje dodatnega jezika hitrejše in lažje ter od učenca zahteva manj 

truda. Usvajanje v tem obdobju omogoča otroku doseganje fonološke podobe jezika, ki je 

primerljiva z govorom govorca, katerega prvi jezik je otrokov dodatni (Papalia, Olds in 

Feldman, 2001, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2009). Konec kritičnega obdobja v puberteti 

se  konča z upočasnitvijo procesov dozorevanja možganov in ob tem izgubo plastičnosti 

možganov (Videmšek, Pišot in Drašler, 2004). Strokovnjaki popolnejše usvajanje dodatnega 

jezika v kritičnem obdobju pripisujejo vrsti razvojnopsiholoških, nevroloških in čustvenih 

dejavnikov. Starši, ki se priselijo v okolje drugega jezika, predvsem tisti z nižjo stopnjo 

izobrazbe in nižjim socialnim položajem, imajo pri usvajanju dodatnega jezika veliko več težav 

kot njihovi otroci (Crain in Lillo-Marti, 1999, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2009).  
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2.1.3 Usvajanje materinščine in dodatnega jezika 

»Razlika med usvajanjem in učenjem tujega jezika izhaja iz načina in okolja, v katerem otrok 

prihaja v stik s tem jezikom« (Lük Nečak , 1995, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2009, str. 

330). Usvajanje dodatnega jezika poteka v naravnem okolju, spontano in nenačrtovano, s 

celotno komunikacijo. Učenje dodatnega jezika pa je načrtovano, ima določene vsebine, 

postavljene cilje in poteka v formalnem okolju (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

Posamezne stopnje usvajanja jezikov (Orešič, 2007):  

Jezik 1:  

univerzalije 

 

 

J1 učno okolje 

Jezik 2:  

jezik 1 

 univerzalije 

 učno okolje 

 življenjske izkušnje 

 učne izkušnje 

 motivacija 

 odnos 

J2  

Tabela 1: Posamezne stopnje usvajanja jezikov (Orešič, 2007)  
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Glede na podatke v tabeli se že na prvi pogled opazi, da je usvajanje dodatnega jezika 

kompleksen proces. Univerzalije (tj. splošni pojmi) in učno okolje vplivajo na usvajanje prvega 

jezika. Na usvajanje drugega pa poleg teh dveh dejavnikov vplivajo še prvi jezik, učne in 

življenjske izkušnje učenca, motivacija in odnos do učenja. 

Materinščina je jezik, s katerem se identificiramo in po katerem nas identificirajo drugi. 

Naučimo se ga prvega, ga najbolj uporabljamo in najbolj znamo. Dodatni jezik pa je prenesena 

jezikovna izkušnja, v družbi ga ne uporabljamo vsak dan in govorci ga v glavnem uporabljajo 

zunaj okolja, v katerem so se ga učili (Skutnabb-Kangass, 1981, v Čok, Skela, Kogoj in 

Razdevšek-Pučko, 1999).  

Usvajanje prvega in dodatnega jezika se razlikuje po vrsti in količini izpostavljenosti. Zunaj 

izobraževalnega okolja je za dodatni jezik malo priložnosti za izpostavitev ciljnemu jeziku. »V 

takšnih okoljih se tuji jezik poučuje kot del osnovnošolskega in/ali srednješolskega 

predmetnika, v jezikovnih šolah in drugih izobraževalnih okoljih. Kar se tiče kakovosti in 

količine izpostavitve, so številke neizprosne: to, česar je deležen otrok pri usvajanju svoje 

materinščine v treh tednih, ustreza enemu letu učenja tujega jezika (okrog 200 ur).« (Skela in 

Dagarin Fojkar, 2009, str. 47.) 

Pomembna je razlika med angleščino in drugimi tujimi jeziki. Otroci so svetovnemu jeziku, kot 

je angleščina, pogosto izpostavljeni prek elektronskih naprav in njihovih vsebin (Cameron, 

2001). To pa ima poleg prednosti tudi slabosti, saj se ta izpostavljenost angleščini zunaj učnega 

okolja razlikuje glede na posameznika. Med otroki ustvari diferenciacijo predznanja dodatnega 

jezika. Zaradi tega enoten pristop zmanjša motivacijo za učenje, saj nekaterim ponudi premalo, 

drugim pa je prezahteven. Poučevanje angleščine zatorej zahteva drugačne metode dela in 

pristope. Od učenja materinščine pa se razlikuje tudi po motivaciji za učenje in kontekstu. 

Obojega je pri učenju dodatnega jezika manj (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Otrokova 

izpostavljenost dodatnemu jeziku v zgodnji stopnji razvoja ne ovira razvoja materinščine, 

temveč spodbudi znanje o jezikovni strukturi in učenje novih besed (Brumen, 2009).  
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2.2 UČENJE DODATNEGA JEZIKA NA ZGODNJI STOPNJI  

Globalizacija sveta omogoča odraslim in otrokom širok izbor vsebin v tujem, predvsem v 

angleškem jeziku. V Evropi je angleščina vse bolj uporabljena kot »lingua franca« in vse manj 

kot tuji jezik (Graddol, 2006).  

Otrokov pristop k učenju je holističen. To pomeni, da otrok pri učenju uporablja vsa svoja čutila 

in sprejema njemu razumljiva sporočila, pri čemer ima deloma razvito zmožnost jezikovne 

strategije in opismenjevanja, vendar še ni sposoben jezikovne analize (Pižorn, 2008).  

 

2.2.1 Dvojezičnost/večjezičnost 

Dvojezičnost je zmožnost uporabe dveh jezikov in prehajanja med njima brez težav v večini 

govornih situacij in položajev (Oksaar, 1971, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2009). 

Dva načina razvoja dodatnega jezika po Siraj-Blatchford in Clarke (2000) sta:  

- simultani ali hkratni razvoj, čigar značilnost je, da je otrok že v zelo zgodnjem obdobju 

življenja izpostavljen več kot enemu jeziku,  

- sosledni ali zaporedni razvoj, čigar značilnost je, da otrok začne dodatni jezik usvajati 

po tem, ko prvega delno že zna.  

 

Stopnje razvoja dvojezičnosti v zgodnjem otroštvu so naslednje (Volterra in Taescgner, 1977, 

v Marjanovič Umek in Fekonja, 2009): 

- Prva stopnja traja do tretjega leta in pomeni oblikovanje leksikalnega sistema. Otrok 

oba jezika dojema kot enega. Beseda v enem jeziku nima odgovarjajoče besede z istim 

pomenom v drugem in na tej stopnji je razvoj jezika podoben enojezičnemu razvoju. 

Besedne zveze, ki jih otrok sestavi, so iz obeh jezikov.  

- Druga stopnja je med tretjim in četrtim letom. Otrok razlikuje med jezikoma, vendar v 

obeh uporablja enaka slovnična pravila. Za večino besed pozna sopomenko v drugem 

jeziku in pri sestavi besednih zvez ne uporablja več obeh jezikov. Svoje dvojezičnosti 

se mnogi zavedajo.  
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- V tretji stopnji otrok pri govoru obeh jezikov upošteva razlike v besednjaku in slovnici, 

izbiro jezika pa prilagaja sogovorcu (Lük in Nečak, 1995, v Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2009).  

Otroci, ki govorijo dva jezika ali več, dosežejo pri standardiziranih testih, bralnem 

razumevanju, maternem jeziku, matematiki, jezikovnih in nejezikovnih inteligenčnih testih 

boljše rezultate kot tisti, ki govorijo le enega. Ob tem razvijejo sposobnost multikulturnega 

pluralizma, postanejo odprti in spoštljivi do drugih kultur in drugačnih ljudi. Vse skupaj pa vodi 

tudi do boljše samopodobe (Pižorn, 2009). 

 

2.2.2 Prednosti učenja dodatnega jezika v predšolskem obdobju 

Razprava o prednostih in slabostih zgodnjega učenja dodatnih jezikov traja že desetletja. 

Preporod se je začel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, danes pa je najbolj razširjen na 

Kitajskem, Tajvanu, v Južni Koreji in Indiji. Znanje dodatnega jezika  posamezniku omogoča 

dohajanje in sobivanje v hitrem gospodarskem razvoju s priseljevanji in izseljevanji, povečano 

mobilnostjo in širjenjem trga. Za učenje dveh dodatnih jezikov in spodbujanje večjezičnosti od 

zgodnjega otroštva naprej sta bila med letoma 2004 in 2006 izdana dva ključna dokumenta. To 

sta Nova okvirna strategija za večjezičnost (2005) in Akcijski načrt (2004–2006). V zadnjem 

so izpostavljeni: širjenje, utrjevanje in razvijanje čim zgodnejšega učenja enega ali več dodatnih 

jezikov v vsaki članici Evropske unije (v nadaljevanju EU). Večina držav v EU začne z 

vključevanjem dodatnega jezika v vzgojno-izobraževalni sistem med 3. in 6. letom (Pižorn, 

2008).  

V zadnjem času se prepoznava vse več prednosti učenja jezikov v otroštvu. Otrokom je pri 

govoru tujega jezika manj nerodno kot odraslim (Cameron, 2001). Pri učenju dodatnega jezika 

na zgodnji stopnji nimajo zadržkov in se z napakami ne obremenjujejo. Dodatni jezik 

absorbirajo mimogrede (Cenoz, 2003, v Brumen, 2009). Jezik dojemajo kot sredstvo za 

izražanje in doseganje ciljev, odrasli pa kot formalni sistem (Prebeg-Vilke, 1995). Kljub temu 

da so otroci s starostjo zmožni kompleksnejšega razmišljanja in razumevanja, je učenje 

dodatnega jezika primerna dejavnost že za predšolske otroke. Z zmožnostjo posnemanja in 

razumevanja slišanega predšolski otroci naravno in brez napora usvajajo dodatni jezik. Odrasla 

oseba jih ob tem ne popravlja, temveč je strpna in je dober zgled uporabnika dodatnega jezika. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Rogelj Jožefa; diplomsko delo 

- 8 - 

 

Cilj je kulturna, psihološka in jezikovna priprava otroka na kasnejše učenje in ne dvojezičen 

otrok (Brewster idr. 1992). Prisotnost dodatnega jezika na zgodnji stopnji pozitivno vpliva na 

otrokov intelektualni razvoj in na učinkovitejše učenje dodatnih jezikov na predmetni stopnji, 

ob tem pa ne ovira razvoja maternega jezika. S spoznavanjem dodatnega jezika pa otrok začuti 

običaje, kulturo in navade govorcev tujega jezika (Brumen, 2008).  

Obdobje med tretjim in petim letom je optimalna faza za sprejemanje slovnice, besedišča in 

glasoslovja katerega koli jezika. Po petem letu ta sposobnost postopno pojenja (Meisel, 2002, 

v Brumen, 2009). Rezultati raziskav psihologov kažejo, da je v skladu s fiziološkimi zahtevami 

najugodnejša starost za usvajanje dodatnih jezikov starost med četrtim in desetim letom 

(Brumen, 2009). Otrokovi možgani so nagnjeni k učenju katerega koli jezika. V zgodnjem 

otroštvu otrok razvije širino fonetičnih zmožnosti glede na to, kolikim je izpostavljen. Če je v 

razvoju prisoten dodaten jezik, otrok pridobi zmožnost posnemanja izgovarjave, melodije in 

ritma. Poleg tega otrok, ki je izpostavljen dodatnemu jeziku, kaže visoke zmožnosti pri 

usvajanju nadaljnjih dodatnih jezikov in ima boljše učne rezultate. Zaradi bolje razvitih 

sposobnosti reševanja problemov, boljšega kognitivnega razvoja, kreativnosti, divergentnega 

mišljenja in sklepanja se hitreje in lažje nauči brati (Pižorn, 2009). Otrok je v tem obdobju 

neobremenjen, sproščen, spontan in radoveden. Prek želje po spoznavanju novega in prek svoje 

igre se uči dodatnega jezika, pri tem pa sodeluje njegova celotna osebnost (Brumen, 2009).  

 

2.2.3 Razvijanje besedišča dodatnega jezika  

Razvijanje besedišča dodatnega jezika je razvoj treh dinamičnih procesov: kognitivnega 

razvoja, nadaljevanje jezikovnega razvoja prvega jezika in proces razmeroma novega procesa 

učenja dodatnega jezika. Cameron (2001) trdi, da mora učenje besedišča vsebovati »recikliranje 

besed«. Znanje besedišča mora biti podprto s pogostim ponavljanjem, predstavitvijo besed v 

različnih kontekstih in povezovanjem besed v mrežo pomenov. Razvijanje besedišča v 

predšolskem obdobju poteka prek govora in slušnih zaznav, kasneje pa tudi prek branja in 

pisanja. Otroku omogoča razvoj komunikacijskih sposobnosti, ob tem pa še ne poudarja 

slovnice (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009). 

Razvijanje besedišča je (Skela, 1999a): 
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- socialen proces, saj razumevanje pomenov besed oz. fraz razvijamo in širimo z 

izmenjavo z drugimi,  

- razvejan proces, saj se besed ne učimo mehansko, temveč asociativno,  

- oseben proces, saj so asociacije, ki jih zaradi neke besede zaznamo, odvisne od naših 

sedanjih in preteklih izkušenj, 

- izkušenjski proces, saj je razvijanje besedišča in vzbujanje asociacij odvisno od 

pridobljenih izkušenj. 

Bowen in Marks (1994, v Skela, 1999a) pravita, da je razvijanje besedišča in pomnjenje besed 

oz. fraz bolj kakovostno, če zanj uporabljamo asociacije. Uporabljamo lahko: 

- asociacijo na miselno podobo ali sliko, ki si jo prikličemo v spomin, 

- asociacijo na temo, situacijo ali zgodbo, saj si pogosto zapomnimo okoliščine, v katerih 

smo spoznali besedo,  

- asociacijo na uporabo in potrebo osebnega predmeta, če besedo navežemo na pogosto 

rabljen predmet,  

- asociacijo na druge besede, tudi na besede iz maternega jezika,  

- asociacijo na občutek/čustvo,  

- asociacijo na gib, zvok, vonj, ki omogoča hitro pomnjenje zaradi uporabe čutov 

- in asociacijo zaradi posebne ali smešne izgovarjave.   

Cameron (2001) tudi opisuje, da otroka v zgodnjem otroštvu za učenje najprej navdušijo 

osnovne besede. Primer: splošna beseda: animal, osnovna beseda: dog in specifična beseda: 

poodle. Večina otrok najprej usvoji osnovno besedo dog. Zatorej predlaga, da se učitelj pri 

širjenju besedišča namesto na splošne besede (npr. food ali travel) osredotoči na osnovne (npr. 

bread ali car). Za njimi preide na splošne besede (npr. vegetables ali vehicles) in kasneje na 

specifične (npr. chilli sauce ali shuttle bus). Vrste besed v širjenju besedišča se s starostjo 

učenca spreminjajo. Okrog 5. leta se otroci učijo konkretnih besed, povezanih z okoljem, ki ga 

vidijo in z njim delajo, upravljajo. Kasneje pa se spopadejo z besedami in temami, ki so za njih 

abstraktnejše in jih ni v njihovem neposrednem okolju. Ferguson (1974) prav tako trdi, da 

predšolski otroci pri širjenju besedišča dajejo prednost tematikama o hrani in živalih. Pravi, da 

se ti dve kategoriji univerzalno najpogosteje pojavljata v otroških jezikovnih vzorcih. Poleg 

tega, da lažje usvajajo besede, ki so v njihovem neposrednem okolju, predšolski otroci hitreje 

širijo besedišče s fonološko manj zahtevnimi besedami. Zmožnost izgovarjave besede 

dodatnega jezika je odvisna od učenja prepoznavanja neznanih zvokov in razvijanja novih 
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vzorcev v artikularnem aparatu za natančno reproduciranje teh vzorcev v svoj govor. Otroci 

lažje izgovorijo besede, ki so po izgovarjavi podobne prvemu jeziku (Szpotowicz in Szulc-

Kurpaska, 2009).  

Razvijanje besedišča največkrat poteka spontano, včasih pa lahko tudi s »sistematičnimi 

vajami«, katerih namen je razvijanje besedišča z gledanjem, poslušanjem in /ali branjem (Eržen 

idr., 2011). Angleško besedišče je pogosto sestavljeno iz manjših delov (ang. chunks), ki 

večinoma stojijo skupaj (npr. ang. What a…!, I'd like a/to… itn.). Smiselno je, da to pedagog 

upošteva pri načrtovanju in izvedbi poučevanja (Eržen idr., 2011; Skela, 1999a). 

V dejavnosti razvijanja besedišča je potrebno poleg poimenovanja predmetov in stvari, vezanih 

na temo, vključiti tudi vse besedne vrste (Skela, 1999a). Pomembno vlogo ima ponavljanje 

besed oz. fraz. Študije pojasnjujejo, da mora posameznik nepoznano besedo oz. frazo slišati 

približno šestnajstkrat, preden jo razume in kasneje sam uporabi v drugačnem in novem 

kontekstu (Lightbown, Spada, 1993). Naučene besede oz. fraze sistematično hranimo v 

možganih, kako dolgo jih hranimo, pa je odvisno od njihove rabe in pomena. Z uporabo novih 

besed oz. fraz in uporabo v različnih kontekstih besede shranimo v dolgoročni spomin 

(Krashen, 1982).  

Cross (1991) meni, da je postopek razvijanja besedišča sestavljen iz treh delov:  

1. Predstavitev, ko je besedišče otroku predstavljeno. Otroci besedo vidijo, slišijo in jo 

hkrati tudi razumejo. Glavne metode predstavitve besedišča so preko konteksta, igre, 

pesmi, zgodb, mimike in gest, ob vseh metodah pa se čim več poslužujemo vizualnih 

pripomočkov, ki morajo biti otrokom kar se da privlačni. Za vizualne pripomočke 

uporabimo predmete, ilustracije, slike, fotografije, lutke, rišemo na tablo/list ipd. Ob 

govoru uporabljamo mimiko in geste, govorimo o nasprotjih, omogočamo ugibanje iz 

konteksta in po potrebi prevajamo (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2009).  

2. Vaja, ko je otroku besedišče predstavljeno. Pedagog mora otroku zagotoviti dejavnosti, 

s katerimi vadi, ponavlja in preverja besedišče. 

3. Uporaba, ko otrok besedišče pozna in ga uporablja v različnih kontekstih in situacijah 

(Cross, 1991). 

 

Ena glavnih tehnik razvijanja besedišča, ki je v raziskavi najbolj uporabljena, je učenje skozi 

igro. Igra je v predšolskem obdobju prevladujoča otroška dejavnost in ima pomembno vlogo 
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pri razvoju in vzgoji. Pri poučevanju je posebno pomembna zaradi vsestranskega oblikovanja 

osebnosti. Igra kot učna metoda omogoča učinkovitost in pestrost sprejemanja znanja. Je 

dejavnost, pri kateri je otrok samostojen, njen potek je samodejen in otroku smiseln, v njej je 

ustvarjalen, svoboden in v njej se uresničuje z izražanjem sebe in odnosa do drugih (Čok, 1999). 

Vselej jo spremlja beseda in gib. Ker učenje dodatnega jezika na zgodnji stopnji temelji na 

besednem izražanju, je na tej stopnji igra zelo primerna metoda učenja (Seliškar, 1995).  

V igri otrok ne razmišlja o pravilnosti izražanja v dodatnem jeziku, temveč je osredotočen na 

njen potek in zabavo, posledica tega pa je prava komunikacija. Pri jezikovnem pouku poznamo 

dve vrsti igre: jezikovno in komunikacijsko. Z jezikovnimi igrami spontano utrjujemo 

jezikovne elemente in pravilnost jezikovnega izražanja. K njim spadajo besedne, strukturirane 

igre in igre za izgovarjavo. Komunikacijske igre pa so osredotočene na izraženo sporočilnost 

in tekočo rabo jezika, kar zahteva resnično rabo jezika. To so igre vlog, igre za utrjevanje 

konverzacije in igre s skritimi podatki (Seliškar, 1995).  

2.2.4 Učitelj dodatnega jezika 

Odrasli, ki otrokom ponuja dejavnosti v dodatnem jeziku, mora biti za to kvalificiran. Biti mora 

jezikovno, pedagoško, psihološko in specialno didaktično usposobljen. V nasprotnem primeru 

lahko s svojo nekompetentnostjo škoduje otrokovemu usvajanju dodatnega jezika in 

nadaljnjemu učenju (Brumen, 2008). Pedagog, ki pripravlja program podajanja dodatnega 

jezika, mora dobro poznati otrokove stopnje razvoja. Ob pripravi upošteva otrokov fizični, 

moralni, čustveni in duhovni razvoj, stopnjo igre, jezik in njegove odnose. To je pogoj za dobro 

pripravljenega pedagoga in uspešno učenje (Bruce, 1997). Pedagog potrebne informacije za 

pripravo pridobi s pozornim opazovanjem otrok. Tako opazi, kje so potrebne prilagoditve in 

kakšne bodo. Podajanje dodatnega jezika poteka postopoma in integrirano v kurikulum (Mayer-

Tauschitz, 2003). 

V slovenskih vrtcih uradni program Kurikulum za vrtce vzgojiteljicam dopušča učenje 

dodatnega jezika v skupini. Težava pa je nekompetentnost vzgojiteljic, saj diploma ne nujno 

zagotavlja tudi zadostne jezikovne usposobljenosti za poučevanje dodatnega jezika. To 

področje je pri nas zatorej neurejeno in potrebno je ozaveščanje vzgojiteljev o pomembnosti 

usposobljenosti učitelja dodatnega jezika.  
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2.3 PRISTOPI INTEGRACIJE DODATNEGA JEZIKA V VRTEC  

Dodatni jezik lahko v vrtec integriramo z naslednjimi pristopi: popolni telesni pristop, naravni 

pristop in metoda CLIL. 

 

2.3.1 POPOLNI TELESNI PRISTOP 

Integrirano učenje angleškega jezika s popolnim telesnim pristopom (ang. Total Physical 

Response) temelji na povezavi govora in gibanja. Že pri učenju maternega jezika otrok z 

gibalnim odzivom na besedo sporoči, da izrečeno razume. Enako je pri popolnem telesnem 

pristopu. Pedagog poda navodilo v dodatnem jeziku, učenci pa se nanj gibalno odzovejo. Ker 

se od njih pričakuje telesni odziv in ne govorni, je za učence učenje manj stresno, zato do 

dodatnega jezika in učenja le-tega razvijejo pozitiven odnos. Pristop se uporablja na enak način 

pri igri vlog, zastavljanju vprašanj in pripovedovanju zgodb. Ob pogosti izpostavljenosti 

dodatnemu jeziku otrok usvoji njegova osnovna pravila (Asher, 1969). 

V predšolskem obdobju je gibanje glavna sestavina učenja. Pedagog ob podajanju navodil v 

dodatnem jeziku z mimiko in gibi poda sporočilo navodila ali demonstrira pomen besede. Ob 

pripovedovanju zgodbe se lahko giba sam ali pa k temu povabi otroke. To velja za grobo in fino 

motoriko. Otrok lahko prejme navodila za delo s škarjami, pisali in ostalimi predmeti. Popolni 

telesni pristop omogoča izvajanje aktivnih in »mirujočih« dejavnosti, zaradi česar ga lahko 

umestimo v primeren del dnevne rutine in ga prilagodimo otroškim interesom (Mayer-

Tauschitz, 2003). 

Popolni telesni pristop se lahko uporablja v večjih in manjših skupinah. Primeren je za skupine 

z različnimi zmožnostmi, ker vsakemu udeležencu omogoča uspešnost in dodatno znanje. 

Uporaba pristopa pozitivno vpliva na učence s kinetično potrebo po gibanju, ki jo preko učenja 

zadovoljijo, ker so aktivni. Besede in fraze si hitro in dobro zapomnijo, saj se med gibanjem in 

učenjem povezujeta leva in desna hemisfera možganov (Frost, 2020).  
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2.3.2 NARAVNI PRISTOP  

Naravni pristop je način naravnega usvajanja dodatnega jezika. Preden začne otrok jezik sam 

uporabljati, mu je dlje časa le izpostavljen. Struktura in slovnica pri tem nista bistvena, je pa 

bistven sam govor dodatnega jezika. Vsebina mora biti otroku zanimiva in izhajati mora iz 

njemu znanega okolja. Stopnja rabljenega jezika naj bo nekoliko nad otrokovimi sposobnostmi, 

saj mu tako predstavlja izziv in dodatno motivacijo. Predšolski otroci pogosto dodatnega jezika 

ne uporabljajo v govoru, ga pa iz okolja intenzivno sprejemajo, slišijo in se ga učijo. Pedagog 

ga podaja s pomočjo slik, gest in mimike, saj to otroku lajša razumevanje slišanega.  

Najnaravnejše je podajanje prek igre, v kateri je otrok sproščen in kreativen. Igra vlog mu 

omogoča ustvarjalno uporabo naučenega. Priporočeno je tudi podajanje jezika prek poslušanja 

zgoščenk, video posnetkov ipd. (Brumfit, 1991).  

Na začetku učenja se  poudarja predvsem razumevanje. Prva faza je t. i. »tiha faza« (ang. silent 

period). Takrat otroci ne govorijo v dodatnem jeziku in zdi se nam, da ne napredujejo. V resnici 

pa se takrat dogaja ogromno. Učenci poslušajo, dohajajo pomene besed, iščejo sledi in namige 

iz konteksta, slišano interpretirajo, se ob vsem tem zmotijo ter prilagajajo nove izkušnje s 

starimi in jih glede na novo znanje preoblikujejo. Kasneje dodatni jezik uporabljajo v govoru. 

Bolj kot je posameznik izpostavljen dodatnemu jeziku, pravilneje oblikuje stavke. Od prve 

šolske ure dodatnega jezika ima otrok vpogled v ozadje jezika, zakaj se stavke oblikuje na 

način, kot se jih oblikuje, spoznava pravila, jezik pa že zna uporabljati (Stevie, 2020).  

Krashen (1985) opozarja, da omenjena faza, ko otroci jezika ne uporabljajo v govoru, mnogim 

ni omogočena, saj odrasli pričakujejo rezultate svojega dela v obliki otrokovega govora 

dodatnega jezika in jih silijo v govor, tudi če otroci na to še niso pripravljeni.  

 

2.3.3 METODA CLIL   

Metoda CLIL (ang. Content and language integrated learning) pomeni vsebinsko in jezikovno 

celostno učenje. Gre za učenje nejezikovnih šolskih predmetov preko dodatnega jezika. Metodo 

je leta 1994 na Univerzi Jyväskylä na Finskem poimenoval David Marsh, uporabljala pa se je 

že v daljni preteklosti. Lahko jo uporablja učitelj dodatnega jezika in tudi učitelj nejezikovnega 

predmeta, ki dodatni jezik uporablja pri poučevanju. Oba omogočata prepletanje učenja snovi 
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in dodatnega jezika, kar pomeni, da je pristop vsebinsko usmerjen. Zaradi te lastnosti se loči od 

drugih metod in pristopov (Coyle idr., 2010: 1, 2). 

Ball (2010) za ilustracijo metode uporabi simboliko rekoč, da CLIL učenca vrže v najgloblji 

del bazena, medtem ko druge metode začnejo pri najplitvejšem delu in postopoma vodijo do 

cilja, tj. najglobljega dela. Učenec je tako obdan z dodatnim jezikom ter v njem utrjuje snov 

nejezikovnih predmetov.  

Metoda CLIL je v vrtcu dobrodošla zaradi skladanja z otrokovim vsakdanom – kar je otroku 

znano. Temelji na temah, ki so otroku že poznane, zato lažje razume kontekst in je motiviran 

za delo in sodelovanje. Glavna metoda izvedbe so igre in dejavnosti z otroki, dodatni jezik pa 

se ob teh uporablja v manjši ali večji meri. Otroci so osredotočeni na dejavnost, ne na jezik. 

Jezikovna struktura je pri CLIL-u sekundarnega pomena (Coyle idr. 2010: 17, 18).  

Za uspešen rezultat učne ure po metodi CLIL mora imeti pedagog jasno predstavo o tematiki, 

ki jo otrokom predstavlja, in o stopnjah razvoja učenčevega govora. Med učno uro otrokom 

ponudi veliko možnosti uporabe jezika na izbrano tematiko. Jezikovni cilji pri učenju preko 

metode CLIL so: uvesti jezikovni element v kontekstu uporabe, vaditi uporabo jezikovnega 

elementa in ponuditi možnosti za širjenje besedišča in znanja z jezikovnim elementom (Coyle, 

2012, v Lundberg in Keaveney, 2014).  

Preko metode učenja CLIL znanje jezika postane sredstvo za učenje vsebin, s tem pa se ga 

vključuje v širši učni načrt. Uspeh otroke motivira za nadaljnje učenje, posledica pa je 

kakovostno učenje, širjenje besedišča in krepitev sporazumevalnih zmožnosti. Jezik je prikazan 

v resničnih življenjskih situacijah, zato učenje poteka naravno. Z večstranskim pristopom CLIL 

otroke spodbujamo k znanju in razumevanju drugih kultur, razvijamo medkulturne 

komunikacijske spretnosti, vzbujamo večjezično zanimanje in večjezične odnose, omogočamo 

učenje iz več perspektiv ter dopolnjujemo snov drugih šolskih predmetov (Darn, 2020).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu bomo osredotočeni na razvijanje besedišča z integriranim učenjem 

angleškega jezika v skupini dvajsetih otrok, starih od 4 do 6 let. V skupini smo izvedli različne 

dejavnosti po popolnem telesnem pristopu, naravnem pristopu in metodi CLIL. Dejavnosti so 

zajemale 35 vnaprej izbranih besed oz. fraz. Osredotočili smo se na prepoznavanje in 

poimenovanje angleških besed oz. fraz in opazovali napredek med tremi testiranji.  

 

3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE 

RV 1: Koliko angleških besed oz. fraz več bodo otroci prepoznali kot poimenovali pri 

predtestu?   

RV 2: Koliko angleških besed oz. fraz več bodo otroci prepoznali kot poimenovali pri prvem 

testiranju, izvedenem takoj po enomesečnem vsakodnevnem enournem srečevanju z 

dejavnostmi v angleškem jeziku? 

RV 3: Koliko angleških besed oz. fraz več bodo otroci prepoznali kot poimenovali pri drugem 

testiranju, izvedenem dva meseca po prvem, brez vsakodnevnega enournega srečevanja z 

dejavnostmi v angleškem jeziku?  

RV 4: Koliko angleških besed oz. fraz več  kot pri predtestu bodo otroci poimenovali in 

prepoznali po obdobju enega meseca ob vsakodnevnem enournem srečevanju z dejavnostmi v 

angleškem jeziku in uporabi pristopov, prilagojenih njihovemu učenju?  

RV 5: Kolikšna bo razlika v poimenovanju in prepoznavanju besed oz. fraz med prvim 

testiranjem, po obdobju enega meseca ob vsakodnevnem enournem srečevanju z dejavnostmi 

v angleškem jeziku, in drugim testiranjem, brez vsakodnevnega enournega srečevanja z 

dejavnostmi v angleškem jeziku? 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Rogelj Jožefa; diplomsko delo 

- 16 - 

 

3.2 METODOLOGIJA 

V tem poglavju bomo natančneje opisali izbrani vzorec, pripomočke, ki smo jih pri raziskavi 

uporabili, in postopke ter dejavnosti, uporabljene pri izdelavi diplomskega dela.  

 

3.2.1 Raziskovalne metode 

Osnovna raziskovalna metoda je kavzalna eksperimentalna metoda.  

V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodo obdelave podatkov. Raziskovalni pristop je 

akcijska raziskava, znotraj katere želimo vplivati na konkretno pedagoško prakso (poučevanje 

angleščine kot tujega jezika v vrtcu). 

 

3.2.2 Raziskovalni vzorec 

Vzorec otrok je namenski. V raziskavi je sodelovalo 20 otrok, starih od 4 do 6 let. Od teh je 

bilo 8 deklic in 12 dečkov. Osem otrok je bilo starih 4 leta in dvanajst 5 let.  Raziskavo smo 

izvajali v enem izmed slovenskih vrtcev.   

 

3.2.3 Opis postopka zbiranja podatkov  

Otrokom smo predstavili 35 izbranih besed oz. fraz in jih utrjevali s pomočjo metode popolnega 

telesnega pristopa, z metodo naravnega pristopa in metodo CLIL. Znanje besedišča smo 

preverili s ček listo (priloga 1) na začetku (predtest), po enem mesecu (prvi test) in po treh 

mesecih (drugi test). Znanje besedišča smo preverjali s pomočjo slikovnih kartic (angl. 

flashcards).  

Besedišče smo podajali v štirih sklopih: živali, številke, barve in fraze. Pri preverjanju znanja 

položimo na mizo pred otroka celoten sklop slikovnih kart. Sledi skupek navodil. Rečemo: 

»Show me (besedo oz. frazo slikovne karte v angl. jeziku, npr. a dog).« Ko podamo navodilo 
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za vsako slikovno karto, nadaljujemo z vprašanji. Ko sprašujemo po živalih in frazah, 

vprašamo: »What's this?«, ko sprašujemo po barvah, vprašamo »Which colour is this?« in ko 

sprašujemo po številih, vprašamo: »What number is this?«  

Otroku damo v obeh nizih dovolj časa za razmislek. Če odgovori ali pokaže narobe, 

nadaljujemo z naslednjo besedo oz. frazo in mu ne povemo, da je odgovoril ali pokazal napačno. 

3.2.4 Dejavnosti  

Dejavnosti so potekale en mesec, po eno uro dnevno, skupno 20 ur. Sestavljene so po načelih 

naravnega pristopa, popolnega telesnega pristopa in metode CLIL. Vnaprej smo določili 35 

ciljnih besed glede na trenutno temo v skupini − pomlad.  

1. sklop besed (BARVE): red, blue, yellow, green, black, brown.  

2. sklop besed (ŽIVA BITJA): a flower, a butterfly, a dog, a cat, a bee, a cow, an ant, a 

spider, a bug. 

3. sklop besed (ŠTEVILKE): one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.  

4. sklop besed (NASPROTJA): up, down, rain, sun, stop, go, hello, goodbye, happy, sad.  

Namen dejavnosti je, da otrok usvaja izbrane besede in širi besedišče. 

V nadaljevanju so predstavljene nekatere osnovne dejavnosti, ki smo jih uporabljali med 

raziskavo, z možnostjo razširitve in nadgradnje glede na napredek otrok. Otroci tako dejavnost 

in njena pravila dobro poznajo, z razširitvami pa težavnost povečamo in vzdržujemo zanimanje 

za izvajanje dejavnosti. Ob tem otroci napredujejo v širjenju besedišča in znanju jezika.  

3.2.4.1 IGRA UP – DOWN 

Pravila igre so enaka kot pri igri dan − noč. Ob navodilu up vsi stojijo, ob down pa vsi 

počepnejo. Pred začetkom otrokom povemo pomen besed. Najprej vprašamo, če vedo, kako se 

po angleško reče gor. Če vedo, to povejo, sicer pa jim povemo, da se izgovori »up«. Enako 

ponovimo za besedo »down«. Tudi s telesom pokažemo obe besedi: pri izgovorjavi besede up 

stojimo, pri besedi down pa počepnemo. To nekajkrat ponovimo, da postopek usvojijo vsi 

otroci. Zatem se igramo igro. Izgovarjamo besedi up in down in se z otroki gibljemo, najprej 
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zaporedno up – down – up − down, nato pa naključno npr.: up – down – down – down − up − 

up – down – up – down … 

Igra se ob napredku nadaljuje z novimi izrazi in gibi: stop – go, happy – sad, hello – goodbye , 

sun – rain … Vodenje igre lahko ponudimo tudi otroku. 

Pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti smo upoštevali načela popolnega telesnega pristopa, saj 

igra temelji na povezavi govora in gibanja. Otroci z gibalnim odzivom na besedo sporočijo, da 

jo razumejo. Ker se od njih pričakuje gibalni odziv in ne govorni, otroci razvijejo sproščujoč in 

pozitiven odnos do dodatnega jezika in dejavnosti. Zato radi ponavljajo dejavnost, s 

ponavljanjem pa utrjujejo znanje dodatnega jezika in so čedalje samozavestnejši v njegovi rabi, 

poleg tega pa s ponavljanjem besede oz. fraze prenesejo v dolgoročni spomin. Upoštevamo tudi 

načela naravnega pristopa, saj otrokom ponujamo možnost, da so dlje časa jeziku le 

izpostavljeni, preden ga začnejo uporabljati. Uporabljati ga imajo možnost ob gibanju ali pa, 

ko jim ponudimo vodenje igre. 

3.2.4.2 IGRA ANIMALS 

Otroci se pri igri učijo poimenovanj živali v angleškem jeziku. Vodja igre predvaja 

inštrumentalno glasbo in ko predvajanje ustavi, poimenuje žival, ki jo morajo otroci z gibi 

oponašati. Začnemo z dvema živalma, nato pa igro stopnjujemo z dodajanjem živali in gibov. 

Butterfly − s palcema sklenemo dlani, ostali prsti pa so iztegnjeni in ponazarjajo krila metulja 

(tako gibamo s prsti, kakor da so krila). Cat − usedemo se na kolena, levo roko položimo na 

tla, z desno pa se pretvarjamo, da jo ližemo (kakor mačka), hkrati oponašamo mačje mijavkanje. 

Bee − roke damo v boke, dlani pa stegnemo in jih (samo dlani) premikamo kakor krila, 

govorimo »bzz«. Dog − hodimo po vseh štirih, tokrat po stopalih in dlaneh, hkrati oponašamo 

pasje lajanje. Cow – kazalce damo na vrh glave, da kažejo navzgor, in oponašamo kravje 

mukanje. Med glasbo se sprehajamo prosto po prostoru, ko pa se glasba ustavi, vodja igre pove 

žival in otroci jo morajo oponašati.  

Pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti smo ponovno upoštevali načela popolnega telesnega 

pristopa, saj igra temelji na povezavi govora in gibanja. Otroci z gibalnim odzivom na besedo 

sporočijo, da jo razumejo. Ker se od njih pričakuje gibalni odziv in ne govorni, otroci razvijejo 

sproščujoč in pozitiven odnos do dodatnega jezika in dejavnosti. Zato radi ponavljajo dejavnost, 

s ponavljanjem pa utrjujejo znanje dodatnega jezika in so čedalje samozavestnejši v njegovem 
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govoru. Ponovno upoštevamo tudi načela naravnega pristopa, saj otrokom ponujamo možnost, 

da so dalj časa jeziku le izpostavljeni, preden ga začnejo uporabljati. Uporabljajo ga lahko ob 

gibanju ali pa ko jim ponudimo vodenje igre. Upoštevamo tudi načela metode CLIL, saj se 

otroci učijo o vsebini − živalih in njihovem simboličnem gibanju. Otroci iz konteksta razumejo 

pomen besede in jo, če so uspešni, radi ponavljajo, kar ponovno vodi k samozavestni uporabi 

in prenašanju besed oz. fraz v dolgoročni spomin.   

3.2.4.3 BARVE 

Otroci pri igri spoznavajo poimenovanje barv v angleškem jeziku. Po prostoru so na vidnih 

mestih razporejene cvetlice iz kolaž papirja, ki so nujno enobarvne. Držimo se za roke, v sredini 

kroga pa stoji eden od otrok − metulj in miga z rokami, kakor da so krila. Hodimo v krogu in 

govorimo: »Butterfly, butterfly, buterfly, butterfly fly to the (povemo barvo v angleščini, npr. 

red) flower.« Otrok v sredini »zleti« do cvetlice poimenovane barve. Otrok se pridruži krogu 

in na vrsti je naslednji po vrsti (če začnemo pri otroku, ki stoji desno od vzgojiteljice, se ta vrne 

na svoje mesto in je na vrsti tisti, ki stoji desno od njega). Pred začetkom igre povemo, kje so 

cvetlice, in ponovimo, katerih barv so. Za usvajanje barv začnemo z dvema barvama, za 

stopnjevanje igre pa jih dodajamo. Dejavnost izvajamo, dokler ne pridejo na vrsto vsi otroci.  

Pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti smo ponovno upoštevali načela naravnega pristopa, saj 

otrokom ponujamo možnost, da so dalj časa jeziku le izpostavljeni, preden ga začnejo 

uporabljati. Uporabljati ga imajo možnost ob ponavljajoči se frazi (»Butterfly, butterfly, fly to 

the …«). Otroci ob doživljanju lastne uspešnosti radi ponavljajo, kar ponovno pripelje do 

samozavestne uporabe in prenašanja besed oz. fraz v dolgoročni spomin. Ponovno upoštevamo 

tudi načela popolnega telesnega pristopa, saj igra temelji na povezavi govora in gibanja. Otroci 

z gibalnim odzivom na besedo sporočijo, da jo razumejo. Ker se od njih pričakuje gibalni odziv 

in ne govorni, otroci razvijejo sproščujoč in pozitiven odnos do dodatnega jezika in dejavnosti. 

Zato dejavnost radi ponavljajo, s ponavljanjem pa utrjujejo znanje dodatnega jezika in so 

čedalje samozavestnejši v njegovem govoru. 

3.2.4.4 ŠTETJE 

Štetje v angleščini uporabljamo v vsakdanjih situacijah, ko je potrebno štetje (npr. koliko je 

otrok, koliko je deklic/dečkov, koliko kosov sadja bomo vzeli itd.).  
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Štejemo tudi namenoma:  

- Pred začetkom igre podamo navodilo: »Igra se začne, ko v angleščini preštejemo do 

deset.« In začnemo s štetjem.  

- Na dvorišču narišemo dolg pravokotnik z desetimi kvadrati, vanje pa zaporedne številke 

od ena do deset. Sonožno skačemo v njih in na glas govorimo številke, na katere 

skačemo. Pomembno je, da ne izpuščamo kvadratov. Otroku pomagamo z glasnim 

poimenovanjem številk.  

- Na steno v igralnici prilepimo plakat s številkami, pod njimi je vrednost v kroglicah, 

pod tem pa še angleško poimenovanje besede, zapisano z velikimi tiskanimi črkami. Z 

enim ali manjšo skupino otrok se večkrat ustavimo pri plakatu in skupaj štejemo od ena 

do deset, ob tem pa kažemo na številke. Pozorni smo, da k temu povabimo čisto vsakega 

otroka.  

Pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti smo ponovno upoštevali načela metode CLIL, saj se 

otroci učijo o vsebini − štetje. Štetje uporabljajo v kontekstu in v različnih situacijah. Znanje 

štetja v maternem jeziku povezujejo s štetjem v dodatnem. Otroci ob doživljanju uspeha 

štetje radi ponavljajo, kar ponovno pripelje do samozavestne uporabe in prenašanja besed 

oz. fraz v dolgoročni spomin. Upoštevamo tudi načela naravnega pristopa, saj otrokom 

ponujamo možnost, da so dalj časa jeziku le izpostavljeni, preden ga začnejo uporabljati. 

Štetje poslušajo, ko pa želijo, lahko štejejo z vzgojiteljico ali pa štejejo sami. Načela 

popolnega telesnega pristopa upoštevamo, ko ob določeni številki pričakujemo gibalni 

odziv (npr. začetek igre, tek ipd.).  Ker se od otrok pričakuje gibalni odziv in ne govorni, 

razvijejo sproščujoč in pozitiven odnos do dodatnega jezika in dejavnosti. Zato radi 

ponavljajo dejavnost, s ponavljanjem pa utrjujejo znanje dodatnega jezika in so čedalje 

samozavestnejši v njegovem govoru. 

3.2.4.5 ISKANJE ŽIVALI V NARAVI 

Dejavnost izvajamo v manjših skupinah. Otrokom ponudimo prosojne plastične posodice s 

pokrovom z lupo. Z njimi zunaj (na vrtu, v gozdu, na travniku) iščejo živali v travi. Cilj 

dejavnosti je, da najdejo pajke, mravlje in hrošče. Opazujemo jih skupaj in povemo, kako jih 

poimenujemo v angleščini: spider, ant in bug. Ob njih vodimo pogovor: »Show me…« in 

povemo eno izmed majhnih živali na travniku. Otrok s prstom pokaže na poimenovano žival. 

Če najdejo tudi druge živali, jim povemo poimenovanja tudi za njih. Pedagog se mora pripraviti 
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in naučiti imena živali, ki jih otroci lahko najdejo na tleh (gosenica, stonoga, klop, komar, 

deževnik …). Če imena živali ne ve, poskrbi, da jo fotografirajo, naslednji dan pa prinese v 

vrtec enciklopedijo živali s slikami v slovenščini ali angleščini, ob tem pa še poizve, kako se 

živali reče po angleško, da lahko pove otrokom. 

Pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti smo ponovno upoštevali načela metode CLIL, saj se otroci 

učijo o vsebini – majhne živali na travniku. Otroci ob doživljanju uspeha radi ponavljajo, kar 

ponovno vodi v samozavestno uporabo in prenašanje besed oz. fraz v dolgoročni spomin. 

Upoštevamo tudi načela naravnega pristopa, saj otrokom omogočimo, da so dalj časa jeziku le 

izpostavljeni, preden ga začnejo uporabljati. Uporabljajo ga lahko ob poimenovanju najdene 

živali ali ob pogovoru o živali. Načela popolnega telesnega pristopa upoštevamo, ko 

poimenujemo žival, od otroka pa pričakujemo gibalni odziv, tj., naj s prstom pokaže nanjo. Ker 

se od otrok pričakuje gibalni odziv in ne govorni, otroci razvijejo sproščujoč in pozitiven odnos 

do dodatnega jezika in dejavnosti. Zato radi ponavljajo dejavnost, s ponavljanjem pa utrjujejo 

znanje dodatnega jezika in so čedalje samozavestnejši v njegovem govoru. 

3.2.4.6 DRUŽABNA IGRA POIŠČI ŽIVAL NA SLIKI 

Na format A3 narišemo/natisnemo sliko narave (obrobje gozda s travnikom), nanj pa nalepimo 

natisnjene realistične slike živali, ki smo jih spoznali prek dejavnosti (a butterfly, a dog, a cat, 

a bee, a cow, an ant, a spider, a bug). To so živali v otrokovem okolju. Prilepimo jih na list, 

primerno po prostoru ozadja. Izdelamo dve kocki iz nekoliko tršega papirja. Na štiri stranice 

kocke z velikimi tiskanimi črkami napišemo poimenovanja živali v angleščini, na dve nasprotno 

stoječi stranici pa narišemo znak za ponovni met. Tako naredimo na obeh kockah. Pozorni smo, 

da napišemo vse živali (štiri na eno kocko in štiri na drugo). Z otroki pred začetkom igre 

ponovimo poimenovanja živali v angleščini tako, da na vsako pokažemo s prstom in jo 

poimenujemo. Nato začnemo z igro. Najprej vržemo eno kocko in preberemo, kaj piše na njej. 

Prebere vzgojitelj ali pa otrok, ki že bere. To žival moramo poiskati na podlagi in nanjo pokazati 

s prstom. Ko poiščemo pravo žival, vržemo drugo kocko in ponovimo dejavnost. Ko poiščemo 

obe živali, podamo kocki naslednjemu igralcu. Če kocka pristane tako, da je na vrhu znak za 

ponovni met, mečemo ponovno. Če otrok pokaže na napačno žival,  mu odgovorimo: »This is 

(poimenujemo žival, ki jo je pokazal v angleščini, npr. an ant). Show me (poimenujemo žival, 

ki bi jo moral pokazati, npr. a cow).« Ne rečemo: »No, this is not a (poimenovanje živali, ki bi 

jo moral pokazati, npr. a cow).« Dejavnost izvajamo, dokler otroci zanjo ohranjajo zanimanje. 
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Med igro jih opazujemo. Po navadi bosta dovolj dva kroga, da igra ostane zanimiva tudi 

naslednjič, če pa otrok izrazi željo po več ponovitvah, to upoštevamo. 

Pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti smo ponovno upoštevali načela popolnega telesnega 

pristopa: ko poimenujemo žival, od otroka pričakujemo gibalni odziv, tj., naj s prstom pokaže 

nanjo. Ker se od otrok pričakuje gibalni odziv in ne govorni, otroci razvijejo sproščujoč in 

pozitiven odnos do dodatnega jezika in dejavnosti. Zato radi ponavljajo dejavnost, s 

ponavljanjem pa utrjujejo znanje dodatnega jezika in so čedalje samozavestnejši v njegovem 

govoru. Upoštevamo tudi načela naravnega pristopa, saj otrokom omogočimo, da so dalj časa 

jeziku le izpostavljeni, preden ga začnejo uporabljati. Živali poimenuje vzgojitelj, otrok pa jo 

ima možnost ponoviti, prebrati ali poimenovati, ko jo pokaže.  

 

3.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  

Podatke smo obdelali s kvantitativno metodo, preko katere je vidna razlika v prepoznavanju in 

poimenovanju angleških besed v treh določenih časovnih obdobjih: na začetku raziskave, po 

enem mesecu vsakodnevnega enournega srečevanja z dejavnostmi v angleškem jeziku in z 

uporabo pristopov, prilagojenih njihovemu učenju, in po treh mesecih od začetka raziskave, 

brez vsakodnevnega enournega srečevanja z dejavnostmi v angleškem jeziku. Podatki so 

prikazani grafično.  

 

3.4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

V tem poglavju si bomo ogledali rezultate uspešnosti razvijanja besedišča s poimenovanjem in 

prepoznavanjem določenih angleških besed v predšolski dobi. Pridobljeni rezultati bodo 

prikazani grafično. 
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3.4.1 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V nadaljevanju so predstavljeni stolpični grafikoni, ki prikazujejo skupno število prepoznanih 

in poimenovanih besed oz. fraz pri posameznem testu ter njihova razmerja. Ob prikazu je 

opazna razlika v količini prepoznanih in poimenovanih besed oz. fraz.  

V raziskavi je sodelovalo 20 otrok. Vsak je imel možnost prepoznati 35 določenih besed oz. 

fraz in poimenovati 35 določenih besed oz. fraz. V rezultatih so predstavljene vrednosti 

povprečno prepoznanih in poimenovanih besed oz. fraz na otroka. 

 

RV 1: Koliko angleških besed oz. fraz več bodo otroci prepoznali kakor poimenovali pri 

predtestu? 

Pri predtestu so otroci v povprečju prepoznali 6,5 angleških besed oz. fraz več, kakor so jih 

znali poimenovati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri predtestu je posamezen otrok povprečno prepoznal 11,5 besed oz. fraz, kar je 32,9 % vseh 

besed oz. fraz. Povprečno je posamezen otrok poimenoval 5 besed oz. fraz, kar je 14,1 % vseh 

besed oz. fraz. Pri predtestu so otroci povprečno prepoznali 6,5 besed oz. fraz več, kot so jih 

poimenovali.  
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Graf 1: Razmerje povprečno prepoznanih in poimenovanih besed oz. fraz pri predtestu 
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Pri predtestu so bile najbolj prepoznane in poimenovane besede oz. fraze a dog, a cat, blue in 

red. Kar 87,9 % otrok je prepoznalo ali poimenovalo eno izmed naštetih besed oz. fraz. 

Rezultati in besede oz. fraze so primerljive s študijo, izvedeno v katalonskem državnem vrtcu, 

v katerem je med 80 % in 96 % otrok, ki so v študiji sodelovali, pri predtestu poznalo besedi 

oz. frazi a dog in a cat (Esteve, 2016). 

Besedo a dog je v naši raziskavi pri predtestu prepoznalo največ otrok, kar je 84 % vseh, 

poimenovalo pa jo je 45,5 %. V študiji v katalonskem državnem vrtcu je besedo a dog poznalo 

96 % vseh otrok. Glede na teorijo menimo, da je bila beseda a dog najbolj poznana, ker je 

enostavno izgovarljiva in je zelo pogosta v otrokovem vsakdanu. Enako velja za ostale besede 

a cat, blue in red. Otrokom sta tematiki (živali, barve) blizu, zato ju prepoznajo tudi v dodatnem 

jeziku.  

 

V Grafu 2 je razvidno, da je pri predtestu največ, torej 9 otrok prepoznalo od 11 do 15 angleških 

besed oz. fraz, dva otroka sta prepoznala od 1 do 5 besed oz. fraz, šest otrok je prepoznalo od 

6 do 10 besed oz. fraz, eden od 16 do 20, eden od 21 do 25 in eden od 26 do 30 besed oz. fraz. 

Pri poimenovanju besed oz. fraz pa največji delež otrok, torej 7,  ni poimenoval nobene. Štirje 

otroci so jih poimenovali od 1 do 5, šest otrok jih je poimenovalo od 6 do 10, dva otroka sta jih 

poimenovala od 11 do 15 in eden jih je poimenoval od 16 do 20. Nihče ni prepoznal od 31 do 

35 besed, poimenoval pa jih ni nihče več kot 19.   
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 Graf 2: Količina prepoznanih in poimenovanih angleških besed oz. fraz pri predtestu 
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RV 2: Koliko angleških besed oz. fraz več bodo otroci prepoznali kakor poimenovali pri 

prvem testiranju, izvedenem takoj po enomesečnem vsakodnevnem enournem srečevanju z 

dejavnostmi v angleškem jeziku? 

Pri prvem testiranju, izvedenem takoj po enomesečnem vsakodnevnem enournem srečevanju z 

dejavnostmi v angleškem jeziku, so otroci povprečno prepoznali 9,5 besed oz. fraz več, kakor 

so jih poimenovali.  

 

Pri prvem testu je posamezen otrok povprečno prepoznal 24,5 besed oz. fraz, kar je 70 % vseh 

besed oz. fraz. Povprečno je posamezen otrok poimenoval 15 besed oz. fraz kar je 43 % vseh 

besed oz. fraz. Pri prvem testu so povprečno prepoznali 9,5 besed oz. fraz več, kot so jih 

poimenovali.  

Pri prvem testu so bile najbolj prepoznane in poimenovane besede a dog, a butterfly, a flower 

in a cat (Esteve, 2016). 

Besedo a dog je v naši raziskavi pri prvem testu prepoznalo največ otrok, kar je 97,6 % vseh, 

poimenovalo pa jo je 82 % otrok. V študiji v katalonskem državnem vrtcu je besedo a dog 

poznalo 100 % vseh otrok.  

Besedo a butterfly je pri prvem testu prepoznalo 92,6 % otrok, poimenovalo pa jo je 84,8 % 

otrok. Besedo a flower je pri prvem testu prepoznalo 91,3 % otrok, poimenovalo pa jo je 85 %. 
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Graf 3: Razmerje povprečno prepoznanih in poimenovanih besed oz. fraz pri prvem testu 
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Rezultati so primerljivi s katalonsko študijo, saj so tudi tam pri prvem testu, po izvedbah 

dejavnosti, otroci mnogo bolje poznali uporabljene besede. Predvidevamo, da so bili pri teh 

dveh besedah tako uspešni, ker so za dejavnost »barve« pokazali največ zanimanja in ob izvedbi 

ti dve besedi najbolj ponavljali. 

Menimo, da so bile vse besede bolje prepoznane in poimenovane pri prvem testu kot pri 

predtestu zaradi večkratnega ponavljanja ob dejavnostih, uporabe različnih metod in 

holističnega učenja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4 prikazuje, da je največji delež otrok prepoznal od 26 do 35 besed oz. fraz, in sicer pet 

otrok jih je prepoznalo od 26 do 30, pet pa od 31 do 35. Štirje so jih prepoznali od 21 do 25, 

trije od 16 do 20 in dva od 11 do 15. Otrok, ki je prepoznal najmanj besed oz. fraz, jih je 

prepoznal 9. Pri poimenovanju pa je največji delež otrok poimenoval od 16 do 20 besed oz. 

fraz. Štirje so jih poimenovali od 11 do 15, enako število tudi od 21 do 25. Dva sta jih 

poimenovala od 1 do 5, enako število tudi od 6 do 10. Največ poimenovanih je bilo 33 besed 

oz. fraz.  

Iz rezultatov razberemo napredek v prepoznavanju, še posebno pri poimenovanju besed oz. 

fraz. Pri predtestu 7 otrok ni poimenovalo nobene besede, pri prvem testu pa so vsi poimenovali 

vsaj 2 besedi.   
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Graf 4: Količina prepoznanih in poimenovanih angleških besed oz. fraz pri prvem testu 
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RV 3: Koliko angleških besed oz. fraz več bodo otroci prepoznali kakor poimenovali pri 

drugem testiranju, izvedenem dva meseca po prvem, brez vsakodnevnega enournega srečevanja 

z dejavnostmi v angleškem jeziku? 

Pri drugem testiranju, izvedenem dva meseca po prvem, brez vsakodnevnega enournega 

srečevanja z dejavnostmi v angleškem jeziku, so otroci povprečno prepoznali 7,9 besed oz. fraz 

več, kakor so jih poimenovali.  

 

Pri drugem testu je posamezen otrok povprečno prepoznal 24,7 besed oz. fraz, kar je 70,6 % 

vseh besed oz. fraz. Posamezen otrok je povprečno poimenoval 16,8 besed oz. fraz, kar je 48 

% vseh besed oz. fraz. Pri drugem testu je posamezen otrok povprečno prepoznal 7,9 besed oz. 

fraz več, kot jih je poimenoval, kar je 32 % več.  

Pri drugem testu so bile ponovno najbolj prepoznane in poimenovane besede a dog, a butterfly, 

a flower in a cat. Tokrat je kar 98,6 % otrok prepoznalo ali poimenovalo eno izmed naštetih 

besed. Rezultati in besede tokrat niso primerljive s študijo, izvedeno v katalonskem državnem 

vrtcu, saj se je pri drugem testu zmanjšal odstotek poznanih besed (Esteve, 2016). 

Menimo, da so bile vse besede oz. fraze bolje prepoznane in poimenovane pri drugem testu 

zaradi večkratnega ponavljanja ob dejavnostih in zaradi uporabe različnih metod. Vzgojiteljica 

je pred drugim testom povedala, da so otroci dejavnosti izvajali samostojno in samoiniciativno 
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Graf 5: Razmerje povprečno prepoznanih in poimenovanih besed oz. fraz pri drugem testu 
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ali pa so k izvedbi povabili vzgojiteljico. Predvidevamo, da jih je poleg dejavnosti motiviralo 

vrstniško druženje in spodbujanje, s tem pa so za grajenje odnosov razvili pozitiven odnos do 

dodatnega jezika. Otroci, ki so bili pri testih najuspešnejši, imajo tudi vodilne karakterje v 

raziskovalni skupini. Menimo, da so jih dejavnosti navdušile in so jih izvajali tudi po prvem 

testu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iz Grafa 6 je razvidno, da je največji delež otrok, torej 8, prepoznal od 21 do 25 besed oz. fraz. 

Pet jih je prepoznalo od 31 do 35, trije od 26 do 30, dva od 11 do 15, eden od 16 do 20 in enako 

število od 6 do 10 besed oz. fraz. Kar trije so prepoznali vseh 35 besed, najmanj prepoznani pa 

sta bili dve. Pri poimenovanju je največji delež otrok poimenoval od 11 do 20 besed, in sicer 

šest otrok od 11 do 15 in šest od 16 do 20 besed. Dva sta jih poimenovala od 6 do 10, enako 

število tudi od 21 do 25. Eden jih je poimenoval od 1 do 5, eden od 26 do 30 in eden od 31 do 

35. Eden ni poimenoval nobene besede.  
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 Graf 6: Količina prepoznanih in poimenovanih angleških besed oz. fraz pri drugem testu 
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RV 4: Koliko angleških besed oz. fraz več  kot pri predtestu bodo otroci poimenovali in 

prepoznali po obdobju enega meseca ob vsakodnevnem enournem srečevanju z dejavnostmi v 

angleškem jeziku in z uporabo pristopov, prilagojenih njihovemu učenju?  

Otroci so povprečno prepoznali 13 besed oz. fraz več pri prvem testu, izvedenem po obdobju 

enega meseca ob vsakodnevnem enournem srečevanju z dejavnostmi v angleškem jeziku in z 

uporabo pristopov, prilagojenih njihovemu učenju, kot pri predtestu na začetku raziskave.  

Pri prvem testu, izvedenem po obdobju enega meseca ob vsakodnevnem enournem srečevanju 

z dejavnostmi v angleškem jeziku in z uporabo pristopov, prilagojenih njihovemu učenju, so 

otroci povprečno poimenovali 10 besed oz. fraz več kot pri predtestu na začetku raziskave. 

 

Graf 7: Razmerje prepoznanih in poimenovanih besed oz. fraz pri predtestu in prvem testu 

Pri predtestu je posamezen otrok povprečno prepoznal 11,5 besed oz. fraz, kar je 32,9 % vseh 

besed, pri prvem testu pa je posamezen otrok povprečno prepoznali 24,5 besed oz. fraz, kar je 

70 % vseh. Pri prvem testu so povprečno prepoznali 13 besed oz. fraz več kot pri predtestu. 

Pri predtestu je posamezen otrok povprečno poimenoval 5 besed oz. fraz, kar je 14,1 % vseh 

besed oz. fraz, pri prvem testu pa je posamezen otrok povprečno poimenoval 15 besed oz. fraz, 

kar je 43 % vseh. Pri prvem testu so povprečno poimenovali 10 besed oz. fraz več kot pri 

predtestu. 
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RV 5: Kolikšna bo razlika v poimenovanju in prepoznavanju besed oz. fraz med prvim 

testiranjem, po obdobju enega meseca ob vsakodnevnem enournem srečevanju z dejavnostmi v 

angleškem jeziku, in drugim testiranjem, brez vsakodnevnega enournega srečevanja z 

dejavnostmi v angleškem jeziku? 

Otroci so povprečno prepoznali 0,2 besede oz. fraze več pri drugem testiranju, izvedenem dva 

meseca po prvem, brez vsakodnevnega enournega srečevanja z dejavnostmi v angleškem 

jeziku, kot pri prvem testiranju, izvedenem po obdobju enega meseca ob vsakodnevnem 

enournem srečevanju z dejavnostmi v angleškem jeziku in z uporabo pristopov, prilagojenih 

njihovemu učenju.  

Pri drugem testiranju, izvedenem dva meseca po prvem, brez vsakodnevnega enournega 

srečevanja z dejavnostmi v angleškem jeziku, so otroci povprečno poimenovali 1,8 besed oz. 

fraz več kot pri prvem testiranju, izvedenem po obdobju enega meseca ob vsakodnevnem 

enournem srečevanju z dejavnostmi v angleškem jeziku in z uporabo pristopov, prilagojenih 

njihovemu učenju. 

 

Graf 8: Razmerje prepoznanih in poimenovanih besed oz. fraz pri prvem in drugem testu 

Pri prvem testu je posamezen otrok povprečno prepoznal 24,5 besed oz. fraz, kar je 70 % vseh 

besed oz. fraz, pri drugem testu pa je posamezen otrok povprečno prepoznal 24,7 besed oz. fraz, 

kar je 70,6 % vseh. Pri drugem testu so skupno prepoznali 0,2 besede oz. fraze več kot pri 

predtestu. 
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Pri prvem testu je posamezen otrok povprečno poimenovali 15 besed oz. fraz, kar je 43 % vseh 

besed oz. fraz, pri drugem testu pa je posamezen otrok povprečno poimenoval 16,8 besed oz. 

fraz, kar je 48 % vseh. Pri drugem testu so povprečno poimenovali 1,8 besed oz. fraz več kot 

pri predtestu. 

V nadaljevanju so prikazani grafi in opisi napredka širjenja besedišča otrok glede na starost. 

Otroci so razdeljeni v dve starostni skupini: 4 leta in 5 let. V raziskavi je sodelovalo 8 

štiriletnikov in 12 petletnikov. Za vsako skupino smo izračunali povprečno število prepoznanih 

in poimenovanih besed oz. fraz pri predtestu, prvem testu in drugem testu. Napredek smo 

prikazali v grafu, pod njim pa je  opis napredka.  

 

 

Črtni grafikon z oznakami prikazuje napredek prepoznavanja besed oz. fraz. Zelena črta 

predstavlja napredek štiriletnikov, modra pa napredek petletnikov.  

Pri predtestu so štiriletniki povprečno prepoznali 7,4 besed oz. fraz, pri prvem testu so 

povprečno prepoznali 17 besed oz. fraz, kar je za 9,6 besed oz. fraz več, pri drugem testu pa so 

povprečno prepoznali 19,4 besed oz. fraz, kar je za 2,4 besed oz. fraz več glede na prvi test in 

povprečno 12 besed oz. fraz več glede na predtest. Pri predtestu je štiriletnik prepoznal najmanj 

dve besedi oz. frazi in največ 11 besed oz. fraz, pri prvem testu je štiriletnik prepoznal najmanj 
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Graf 9: Napredek prepoznavanja besed oz. fraz med testiranji 
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8 besed oz. fraz in največ 24 besed oz. fraz, pri drugem testu pa je štiriletnik prepoznal najmanj 

9 besed oz. fraz in največ 26 besed oz. fraz. 

Petletniki so pri predtestu prepoznali povprečno 14,3 besed oz. fraz, pri prvem testu pa 

povprečno 29,5, kar pomeni, da so napredovali za 15,2 besed oz. fraz. Pri drugem testu so 

povprečno prepoznali 28,3 besed oz. fraz, kar je 1,3 besede oz. fraze manj kot pri prvem testu 

in 13,9 besed oz. fraz več kot pri predtestu. Pri predtestu je petletnik prepoznal najmanj 6 besed 

oz. fraz, največ pa 26 besed oz. fraz. Pri prvem testu je petletnik prepoznal najmanj 21 in največ 

35 besed oz. fraz. Pri drugem testu je prepoznal najmanj 15 besed oz. fraz, trije petletniki pa so 

prepoznali največ 35 besed oz. fraz.  

Črtni grafikon z oznakami prikazuje napredek poimenovanja besed oz. fraz. Zelena črta 

predstavlja napredek štiriletnikov, modra pa napredek petletnikov.  

Pri predtestu so štiriletniki povprečno poimenovali 2,1 besed oz. fraz, pri prvem testu so 

povprečno poimenovali 11,3 besed oz. fraz, kar pomeni, da so napredovali za 9,1 besed oz. fraz, 

pri drugem testu pa so povprečno poimenovali 12,1 besed oz. fraz, kar je za 0,9 besed oz. fraz 

več glede na prvi test in povprečno 10 besed več glede na predtest. Pri predtestu pet štiriletnikov 

ni poimenovalo nobene besede oz. fraze, največ pa jih je poimenoval 9 besed oz. fraz. Pri prvem 
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Graf 10: Napredek poimenovanja besed oz. fraz med testiranji 
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testu je štiriletnik poimenoval najmanj 1 besedo oz. frazo, največ pa 23 besed oz. fraz. Pri 

drugem testu štiriletnik ni poimenoval nobene besede oz. fraze, največ pa je poimenoval 24 

besed oz. fraz.  

Petletniki so pri predtestu poimenovali povprečno 6,8 besed oz. fraz, pri prvem testu pa 

povprečno 18,2, kar je za 11,3 besed oz. fraz več. Pri drugem testu so povprečno poimenovali 

20 besed oz. fraz, kar je 1,8 besed oz. fraz več kot pri prvem testu in 13,1 besed oz. fraz več kot 

pri predtestu. Pri predtestu dva petlnetnika nista poimenovala nobene besede oz. fraze, največ 

pa je petletnik poimenoval 19 besed oz. fraz. Pri prvem testu je petletnik poimenoval najmanj  

7 besed oz. fraz in največ 33 besed oz. fraz. Pri drugem testu je bilo poimenovanih najmanj 8 

besed oz. fraz in največ 34 besed oz. fraz. 

Predvidevamo, da je glavno vlogo pri napredku imela motivacija za ponavljanje dejavnosti in 

besedišča. Kot je že bilo omenjeno, menimo, da so bile vse besede oz. fraze bolje prepoznane 

in poimenovane pri drugem testu zaradi večkratnega ponavljanja ob dejavnostih, uporabe 

različnih, primernih metod in zaradi pobude vrstnikov za samostojno izvedbo.  
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4 SKLEP 

Raziskavo smo opravili, ker nas je zanimalo, kako predšolski otroci napredujejo v poznavanju 

besedišča dodatnega jezika ob izvajanju dejavnosti v angleščini. Vsak dan smo eno uro izvajali 

dejavnosti v angleščini, skupaj 20 ur v enem mesecu. Vsebine dejavnosti smo prilagodili 

takratni temi skupine, pri načrtovanju in izvedbi pa smo upoštevali načela popolnega telesnega 

pristopa, naravnega pristopa in metode CLIL. V raziskavi smo uporabili 35 besed oz. fraz v 

dodatnem jeziku. Sodelovalo je 20 otrok, starih 4 in 5 let. Pred izvajanjem dejavnosti smo s 

predtestom preverili predznanje otrok s pomočjo slikovnih kartic in z uporabo ček liste. 

Preverjali smo prepoznavanje in poimenovanje besed oz. fraz. Za tem smo en mesec, vsak dan 

po eno uro, izvajali dejavnosti v angleščini. Po enem mesecu smo opravili prvi test, v katerem 

smo, enako kot pri predtestu, preverili besedišče. Dva meseca po prvem testu smo izvedli drugi 

test. Tokrat med prvim in drugim testom otroci niso bili deležni načrtovanih dejavnosti v 

angleščini.  

Pri vsakem testu so otroci napredovali v besedišču. Pri predtestu so od 35. besed oz. fraz 

povprečno prepoznali 11,5 besed oz. fraz, pri prvem testu 24,5 in pri drugem testu 24,7 besed 

oz. fraz. Po naraščanju števila besed je opazen napredek z vsakim testiranjem. Napredek je bil 

opažen tudi pri drugem testu, pred katerim niso imeli načrtovanih dejavnosti v angleščini. 

Predvidevamo, da je napredek posledica otroške samoiniciativne in samostojne igre v 

angleščini.  

Napredek v besedišču je bil opažen tudi pri poimenovanju besed oz. fraz. Pri predtestu so otroci 

povprečno poimenovali 5 besed oz. fraz, pri prvem testu 15 in pri drugem testu 16,8 besed oz. 

fraz. Prav tako je tudi tu opažen napredek z vsakim testiranjem. Po pripovedovanju vzgojiteljice 

smo izvedeli, da so otroci po prvem testu samostojno izvajali dejavnosti v angleščini. Iz teorije 

povzemamo, da je napredek omogočilo upoštevanje načel naravnega pristopa, popolnega 

telesnega pristopa in metode CLIL. Ob tem smo upoštevali smernice razvijanja besedišča, za 

predstavitev ponudili različne metode in predvsem veliko ponavljali besede oz. fraze, da so se 

te shranile v dolgoročni spomin, kar je tudi eden od razlogov za dober rezultat pri drugem testu.  

Pri vsakem testu je bila razlika med količino prepoznanih in poimenovanih besed oz. fraz 

manjša. Sklepamo, da so otroci s ponovitvami in pozitivnim odnosom do dodatnega jezika 

gradili samozavest in željo po verbalnem izražanju besedišča. Glavna metoda dela je bila 

metoda igre, s katero je učenje spontano in nezavedno, kar vpliva na rabo jezika brez strahu 

pred napakami.  
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Napredek pri širjenju besedišča dokazuje, da je uvajanje dodatnega jezika v program izvedbe 

predšolske vzgoje smiselno. Ob tem sta pomembna prisotnost usposobljenega pedagoga ter 

raba ustreznih pristopov in metod, primernih za mlajše učence.  
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6 PRILOGE 

6.1 ČEK LISTA: 

IME, PRIIMEK IN STAROST OTROKA:  

  DATUM:    DATUM:    DATUM:  

IZRAZI POIMENUJE PREPOZNA POIMENUJE PREPOZNA POIMENUJE PREPOZNA 

BLUE       

YELLOW       

RED       

GREEN       

BLACK       

BROWN       

FLOWER       

BUTTERFLY       

DOG       

CAT       

BEE       

COW       

ANT       

SPIDER       

BUG       

ONE       

TWO       

THREE       

FOUR       

FIVE       
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SIX       

SEVEN       

EIGHT       

NINE       

TEN       

UP       

DOWN       

RAIN       

SUN        

STOP        

GO       

HAPPY       

SAD       

HELLO       

GOODBYE       
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6.2 SLIKOVNE KARTICE (FLASHCARDS): 

6.2.1 Barve  

 

Slika 1: Blue 

 

Slika 2: Yellow 

 

 

Slika 3: Red 
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Slika 4: Green 

 

 

Slika 5: Black 

 

 

Slika 6: Brown 
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6.2.2 Živa bitja 

 

Slika 7: Flower 

 

 

Slika 8:Butterfly 

 

 

 

Slika 9: Dog 
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Slika 10: Cat 

 

 

Slika 11: Bee 

 

 

Slika 12: Cow 
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Slika 13: Ant 

 

 

Slika 14: Spider 

 

 

Slika 15: Bug 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Rogelj Jožefa; diplomsko delo 

- 47 - 

 

6.2.3 Števila 

1 
2 
3 
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4 
5 
6 
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7 
8 
9 
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10 
6.2.4 Fraze 

 

Slika 16: Up 

 

Slika 17: Down 
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Slika 18: Rain 

 

 

Slika 19: Sun 

 

 

 

Slika 20: Stop 
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Slika 21: Go 

 

 

 

Slika 22: Happy 

 

 

 

Slika 23: Sad 
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Slika 24: Hello 

 

 

 

 

Slika 25: Goodbye 


