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Povzetek 

Branje v zgodnjem otroštvu je za otrokov kasnejši razvoj zelo pomembno. Pripomore k 

doseganju boljših rezultatov na področju mišljenja, spodbuja domišljijo, kritično mišljenje, 

empatijo, širi besednjak. Pomembno je, da se vzgojitelji in starši tega zavedajo. V slovenskem 

prostoru se je v vrtcih precej uveljavila predšolska bralna značka (PBZ) kot ena glavnih 

dejavnosti za spodbujanje zgodnjega oz. družinskega branja. Strokovnjaki že dolga leta 

opozarjajo na problem predšolske bralna značke, saj njen primarni cilj – spodbujanje 

družinskega branja – po navadi zasenči tekmovalnost s strani staršev ali pa s strani otrok. Potem 

pa se tu pojavi še problem družin, katerih materni jezik ni slovenski, saj jih PBZ sili v branje v 

tujem jeziku.  

V teoretičnem delu sem opisala družinsko branje in njegov vpliv na otrokov razvoj. Opisala 

sem glavne značilnosti bralne značke in predšolske bralne značke ter poiskala nekaj 

alternativnih metod, ki jih vrtci ali druge ustanove uporabljajo za spodbujanje družinskega 

branja. Predstavila sem tudi mnenja strokovnjakov o predšolski bralni znački. V empiričnem 

delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojitelje pridobila mnenja vzgojiteljev o 

predšolski bralni znački. Zanimal me je njihov pogled na predšolsko bralno značko, kako jo 

izvajajo, ali se jim zdi primerna za predšolske otroke. Zanimala so me tudi mnenja vzgojiteljev, 

ki pri svojem delu uporabljajo alternativne metode spodbujanja družinskega branja – katere 

metode uporabljajo, zakaj se jim zdijo boljše od predšolske bralne značke in tudi katere 

pomanjkljivosti vidijo pri predšolski bralni znački. Posebno pozornost sem posvetila 

neslovenskim družinam. Zanimalo me je, kakšne prilagoditve uporabijo vzgojitelji za take 

družine pri predšolski bralni znački. 

Analiza anketnega vprašalnika je prinesla zanimive ugotovitve. Večina vzgojiteljev se še vedno 

ne zaveda problematike bralne značke v predšolskem obdobju. Izkazalo se je, da so tudi 

alternativne metode spodbujanja družinskega branja v svojem bistvu precej podobne bralni 

znački, večinoma imajo le drugo ime in spremenjenih nekaj malenkosti. Izkazalo se je tudi, da 

se vzgojitelji v večini ne zavedajo problema predšolske bralne značke v povezavi z 

neslovenskimi družinami, nekateri tega sploh ne vidijo kot problem.  

Ključne besede: predšolska bralna značka, družinsko branje, tekmovanje, zgodnja pismenost, 

neenakosti v vrtcu 
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Abstract 

Early childhood reading is very important for child’s later development. It helps to achieve 

better results in the field of thinking, it stimulates imagination, critical thinking, empathy and 

expands vocabulary. It is important that educators and parents are aware of this. One of the 

main activities for promoting early and family reading in Slovenian preschools is the more and 

more popular Preschool reading badge. Experts have been pointing out the problem of the 

Preschool reading badge for many years now, as its primary goal – to encourage family reading, 

is increasingly overshadowed by the competitiveness of parents or children. Furthermore, there 

is also the problem of families whose mother tongue is not Slovene, as Preschool reading badge 

forces them to read in a foreign language. 

In the theoretical part, I described family reading and its impact on child’s development. I 

described the main features of the reading badge and the Preschool reading badge, and searched 

for some alternative methods that preschools or other institutions use to encourage family 

reading. I also presented the experts’ opinions on the Preschool reading badge. In the empirical 

part, I obtained the preschool teachers opinions on the Preschool reading badge with the help 

of a survey questionnaire. I was interested in their view of the Preschool reading badge – how 

they implement it and whether they find it appropriate for preschool children. I was also 

interested in the opinions of preschool teachers who use alternative methods for promoting 

family reading: – which methods they use, why they find them better than the Preschool reading 

badge and what shortcomings they see in it. I paid special attention to non-Slovenian families; 

especially what adjustments preschool teachers use for them when implementing Preschool 

reading badge. 

The analysis of the data revealed interesting findings. Most preschool teachers are still unaware 

of the problems connected with implementing reading badge in the preschool period. I found 

out that even alternative methods of promoting family reading are essentially quite similar to 

the reading badge, mostly having a few minor changes and a different name. Most preschool 

teachers are not aware of the problems of the Preschool reading badge in connection with non-

Slovenian families; some of them do not see it as a problem at all. 

Key words: Preschool reading badge, family reading, competition, early literacy, inequalities 

in preschool 
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1. Uvod  

Knjižna vzgoja ima pomemben vpliv na otrokov razvoj. Z branjem lahko ugodno vplivamo na 

otrokov govorni razvoj, prav tako lahko branje spodbuja razvoj domišljije ter nekaterih drugih 

področij (razvoj empatije, kritičnega mišljenja, …). Pomembno je, da z branjem začnemo že v 

zgodnjem otroštvu in otroku približamo uporabo knjige na njemu primeren način. Danes obstaja 

cela vrsta knjig, t. i. kartonk, ki jih lahko ponudimo že malčkom, ali pa knjige iz blaga, ki so 

primerne že za novorojenčke. Čeprav se majhni otroci še ne zmorejo osredotočiti na besedilo 

knjige, je dovolj že to, da imajo možnost rokovanja s knjigo, da opazujejo ilustracije, listajo 

strani. 

Nekateri starši se pomembnosti branja v zgodnjem otroštvu ne zavedajo ali pa preprosto nimajo 

podatka o tem, kako pomembno je branje za predšolske otroke. Zato je vrtec kot podaljšana 

roka družinske vzgoje, pomemben del v otrokovem življenju, ki ga lahko seznani z uporabo 

knjige in branjem pravljic. Vzgojiteljice v vrtcu uporabljajo različne dejavnosti, da bi tudi 

staršem približale pomen zgodnjega branja oz. družinskega branja. Ena izmed teh dejavnosti je 

tudi predšolska bralna značko. Strokovnjaki sicer opozarjajo na pasti, ki jih lahko zasledimo ob 

malce bolj poglobljenem pogledu v sam koncept bralne značke. Tako lahko opazimo, da bralna 

značka lahko spodbuja tekmovalnost med otroki; da na uspešnost njene izvedbe vpliva več 

dejavnikov – izobrazba staršev, njihova pripravljenost za sodelovanje in nenazadnje predšolska 

bralna značka lahko spodbuja neenakosti v oddelku. Za raziskavo slednjega sem se odločila 

tudi sama. 

Pri svojem delu s predšolskimi otroki sem zasledila tudi, da se vzgojiteljice poslužujejo 

alternativnih metod spodbujanja družinske branja. Zanima me, kakšne so te metode in ali lahko 

tudi v teh metodah zasledimo spodbujanje neenakosti. Cilj mojega diplomskega dela je torej 

ugotoviti, ali predšolska bralna značka oz. njene alternativne različice spodbujajo neenakosti v 

skupini in na kakšen način se te neenakosti izražajo. 
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2. Družinsko branje in njegov vpliv na otrokov razvoj 

M. Grginič (2006) v svoji knjigi poudari, da ima družinska pismenost kot glasno branje v 

predšolskem obdobju, branje napisov v otrokovem okolju ter pogovor o prebranih zgodbah 

pomemben vpliv na otrokov šolski uspeh. Ista avtorica (Grginič, 2005) pravi, da je W. H. Teale 

v svojih številnih raziskavah ugotovil pozitivno povezanost glasnega branja in stopnjo 

jezikovnega razvoja otrok na predbralni stopnji.  

Z glasnim branjem in omogočanjem, da otroci sami odkrivajo tisk v svojem okolju, spodbujamo 

in pospešujemo razvoj besednega zaklada. J. Flood (1977, v Grginič, 2005) navaja štiri 

predloge, kako vključiti otroke v družinsko branje, ki se mi zdijo nadvse zanimivi in uporabni. 

Navaja, da naj otroka najprej ogrejemo za poslušanje z različnimi vprašanji. Nato naj bi otrok 

besedno sodeloval med branjem – sodelovanje se nanaša na vsebino knjige in otrokove pretekle 

izkušnje. Naslednje v nizu priporočil so pozitivne vzpodbude in na koncu vprašanja za 

vrednotenje po končanem branju (Grginič, 2005). 

2.1. Družinska pismenost 

M. Grginič (2006: 12) opredeli družinsko pismenost kot »koncept, ki vključuje naravno 

nastajajoče izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine.« Vendar opozarja, da je pojem 

kompleksen in ga je težko opredeliti samo z eno definicijo.  

Zanimivo dejstvo je, da so različni raziskovalci (Teale, Labbo, Neuman, Roskos ter Morrow, v 

Grginič, 2006) skušali ugotoviti, kakšne izkušnje s pismenostjo imajo v svojih družinah otroci, 

ki so se naučili brati in pisati pred vstopom v šolo. Našli so nekaj skupnih značilnosti, ki so med 

drugim (prav tam): 

– da so imeli veliko stikov s pisano oz. tiskano besedo;  

– da so pogosto slišali kompleksno rabo jezika;  

– da so se zgodaj naučili, da obstaja povezava med pisanimi besedami in glasovi;  

– pogosto so videli starejše pri branju;  

– odrasli so jim brali veliko knjig;  

– starši so si izposojali oz. kupovali knjige zase in za otroke, knjižnico/knjigarno so 

pogosto obiskali skupaj s svojimi otroki;  

– doma so imeli veliko knjig in drugega pisnega materiala;  

– branje in pisanje sta bila pri teh družinah ovrednotena kot pomembna aktivnost.  
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Starši svoje otroke uvajajo v koncept branja že pred njihovim vstopom v šolo, saj so otroci 

radovedni in zanimanja polni, s tem pa nehote spodbujajo starše, da jih uvedejo v ta koncept. 

Starši s svojim zgledom močno vplivajo na otrokov odnos do knjige. Če je njihov odnos do 

branja in knjig pozitiven, bo najverjetneje tako tudi pri otrocih, in obratno. Če bodo imeli starši 

negativen in zaničevalen odnos do branja, bodo verjetno to prevzeli tudi otroci. Zanimivo je 

tudi, da otroci v povprečju dosežejo enako raven pismenosti kot njihovi starši ter da so njihove 

bralne navade podobne bralnim navadam staršev. Spodbudno pa je tudi dejstvo, da se starši in 

otroci ob branju še bolj povežejo. Take dejavnosti pa otroku nudijo več varnosti in občutek 

večje povezanosti s starši (Knaflič, 2003b). 

2.2. Pomen branja za otrokov razvoj 

M. Grginič (2006) navaja pomembnost glasnega branja za otrokov razvoj. V raziskavah, ki jih 

opisuje, se je pokazalo, da obstaja pozitivna povezanost med glasnim branjem otrokom in 

stopnjo jezikovnega razvoja predbralcev, s čimer se na osnovi svojih izkušenj povsem strinjam. 

Pri svojem delu v vrtcu sem opazila, da se večina staršev z otroki pogovarja v pogovornem 

jeziku, nekateri celo v narečju ali slengu, in pogosto uporablja popačene besede (papala, pupala, 

čičala). Kadar otokom prebiramo knjige, smo prisiljeni v uporabo knjižnega jezika, kar ob 

ustrezni razlagi besed spodbuja otrokov govorni razvoj in s tem tudi razumevanje besedil. 

Knjiga je za nekatere otroke tako edini način, da spozna knjižni jezik in s tem tudi pravilno rabo 

besed in slovničnih pravil, zato je še toliko pomembneje, da se starši zavedajo pomena glasnega 

branja otrokom (Grginič, 2006). 

Že nekaj časa vemo, da je kritično obdobje za knjižno vzgojo v predšolskem obdobju in da se 

zamujenega pozneje ne da povsem nadoknaditi, še zlasti če knjižne vzgoje sploh ni bilo. Otroci 

se že v najzgodnejšem obdobju svojega življenja naučijo, da njihov svet obsega hrano, starše, 

igrače… Brez teh stvari ne gre, na nas pa je, da na ta seznam dodamo še knjigo, saj bo le tako 

knjiga v njegovem svetu imela funkcijo in občutek ugodja (Glinšek, 2002b). 

Zato je v proces knjižne vzgoje v vrtcu pomembno vključiti starše, saj za oblikovanje potrebe 

po knjigi potrebujemo prisotnost knjige v otrokovem domu. Starši, ki so otrokovi največji 

vzorniki, bi morali kazati zanimanje in potrebo po poseganju za knjigo, otroku pa pomagati, da 

naveže stik z njo oz. mu nuditi okolje, kjer bo lahko sam posegal po knjigah, ko si bo to želel. 

Knjige imajo pomembno vlogo tudi pri razvoju otrokove osebnosti, spodbujajo spoznavni 

razvoj ter oblikujejo otrokov estetski čut in spodbujajo razvoj ustvarjalnosti (Glinšek, 2002b).  
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2.3. Območje bližnjega razvoja v kontekstu branja 

Območje bližnjega razvoja je v svojih razlagah uporabil Vigotski (v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2003). Opredelil ga je kot razkorak med tem, kar otrok zmore samostojno storiti brez 

pomoči odraslega ali kompetentnejšega vrstnika, in tem, kar otrok potencialno lahko stori s 

pomočjo odraslega ali kompetentnejšega vrstnika. Torej gre za to, da otroka lahko pripeljemo 

do rezultatov, ki so nad njegovim območjem trenutnih sposobnosti. V obdobju malčka lahko 

bližnji razvoj spodbujamo ob gledanju slikanic, ki s pomočjo odraslega lahko preide v 

pripovedovanje ali branje, s tem pa tudi v razumevanje slik. Toličič (v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2003) take dejavnosti razume kot vrsto igre, ki jo poimenuje dojemalna igra. Pri tem 

gre za to, da otrok ob gledanju slikanice in branju oz. pripovedovanju odraslega to dojema kot 

igro. Po navadi se ta vzorec ponavlja v naslednjem zaporedju: usmerjanje pozornosti, 

spraševanje, poimenovanje, povratna informacija. 

Tudi pri svojem delu z otroki sem opazila, da otroci precej bolje razumejo vsebino slikanice, če 

so med branjem z odraslim v interakciji, kjer otrok odgovarja na zastavljena vprašanja, ali pa 

se na koncu ponovno vrneta na slike in se pogovorita o vsebini. Vendar se mi ob vsem tem 

poraja vprašanje, ali si starši vzamejo čas in z otrokom na tak način berejo knjige glede na to, 

da od staršev pogosto slišimo, da so preobremenjeni in nimajo časa za branje. Hkrati obstajajo 

starši, ki se pomena branja v predšolskem obdobju ne zavedajo in niti pomislijo ne na to, da bi 

ob večerih skupaj z otrokom prebrali knjigo. Ravno zato se mi zdi zelo pomembno, da se tega 

zavedajo vzgojiteljice in v vrtcu v svoje dejavnosti vključijo tudi prebiranje knjig, pogovor o 

vsebini in da otrokom omogočijo, da se sami rokujejo s knjigami, da imajo knjige vedno na 

voljo in lahko namesto proste igre ali načrtovane dejavnosti v roke vzamejo knjige.  

2.4. Temeljna pravila pri branju z otroki 

Kropp (2000) predlaga tri temeljna pravila, ki bi se jih morali držati starši pri skupnem branju 

z otroki. Prvo pravilo je, da naj otrokom beremo vsak dan. Trdi namreč, da bi lahko na branje 

pozabili, če bi se odločili za branje samo nekajkrat na teden. S tem se strinjam, saj se mi zdi 

dobro, da imajo otroci ustaljeno dnevno rutino, saj se tako lažje znajdejo. V tem primeru je 

branje treba uvrstiti na vsakodnevni seznam opravil, vendar se zavedam, da to včasih ni lahko. 

Otroci imajo namreč že v predšolskem obdobju vedno več popoldanskih dejavnosti, ki jih 

obiskujejo med tednom, in ob tem se pogosto zgodi, da so zvečer preutrujeni, da bi lahko zbrano 

sledili zgodbi, zato se poraja pomislek o smiselnosti branja v takih situacijah. Pomembno pa je 

poudariti tudi mnenje Kroppa (prav tam), ki pravi, da branje ob natrpanem urniku in vseh 
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napetostih, ki jih nehote izražajo prezaposleni starši, lahko pripomore k ponovni vzpostavitvi 

družinskih vezi in daje otroku občutek varnosti, saj takrat vsi pozabijo na napetosti (prav tam).  

Drugo pravilo, ki ga avtor izpostavi (prav tam), je, da bi morali starši kupovati raznolike knjige 

in revije za svoje otroke. Z avtorjem se strinjam, da je pomembno, da otroci spoznajo različne 

pisne vire, saj le tako lahko dosežemo pravi namen družinskega branja. Socialni status družine 

se mi z vidika dosegljivosti knjige ne zdi pomemben, saj jih lahko dobimo tudi v knjižnici, ki 

pa so za socialno šibkejše večinoma brezplačne. Poleg tega lahko kupimo tudi rabljene knjige 

po nizkih cenah. Avtor tu poudari tudi pomen sorodnikov, ki lahko za otroke namesto kmalu 

pozabljenih igrač kupijo knjige, ki jih bodo spremljale celo življenje. Pri teh starših je sicer 

večji problem to, da imajo po navadi nižjo izobrazbo in se ne zavedajo pomena zgodnjega 

branja in prav tako sami ne berejo. Velikokrat se zgodi, da imajo preveč opravka z 

zagotavljanjem osnovnih gmotnih potreb za svojo družino in se svojim otrokom (pre)malo 

posvečajo (Knaflič, 2003a).  

Tu se mi zdi smiselno izpostaviti tudi pogled razvojnih psihologinj L. Marjanovič Umek in M. 

Zupančič (2003), ki navajata, da predšolski otroci pogosto želijo, da jim prebiramo vedno isto 

zgodbo ali pa izbirajo med nekaj zgodbami, ki jih želijo slišati znova in znova. Pri tem starši 

pogosto mislijo, da je to nepotrebno in otrokom vsiljujejo druge, nove zgodbe. Vendar s 

strokovnega vidika na to lahko pogledamo nekoliko drugače. Otroku ponavljanje vedno iste 

zgodbe nudi občutek varnosti in zadovoljevanje potrebe po skupnem doživljanju prijetnih 

čustev, poleg tega pa otrok tudi uri spretnost usmerjanja pozornosti. Vsebina zgodbe mu nudi 

izhodišče za simbolno igro, ki jo lahko igra znova in znova vedno v različnih kontekstih in 

različicah.  

Tretje pravilo, ki ga izpostavi Kropp (2000), je, da morajo starši omejiti gledanje televizije in 

igranje računalniških videoiger. Ker je knjiga iz obdobja preloma tisočletja, bi temu dodala še 

uporabo pametnih telefonov, ki so v sodobnem času postali stalnica v naših življenjih. Z 

omejitvijo se seveda strinjam, saj se pogosto zgodi, da otroci ne razumejo vsebin, ki se 

prikazujejo na TV-zaslonih ali na pametnih telefonih. Vendar je treba upoštevati tudi to, da 

živimo v času tehnologije, ki nas spremlja na vsakem koraku, in je popolna prepoved le-te po 

mojem mnenju nesmiselna.  
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3. Bralna značka in predšolska bralna značka 

Začetki bralne značke (v nadaljevanju BZ) na slovenskem segajo v leto 1960, ko sta pisatelj 

Leopold Suhodolčan, takratni ravnatelj osnovne šole Prevalje, in prof. Stanko Kotnik, ki je 

takrat na prej omenjeni šoli poučeval slovenski jezik, povzela ta koncept po češkem vzoru. V 

maju prihodnjega leta so bile podeljene prve Prežihove bralne značke. Takrat so jih izvajali 

samo na koroškem koncu, kasneje pa se je bralna značka razširila po vsej državi (Bralna značka, 

2019). V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je bralna značka dobila tudi svoj slogan, 

ki se ga drži še danes in se glasi »S knjigo v svet« (prav tam). 

Bralno značko so zasnovali z namenom spodbujanja prostovoljnega branja v prostem času. Na 

osnovnih šolah bralno značko uporabljajo predvsem kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika 

in dejavnostim šolske knjižnice. Cilj BZ je oblikovati bralce za vse življenje (prav tam). Kot 

vemo, branje spodbuja domišljijo in krepi besedni zaklad, zato je BZ dobra in smotrna akcija, 

še posebej v današnjih časih, ko vse več časa preživimo za ekrani in ob porastu nelektoriranih 

besedil na medmrežju, ki v kombinaciji z bralno nepismenostjo kmalu privedejo do 

vsesplošnega širjenja lažnih informacij. Poleg tega z branjem razvijamo pismenost in jezik kot 

osnovno orodje sporazumevanja. To pa je ključnega pomena pri vključevanju v družbo, kar pa 

je eden od gradnikov osebnega uspeha, posledično tudi družbenega uspeha (Grosman, 2003). 

3.1. Predšolska bralna značka 

Predšolska bralna značka (v nadaljevanju PBZ) se je v začetku 90. let prejšnjega stoletja 

prenesla v vrtce kot primer dobre mentorske prakse. Že od začetka je bila namenjena 

spodbujanju družinskega branja in naj bi služila kot opora pri razvoju pismenosti otrok. Sprva 

je bila mišljena le za tiste otroke, ki so tik pred vstopom v šolo – bivša mala šola. Zdaj jo lahko 

zasledimo že skoraj v vseh starostnih skupinah v vrtcu (Društvo Bralna Značka, 2019). Potreba 

po PBZ se je razvila spontano. Najprej so bili to poskusi različnih vrtcev in knjižnic, da bi 

vzpodbudili starše k aktivnejši knjižni vzgoji v okviru njihovega doma ter da bi obogatili 

knjižno vzgojo predšolskih otrok. V šolskem letu 1998/99 pa je PBZ postala del Bralne značke 

pod okriljem ZPMS (Glinšek, 2002a)  

Koncept je v večini enak osnovnošolski bralni znački in je, kot že omenjeno, prenesen v vrtec 

brez posebnih prilagoditev. Edina večja razlika s šolsko BZ je, da pri PBZ otrokom knjige 

prebirajo starši, BZ pa je zasnovana tako, da otrok prebere knjigo in predstavi njeno vsebino 

izbranemu mentorju. V šoli so to po navadi učitelji slovenskega jezika ali knjižničarji, v vrtcu 

pa so mentorji vzgojitelji ( Društvo Bralna značka, 2019) 
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Namen PBZ je spodbujanje družinskega branja, kar pomeni, da vrtec PBZ samo organizira, 

izvajanje dejavnosti pa se prenese v družinsko okolje. Ker se vsi starši ne spoznajo na otroško 

literaturo in primernost knjig za različna starostna obdobja, v vrtcu pripravijo seznam primerne 

literature. Pripravi ga vsaka vzgojiteljica za svoj oddelek. Ponekod se vzgojiteljice povežejo s 

knjižnicami in skupaj pripravijo sezname ali pa ustanovijo skupino za pripravo seznama 

(vzgojiteljica, starši in knjižnica). Na seznamu je veliko literature, s katere si starši skupaj z 

otroki izberejo določeno število knjig oziroma del, ki jih preberejo skupaj z otroki. Pri branju 

je pomembno, da se tudi starši zavedajo, kako pomembno je branje za otroke. Otrok ne smejo 

siliti v branje, zaželeno pa je, da čim bolj doživeto berejo besedilo in se o prebranem tudi 

pogovorijo z otrokom. Tako bo otrok vsebino bolj razumel in posledično tudi raje poslušal in 

kasneje sam bral. Če otroku vsebina ne bo zanimiva in predstavljena na njemu primeren način, 

lahko z branjem dosežemo ravno nasprotno – odpor do branja (Glinšek, 2002a in 2002b). 

Vzgojitelji, knjižničarji in tudi razredni učitelji so ugotovili, da ima slabo razvit občutek za 

literarne dražljaje v predšolskem obdobju močen vpliv na kasnejšo pripravljenost za 

sprejemanje literature in branja. Strokovnjaki ugotavljajo, da se v predbralnem obdobju s 

pomočjo staršev, ki otrokom berejo, pripovedujejo in pojejo, oblikujejo temelji, ki odločajo, 

kakšen bo otrokov kasnejši odnos do knjig, branja in tudi koliko bo cenil literaturo nasploh. Za 

otroke, ki s knjigo v predšolskem obdobju nimajo dovolj stika, lahko že nekaj začetnih težav 

pri treningu branja pusti posledice, ki lahko pomenijo tudi odpor do branja in kasnejše 

zavračanje branja in poseganja po knjigah (Glinšek, 2002a). 

Ta dejstva so spodbudila vse, ki se ukvarjajo z bralno vzgojo otrok, k iskanju načina, s katerim 

bi knjigo približali vsem otrokom že v predšolskem obdobju. Še zlasti je bilo treba najti način 

za tiste otroke, ki sicer s knjigo ne bi imeli izkušenj in ne bi bili deležni nikakršne knjižne 

vzgoje. Danes sicer lahko ugotovimo, da je literatura dostopna vsem. Knjižnice, knjižni sejmi, 

antikvariati, bukvarnice je samo nekaj od mest, kjer si lahko sposodimo ali pa kupimo knjige. 

Sama opažam, da so tudi sicer cene knjige postale dostopnejše. Predvsem knjige za najmlajše, 

t. i. kartonke, lahko v knjigarnah dobimo že za en evro. Vendar pa dostopnost knjig ni edini 

recept za uspeh. Najpomembnejše je zavedanje staršev, da je knjižna vzgoja v predšolskem 

obdobju naložba za otrokov kasnejši odnos do branja in knjig (Glinšek, 2002a). 

Ker je danes pri nas velika večina otrok vključenih v vrtce, so vrtci zaradi svoje možnosti 

načrtnega, organiziranega in stalnega izvajanja PBZ najustreznejši organizator le-te. Nekaj 

razlogov, zakaj je dobro, da se PBZ izvaja v vrtcih, je, da (prav tam): 
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– se otroci čustveno navežejo na vzgojiteljico, kar je pogoj za uspešno mentorstvo v tem 

projektu; 

– je knjižna vzgoja že vpeljana sestavina programa v vrtcu in je zato lahko vključiti PBZ 

v ta sklop aktivnosti; 

– vzgojiteljica najlažje pride v stik s starši, še posebej z manj ozaveščenimi, in jim preda 

informacije, ki so ključne za izvajanje PBZ.  

Knjižnice so pri izvajanju PBZ lahko zelo uspešne, vendar je problem ravno pri tistih družinah, 

ki bi knjižne vzpodbude najbolj potrebovale. Te družine namreč pogosto same ne zahajajo v 

knjižnice, zato je treba poiskati način, da s temi družinami stopimo v stik in jih informiramo o 

pomembnosti družinskega branja v zgodnjem otroštvu. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo 

vrtci, saj imajo vzgojiteljice dnevni stik s starši (Glinšek, 2002a).  

Pri PBZ je torej najpomembnejša motivacija staršev in otrok za sodelovanje, saj le tako PBZ 

lahko doseže svoj namen. Starše moramo dobro informirati, da se bodo kasneje samostojno 

odločili za spodbujanje branja oz. posegali po knjigah, ki jih bodo prebirali svojim otrokom. 

Pomembno je, da starše dobro informiramo na uvodnem sestanku, hkrati pa so pomembne tudi 

individualne in skupinske aktivnosti skozi celotno bralno sezono. Tu je predvsem pomembno, 

da ima vzgojiteljica dovolj strokovnega znanja s področja PBZ in pomena družinskega branja 

nasploh, saj bo le tako lahko pridobila zaupanje staršev. Brez svojega trdnega prepričanja o 

pomembnosti branja bo težko dosegla populacijo, na katero se PBZ najbolj obrača – starše, ki 

knjigi ne pripisujejo posebnega pomena. Za te starše sicer informiranost ne bo dovolj. Potrebne 

so konkretne vzpodbude, saj ti starši pogosto ne vedo, kako se stvari lotili, vedno pa jim morajo 

biti tudi na voljo za pogovor ali vprašanja. Morda je smiselno, da tudi med potekom PBZ 

vzgojitelji organizirajo nekaj sestankov ali pogovorov na temo knjižne vzgoje, da spodbudijo 

motivacijo za branje (Glinšek, 2002a).  

3.1.1. Potek PBZ 

Začetek bralne značke je vsako leto 17. septembra. Takrat društvo Bralna značka organizira 

različne dejavnosti in dogodke, ki se dogajajo cel teden. Ta teden se imenuje bralni maraton. 

Do takrat naj bi bili starši že seznanjeni s potekom bralne značke in vsemi drugimi 

informacijami o PBZ. Od tega datuma dalje lahko otroci že obnavljajo vsebino prebranih knjig 

na način, ki so ga določili (Društvo Bralna značka, 2019).  

Odločitev, da se bo PBZ izvajala v oddelku, je stvar vzgojiteljice, ki se za to odloči 

prostovoljno. Vsekakor pa to zanjo pomeni nekaj dodatnega dela in drugačne organizacija dela 
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v oddelku. Da pa bi PBZ stekla, kot je potrebno in dosegla svoj namen, je pomembno, da ima 

vsaka vzgojiteljica, ki se odloči za izvajanje le-te, možnost dodatnega izobraževanja s področja 

knjižne vzgoje, saj bo le tako lahko svetovala staršem in odgovarjala na njihova vprašanja. 

Velik pomen pa ima tudi izmenjava izkušenj med mentoricami. Tako lahko vsaka reflektira 

svoje delo in premisli, ali je vse naredila v redu, ter poskrbi za odpravo morebitnih 

pomanjkljivosti oz. dopolni svoj program (Glinšek, 2002a). 

Po navadi se vzgojiteljice odločijo, da morajo starši otrokom prebrati dve zgodbi in eno prozno 

delo. S seznama, ki ga starši dobijo na uvodnem sestanku, nato otroci in starši sami izberejo, 

katere vsebine želijo prebrati in obnoviti. Seveda seznam služi tudi kot priporočena literatura 

za določeno starostno obdobje in družine lahko preberejo vse gradivo s seznama. Le tako bo 

dosežen cilj PBZ – spodbujanje družinskega branja in knjižne vzgoje v predšolskem obdobju. 

Otroci nato skozi celo leto predstavijo prebrane knjige na način, ki si ga izberejo sami. Nekaj 

načinov, ki si jih lahko izberejo otroci za predstavitev prebranega (Glinšek, 1998 v Artač, 

2015):  

– otroci pripovedujejo zgodbo celotni skupini ali izbrani skupini, 

– otroci pripovedujejo zgodbo samo vzgojiteljici, 

– otroci pripovedujejo zgodbo skozi risbo ali sliko, 

– otroci zgodbo predstavijo skupinsko.  

Lahko pa pripravimo različne igre, pri katerih sodeluje celotna skupina, in tako spoznavamo 

vsebino zgodb. Glinšek (2002a) opisuje nekaj zanimivih aktivnosti: Čarobna vreča, kaj če bi 

…, srečata se …, igra s kocko. Vsem dejavnostim je skupno, da skozi različne naloge 

spoznavajo vsebino zgodbe. Te dejavnosti lahko uporabi tudi vzgojiteljica pri predstavitvi nove 

zgodbe v oddelku.  

Vzgojiteljica v vrtcu beleži njihove dosežke in na koncu leta vsi, ki so dosegli mejnik, tj. 

obnovili tri dela, dobijo nagrado. Bralna značka se zaključi med 8. februarjem, ki je Prešernov 

dan, in 2. aprilom, ki je mednarodni dan knjig za otroke (Društvo Bralna značka, 2019).  

3.1.2. Pomen izbire primerne literature 

Vsaka vzgojiteljica, ki se odloči za izvajanje PBZ v svojem oddelku, za starše pripravi seznam 

priporočene literature. Ta seznam vsebuje naslove del, ki so primerni za določeno starostno 

skupino in jih razumemo kot kakovostne in estetske vsebine za otroke. Za mnogo staršev bi 

bilo gotovo lažje, če bi bila ob vsakem naslovu zapisana še kratka vsebina ali pa pridana sličica 

naslovnice, vendar tak seznam od vzgojiteljice zahteva precej več dela, zato se mnoge odločijo 
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le za seznam naslovov. Hkrati to od staršev in otrok zahteva obisk knjižnice oz. knjigarne in 

brskanje med policami, da najdejo tisto pravo, kar precej poveča verjetnost, da opazijo še 

kakšno knjigo, ki se jim zdi zanimiva, in tako počasi pridobivajo veselje ob izbiri literature. 

Otroci potem nestrpno pričakujejo, da jim starši preberejo vsebino (Glinšek, 2002a). 

Sestavljanje seznama priporočene literature od vzgojiteljice zahteva poznavanje literature za 

otroke. Ker je seveda težko poznati vso dostopno literaturo in novosti, si vzgojiteljica lahko 

pomaga s knjižnicami in knjižničarji. V veliko pomoč pa je lahko tudi seznam mladinskih knjig, 

ki ga pripravlja Mestna knjižnica Ljubljana, enota Pionirska knjižnica, in se imenuje Priročnik 

za branje kakovostnih mladinskih knjig. Dostopen je na spletni strani knjižnice  (Mestna 

knjižnica Ljubljana, 2020; https://www.mklj.si/prirocnik/item/451). Vsekakor mora tisti, ki 

sestavlja seznam, poznati knjižno ponudbo, poznati primernost knjig za določeno starostno 

obdobje, izbirati vsebino, ki je kakovostna, estetska in oblikovno dovršena, ter upoštevati 

kriterij dostopnosti in se tudi pozanimati, ali je določene naslove možno dobiti v knjižnici, 

vrtcu, na spletu ali pa jih kupiti v knjigarni. Seznam mora biti vseeno dovolj obširen, da 

omogoča izbiro in dovolj naslovov, da ga lahko uporabljamo skozi celotno bralno sezono 

(Glinšek, 2002a).  

Zakaj pa je sploh potrebno, da pripravimo seznam priporočene literature? Najpreprostejši 

odgovor je, ker starši pogosto ne poznajo dovolj otroške literature, ki je primerna za določeno 

starostno skupino. Vendar moramo pogledati širšo sliko. Morda nekateri starši mislijo, da je 

seznam namenjen omejevanju njihove svobodne izbire, ampak v resnici je seznam pripravljen 

z nasprotnega razloga – svetovati in pomagati pri izbiri ustreznih gradiv. Starši lahko kljub 

seznamu svojim otrokom berejo tudi gradiva, ki niso na seznamu. Še bolje bi bilo, če bi brali 

gradiva s seznama in gradiva po njihovi izbiri. Tako bi namreč dosegli cilj, da starši čim več 

berejo svojim otrokom. Če bi izbiro gradiva prepustili otrokom, bi sicer verjetno dosegli svoj 

primarni cilj, torej spodbujanje družinskega branja. Otroci bi gradivo izbirali predvsem po 

vizualni podobi, ki pa je včasih lahko tudi znak za nekvalitetno vsebino, še posebno tiste 

slikanice, ki so t. i. kič, njihova vsebina pa manj kvalitetna in estetska. Tako ne bi dosegli cilja, 

da otroku izoblikujemo estetski okus za izbiro literature. Sama sem pogosto v takih slikanicah 

zasledila tudi veliko pravopisnih napak. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da se take knjige 

prodajajo po ugodnejši ceni kot dobre in kvalitetne slikanice. Tu lahko nastane problem pri 

družinah iz socialno manj spodbudnega okolja, ki otrokom po priporočilu vzgojiteljice vseeno 

želijo kupiti knjige, vendar zaradi materialnega statusa raje izberejo cenejšo knjigo, ki pa ni 

vedno najboljša izbira (Glinšek, 2002a).  

https://www.mklj.si/prirocnik/item/451%20(Mestna
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3.1.3. Zaključek in nagrade ob koncu PBZ 

M. Glinšek (2002a) piše tudi o pomembnosti zaključne prireditve. Pravi, da je pomembno, da 

organiziramo zaključek bralne značke, ob katerem se bodo starši in otroci spominjali lepih 

trenutkov, ki so jih skupaj doživeli ob branju knjig. V goste lahko povabimo katerega od 

avtorjev ali ilustratorjev, lahko organiziramo dan s knjižnim junakom, uprizorimo katero od 

zgodb, lahko pa preprosto samo organiziramo druženje, ki si ga bodo otroci in starši zapomnili. 

Avtorica (prav tam) pravi, da je pomembno, da na ta zaključek povabimo tudi starše, saj so tudi 

oni aktivno sodelovali vso bralno sezono. Ob zaključku se je uveljavila praksa, da otroci, ki so 

opravili vse obveznosti, dobijo nagrado. Tu so mnenja strokovnjakov različna. Nekateri menijo, 

da nagrajevanje spodbuja zunanjo motivacijo, želja po branju pa bi morala izhajati iz notranje 

motivacije. Tako se lahko zgodi, da bi otroci brali samo zaradi nagrade, na kar opozarjata M. 

Batistič Zorec in N. Turnšek (2001).  

M. Glinšek (2002a) pa meni, da morajo otroci vseeno dobiti nagrado, saj naj ta ne bi zavirala 

želje po branju. Pravi, da je nagrada šele konec predbralnega obdobja in se bodo otroci z 

branjem šele srečali in da so torej očitki o nepotrebnem nagrajevanju nesmiselni. Okoli leta 

2000, ko se je bralna značka v vrtcih šele uveljavljala in so vrtci v zadnjem letu še izvajali 

obvezno pripravo na šolo, je bila PBZ namenjena samo tem otrokom. Na koncu so dobili 

nagrado, ki je bila verjetno mišljena kot nagrada za zaključek predbralnega in predšolskega 

obdobja. Danes pa imajo PBZ že praktično v vseh oddelkih v vrtcu in otroci vsako leto dobijo 

nagrado, kar po mojem mnenju lahko res v otrocih zbudi željo po tekmovanju in doseganju cilja 

predvsem zaradi obljube nagrade. Če pa bi dobili nagrado, kot to predlaga M. Glinšek (2002a), 

le ob koncu predbralnega obdobja, torej pred vstopom v šolo, pa se mi zdi bolj upravičeno oz. 

v tem ne vidim nobene slabe stvari.  

Ob koncu PBZ starše spodbudimo, da z branjem nadaljujejo, lahko jim podamo tudi analizo, ki 

smo jo beležili skozi celotno bralno sezono, vendar naj bo vzpodbudna. Staršem ponudimo 

možnost, da tudi oni povedo svoje občutke, opažanja, mnenje in predloge za izboljšavo 

(Glinšek, 2002a).  

V zborniku Bralna značka v tretjem tisočletju, ki je nastal ob 40. obletnici bralne značke, lahko 

preberemo, da je bila BZ zasnovana tako, da bralci za svoje prebrano in predstavljeno delo 

dobijo nagrado – značko, s katero so želeli motivirati mlade bralce za branje izbranega 

leposlovja. Kotnik (v Perko, 2000) meni, da je nagrajevanje smiselno in ga primerja s športniki, 
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ki za svoj uspeh dobijo nagrado ali priznanje. Zato meni, da je pravilno, da tudi mladi bralci 

dobijo nagrado. 

3.2. Druge dejavnosti za spodbujanja družinskega branja 

PBZ je le eden izmed možnih načinov, ki se jih lahko poslužujemo pri skrbi za spodbujanje 

družinskega branja. Vzgojitelji in knjižničarji so si po navalu kritik, ki jih je doživela PBZ, 

nemalokrat zamislili drugačne načine za spodbujanje družinskega branja. V večini so si pristopi 

precej podobni, največkrat pa ob zaključku otroci ne dobijo nagrade. Vsem tem dejavnostim pa 

je ostal skupen cilj spodbujanja družinskega branja.  

3.2.1. Akcije za spodbujanje družinskega branja v vrtcu 

C. Rošer (2016) v svoji magistrski nalogi opisuje različne pristope za spodbujanje družinskega 

branja, ki se jih poslužujejo v vrtcih. Kot pri PBZ tudi v spodaj opisanih dejavnostih sodelujejo 

starši, otroci in vrtec. 

Pravljični palček je dejavnost, ki je povsem enaka bralni znački, le da se drugače imenuje 

(Rošer, 2016). Projekt organizira knjižnica Domžale v sodelovanju z vrtci in 1. razredi osnovnih 

šol v občinah Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče. Organizatorica pripravi seznam knjig, 

ki jih starši preberejo otrokom, nato pa otroci predstavijo te knjige v svojem oddelku vrtca oz. 

v svojem razredu. Ob zaključku projekta knjižnica organizira druženje v osrednji knjižnici in 

njenih enotah, ki se ga lahko udeležijo vsi otroci. Tam prisluhnejo pravljici in se udeležijo 

ustvarjalnih delavnic (Knjižnica Domžale, 2019). 

Bralni nahrbtnik poteka tako, da nahrbtnik, napolnjen s knjigami po izboru vzgojiteljice, potuje 

med družinami vrtčevskega oddelka. Družina vzame nahrbtnik domov, kjer lahko pregledajo 

dobljeno gradivo, nato pa ga po dogovorjenem času vrnejo v vrtec, kjer si ga izposodi druga 

družina. Po nekem času vzgojiteljica zamenja vsebino nahrbtnika in družine si ga lahko 

ponovno izposodijo. Po mojih izkušnjah iz prakse vzgojiteljice v nahrbtnik pripravijo različna 

gradiva, knjigo brez besedila, t. i. tiho knjigo, slikanico, poučno knjigo (atlas, enciklopedijo …) 

in pa kakšno strokovno literaturo za starše – kakšen članek na temo vzgoje otrok. V enem izmed 

vrtcev sem zasledila, da v nahrbtnik pripravijo tudi otroške revije. S tem načinom spodbujanja 

družinskega branja na nevsiljiv način družinam predstavimo knjižnično dejavnost in 

spodbujamo razvoj bralne kulture v okviru družine (Rošer, 2016). 
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3.2.2. Dejavnosti knjižnic in knjigarn za spodbujanje družinskega branja 

Kot sem že povedala, se dejavnosti knjižnic in vrtcev med seboj prepletajo. Včasih je knjižnica 

pobudnik akcije ali pa jo izvaja skupaj z vrtcem. PBZ lahko zasledimo tudi v nekaterih 

knjižnicah, npr. akcijo Pravljični palček organizira, kot sem že napisala, knjižnica.  

Knjižnične čajanke so projekt pod okriljem Mladinske knjige knjigarne in Pionirske knjižnice. 

Na druženjih se družinam predstavi novosti s področja mladinskih knjig. Včasih starejši ljudje 

berejo pravljice predšolskim otrokom. Namen pa je tudi promoviranje knjigarn, knjižnic in dvig 

bralne kulture. Čajanke so po navadi tematsko obarvane glede na novosti na knjižnih policah 

ali aktualno dogajanje v svetu branja. Prvotno je bilo mišljeno, da se čajanke organizirajo v 

knjigarnah Mladinske knjige, kar so nekaj časa uresničevali, a so kasneje zaradi težav pri 

poslovanju MK čajanke preselili v knjižnice. Tam so se ponekod obdržale, a ne v tako širokem 

pomenu, kot je bilo sprva mišljeno (Knjižnične čajanke, 2006, v Rošer, 2016). 

Pravljične urice so ustaljena oblika branja predšolskim otrokom, ki jih organizirajo knjižnice. 

Po navadi so organizirane enkrat na mesec. Takrat se zberejo otroci in knjižničarji jim prebirajo 

izbrano otroško literaturo. Včasih medse povabijo gosta – pisatelja, ilustratorja, avtorja – in jim 

ta prebira pravljice. V nekaterih knjižnicah nato sledijo ustvarjalne delavnice ali pa samo 

pogovor o prebranem gradivu (Rošer, 2016). 

4. Kritičen pogled strokovnjakov na predšolsko bralno značko 

Kot sem že omenila, se je BZ prenesla v vrtčevsko okolje okoli leta 2000. Že takrat sta M. 

Batistič Zorec in N. Turnšek (2001) opozarjali na neskladnost tovrstnih dejavnosti s 

Kurikulumom za vrtce (1999), predvsem z vidika spodbujanja zunanje motivacije in 

tekmovalnosti med otroki. M. Batistič Zorec (2019) je v svojem kasnejšem delu, ki temelji na 

raziskavah študentov (seminarskih in diplomskih del) ter kritično teoretski analizi, znova 

opozorila na problematiko PBZ v vrtcih, tokrat predvsem z vidika pošolanja vrtca in 

spodbujanja neenakosti med otroki.  

4.1. Nepremišljen prenos bralne značke v vrtce 

V današnjem času, ko je PBZ v vrtcih prisotna že več kot dvajset let in ravno toliko časa na 

njeno problematiko opozarjajo strokovnjaki, v večini slovenskih vrtcev še vedno izvajajo PBZ. 

Nekateri so jo preimenovali, nekateri so jo nekoliko priredili, vendar lahko opazimo, da je cilj 

vseh teh programov, da morajo otroci obnoviti zgodbo, ki so jim jo prebrali starši, največkrat 

javno, torej pred celo skupino otrok (Batistič Zorec, 2019). S tem kršimo načelo Kurikuluma 
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za vrtce (1999) do izbire in drugačnosti, saj otrok, ki tega ni naredil, na koncu ne dobi nagrade 

ne glede na to, kakšen je razlog za to, da ni povedal obnove knjige. Otroka torej na nek način 

prisilimo v javno nastopanje in obnovo zgodbe. Nekateri niso dovolj zreli za javno nastopanje. 

Večinoma predšolski otroci še ne zmorejo obnoviti celotne zgodbe, vendar nekatere 

vzgojiteljice to zahtevajo. Otroci se pogosto naučijo celotno zgodbo na pamet, nekaterim je 

tako lažje kot pa kronološko pripovedovati zaporedje dogodkov. Včasih pa so za to »krivi« 

starši, saj otrokom zgodbo preberejo tolikokrat, da jo ti znajo že na pamet.  

Z. Fister, M. Rozman in J. Zupan (v Batistič Zorec, 2019) so leta 2015 izvedle raziskavo, v 

kateri pravijo, da so tri četrtine od 25 intervjuvanih otrok povedale, da radi nastopajo pred 

celotno skupino. A se povsem strinjam s pomislekom, ki ga je podala avtorica (prav tam), da 

otroci v predšolskem obdobju radi ugajajo odraslim. Poleg tega pa je zunanja motivacija v 

obliki nagrade, ki jo prejmejo za opravljeno PBZ, lahko dobra spodbujevalna okoliščina, da se 

otroci potrudijo in povedo obnovo zgodbe. Vendar pa Z. Fister, M. Rozman in J. Zupan (prav 

tam) v svoji raziskavi omenjajo primer dečka, ki si je ob pomoči ilustracij v knjigi izmišljeval 

zgodbo in zaradi tega ni dobil nalepke za opravljeno PBZ. Tudi sama sem pri svojem delu v 

vrtcu opazila, da vzgojitelji, medtem ko otrok obnavlja zgodbo, sami v roki držijo knjigo in 

preverjajo, ali je povedal prav, in ga v nasprotnem primeru celo prekinjajo in popravljajo. 

Pomislimo, kakšno stisko mora v takih trenutkih preživljati otrok, ki še ni dovolj zrel za javno 

nastopanje ali pa je manj zgovoren in mu izpostavljanje pred publiko ne leži. Vzgojiteljeva 

gesta, da takega otroka prekinja in popravlja, znižuje otrokovo samopodobo in občutek varnosti. 

Ta dva občutka sta v predšolskem obdobju, ko si otroci gradijo osebnost, še kako pomembna 

za zdrav razvoj le-te (Nemec in Kranjc, 2013). Vzgojitelj lahko otrokove morebitne 

nepravilnosti pri obnovi preveri tudi z vprašanji na koncu. Po mojem mnenju bi morali 

vzgojitelji otrokovo priredbo zgodbe nagraditi, saj otroci v predšolskem obdobju še niso zreli 

za obnovo daljših vsebin (Batistič Zorec, 2019). 

M. Batistič Zorec (2019) vidi problem tudi v poslušanju obnove, ki je pogosto obvezno za vse 

otroke. V raziskavah Z. Fister, M. Rozman in J. Zupan (2015, v Batistič Zorec, 2019) in S. 

Agić, P. Grabljevec in U. Novinič (2015, v Batistič Zorec, 2019) so avtorice prišle do podobnih 

zaključkov pri opazovanju praktičnega izvajanja PBZ. Ugotovile so, da so otroci nekaj časa 

poslušali obnovo, potem pa so se začeli vidno dolgočasiti. Nekateri otroci so v intervjuju sami 

povedali, da jim je poslušanje sovrstnikov, ki obnavljajo vsebino zgodbe, dolgočasno (prav 

tam). To sem opazila tudi sama, ko sem na pedagoški praksi v heterogenem oddelku imela 

možnost opazovati predstavitve in obnove knjig nekaterih otrok iz oddelka. Otroci so se res 
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vidno dolgočasili in s tem, po mojih opažanjih, tudi motili nastopajočega. Če pogledamo s 

strokovne plati, je to tudi kršenje Kurikuluma za vrtce (1999), ki pravi, da morajo otroci v vrtcu 

imeti pravico do izbire in drugačnosti. V primeru »prisilnega« poslušanja sovrstnikov te izbire 

ni.  

M. Batistič Zorec (2019) poudari tudi neupoštevanje dveh načel Kurikuluma za vrtce (1999), 

in sicer načela strokovne utemeljenosti kurikula ter načela enakih možnosti ter spodbujanja 

različnosti med otroki. Neskladja z načeloma vidi predvsem v neupoštevanju razvojnih 

značilnosti otrok, značilnosti učenja v tem obdobju ter neupoštevanju individualnih razlik med 

otroki, predvsem z vidika razvoja in učenja. Kar pa se sklada tudi z zgoraj napisanimi pomisleki 

o zrelosti otrok v predšolskem obdobju za obnavljanje in nastopanje pred celotno skupino.  

4.2. PBZ – akcija za otroke ali njihove starše? 

Ker otroci v predšolskem obdobju ne znajo tekoče brati, jim morajo besedila za PBZ prebrati 

starši. Ker pa vsak starš za svojega otroka želi, da bi bil čim boljši, pri PBZ pogosto opazimo 

tekmovanje med starši. V začetku tisočletja, ko se je PBZ zasidrala v vrtčevsko prakso, smo 

lahko opazili, da so nekateri vzgojitelji sezname z dosežki otrok obešali na javna mesta. Tako 

so lahko vsi starši ali obiskovalci vrtca pogledali, kateri otrok je povedal vse obnove knjig in 

kateri ni povedal nobene (Batistič Zorec, 2019). Tisti starši, katerih otroci so opravili PBZ, so 

bili upravičeno ponosni; starši, katerih otroci niso končali PBZ, pa so se zagotovo počutili 

neprijetno. Razlogov za to, da otroci niso opravili PBZ, je veliko. 

4.3. Neslovenske družine in branje v slovenskem jeziku 

Eden izmed razlogov, da otrok pri PBZ ne bo uspešen, je lahko, da starši ne znajo slovenskega 

jezika dovolj dobro, da bi v njem lahko brali in prebrano tudi razumeli. V ustavi, ki je temeljni 

dokument države, lahko v 61. členu zasledimo, da ima vsak pravico do uporabe maternega 

jezika (Ustava RS, 1991). Torej bi morali neslovenskim družinam omogočiti branje literature v 

njihovem jeziku vsaj v okolju njihovega doma. L. Knaflič (2003a) izpostavi tudi vidik 

dvojezičnosti. Starši pogosto želijo z otrokom govoriti slovensko z namenom, da bi mu 

omogočili lažje vključevanje v družbo. S tem mu lahko naredijo več škode, saj so starši, ki ne 

obvladajo slovenskega jezika, slabi učitelji. To lahko otroka povsem zmede in mu kasneje lahko 

povzroča velike težave pri branju in pisanju. Če bo otrok obvladal materni jezik staršev, se bo 

veliko lažje in hitreje naučil slovenščine. Zakon o vrtcih (1996) sicer določa, da mora vzgojno 

delo v vrtcih potekati v slovenskem jeziku, razen na območju madžarske narodne manjšine, 

kjer imamo dvojezične vrtce, in na območju italijanske narodne manjšine, kjer imajo slovenske 
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ali italijanske vrtce, v katerih se seznanjajo z italijanskim oz. slovenskim jezikom. Za 

priseljenske družine iz bivših republik Jugoslavije ali katere koli druge države ta problematika 

ni ustrezno urejena. Vendar načelo multikulturalizma (Kurikulum za vrtce, 1999) nalaga 

vzgojiteljem, da spodbujajo otroke priseljence, da v vrtcu predstavijo svojo kulturo in se z njo 

istovetijo. 

M. Batistič Zorec (2019) piše, da so študentke v svoji raziskavi ugotovile, da so vzgojiteljice 

neslovenskim družinam v »bralnem nahrbtniku« ponudile knjigo z zelo malo besedila, ker ne 

znajo slovensko. Po mojem mnenju to ni potrebno, saj bi lahko starši otrokom pripovedovali 

zgodbo ob slikah iz katere koli slikanice. Kot izpostavi avtorica (prav tam), je tako dejanje 

diskriminatorno in tudi ponižujoče, saj s tem otroci iz teh družin lahko dobijo občutek 

manjvrednosti. Otroci priseljencev so v družbi že sami po sebi pogosto marginalizirana skupina, 

s takimi dejanji pa to samo še potenciramo (Batistič Zorec, 2019).  

4.4. Manj spodbudno okolje za branje 

Eden od vidikov, ki kažejo v prid nasprotnikom PBZ, je tudi ta, da nekateri otroci doma nimajo 

spodbudnega okolja za branje. To zasledimo predvsem v družinah, kjer starši nimajo navade 

brati svojim otrokom ne glede na to, kakšen je ta razlog. Ta je lahko v izobrazbi in bralnih 

navadah staršev ali pa v tem, da ne poznajo slovenskega jezika dovolj dobro, da bi lahko v njem 

brali in razumeli prebrano. Tisti starši, ki nimajo navade brati svojim otrokom, so po navadi 

manj izobraženi in ne poznajo pomena družinskega branja za otrokov razvoj. Čeprav manj 

izobraženi starši nimajo dovolj znanja, pogosto zasledimo, da tudi ti starši želijo pomagati 

svojemu otroku pri učenju in spoznavanju sveta, vendar ne vedo, kako (Knaflič, 2003a). Starši, 

ki želijo pomagati otroku, bodo tudi pripravljeni na predloge vzgojitelja. S programi za 

spodbujanje družinske pismenosti bodo ti starši dosegli veliko, saj bodo z vzgojiteljevo 

pomočjo, morda s predlagano literaturo, dovolj motivirani, da se bodo nasvetov tudi držali. Tu 

je predvsem pomembno, da vzgojitelj poda konkretne informacije in nasvete v zvezi z branjem, 

saj bodo le tako starši razumeli pomen družinskega branja (prav tam). 

PBZ je do neke mere tu dobrodošla, saj staršem, ki so odprti za sodelovanje in nasvete, daje 

motivacijo za družinsko branje. Sporno pa je, da otrokom, katerih starši niso motivirani za 

branje ali pa so sami slabi bralci, odvzame nagrado, ki bi jo sicer dobili za opravljeno PBZ 

(Batistič Zorec, 2019).  

Društvo Bralna značka na svoji spletni strani omenja načine, kako pristopiti k otrokom iz manj 

spodbudnega okolja. Med njimi zasledimo, da bi morali otroci, ki doma ne morejo dobiti dovolj 
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spodbud za branje in opravljanje PBZ, to dobiti v vrtcu. Predlagajo, da naj vzgojiteljice tem 

otrokom berejo v vrtcu, in sicer vsaj toliko knjig, kot jih imamo dogovorjenih za opravljeno 

PBZ (Društvo Bralna značka, 2019).  

Vloga vrtca je v tem primeru velika, vendar morajo biti vzgojitelji vseeno previdni, saj lahko s 

preveč ambicioznimi cilji dosežejo ravno nasprotno – starši se bodo počutili nesposobne in se 

bodo umaknili od nadaljnjega sodelovanja z vrtcem. Tu igra veliko vlogo predvsem 

iznajdljivost vzgojiteljev ter njihova strokovna usposobljenost, da staršem vsebine približajo na 

tak način, da se bodo radi vrnili po nasvete in še naprej sodelovali z vrtcem. Poleg tega je vrtec 

dopolnilo družinske vzgoje in mora vzgojiteljica sama opaziti, kateri otroci doma ne dobijo 

spodbud za branje. V primeru PBZ lahko to opazi pri otrocih, ki ne bodo izpolnili obveznosti. 

Tem otrokom naj bi vzgojiteljice brale v vrtcu in jim tako omogočale učinke zgodnjega branja 

(Knaflič, 2003a). 

5. Opredelitev problema in cilji 

Bralna značka je bila sprva namenjena osnovnošolcem, v zadnjih desetletjih pa jo vse pogosteje 

vpeljujejo tudi v vrtce, vendar brez posebnih prilagoditev. V Ustavi Republike Slovenije je v 

61. členu zapisano, da ima vsak pravico do uporabe maternega jezika (Ustava RS, 1991). Pri 

bralni znački pa je treba prebirati knjige v slovenskem jeziku in o prebranem povedati tudi 

obnovo v slovenskem jeziku, kar pa ni v skladu z zgoraj navedeno pravico, saj priseljencem ne 

dopušča možnosti branja in obnove knjig v njihovem maternem jeziku. Poleg tega je bralna 

značka zasnovana tako, da na koncu otroci, ki so prebrali in obnovili vse predvidene knjige, 

dobijo nagrado. Otroci, ki tega niso storili, nagrade ne dobijo. Sporno je to, da so otroci 

priseljenskih družin in družin, kjer imajo starši nižjo izobrazbo, pogosto kaznovani z 

odvzemom nagrade, ker njihovi starši nimajo navade brati otrokom ali jim ne berejo, ker 

besedila ne razumejo (Batistič Zorec, 2018). Tudi Kurikulum za vrtce (1999) navaja načela, ki 

so z uporabo bralne značke v predšolskem obdobju neupoštevana ali kršena. Problematično je 

predvsem načelo enakih možnosti, ki v kontekstu bralne značke izgubi svoj pomen, saj za 

dosežen cilj – nagrado ob koncu bralne značke – nimajo vsi otroci enakih možnosti. 

Namen mojega diplomskega dela je raziskati, ali se slovenski vzgojitelji zavedajo problematike 

PBZ. Izvedeti želim, kako dejavnosti, povezane s PBZ, prilagodijo otrokom, katerih materni 

jezik ni slovenski, in ali je uspeh pri PBZ povezan z maternim jezikom otrok. Zanimajo me tudi 
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izkušnje vzgojiteljev, ki so namesto PBZ izbrali alternativne metode spodbujanja družinskega 

branja. 

5.1. Raziskovalna vprašanja 

1. Kako vzgojitelji različnih vrtcev izvajajo PBZ? 

2. Kako se na PBZ po izkušnjah vzgojiteljev odzivajo otroci in starši? 

3. Kakšna so stališča vzgojiteljev do PBZ? 

4. Katere alternativne metode za spodbujanje družinskega branja uporabljajo v vrtcih? 

5. Ali je uspeh pri bralni znački povezan z maternim jezikom otroka? 

 

5.2. Metoda raziskovanja 

V svojem diplomskem delu sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo 

raziskovanja. 

5.3. Vzorec 

Anketo je na spletni strani odprlo 280 vzgojiteljev, vendar jih kar 206 ni do konca izpolnilo oz. 

oddalo ankete. Ker je v uvodnem nagovoru pisalo, da je anketa namenjena samo vzgojiteljem, 

ki v svojem oddelku izvajajo katero od metod za spodbujanje družinskega branja, lahko 

sklepamo, da jih velika večina ne izvaja nobene od metod za spodbujanje družinskega branja 

ali pa zaradi drugih razlogov niso do konca izpolnili in oddali ankete. Tako sem v vzorec 

vključila 72 vzgojiteljev iz različnih vrtcev po Sloveniji, zaposlenih v obeh starostnih obdobjih. 

Od tega jih je večina (97 % oz. 70 oseb) ženskega spola, le dva (3 %) pa sta moškega spola. 

 

Graf 1: Število let delovne dobe anketirancev 
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5.4. Merske tehnike in instrumenti 

Za namen raziskave sem uporabila spletno anketo, namenjeno vzgojiteljem, ki v svojem 

oddelku izvajajo PBZ ali katero drugo obliko spodbujanja družinskega branja. Anketa je 

vsebovala vprašanja zaprtega in odprtega tipa in je bila anonimna.  

5.5. Obdelava podatkov 

Pridobljene rezultate sem kvantitativno obdelala, odprte odgovore pa sem predstavila opisno. 

Prikazala sem jih s pomočjo preglednic ter jih analizirala in interpretirala.  

6. Rezultati in interpretacija 

Ker je bil anketni vprašalnik namenjen samo vzgojiteljem, ki v svojem oddelku izvajajo PBZ 

ali katero drugo obliko spodbujanja družinskega branja, sem najprej želela izvedeti, koliko 

vzgojiteljev v svojem oddelku izvaja PBZ in koliko jih izvaja druge oblike spodbujanja 

družinskega branja.  

Izmed 72 vzgojiteljev, ki so izpolnili anketo, jih večina (62 oz. 86 %) izvaja PBZ, ostalih 10 

(oz. 14 %) pa izvaja druge oblike spodbujanja družinskega branja. Anketni vprašalnik vsebuje 

različna vprašanja za vzgojitelje, ki izvajajo PBZ, in za vzgojitelje, ki izvajajo alternativne 

metode spodbujanja družinskega branja, zato so rezultati predstavljeni v ločenih poglavjih. 
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6.1. Izvajanje PBZ 

6.1.1. Predstavitev prebranega gradiva 

Preglednica 1: Predstavitev prebranega gradiva 

ODGOVOR FREKVENCA (št.) ODSTOTKI (%) 

Pripovedujejo vsem 

otrokom. 

53 85 

Povedo obnovo meni. 22 35 

Izberejo otroke, ki jim 

predstavijo zgodbo. 

8 13 

S pomočjo lutke. 3 5 

S pomočjo risbe. 18 29 

Drugo 16 26 

Skupaj: 121 100 

 

Najprej so me zanimali načini, ki se jih poslužujejo vzgojitelji pri otrokovi predstavitvi 

prebranega gradiva v oddelku. Možnih je bilo več odgovorov. Velika večina (53 oz. 85 %) je 

odgovorila, da otroci obnovo pripovedujejo vsem otrokom v oddelku. Le trije se poleg tega 

poslužujejo predstavite z lutko. Vzgojitelji, ki so odgovorili z drugo (16), so v opisu večinoma 

navedli, da otroci pripovedujejo ob knjigi oz. ob ilustracijah. Le dva od vprašanih sta napisala, 

da si otroci sami izberejo, kako bodo predstavili prebrano. En anketiranec je napisal, da starši 

doma posnamejo otroka, ki pripoveduje zgodbo, in potem v vrtcu predvajajo posnetek. 

Približno tretjina vseh vprašanih (22) je izbrala tudi možnost, da otroci pripovedujejo samo 

vzgojiteljici.  

Preglednica 2: Kako se na pripovedovanje vrstnikov odzivajo ostali otroci 

ODGOVOR FREKVENCA (št) ODSTOTOKI (%) 

PBZ ne izvajam na tak način. 7 11,3 

Večina otrok z zanimanjem 

posluša pripovedovanje 

vrstnika. 

21 33,9 

Z zanimanjem večina posluša 

tiste vrstnike, ki dobro 

povedo, pri ostalih kažejo 

dolgočasje. 

21 33,9 



29 

 

Nekateri poslušajo z 

zanimanjem, drugi manj ali 

sploh ne. 

11 17,7 

Poslušanje obnove večine 

otrok ne zanima, vendar 

vztrajam, da poslušajo 

vsakega. 

0 0 

Drugo 2 3,2 

Skupaj: 62 100 

 

Želela sem izvedeti, kako se na pripovedovanje vrstnikov odzivajo ostali otroci, če predstavitev 

poteka pred vsemi otroki v oddelku. Po pričakovanjih se je izkazalo, da otroci radi poslušajo 

zgodbe vrstnikov, če so ti suvereni v nastopanju. Če pa imajo tremo ali pa jim je neprijetno 

nastopati, pogosto doživijo, da jih drugi otroci ne poslušajo, kar lahko njihovo nelagodje še 

poveča. Pod drugo je en anketiranec navedel, da po koncu predstavitve otrok vedno izbere eno 

bibarijo in ostali otroci pri tem z veseljem sodelujejo. Nihče izmed vprašanih ni izbral odgovora, 

da poslušanje večine otrok ne zanima, vendar vzgojiteljica vztraja, da poslušajo vsakega. 

Verjetno se vsak vzgojitelj želi predstaviti v najboljši luči, zato se ne čudim, da ta možnost ni 

bila nikoli izbrana, čeprav sem žal sama takšno situacijo že večkrat doživela v vrtcu. Otroci so 

se dolgočasili in počeli vse drugo, samo poslušali ne, nelagodje in trema nastopajočega pa sta 

se ob tem samo povečevala. Sprašujem se, kakšne posledice je to pustilo na otroku, ki mu je že 

tako nelagodno nastopati, potem pa ob prvem poskusu doživi »hladen tuš«. 

Preglednica 3: Odzivi otrok na PBZ 

ODGOVOR FREKVENCA (št.) ODSTOTKI (%) 

Vsi z veseljem in ponosom 

predstavijo prebrano gradivo 

in opravijo obveznosti. 

14 22,6 

Večina z veseljem in 

ponosom predstavlja 

prebrano gradivo, nekaj 

posameznikov pa je 

sramežljivih oz. neradi 

43 69,4 
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predstavijo obnove prebranih 

del. 

Drugo 4 6,4 

Ni odgovoril. 1 1,6 

Skupaj: 62 100 

 

Dobri dve tretjini vzgojiteljic menita, da otroci, ki so sramežljivejši, težje oz. neradi predstavijo 

gradivo, ostalim pa to ne povzroča težav. Zanimivo je, da skoraj četrtina (22,6 %) vprašanih 

meni, da vsi otroci gradivo predstavijo z veseljem in ponosom. Najverjetneje gre tu za starejše 

otroke, ki so govorno spretnejši, lahko pa tudi za premalo pozorno opazovanje vzgojiteljic. 

Možnost drugo so izbrali štirje vzgojitelji. Eden je izpostavil, da nekateri starši ne odobravajo 

tovrstnih dejavnosti in otrokom ne berejo, zato ti otroci nimajo zanimanja za PBZ. Drugi je 

napisal, da otroci večinoma samo pomagajo pri obnovi, ki jo pripoveduje vzgojiteljica, druga 

dva pa sta napisala, da se otroci veselijo, kadar so na vrsti za predstavitev.  

6.1.2. Motivacija otrok in staršev za PBZ in odzivi staršev 

Na vprašanje odprtega tipa so anketiranci morali navesti, kako motivirajo otroke in njihove 

starše za opravljanje PBZ. Od skupno 52 (84 %) dobljenih odgovorov (10 oz. 16 % jih na 

vprašanje ni odgovorilo) jih je večina odgovorila, da staršem le predstavijo vsebino in cilje PBZ 

na uvodnem roditeljskem sestanku in jih ob tem opozorijo na pomen družinskega branja. Pri 

motiviranju otrok so se za najpogostejše izkazale štampiljke ali nalepke ob vsaki v vrtcu 

predstavljeni zgodbi (13 oz. 25 %) in gledališka predstava ob koncu leta, nekateri pa jim 

podelijo medalje za opravljene dosežke. Nekateri (6 oz. 12 %) so napisali, da otroke motivirajo 

z lutko, ki je prisotna ob predstavitvi. Trije (6 %) so napisali, da z otroki, ki ne opravijo bralne 

značke oz. s strani staršev ni zanimanja za PBZ, sami v vrtcu z njimi opravijo PBZ.  

Anketirance sem vprašala, ali so staršem dodatno razložili prednosti družinskega branja ter ali 

se jim zdijo starši dovolj informirani o tej temi. Večina (55 oz. 89 %) je starše o tem informirala, 

večinoma na uvodnem roditeljskem sestanku. Nekateri so napisali, da staršem pripravijo 

strokovno literaturo o pomenu družinskega branja. Le trije (5 %) niso posebej predstavili 

pomena družinskega branja staršem, pet (8 %) pa jih na to vprašanje ni odgovorilo. Večina 

anketirancev (50 oz. 81 %) meni, da so starši dovolj informirani, vendar jih osem od teh pravi, 

da se pomena branja otrokom starši ne zavedajo dovolj.  
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Vprašanje odprtega tipa je od anketirancev zahtevalo opis odziva staršev na PBZ. Nihče od 

anketiranih ni navedel konkretnega odziva, so pa vsi napisali, da imajo večinoma pozitivne 

izkušnje s starši in da ti z veseljem izpolnjujejo obveznosti. Nekateri si zelo prizadevajo, da 

otrok čim prej opravi vse obveznosti. Tu se kaže nepoznavanje ciljev PBZ s strani staršev. Če 

si prizadevajo, da bi otroci čim hitreje opravili vse obveznosti, verjetno ne uresničijo cilja, ki 

predvideva, da otroci uživajo ob poslušanju pravljic. Tu gre bolj za obveznost in spodbujanje k 

tekmovanju, kar pa ni namen PBZ. Večina nima negativnih izkušenj, če pa jih imajo, se te 

kažejo v nesodelovanju staršev in otrok, kar vzgojitelji pripisujejo nepoznavanju problematike 

družinskega branja ali pa pomanjkanju časa. Nekateri vzgojitelji to rešujejo individualno v vrtcu 

in z otrokom sami opravijo PBZ, nekateri pa otrok ne silijo v opravljanje PBZ. Eden izmed 

anketiranih pa je izpostavil, da so izdelki, ki jih otroci prinesejo v vrtec za predstavitev 

prebranega gradiva, večinoma izdelki staršev in da otroci nimajo nič od tega ter da takega 

načina ne odobrava. Vendar rešitve ni navedel. Sedem anketirancev na to vprašanje ni 

odgovorilo.  

6.1.3. Beleženje dosežkov 

Preglednica 4: Beleženje dosežkov pri PBZ 

ODGOVOR FREKVENCA (št) ODSTOTKI (%) 

Seznam visi v garderobi ali 

na hodniku vsem na vidnem 

mestu. 

1 1,6 

Seznam je na vidnem mestu 

v igralnici. 

29 46,8 

Seznam imam pri sebi, 

pokažem ga otrokom ali 

staršem, če to želijo. 

26 41,9 

Drugo 6 9,7 

Skupaj: 62 100 

 

Preglednica 4 prikazuje, kako anketiranci beležijo dosežke pri PBZ. Največ oz. slaba polovica 

se jih poslužuje seznama na vidnem mestu v igralnici, le eden od vprašanih ima seznam na 

hodniku na vsem vidnem mestu. Preostali (26) pa imajo seznam pri sebi. Tisti, ki so odgovorili 

z drugo (6), so napisali, da seznama sploh ne delajo in da na koncu vsi otroci dobijo pohvalo 

oz. nagrado, v enem primeru pa si otroci sami beležijo dosežke. Eden izmed vprašanih pa je 
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napisal, da imajo vsakič določeno temo (npr. sove) in na to temo naredijo graf za beleženje 

dosežkov – za vsako obnovljeno knjigo sova dobi balon, ki jo dviga višje v krošnjo drevesa 

(predvidevam, da ta graf visi na vidnem mestu v igralnici). 

M. Batistič Zorec (2019) omenja, kako se je neka mamica počutila osramočeno, ker je seznam 

visel na hodniku in njen sin ni obnovil nobene knjige za PBZ. Seznam primerja celo s 

sramotilnim stebrom. Veseli me, da se taka praksa ne izvaja več v vrtcih oz. so le še redke 

izjeme, ki se tega poslužujejo. Vseeno pa lahko tudi seznam na vidnem mestu v igralnici sproži 

val tekmovalnosti med otroki in njihovimi starši. Na to sta opozorili M. Batistič Zorec in N. 

Turnšek (2001) že leta 2001, ko je bila PBZ še razmeroma nova v vrtcih. Z njima se povsem 

strinjam, ko pravita, da primerjanje dosežkov med otroki (in starši) lahko pripelje do tega, da 

PBZ izgubi svoj primarni namen – spodbujanje družinskega branja in uživanje ob branju knjig. 

Otrokom (in staršem) tako postane primarnega pomena usvojena značka in ne uživanje in 

povezanost ob branju knjig. Zaskrbljujoče je tudi to, da otroci in njihovi starši zato lahko branje 

razumejo kot obveznost in ne kot dejavnost za sprostitev.  

6.1.4. Nagrajevanje ob koncu PBZ in odzivi otrok 

Najprej me je zanimalo, koliko otrok v oddelkih anketiranih vzgojiteljev je opravilo PBZ in 

koliko otrok je ni opravilo. Ker je zaradi epidemije korona virusa in zaprtja vrtcev nekateri niso 

mogli končati v dogovorjenem roku, sem v teh primerih upoštevala podatke iz preteklega 

vrtčevskega leta. Od 57 (92 %) dobljenih odgovorov jih je največ (35 oz. 61 %) navedlo, da so 

vsi otroci v oddelku opravili obveznosti. Dva (4 %) sta napisala, da nimajo obveznosti in opravi, 

kdor želi. Morda nista dobro razumela vprašanja ali pa sta želela povedati, da otrok ne silita v 

končanje obveznosti oz. jih za to ne motivirata. Eden (2 %) je napisal, da je do zaprtja vrtca 

opravilo obveznosti za PBZ 5 otrok, po odprtju pa bodo nadaljevali. Ostali (19 oz. 33 %) so 

napisali, da obveznosti opravi večina, manjšina (2–5 otrok) pa ne. Nekateri so ob tem navedli, 

da so v času zaprtja vrtcev zaradi novega korona virusa dali otrokom možnost za opravljanje 

PBZ s sodelovanjem preko video posnetkov.  

Nato pa me je zanimalo, ali so otroci za opravljeno PBZ nagrajeni. Odgovori so prikazani v 

Preglednici 5. 

Preglednica 5: Nagrajevanje ob koncu PBZ 

ODGOVOR FREKVENCA (št)  ODSTOTKI (%) 
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Da, ker so vsi opravili 

obveznosti. 

29 46,8 

Da, priznanje so dobili tudi 

otroci, ki niso opravili vseh 

obveznosti. 

14 22,6 

Ne, priznanje so dobili samo 

tisti otroci, ki so opravili vse 

obveznosti. 

17 27,4 

Ni odgovoril. 2 3,2 

Skupaj: 62 100 

 

Na vprašanje je odgovorilo 60 vzgojiteljev (dva nista odgovorila). Skoraj polovica (29) 

vprašanih je odgovorila, da vsi dobijo nagrado, ker vsi opravijo obveznosti, slaba četrtina (14) 

je odgovorila, da nagrado dobijo tudi otroci, ki niso opravili obveznosti. Ostali (17) pa so 

odgovorili, da nagrado dobijo samo tisti, ki so opravili obveznosti, ostali ne.  

Pri tem se poraja vprašanje o smiselnosti nagrajevanja vseh otrok, saj tisti, ki so se potrudili in 

vložili nekaj truda v to, da so opravili obveznosti, lahko dobijo občutek nepravičnosti ob 

dejstvu, da nagrado dobijo tudi tisti, ki za to niso naredili nič. Čeprav se morda zdi, da otroci 

tega ne opazijo, se motimo. O tem razmišljata tudi M. Batistič Zorec in N. Turnšek (2001), ki 

pravita, da s tem, ko vzgojiteljica vsem otrokom podeli nagrade, razvrednoti pomen nagrade, 

ki je dosežek, za katerega je treba vložiti nekaj truda – kolikor truda vložiš, takšno »nagrado« 

dobiš. Njun predlog za razrešitev te nadvse nesmiselne situacije je ukinitev nagrad.  

Vzgojitelje sem prosila tudi, da opišejo, kako se otroci odzivajo na dosežke pri PBZ, ali se med 

seboj pogovarjajo o dosežkih, morda primerjajo med seboj … Dobra polovica (34 oz. 64 %) jih 

je opazila pogovore med otroki, nekateri v smislu spodbujanja, drugi v smislu tekmovalnosti, 

nekaj pa jih je navedlo, da se otroci radi pohvalijo, so ponosni na svoje dosežke in to razlagajo 

ostalim otrokom. Kar 9 anketirancev pa ni odgovorilo na to vprašanje, na osnovi česar sklepam, 

da premalo opazujejo otroke in se z njimi pogovarjajo.  

 

6.1.5. PBZ in neenakosti v oddelku 

Anketirance sem vprašala, ali menijo, da PBZ povzroča neenakost med otroki v oddelku. Velika 

večina anketiranih (52 oz. 84 %) meni, da PBZ ne povzroča neenakosti v oddelku. Izmed 
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preostalih (10 oz. 16 %) jih kar polovica (5) meni, da so za to krivi starši, ker ne želijo 

sodelovati. Dva omenjata otroke s posebnimi potrebami, ki pogosto niso zmožni opraviti te 

obveznosti – očitno ne vesta, kaj pomeni neenakost. Otroci s PP namreč v tem primeru nimajo 

nobene zveze z neenakostjo, po kateri sem spraševala anketirance. Dva sta izpostavila, da sta 

izpostavljanje neenakosti opazila samo pri starejših otrocih, ki se že primerjajo med seboj in 

označijo ali izločajo šibkejše. Eden je omenil, da razlike obstajajo tudi v običajnem življenju in 

temu ne pripisuje prevelike pozornosti.  

Zaskrbljujoče je, da večina vzgojiteljev meni, da PBZ ne povzroča neenakosti v oddelku. Iz 

tega lahko sklepamo, da se ne zavedajo problematike PBZ v predšolskem obdobju; malo je 

namreč verjetno, da imajo v oddelku le take otroke, ki so suvereni v nastopanju in je njihov 

materni jezik slovenski ter prihajajo iz socialno spodbudnega okolja. Opazimo lahko tudi, da 

anketiranci neenakost razumejo samo, če je otrok zavrnjen s strani vrstnikov, ne pa tudi 

neenakosti v smislu SES družine ali izobrazbe staršev. Naj ob tem spomnim na eno temeljnih 

vrednot vzgojno-izobraževalnih institucij, ki je pravičnost. Pravičnost v izobraževanju je tesno 

povezana tudi s pravičnostjo v družbi. Tu predvsem mislimo na enake možnosti izobraževanja 

za vse, česar pa se anketiranci očino sploh ne zavedajo. Poleg tega je načelo enakih možnosti 

tudi eno izmed načel Kurikula za vrtce (1999), ki je temeljni dokument za delo s predšolskimi 

otroki.  

6.1.6. PBZ za otroke, katerih materni jezik ni slovenski 

V slovenskih vrtcih se pogosto zgodi, da imajo v oddelku otroka, čigar materni jezik ni 

slovenski, zato me je zanimalo, ali takim otrokom vzgojitelji prilagodijo izvedbo PBZ. 

Preglednica 6: Kako delo prilagodite otrokom, katerih materni jezik ni slovenski? 

ODGOVOR FREKVENCA (št) ODSTOTKI (%) 

V oddelku ni nobenega 

takega otroka. 

29 46,8 

Enako kot za vse ostale 

otroke. 

7 11,3 

Tem otrokom prilagodim 

izvedbo PBZ. Kako? 

25 40,3 

Ni odgovoril. 1 1,6 

Skupaj: 62 100 
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Približno polovica (29) vprašanih je odgovorila, da v oddelku nimajo takega otroka, kar precej 

(7) pa jih tem otrokom ne pripravi nobene prilagoditve. Preostali, ki imajo v oddelku 

neslovenske otroke (25), prilagodijo izvedbo PBZ: ponudijo možnost obnove zgodbe v 

njihovem maternem jeziku, otroci namesto obnove zgodbo likovno upodobijo. Približno tretjina 

anketiranih tem otrokom ponudi enostavnejša literarna dela – bodisi manj zahtevne slikanice, 

slikanice brez besedila ali pa slikanice z zelo malo besedila in osnovnim besednjakom. En 

anketiranec je napisal, da neslovenskim družinam posveča veliko pozornosti, ker si sebe ne 

predstavlja v tuji državi brati tuja besedila, zato se tudi v vrtcu individualno posveti otrokom in 

jim pomaga pri razumevanju besedila slovenskih slikanic. Eden izmed anketiranih pa je napisal, 

da je deklici ponudil prilagoditev (obnova besedila v maternem jeziku), a tega ni želela. Eden 

na vprašanje ni odgovoril. 

Ob tem se poraja vprašanje, zakaj deklica ni želela obnove predstaviti v lastnem jeziku. Morda 

ni želela biti drugačna kot ostali otroci ali pa ji je bilo nerodno izpostaviti se s svojim jezikom. 

Ob tem se vprašamo, kako poteka medkulturna vzgoja v oddelku, da se deklica ne želi 

izpostaviti s svojim jezikom oz. da ne želi biti drugačna, če pa je vodilo medkulturne vzgoje 

ravno to, da spoznavamo drugačnost in jo cenimo ter da otrokom dovolimo biti drugačni. 

Obstaja sicer možnost, da je deklica želela pokazati, da obvlada slovenski jezik in je zato izbrala 

obnovo v slovenskem jeziku, vendar tudi tu pomislimo, zakaj za to dokazovanje ni izbrala 

kakšne druge dejavnosti in ali morda nima možnosti za to. 

Naslednja tri vprašanja so bila namenjena samo tistim anketirancem, ki so odgovorili, da imajo 

v skupini otroka, čigar materni jezik ni slovenski (32 anketirancev). Najprej sem jih vprašala, 

ali so staršem otrok, katerih materni jezik ni slovenski, posebej razložili pravila PBZ. Le dobra 

polovica (18 oz. 58 %) neslovenskim družinam posveti posebno pozornost pri razlagi navodil 

za opravljanje PBZ. Tisti, ki to storijo, imajo iz odgovorov sodeč tri različne načine, ki se jih 

poslužujejo v približno enakih delih. Tretjina jim navodila pove v njihovem jeziku, tretjina jim 

individualno na pogovornih urah zahteve PBZ razloži še enkrat, zadnja tretjina pa jim svetuje 

izbiro lažjih slikanic z manj besedila. Eden na vprašanje ni odgovoril.  

Naslednje vprašanje se nanaša na opravljene obveznosti PBZ za otroke, katerih materni jezik 

ni slovenski. Več kot polovica vprašanih (18 oz. 58 %) ni opazila nobene povezave med 

uspešnostjo pri PBZ in maternim jezikom. Slaba polovica (14 oz. 42 %) pa je to povezavo 

opazila. Navedli so, da vidijo problem predvsem v slabem razumevanju jezika, nekateri so 
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dodali tudi negotovost pri govorjenju slovenščine ali pa socialni status družine in s tem 

povezano nezanimanje za skupno branje.  

Tu bi bilo smiselno zastaviti vprašanje, kaj so naredili ti vzgojitelji za to, da bi družine pokazale 

večje zanimanje, npr. ali so dobili dovolj jasna navodila, dovolj možnosti, da postavijo 

vprašanja, ali so vzgojiteljice res naredile vse, da bi tem družinam približale družinsko branje. 

Vemo, da družinsko branje ni samo PBZ, ampak se da to staršem predstaviti tudi kot nek 

dogodek, ki povezuje družino in krepi medsebojne vezi, ne pa kot obvezo, ki jo je treba izpolniti 

– s slednjim lahko dosežemo celo obratno, tj. odpor do branja. 

Anketirancem, ki imajo v oddelku neslovenske otroke, sem postavila še vprašanje o njihovem 

stališču do tega, da morajo neslovenske družine brati v slovenskem jeziku in kaj menijo o 

morebitni dvojezični predstavitvi prebranega gradiva. Večina (23 oz. 79 %) jih je naklonjena 

dvojezični predstavitvi, nekateri pa bi dopustili predstavitve v otrokovem maternem jeziku, 

vendar tako, da vzgojiteljica prevaja ostalim otrokom. Eden je izpostavil primer, ko so v vrtec 

povabili mamo otroka (Romunko) in jim je pravljico prebrala v romunščini, da so slišali, kako 

zveni jezik. S tem so spodbudili sodelovanje te družine tudi pri ostalih dejavnostih. Drug 

anketiranec je napisal, da se mu zdi dvojezičnost smiselna na začetku, potem ko otroci že 

obvladajo slovenščino, pa spodbuja branje v slovenščini kot pripravo na šolo. Očitno pri tem ni 

pomislil, da je problem, ker starši teh otrok, ki bi jim morali brati, slovenščine praviloma ne 

obvladajo dobro, kar je tudi po mnenju strokovnjakov (npr. Knafljič, 2003) slaba spodbuda za 

učenje jezika. Trije (10 %) anketiranci so izpostavili, da je pomen bralne značke v spodbujanju 

družinskega branja, pri čemer jezik nima ključne vloge. Dva (6 %) sta predlagala izbiro 

dvojezičnih slikanic, trije (9 %) pa na vprašanje niso odgovorili. 

6.1.7.  Izobrazba staršev in dosežki pri PBZ 

Preglednica 7: Povezava med izobrazbo staršev in uspešnostjo pri PBZ 

ODGOVOR FREKVENCA (št) ODSTOTKI (%) 

Te povezave nisem opazila. 6 9,7 

V nekaj primerih sem 

opazila, da starši z nižjo 

izobrazbo manj pogosto oz. 

manj radi berejo svojim 

otrokom. 

11 17,7 
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Menim, da pri starših, ki 

neradi ali sploh ne berejo 

otrokom za PBZ, ni ključna 

izobrazba, ampak bolj to, 

koliko so se pripravljeni 

ukvarjati s svojim otrokom. 

35 56,5 

Ne morem odgovoriti, ker ne 

spremljam oz. nimam 

podatkov o izobrazbi staršev. 

9 14,5 

Drugo 0 0 

Ni odgovoril. 1 1,6 

Skupaj: 62 100 

 

Več kot polovica (35) vprašanih meni, da pri starših, ki neradi berejo, ni ključna izobrazba, 

ampak to, koliko so se pripravljeni ukvarjati z otrokom. Le petina (11) vprašanih je v svoji 

karieri že opazilo povezavo med izobrazbo staršev in opravljenimi obveznostmi za PBZ, in 

sicer tako, da so otroci manj izobraženih staršev manj uspešni.  

Desetina vprašanih ni nikoli opazila povezave med izobrazbo staršev in uspešnostjo otrok pri 

PBZ, ostali (9) pa nimajo podatkov o izobrazbi staršev.  

6.2. Vzgojitelji, ki izvajajo alternativne metode spodbujanja družinskega 

branja 

Drugi del anketnega vprašalnika je bil namenjen vzgojiteljem, ki pri svojem delu uporabljajo 

drugačne oz. glede na PBZ alternativne oblike spodbujanja družinskega branja. Naj spomnim, 

da te oblike uporablja 10 (14 %) izmed 72 anketirancev v vzorcu.  

Slabi dve tretjini (7 oz. 70 %) teh vzgojiteljev v svojem oddelku uporablja t. i. bralni nahrbtnik 

za spodbujanje družinskega branja, trije (30 %) pa izvajajo naslednje oblike oz. pristope: 

ciciuhec, potobralka in sovica v vrtcu.  

Vzgojitelje sem nato prosila, da na kratko opišejo svoj program. Spodaj prilagam zapise 

vzgojiteljev (zapisi niso lektorirani). 

Bralni nahrbtnik: 
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»V nahrbtniku so tri različne knjige za otroka (2x proza, 1x poezija) in en ali dva strokovna 

članka za starše. Otrok v priložen zvezek kaj nariše ali pa starši napišejo, kako so potekali 

njihovi dnevi z bralnim nahrbtnikom in kaj jim je bilo v njem najbolj všeč. Vsaki družini pustimo 

prosto pot.« 

»Zvezek bralnih doživetij, kamor zapišejo vtise, narišejo ilustracije. Ko otrok prinese nahrbtnik 

nazaj, skupaj v jutranjem krogu predstavi knjigo, ki mu je bila najbolj všeč in ogledamo si 

zvezek doživetij.« 

»Skupaj z nahrbtnikom, v katerem je ena pravljica, jih obišče še lutka oddelka in zvezek za 

zapis, skupaj s starši otroci listajo knjigo, starši jim jo prebirajo, lutka oddelka pa popestri 

vikend. Ob koncu vikenda v zvezek zapišejo vtise. Po želji kaj dorišejo ali nalepijo fotografijo. 

V ponedeljek otrok ob pomoči vzg. pove, kaj je počel z lutko doma, ipd.« 

»Vsak ponedeljek dva otroka neseta domov bralni nahrbtnik. V njem so knjige, slikanice , 

cicidoji primerni njihovi starosti. Ne preverjam opravljane naloge, ampak si jo z otrokom 

skupaj pogledamo, preberemo, seveda če to želi.« 

Ciciuhec: 

Ciciuhec je projekt v okviru Mestna knjižnica Ljubljana. Poteka tako, da starši otrokom 

preberejo knjigo, otrok pa jo v vrtcu predstavi, pri tem ima svobodo odločanja. Lahko 

pripoveduje, riše, poje, pleše … V okviru projekta je vključen tudi obisk knjižnice oziroma je 

za mlajše otroke predviden obisk knjižničarke v oddelku (MK Ljubljana, 2020). 

Vzgojiteljica je o projektu zapisala: »Starši naj bi otroku knjige prebrali in nič drugega, nič ne 

preverjam, ali so to naredili ali ne.« 

Sovica v vrtcu: 

»Otroci ob knjigi pripovedujejo, zraven njih pa sedi sovica. Ob koncu narišejo nekaj iz 

zgodbice.« 

Potobralka: 

»Otrok izbere 1–2 knjigi in jo skupaj z ročno lutko odnese v torbici/potobralki domov. Če želi, 

lahko na list kaj nariše. Nikoli ne preverjamo opravljene naloge, ker tega sploh ne jemljejo kot 

nalogo.« 

Trije anketiranci so napisali, da ne izvajajo ničesar, eden ni odgovoril na vprašanje.  
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Ena izmed vzgojiteljic svojega načina alternativnega spodbujanja branja ni poimenovala, 

opisala pa ga je z naslednjimi besedami: »Otrok prinese svojo knjigo, ko praznuje rojstni dan, 

in ob ilustracijah pripoveduje (pripravijo se doma s starši). Otrokom pripravim ilustracije 

večjega formata, na katerih je veliko dogajanja, nekaj časa jih imajo doma na vidnem mestu in 

ob povratku posamezni otrok opisuje ilustracijo, ki jo je imel doma. Tudi pri tej dejavnosti 

spodbudim starše, da sodelujejo pri tem. Otroci se naučijo eno ali dve deklamaciji ali 

izštevanki, šaljivki, uganki, ki ju deklamirajo ob posebnih priložnostih (npr. kulturni praznik, 

nastop pred starši ...).« 

Zanimalo me je, ali tudi pri alternativnih metodah spodbujanja družinskega branja otrokom za 

opravljene obveznosti vzgojitelji podelijo nagrade. Dve tretjini (7 oz. 70 %) jih je odgovorilo, 

da nagrad ne podeljujejo, trije (30 %) pa so napisali, da otroci za opravljene obveznosti dobijo 

nagrado.  

6.2.1. Mnenje vzgojiteljev o PBZ in alternativnih metodah 

Vzgojitelje, ki pri svojem delu uporabljajo alternativne metode spodbujanja družinskega branja, 

sem prosila, da napišejo, zakaj se jim zdi njihov način boljši od PBZ. Trije (30 %) na vprašanje 

niso odgovorili. Trije (30 %) so napisali, da to počnejo zato, ker imajo taka navodila s strani 

vodstva. Trije (30 %) so napisali, da so alternativne metode izbrali zato, ker imajo mlajše otroke 

in se jim PBZ ne zdi primerna za prvo starostno obdobje. Eden (10 %) je napisal, da pri PBZ 

vidi problem predvsem pri preveliki izpostavljenosti otrok. Po njegovem mnenju ni primerna 

za otroke, ki se ne želijo izpostavljati.  

Vzgojitelje, ki ne izvajajo PBZ v svojem oddelku, sem prosila tudi, da podajo svoje mnenje o 

PBZ v primerjavi z njihovo metodo. Dva (20 %) sta napisala, da PBZ ne poznata in zato ne 

moreta primerjati. Dva (20 %) sta napisala, da ju pri PBZ moti predvsem nagrajevanje. Trije 

(30 %) menijo, da je PBZ prevelika obremenitev za starše, nekatere odvrača že samo ime, bralni 

nahrbtnik je po njihovem prijaznejša izbira. Eden (10 %) izmed vprašanih je podal obsežnejšo 

primerjavo PBZ in bralnega nahrbtnika, ki jo v celoti navajam: 

»PBZ je po mojem mnenju primerna za 3+ otroke, bralni kovček za mlajše. Otrok tudi pri 

bralnem kovčku/nahrbtniku lahko pove pravljico v krogu, vendar pa je vse bolj sproščeno, 

igrivo in osredotočeno na en vikend. Prav tako je pravljica kar kratka, prilagojena otrokom. 

Pomanjkljivost te metode je, da nimajo veliko časa (le 2 dni), da prelistajo pravljico in zapišejo 

vtise, pri bralni znački je tega časa veliko več. So pa tukaj veliko bolj motivirani, saj otrok dobi 

nahrbtnik domov, knjigo za PBZ pa morajo iskati v knjižnici ali kupiti. Pri PBZ smo že imeli 
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družine, ki v celem letu niso prebrali niti ene knjige, tu pa vsaka družina pride vsaj 1x oz. 2x na 

vrsto.« 

Eden (10 %) izmed vprašanih je napisal, da sta prednosti obeh metod v spodbujanju družinskega 

branja in krepitvi družinskih vezi. Eden (10 %) na vprašanje ni odgovoril.  

Zanimalo me je tudi mnenje vzgojiteljev, ki ne izvajajo PBZ, o morebitnih neenakostih v 

oddelku, ki so posledica uporabe njihove alternativne metode za spodbujanje družinskega 

branja. Polovica (5 oz. 50 %) vprašanih meni, da njihova oblika spodbujanja družinskega branja 

ne povzroča neenakosti med otroki v oddelku. Trije (30 %) so pri svojem delu opazili 

neenakosti. Eden izmed njih je napisal, da na to nima vpliva, ker je program zahtevan s strani 

vodstva, drugi pa je napisal, da to opazi predvsem pri zapisih v zvezku, koliko se starši posvetijo 

branju oz. ali opravijo samo, kar je njuno. Dva (20 %) na vprašanje nista odgovorila.  

 

7. Zaključek 

V diplomskem delu sem želela raziskati predvsem, ali predšolska bralna značka spodbuja 

neenakosti v oddelku. Zanimalo me je tudi, ali se vzgojiteljice zavedajo tega oz. kakšno je 

njihovo mnenje o tem. Ker pa se v vrtcih pojavlja kar nekaj alternativnih metod za spodbujanje 

družinskega branja, sem želela izvedeti tudi za morebitne pasti, ki se pojavljajo v teh metodah. 

Izkazalo se je, da je nekaj alternativnih metod podobnih PBZ. Od nje se razlikujejo le v nekaj 

podrobnostih in v poimenovanju. Vendar so žal ravno te podrobnosti problematične, na kar 

opozarjajo kritiki PBZ.  

Glede na to, da je glavni cilj PBZ spodbujanje družinskega branja, bi se morali predvsem 

vprašati, ali ob upoštevanju vseh pravil PBZ ta cilj res dosežemo. Velikokrat se namreč zgodi, 

da je PBZ med starši razumljena bolj kot tekmovanje, kdo bo prvi prebral vsa predvidena 

besedila, in potem, ko opravijo obveznosti, opustijo branje otroku. Torej cilj PBZ v tem primeru 

ni dosežen. Vsekakor bi bilo smiselno najprej preveriti razumevanje PBZ in njenih 

pomanjkljivosti med vzgojitelji. Iz dobljenih odgovorov je namreč razvidno, da se večina sploh 

ne zaveda, kakšne posledice prinaša PBZ. Verjetno bi bilo tudi smiselno usmeriti več truda v 

izobraževanja vzgojiteljev na področju spodbujanja družinskega branja. Tako bi imeli 

vzgojitelji dovolj dobro znanje, da bi lahko staršem približali koncept družinskega branja in za 

to ne bi potrebovali PBZ in njej podobnih metod. Šele ko bodo starši dovolj informirani o 
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pomenu družinskega branja, bi lahko dosegli cilj PBZ, ki je spodbujanje družinskega branja. 

Dokler pa bodo starši mislili, da gre pri PBZ za tekmovanje, smo še daleč od zastavljenega 

cilja.  

Vzgojiteljem sem zastavila vprašanje, s katerim sem želela izvedeti podrobnosti pri izvajanju 

PBZ med vzgojitelji. Presenetil me je odgovor, da so še vedno posamezniki, ki dosežke PBZ 

izpostavljajo na javnih mestih (hodnik, garderoba). S tem spodbujajo tekmovanje med starši in 

nekaterim nedvomno vzbujajo občutek krivde ne glede na razlog, zakaj otrok ni opravil 

obveznosti. Zanimivo je predvsem to, da se te sporne prakse pojavljajo dvajset let za tem, ko 

so strokovnjaki, npr. M. Batistič Zorec in N. Turnšek (2001), začeli opozarjati na 

pomanjkljivosti oz. pasti PBZ. Dve desetletji za tem je PBZ še vedno prisotna v vrtcih. Otroci 

morajo še vedno predstaviti prebrane knjige in za opravljene obveznosti dobijo nagrado. Čeprav 

je leta 2003 v šolske klopi zakorakala zadnja generacija osemletke (zamenjala jo je devetletka, 

ki naj bi omogočala t. i. mehak prehod iz vrtca v šolo in naj bi otrokom omogočala učenje skozi 

igro), pri nas še vedno zasledimo PBZ v vrtcih, ki je izrazito šolsko naravnana. Morda nekateri 

tako razumejo »mehak prehod«, da se v vrtec vpelje čim več dejavnosti, ki so sicer naravnane 

na šolski učni načrt.  

Zanimalo me je, kako se na PBZ odzivajo otroci in starši. Pričakovano so odgovori pokazali, 

da se otroci na PBZ odzivajo različno. Večina vprašanih je napisala, da otroci večinoma radi 

predstavijo prebrano gradivo, posameznikom pa to predstavlja težavo. Tu je treba poudariti, da 

ima PBZ močno zunanjo motivacijo, da opravijo obveznosti. Strokovnjaki so, npr. M. Batistič 

Zorec in N. Turnšek, že leta 2001 opozorili na problematiko nagrajevanja in kaznovanja. V 

večini vrtcev je namreč tako, da nagrado dobijo samo otroci, ki so opravili PBZ. Otroci so radi 

nagrajeni za svoj trud in PBZ jim to nudi. Problem pa se pojavi v vrtcih, kjer vsi otroci dobijo 

nagrado ne glede na to, ali so opravili obveznosti. Otrokom, ki so obveznosti opravili, s tem 

sporočamo, da se trud ne izplača, saj bi nagrado dobili tudi, če se ne bi trudili. Otrokom, ki 

obveznosti niso opravili, damo potrditev, da so lahko nagrajeni tudi, če nič ne naredijo. Pri 

odzivih staršev na PBZ je po mojem mnenju ključnega pomena informiranost o pomenu 

družinskega branja. Zanimivo je, da nihče od anketirancev ni napisal konkretne izkušnje 

oziroma situacije o odzivih staršev, čeprav sem jih za to prosila. Nekateri so napisali, da če s 

strani staršev ni odziva, PBZ opravijo kar sami z otroki v vrtcu. To se mi zdi sicer bolje kot 

otroka pustiti kot »poraženca«, vendar pa s tem ne uresničujemo primarnega cilja PBZ, ki je 

spodbujanje družinskega branja. Nadalje se pojavlja vprašanje, zakaj nekateri starši ne kažejo 
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zanimanja za PBZ. Morda gre za slabo poznavanje pomena družinskega branja, morda nimajo 

časa ali pa otrokom preprosto ne berejo, ker branje zanje nima pomena. 

Ob koncu bi se rada ustavila še pri problematiki neslovenskih družin v povezavi s PBZ. Pri 

mojem diplomskem delu se je izkazalo, da se večina anketiranih vzgojiteljev ne zaveda te 

problematike. Po mojem mnenju nastopi problem že pri poznavanju pojma medkulturne vzgoje. 

Po opisih anketirancev sodeč je večina poskusov, da bi otroci gradivo predstavili v maternem 

jeziku, propadla. Odklonili so jih otroci, kar ima močno sporočilo – predvidevam, da jim je bilo 

neprijetno izpostaviti se in predstaviti svoj materni jezik. Zaskrbljujoče se mi zdi tudi, da je 

nekaj vzgojiteljic napisalo, da tem otrokom ponudijo lažjo literaturo ali slikanice brez besedila. 

To jih po mojem mnenju še dodatno diskriminira in jih celo označi za manj sposobne. Zasledila 

pa sem tudi primer dobre prakse, ko je vzgojiteljica v vrtec povabila mamo Romunko, ki jim je 

pravljico prebrala v romunščini. Otroci so tako slišali, kako jezik zveni. Želela bi si, da bi bilo 

v naših vrtcih več takih primerov, ko se vsi otroci čutijo sprejete ne glede na to, kateri je njihov 

materni jezik, in da se tega ne bi sramovali.  
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