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IZVLEČEK 

Razvoj porajajoče se pismenosti in opismenjevanja je v predšolskem obdobju 

ključnega pomena. Nanj vpliva več različnih dejavnikov. Vzgojitelj lahko že v 

predšolskem obdobju prepozna dejavnike tveganja, ki kažejo na možnost kasnejšega 

razvoja specifičnih učnih težav, ter otroku nudi ustrezno oporo in pomoč. 

Slabo usvojene ali neusvojene predopismenjevalne veščine pogosto nakazujejo 

specifične učne težave, ki se v največji meri pokažejo ob vstopu otroka v šolo. Pogosto 

jih spremlja učni neuspeh, kar lahko negativno vpliva na otroka.  

V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili razvoj predopismenjevalnih 

veščin v predšolskem obdobju, saj različni avtorji (Grginič, 2008; Končnik Goršič in 

Kavkler, 2002; Marjanovič Umek, 2010; Prgić, 2018) ugotavljajo, da te pomembno 

vplivajo na otrokovo opismenjevanje. Slabo razvite predopismenjevalne veščine, kamor 

sodijo vedenje, motorika, jezikovno razumevanje, verbalno izražanje, metakognicija, 

druge kognitivne dejavnosti, predopismenjevanje, predmatematika in druge, lahko 

nakazujejo kasnejši razvoj specifičnih učnih težav.   

V empiričnem delu smo s pomočjo vprašalnika IPDA (Terreni idr., 2011), ki 

vzgojiteljem lahko služi kot pomoč pri odkrivanju področij predopismenjevalnih veščin, 

na katerih lahko ima otrok težave v predšolskem obdobju, ugotovili, koliko otrok kaže 

odstopanja na posameznih področjih. Želeli smo ugotoviti, ali se kažejo razlike med 

deklicami in dečki na področju predopismenjevalnih veščin ter ali so odstopanja med 

posameznimi področji predopismenjevalnih veščin. V vzorec je bilo vključenih 65 otrok 

kranjskih vrtcev, starih 5–6 let. 

Ugotovili smo, da imajo štirje otroci (6,2 %) največ možnosti za kasnejši razvoj 

specifičnih učnih težav. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da na področju 

predopismenjevalnih veščin ni razlik med deklicami in dečki, odstopanja pa se kažejo 

med posameznimi področji predopismenjevalnih veščin.  

Ključne besede: predšolski otrok, predopismenjevalne veščine, zgodnje 

odkrivanje, vprašalnik za oceno predopismenjevalnih veščin. 

 





 

ABSTRACT 

The development of emerging literacy is crucial in the pre-school period. It is 

influenced by several different factors. Already in the pre-school period, the educator 

can identify risk factors that indicate the possibility of later development of specific 

learning difficulties and offer the child appropriate support and assistance. 

Poorly acquired or unfamiliar pre-literacy skills often indicate specific learning 

difficulties, which are most evident when a child enters school. They are often 

accompanied by learning failure, which can negatively affect the child. 

In the theoretical part of the thesis, I wrote about the development of pre-literacy 

skills in the preschool period. Various authors (Grginič, 2008, Končnik Goršič, Kavkler, 

2002, Marjanovič Umek, 2010, Prgić, 2018 and others) find that they have a significant 

impact on children's literacy. Poorly developed pre-literacy skills, including: behavior, 

motor skills, language comprehension, verbal expression, metacognition, other 

cognitive activities, pre-literacy, pre-mathematics, etc., may indicate the later 

development of specific learning difficulties. 

In the empirical part, I found out how many children show deviations in individual 

areas with the help of the IPDA questionnaire (Terreni, Tretti, et al., 2011), which can 

help educators to identify areas of pre-literacy skills in which a child may have 

problems in preschool. I wanted to find out whether there are differences between girls 

and boys in the field of pre-literacy skills and whether there are deviations between 

individual areas of pre-literacy skills. The sample included 65 children from Kranj 

kindergartens aged 5-6 years. 

I found that 4 children (6.2%) have the highest chances of developing specific 

learning difficulties later. The results of the research also showed that there are no 

differences between girls and boys in the field of pre-literacy skills, but there are 

discrepancies between individual areas of pre-literacy skills. 

Key words: preschool child, pre-literacy skills, early detection, pre-literacy skills 

assessment questionnaire. 
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1 UVOD 

»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno« (Antoine Jean-

Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry). 

Strokovni delavci, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu in delajo z 

otroki, morajo videti otroka, prepoznati njegova močna in šibka področja, ga spodbujati, 

krepiti in razvijati področja z vnaprej pripravljenimi dejavnostmi in določenimi cilji, saj s 

tem pripomorejo k njegovemu optimalnemu razvoju. 

Znano je, da ima razvoj otrokove zgodnje pismenosti pomemben vpliv na poznejšo 

učno uspešnost v šoli. Nanj močno vplivata družina in okolje. Že v zgodnjih letih se 

otrok v vsakdanjem življenju srečuje s pisnim jezikom. V raznih knjigah, napisih na 

znakih, v izložbah, na televiziji spoznava in zaznava črke abecede. Razvoj zgodnje 

pismenosti ima pomemben vpliv na poznejšo učno uspešnost v šoli, zato je že v 

predšolskem obdobju treba nameniti več časa porajajoči se pismenosti, tako v vrtcu kot 

v družini. Razvijamo jo z jezikovnimi dejavnostmi, predopismenjevanjem, govorjenjem 

(verbalnim izražanjem), poslušanjem, branjem in pisanjem (Grginič, 2008). Hkrati jo 

razvijamo tudi z ostalimi področji. Z različnimi kognitivnimi dejavnostmi in metakognicijo 

urimo otrokov spomin in orientacijo. V kurikulumu je predpisalna spretnost povezana s 

področjem gibanja, v katerem sta zapisana dva cilja: razvijanje prstne spretnosti – fine 

motorike in razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

Nekateri otroci proti koncu petega leta že dosežejo stopnjo začetne pismenosti. Pri 

ostalih pa se ta razvije z vstopom v šolo. Da dosežemo optimalen otrokov razvoj na 

področju predopismenjevanja, ga moramo celostno vključiti v dejavnosti, kjer bo imel 

možnost aktivnega sodelovanja. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Pismenost 

»Pojem pismenost (angl. literacy) izvira iz latinske besede litteratus, kar označuje 

'človeka, ki se uči'« (Pečjak, 2012, str.11). To je pojem, za katerega velja več definicij. 

Prav tako obstaja več vrst pismenosti: pismenost odraslih, akademska pismenost, 

osnovna pismenost, pismenost okolja, kulturna pismenost, računalniška pismenost, 

družinska pismenost, bralna pismenost, preživetvena pismenost itd. (Pečjak, 2012). 

Cencič (2000, v Grginič, 2006) opisuje pismenost kot zapleteno, sestavljeno in 

povezano dejanje, kot proces, v katerega spadata ne le branje in pisanje, temveč tudi 

govorjenje in poslušanje. 

Lankshear (1999, v Grginič, 2006) pravi, da lahko, zgodovinsko gledano, v razvoju 

pismenosti prepoznamo tri različna obdobja pismenosti. Prvo obdobje se je začelo v 

60. letih preteklega stoletja in je trajalo do začetka 70. let. Stone (1969), Cipolla (1969) 

in Schofield (1968) so raziskovali splošno pismenost v različnih starostnih obdobjih. 

Drugo obdobje proučevanja pismenosti se je začelo sredi 70. let in se končalo na 

začetku 90. let preteklega stoletja. Johansson (1977), Lockridge (1974), Houston 

(1983, 1985), Cressy (1980) in Graff (1979) so v tem času poudarjali in raziskovali 

pojave različnih stopenj pismenosti znotraj posameznih skupin prebivalstva. Ugotavljali 

so, koliko vpliva imajo različni socialni in ekonomski dejavniki na pismenost. V tretjem 

obdobju, ki se je začelo v začetku 90. let preteklega stoletja, so raziskovalci nadaljevali 

s kvantitativnim raziskovanjem pismenosti. Primerjali so razne mednarodne študije s 

področja pismenosti od mlajših učencev do odraslih. Predvsem so proučevali 

pismenost glede na socialno pripadnost, kulturo, okolje in spol. 

V definiciji, ki je zapisana v Enciklopediji Slovenije (1994, v Pečjak, 2012, str. 14), 

je navedeno, da sodobni pomen besede pismenost vključuje sposobnost branja in 

pisanja na ravni, ki posamezniku omogoča delovanje v družbi in uspešno pisno 

sporazumevanje. 

2.2 Opismenjevanje 

»Opismenjevanje je proces, v katerem se posameznik usposobi za branje in 

pisanje najrazličnejših besedil, si z njimi v vsakdanjem življenju pomaga in jih zna 

uporabljati« ( Zrimšek, 2003, str. 7). 

Razvija se vse življenje in se začne že pred spoznavanjem črk in učenjem branja 

ter pisanja. Znano je, da izkušnje in znanje, ki jih otrok pridobi v predšolskem obdobju, 

pospešijo in skrajšajo potek opismenjevanja (Knaflič, 2009). 



Maček, Tanja (2022): Predopismenjevalne veščine pri predšolskih otrocih. Diplomsko delo. Ljubljana: Pef. 

3 

Psiholingvisti opisujejo proces opismenjevanja kot naraven jezikovni razvoj, med 

tem ko se kognitivni psihologi s to trditvijo ne strinjajo, saj pisni jezik zahteva višjo 

raven metajezikovnih sposobnosti. Pravijo, da se je treba za pisno sporazumevanje  

zavedati oblike glasov in besed kot enot, saj je človekov jezikovni in govorni aparat 

programiran za zaporedno predelovanje slušne informacije (Magajna, 1994, v Zrimšek, 

2003). 

Začetno opismenjevanje otroka pripravi na branje, pisanje, utrjevanje črk in urjenje 

ter razvijanje tehnike branja in pisanja (Zrimšek, 2003). 

Otrok se seznanja s tiskano besedo v okolju, odkriva pismenost v vsakdanjem 

življenju in oblikuje strategije še pred formalnim opismenjevanjem v šoli (Teale in 

Sulzby, 1986; Labbo in Teale, 1997, v Grginič, 2006). Temu pravimo koncept 

porajajoče se pismenosti. V preglednici 1 so prikazani kazalci razvoja zgodnje 

pismenosti, ki se deli na porajajočo se, začetno in prehodno pismenost, o katerih 

spregovorimo v nadaljevanju. 

Preglednica 1: Kazalci razvoja zgodnje pismenosti (Barone idr., 2005, v Pečjak, 2012, 

str. 46) 

Stopnja Branje Pisanje Poznavanje besed 

Porajajoča se 

pismenost 

Nima predstave o 

besedi. 

Pretvarja se, da 

bere. 

Zapomni si znana 

besedila. 

Ko ga vprašamo o 

tem, kaj je prebral, 

lahko navede sicer 

posamezne delčke, 

ne obnovi pa 

vsebine. 

Pretvarja se, da 

piše. Prepozna 

razliko med sliko in 

pisavo oz. zapisom. 

Čečkanje.  

Za pisanje besed 

uporablja slučajno 

izbrane črke ali 

številke ali le 

začetne soglasnike. 

Začetna 

pismenost 

Ima predstavo o 

besedi. 

Bere besedo za 

besedo. 

Piše črko za črko. 

Piše počasi, vendar 

druge osebe lahko 

preberejo, kaj je 

Premakne se od 

uporabe začetnih in 

končnih soglasnikov 

in začne v 
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Stopnja Branje Pisanje Poznavanje besed 

Tudi pri tihem 

branju vokalizira 

(bere polglasno, 

šepetaje itd.). 

Če ga vprašamo, 

kaj je prebral, 

najbolj pogosto 

ponovi prebrano z 

istimi besedami. 

napisal. 

Ne piše veliko 

(besedila). 

enozložne besede 

vključevati tudi 

samoglasnike (npr. 

PEK). 

Prehodna 

pismenost 

Bere tiho. 

Bere tekoče; 

pogosteje kot 

besedo za besedo 

bere skupine 

besed. 

Če ga vprašamo, 

kaj je prebral, lahko 

dobesedno obnovi, 

povzame vsebino s 

svojimi besedami 

ali pove lasten 

odnos do 

prebranega. 

Piše lahko besedo 

za besedo in 

posamezne skupine 

besed. 

Piše hitreje in 

napiše več oz. 

daljše besedilo. 

V procesu pisanja 

se lahko usmeri na 

pomen povedi in ne 

le na zapis 

posameznih besed. 

Ima predstavo o 

natančni izgovorjavi 

in zapisu večine 

besed. Težave 

lahko ima z 

zapisovanjem 

daljših, manj znanih 

besed. 

Prepoznava, da se 

določene besede 

zapišejo drugače, 

kot se izgovorijo 

(npr. avto in ne 

auto, metulj in ne 

metul). 

 

2.2.1 Porajajoča se pismenost 

Sodobna pojmovanja o porajajoči se pismenosti so umeščena v sociokulturne in 

socioekološke teorije o razvoju otrok. Te obravnavajo različna področja, ki vplivajo na 

razvoj pismenosti otrok. Obravnavajo kulturo, jezik, socialne interakcije, formalno in 

neformalno poučevanje in učenje, vpliv različnih socialnih kontekstov, ki so ključni 

dejavniki spoznavnega čustvenega, socialnega in gibalnega razvoja otrok v vseh 

starostnih obdobjih (Marjanovič Umek, 2006). 
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Za stopnjo porajajoče se pismenosti je najbolj značilno otrokovo pretvarjanje 

branja in pisanja (Pečjak, 2012). Izraz porajajoča se pismenost je prvič uporabila Clay 

leta 1966 v svoji doktorski disertaciji (Grginič, 2006). V tem obdobju otrok spoznava 

pismenost na zelo globalen način. Zanimata ga sredina in konec zgodbe. V tem 

obdobju otrok spoznava knjigo, tisk in ilustracijo (Pečjak, 2012). Otrok ne zna obnoviti 

celotne vsebine prebranega, zapomni pa si znana besedila. Nima predstave o besedi. 

Za zapis besed in matematičnih števil uporablja slučajno izbrane črke ali številke. 

Prepozna razliko med pisavo in sliko oziroma zapisom (Barone idr., v Pečjak, 2012). 

V tem obdobju otrok ne pozna odnosa med črkami in glasovi. Pretvarja se, da 

piše, vendar povsem slučajno na papir postavlja znake, črke, številke, ki jih zna 

prebrati le sam. V obdobju porajajoče se pismenosti je sposoben preslikati določene 

besede, ki so zapisane v knjigi ali na papirju, vendar pogosto naredi napake (izpušča 

ali obrača črke). Otrok na tej stopnji nikoli ne zapiše vseh črk v določeni besedi 

(Pečjak, 2012). 

Na  uspešno kasnejše učenje branja in pisanja vplivajo različni elementi. Grginič 

(2008, str. 11–12) je zapisala naslednje elemente: 

– koncept tiska (prepoznavanje tiska v okolju, poznavanje pravil branja, npr. od 

leve proti desni, od zgoraj navzdol, zavedanje, da imata tisk in branje smisel v 

vsakdanjem življenju, otrokova sposobnost ločevanja tiska in slik itd.); 

– otrok razlikuje prvo in zadnjo stran knjige, loči besedilo od slike, prepozna 

naslov, razume, da so simboli v knjigah črke, itd.; 

– razume, da se izgovorjene besede lahko zapiše in ponovno prebere, delno se 

zave abecednega principa (posameznim glasovom pripadajo določene črke); 

– fonološko zavedanje (otrok razločuje glasovne elemente v besedah in je 

zmožen ločiti podobnosti in razlike med temi elementi, npr. rime, glasovi, zlogi 

itd.); 

– znanje o črkovno-glasovni skladnosti (otrok zna uskladiti črke z glasovnimi 

enotami in s tem odkrije asociativno zvezo med glasom in črko, tudi kadar 

besede ne pozna); 

– grafično zavedanje (otrok razloči podobne črke in besede, njegova pozornost 

je usmerjena h grafičnim značilnostim tiskanih črk in besed. 

V spodbudnem okolju lahko otrok že v predšolskem obdobju razvije bralno 

zmožnost (prav tam, str. 12). 
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Miller (1996, v Grginič, 2006) pravi, da porajajoča se pismenost izhaja iz 

porajajočega se branja. Clay (1966, v Grginič, 2006) navaja, da je za uspešno 

razvijanje otrokovih bralnih sposobnosti pomembno, da otrokom že v zgodnjem 

obdobju beremo knjige, pravljice s pomembnimi besedili. Upoštevati moramo, da se 

pripravljenost za branje ne pojavi v danem trenutku in da je otrokova pripravljenost za 

branje povezana z njegovim prostovoljnim branjem. 

Sulzby (1999, v Grginič, 2006) porajajočo se pisanje definira kot pisalno vedenje 

mlajših otrok, preden se razvije formalna pismenost. Miller (1994, v Zrimšek, 2003) za 

izraz »bralna pripravljenost« uporablja izraz pojavljajoča se pismenost. Pri tem gre za 

odkrivanje in opredelitev tega, kar otroci v predšolskem obdobju že poznajo in vedo o 

pismenosti. Spretnosti branja in pisanja se pojavljajo postopno, brez formalnega 

poučevanja v predšolskem obdobju. Če ima otrok spodbudno pismeno okolje, se že 

zelo zgodaj zaveda in uči o pismenost. Nanjo močno vplivajo interakcije med odraslo 

osebo in otrokom, bogato okolje z raznimi simboli in način poučevanja otrok s strani 

odrasle osebe (Marjanovič Umek, 2010).   

2.2.2 Začetna pismenost 

Za otroka, ki razume, da ima vsaka črka svoj glas (abecedno načelo), in je zmožen 

povezati posamezne črke z glasovi, te pa v besedo, lahko rečemo, da je na stopnji 

začetne pismenosti (Pečjak, 2012). S tem se strinja Chall (1983, v Pečjak, 1012), ki 

opisuje otroke, začetne bralce in pisalce kot takšne, ki so »zlomili« jezikovno kodo. 

Tukaj gre za tri značilnosti branja. Otrok bere glasno, saj mora slišati besede, kar 

mu pomaga dekodirati, pretvoriti črke v glas in razumeti prebrano. Pri branju si pomaga 

s prstom, s katerim kaže tisto besedo, ki jo bere. Branje ni tekoče, ni izrazno in bere 

besedo za besedo. Otroci na stopnji začetne pismenosti večino miselne energije 

porabijo za prepoznavanje besed (Pečjak, 2012). 

Podobno kot Pečjak ugotavlja tudi Kuhn (2003, v Pečjak, 2012), ki pravi, da branje 

začetnih bralcev običajno ni tekoče in da otroci poskušajo besede večkrat prebrati, 

preden jim zares uspe. 

Na tej stopnji lahko otrokov zapis preberejo tudi drugi. Otroci zapisujejo vse črke, 

tudi samoglasnike, in s tem zajamejo celostno fonemsko podobo besede (Pečjak, 

2012). 

2.2.3 Prehodna pismenost 

Prehodna pismenost se začne ob vstopu v šolo, ko otrok razvije bolj tekoče branje 

in pisanje (Skubic, 2013). Za to stopnjo je značilno, da učenec lahko bere tiho in 
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tekoče. Prav tako je tudi pisanje hitrejše kot pri začetnikih. Na tej stopnji učenec bere 

tiho brez prisotnosti subvokalizacije, ne bere besede za besedo, ampak tekoče in 

razume prebrano. Zmožen je pripovedovati o vsebini prebranega in zna opisati osebni 

odnos do besedila ter ga kritično ovrednotiti. Besedilo zna dekodirati in ga hkrati globje 

razumeti (Pečjak, 2010). 

Pri pisanju je besedilo daljše, saj je otrok zmožen zapisati celotne misli in vključiti 

več idej. Težave se lahko pojavijo pri zapisu daljših, njemu manj znanih besed. Pri 

zapisu je zmožen upoštevati nekatera pravila (npr. velika začetnica na začetku stavka 

in ločilo na koncu stavka) (prav tam).  

2.2.4 Družinska pismenost 

Otrokovi prvi učitelji so starši in družinski člani, zato imajo velik vpliv na njegov 

razvoj predšolske pismenosti. Izkušnje, ki jih otrok pridobiva že od rojstva naprej, 

vplivajo na pismenost, ki jo otrok razvija (Grginič, 2008). 

Knaflič (2009) opisuje družinsko pismenost kot pismenost, ki zajema vse 

dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in se nanašajo na pismenost. V domačem okolju 

se večinoma ocenjuje glede na pogostost in kakovost branja otroku ter dejavnosti, ki ga 

pripravljajo na učenje kasnejšega branja in pisanja. Družinam, kjer ne berejo pogosto 

oziroma berejo malo, se pripisuje mnenje, da se pri njih izobrazba ne uvršča med 

vrednote. V teh časih vemo, da je med njimi nekaj družin, ki izobraževanje cenijo in v 

njem vidijo izhod iz revščine za svoje otroke, vendar jim življenjske okoliščine ne 

dopuščajo, da bi otrokom lahko zagotovili boljšo pripravljenost za šolanje. Družinska 

pismenost se oblikuje tudi glede na kulturo družine. V različnih kulturnih okoljih so 

dejavnosti, povezane s pismenostjo, različne. Ponekod branje velja za vrednoto, 

medtem ko nekje drugje velja za izgubo časa (Knaflič, 2009). 

Grginič (2006) definira družinsko pismenost kot koncept, ki vključuje izobraževalne 

dejavnosti spontano med vsakodnevnimi dogodki doma in v družini. 

Teale (1986, v Grginič, 2006) meni, da je najpomembnejša značilnost družinske 

pismenosti, da ima otrok možnost opazovati druge, medtem ko uporabljajo pisni jezik, 

da ima možnost prek neodvisnih situacij raziskovati pisni jezik in da družina skupaj 

sodeluje v dnevnih dogodkih. 

Leichter (1984, v Grginič, 2006) navaja tri načine vpliva družine na otrokov razvoj 

pismenosti: 
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1. Medsebojno sodelovanje zajema vse izkušnje v povezavi s pisanjem in 

branjem, ki jih otrok pridobiva v družinskem okolju (voščilnice, nakupovalni 

seznami, pisma ipd.). 

2. Fizično okolje zajema pripomočke za sporazumevanje in pisne vire, ki jih 

uporabljajo v družini. Otrok veliko pridobi v takšnem domu, kjer uporabljajo 

veliko pisnega materiala. To pomeni, da se knjige nahajajo vsepovsod in imajo 

otroci do njih neomejen dostop. Ponujene so jim magnetne črke, didaktične 

igre, revije, časopisi, tudi računalnik, ki spodbuja otrokov razvoj pismenosti. 

Pomembni so tudi obiski knjižnic in izposoja knjig v kombinaciji z zvočnimi 

posnetki. 

3. Čustvena in motivacijska klima v družini pomembno vplivata na otrokov razvoj 

pismenosti. Bistveno je, kakšen odnos imajo starši do pismenosti in kakšna so 

njihova pričakovanja do otrokovih dosežkov na področju pismenosti. 

Raziskave so pokazale, da številne družinske dejavnosti (branje knjig, spremljanje 

napisov, pogovori o knjigah itd.) v predšolskem obdobju vplivajo na otrokov šolski 

uspeh, predvsem na branje in pisanje ter govorne zmožnosti (Grginič, 2008). 

Teale (1984, v Grginič, 2008) pravi, da so raziskovalci, ki so ugotavljali, kakšna je 

praksa s pismenostjo v družinah otrok, ki so se naučili brati in pisati, preden so vstopili 

v šolo, prišli do naslednjih ugotovitev: 

– odrasli so otrokom brali veliko knjig, 

– knjižnico so obiskovali skupaj z otrokom, 

– starši so kupovali ali si izposojali knjige zase in za otroke, 

– branje in pisanje sta bila pomembna aktivnost v družini, 

– doma so imeli veliko knjig in pisnega materiala, 

– vsi otroci so imeli veliko stikov s pisanim in tiskanim besedilom, 

– že zelo zgodaj so spoznali, se naučili, da obstaja povezava med zapisano in 

izgovorjeno besedo, 

– vsi so pogosto slišali kompleksno rabo jezika, brano in govorjeno. 

Knaflič (2009) navaja, da je družinska pismenost izraz za izobraževalni pristop, ki 

obravnava družino kot enoto za učenje, saj je družina otrokova prva, temeljna, vzgojna 

in izobraževalna enota. 
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2.2.5 Opismenjevanje v vrtcu 

Pomembno je, da se proces predopismenjevanja začne že v vrtcu, česar so se 

zavedali tudi avtorji Kurikula za vrtce (1999), ki so definirali načela in cilje vzgoje v 

vrtcu. V njem je zapisano, da mora vzgojitelj pri načrtovanju opismenjevanja obvezno 

upoštevati splošna načela, še posebno načela spoštovanja, zasebnosti in intimnosti, 

demokratičnosti in pluralizma, omogočanje izbire, upoštevanje različnosti med otroki in 

drugačnosti, načelo multikulturalizma in načelo enakih možnosti. 

Štiri jezikovne dejavnosti v vrtcu se delijo na naslednje skupine: književna vzgoja, 

govorna vzgoja, knjižna vzgoja kot del informacijskega opismenjevanja in 

predopismenjevanje. Te dejavnosti se med seboj tesno prepletajo in jih ne smemo 

ločevati. Vzgojiteljica naj bi otrokom brala raznoliko izbrano literaturo, pripovedovala ali 

predvajala avdio- in videokasete z raznovrstnimi literarnimi besedili, primernimi otrokovi 

starosti, jih spodbujala k pripovedovanju zgodb, igranju dramskih, lutkovnih iger, k 

izražanju itd. Prek takšnih dejavnosti se otrok seznanja s konceptom tiska, spoznava 

simbole, pridobiva besedni zaklad itd. (Kranjc, 2001). 

Grginič (2008) navaja nekaj osnovnih principov, ki so zapisani v Kurikulumu za 

vrtce (1999) in naj bi jih vzgojitelji upoštevali pri svojem delu v vrtcu: 

1. Izkušnje s pismenostjo so del vsakodnevnega otrokovega življenja in aktivnosti 

v vrtcu. Vzgojitelj naj v vrtcu ustvari takšno okolje in priložnosti, da bodo otroci 

oblikovali resnično željo po branju in pisanju, ki kasneje vodi k učenju branja in 

pisanja. Otrok, ki živi v okolju, kjer sta branje in pisanje del vsakdana, bo 

prevzel vedenje, značilno za takšno okolje. 

2. Otroci so aktivni udeleženci učnega procesa ter graditelji lastnega znanja in 

učnih strategij. Vzgojiteljeva naloga je, da omogoči otrokom, da lahko 

preizkušajo pismenost v funkcionalnih okoliščinah. Otroke spodbuja k 

sodelovanju npr. v vrtčevski knjižnici, jim priskrbi naloge, ki otrokom pomagajo 

pri preizkušanju posamezne bralne in pisalne strategije, spodbuja jih k 

skupnemu pisalnemu projektu in jim posreduje znanje o branju in pisanju. Prek 

takšnih izkušenj bodo lahko razvijali lastne učne strategije. 

3. Vzgojiteljeva in starševska naloga ni le, da čakajo, da se otrok sam uči v danih 

okoliščinah, temveč ga morajo spodbujati in podpirati pri razvoju. Z otrokom 

morajo sodelovati in mu pomagati pri učenju. 
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4. Vzgojitelji morajo biti fleksibilni pri načrtovanju in vrstah dejavnosti. Prav tako 

naj bi prilagajali program in otrokom tako omogočili napredek na posameznih 

področjih pismenosti v časovno neomejenem roku. 

5. Štiri jezikovne dejavnosti, govorjenje, poslušanje, branje in pisanje, so v 

povezavi s pismenostjo močno prepletene, zato je treba otroku omogočiti  

pridobivanje izkušenj z vseh štirih področij. To potrjujejo tudi kurikulum in 

številne raziskave. Otroci ob pisanju hkrati berejo in obratno. Izkušnje s 

pisanjem se povezujejo z otrokovim razvojem slušnih sposobnosti, 

prepoznavanja in razločevanja glasov. 

2.3 Področja, ki vplivajo na razvoj predopismenjevalnih veščin 

Različni avtorji različno opredeljujejo področja, ki pomembno vplivajo na razvoj 

predopismenjevalnih veščin. Italijanski avtorji vprašalnika IPDA (Terreni, Tretti, 

Corcella, Cornoldi in Tressoldi, 2011), ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju učnih 

težav, pravijo, da so pomembna področja, ki vplivajo na razvoj predopismenjevalnih 

veščin, naslednja: vedenje, motorika, jezikovno razumevanje, verbalno izražanje, 

metakognicija, druge kognitivne dejavnosti, predopismenjevanje in predmatematika. 

Logar (2011) trdi, da je predšolsko obdobje najpomembnejše obdobje v življenju, 

saj se otroci v tem obdobju naučijo osnovnih spretnostih na vseh področjih, posebno 

na področju govora in komunikacije. Z njim se strinja Zrimšek (2003), ki pravi, da  

pripravo na opismenjevanje imenujemo predopismenjevanje.  

V Kurikulumu za vrtce je zapisano, da je razvoj predpisalnih veščin povezan s 

področjem drobnogibalnih spretnosti. Pri tem sta pomembna dva cilja: razvijanje 

prstnih spretnosti in razvijanje koordinacije (skladnosti gibanja). Za razvoj vidno-

gibalnih aktivnosti mora otrok razviti sposobnost vidnega zaznavanja. 

V projektu družinskega branja so ugotovili, da na predopismenjevalne spretnosti 

vplivajo predvsem koncept tiska, jezikovno razumevanje, fonološko zavedanje ter 

besedno branje in pisanje. Z razvijanjem predbralnih in predpisalnih spretnosti v 

predšolskem obdobju vplivamo na boljši razvoj otrokove predšolske pismenosti, kar se 

kaže tudi kasneje pri učnem uspehu v šoli (Grginič, 2005). 

2.3.1 Vedenje 

Družina je ena izmed najpomembnejših skupin, ki jim posameznik v svojem 

življenju pripada. Otroku lahko nudi pripadnost, varnost, doživljanje sprejetosti, 

zadovoljevanje čustvenih in ostalih potreb, ki jih mora zadovoljiti za optimalen razvoj. 

Vsem družinam pa ne uspe otroku zagotoviti takšnega prostora, v katerem bi se lahko 
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osebnostno optimalno razvijal. Prav zaradi tega lahko pride do težav otroka na 

področju vedenja, čustvovanja in socialne integracije (Bešter, Kožar Tratnik, Breznik in 

Dolinar, 2019).  

Gostečnik (2010, v Sternad, 2012) pravi, da družina deluje kot kibernetski sistem, 

zato osredotočanje na posameznega otroka ne prinaša koristi in sprememb, ki jih 

strokovni delavec pričakuje ob podpori za premagovanje težav otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. 

Vzgojitelj lahko prepozna znake pri otroku; to so težave s koncentracijo, 

raztresenost, nihanje v razpoloženju in storilnosti, impulzivnost ter prekomerna 

aktivnost. Za otroke, ki imajo te težave, uporabljamo izraz hiperkinetična motnja. 

Težave lahko imajo na različnih področjih pozornosti. Težko vzdržujejo pozornost, v igri 

hitro menjajo aktivnosti, se naveličajo in ne zmorejo dlje časa sedeti pri miru, težko 

prepoznajo, kaj je v določenem trenutku pomembno in na kaj se morajo osredotočiti. 

Njihova pozornost lahko bega od učiteljice do slike na steni, hrupa, ki se sliši s ceste, 

itd. Zelo hitro se nepremišljeno odzivajo, ne zmorejo počakati, da pridejo na vrsto, 

želijo biti vedno prvi, težko se držijo pravil iger itd. S pravočasno prepoznavo motnje in 

sodelovanjem s starši se lahko v veliki meri prepreči težave oziroma se lažje shaja z 

njimi (Rotvejn Pajič, v Končnik Goršič in Kavkler, 2002). 

2.3.2 Motorika 

»Gibalni ali motorični razvoj pomeni vedno boljši nadzor gibanja mišic. Gibanje je 

ena od pomembnih otrokovih potreb, saj prek gibanja spoznava okolico in samega 

sebe, kar je pomembno za napredek duševnega razvoja« (Nemec in Kranjc, 2011, str. 

48). 

Začetni razvoj motorike poteka v cefalo-kavdalni smeri, pri čemer otrok najprej 

nadzira gibanje glave, sledi nadziranje trupa in rok ter nazadnje nog. Otrok lahko 

najprej nadzira gibanje tistih delov telesa, ki so bliže hrbtenici, šele kasneje bolj 

oddaljenih.  Govorimo o proksimo-distalni smeri (Pišot in Planinšec, 2005). 

Gallahue in Ozmun sta motorični razvoj razdelila na štiri stopnje (Gallahue in 

Ozmun, 1998, v Pišot in Planinšec, 2005): 

1.  refleksna gibalna stopnja (prenatalno obdobje – 1. leto), 

2.  začetna gibalna stopnja (od rojstva do 2. leta), 

3.  temeljna gibalna stopnja (od 2. leta do 7. leta), 

4.  specializirana gibalna stopnja ( od 7. leta naprej). 
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Do četrtega leta je otrokovo gibanje dovolj usklajeno, da lahko ocenimo njegovo 

zrelost. Postane samostojen pri oblačenju, hranjenju, umivanju. Samostojno išče nova 

gibanja, se jih hitro nauči in spreminja ter utrjuje tiste gibe, ki se jih je naučil na prejšnji 

razvojni stopnji (Kremžar, 1979).  

Predšolski otroci in otroci v zgodnjem šolskem obdobju imajo motorični razvoj na 

temeljni gibalni stopnji. Zanj je značilno, da je otrokovo gibanje učinkovitejše in bolj 

usklajeno. Izvajanje gibalnih spretnosti postaja vedno bolj povezano (Pišot in 

Planinšec, 2005). 

Razvoj grafomotorike je tesno povezan s fino motoriko, to pomeni z vsako fino 

obliko namenske dejavnosti prstov. Sem spadajo dejavnosti: rezanje s škarjami, 

razgibavanje, makrografija (risanje z roko v zraku), barvanje, izdelovanje majhnih 

okraskov, prosto risanje, sestavljanje lego kock, oblikovanje iz plastelina in še mnoge 

druge dejavnosti, ki zahtevajo aktivno delo rok in prstov (Regvar, 1990). S pomočjo 

grafomotoričnih vaj otrok vadi pravilno držo telesa, roke in pisala. Med izvajanjem 

grafomotoričnih vaj lahko ugotovimo, ali je otrok levičar ali desničar, in s temi vajami 

zmanjšamo razvojni primanjkljaj na tem področju (Zrimšek, 2003). 

Pri otroku, ki ima moteno fino motoriko, se to izraža in kaže na področju 

grafomotorike. Otrok nima razvitega krožnega gibanja, težko oblikuje krožne gibe, ima 

okorno roko in posledično je pri pisanju ne premika v desno stran. Zaradi nerazvitega 

pincetnega prijema pisala ne zmore držati pravilno (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

Groba motorika vključuje motorične spretnosti ali pa kombinacije motoričnih 

spretnosti različnih velikih telesnih mišic. Gibalne motorične sposobnosti so 

sposobnosti, ki človeku omogočajo gibalno izraznost pri vsakodnevnih opravilih, pri 

športnih dejavnostih ali pri delu. Najpomembnejše gibalne sposobnosti so: gibljivost, 

mišična moč, koordinacija, ravnotežje, hitrost/agilnost ter srčno-žilna in mišična 

vzdržljivost (Pristotnik, 1999, v Škof, 2010). 

Otrok, ki ima slabše razvito grobo motoriko, ima največ težav pri ravnotežju 

(vožnja s kolesom, rolanje, kadar stoji na eni nogi). Navadno jih označijo za nerodne in 

nespretne. Težave jim povzročajo naravne oblike gibanja, kar kaže na oslabljeno 

koordinacijo (Kremžar, 1978). 

2.3.3 Jezikovno obdobje in razumevanje 

Jezikovni govor označujemo s prvo besedo, ki je skupina glasov, ki jih otrok 

izgovori in imajo pomen.  
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Večina otrok izgovori prvo besedo v starosti med 12. in 20. mesecem (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2004a; Tomasello in Bates, 2001, v Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). 

Otrokove prve besede se najpogosteje navezujejo na predmete iz okolja, v 

katerem živi, npr. ata, mama, kuža, žlica itd. Na začetni stopnji govora otrok uporablja 

nekatere preproste izjave, s katerimi starše oziroma odraslo osebo prosi za pomoč, 

npr. gor, daj, ven, ja in ne (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001, v Marjanovič-Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006). 

S tem se strinja Marjanovič Umek (1990), ki pravi, da med otroki obstaja velika 

podobnost, če jih primerjamo po prvih 50 besedah, ki jih uporabljajo. Uporabljajo 

besede za vozila, npr. vlak, avto, govorijo o ljudeh, npr. mama, ata, o hrani in 

predmetih v njihovem ožjem okolju, npr. hiši. 

Podobno ugotavlja tudi Nelson (v Marjanovič-Umek, 1990), ki je otrokove prve 

besede analizirala na vzorcu 18 otrok. Prišla je do ugotovitve, da je večina besed, ki so 

jih otroci uporabljali, predstavljala imena za predmete, ljudi in stvari, ki se same gibljejo 

in so v neposrednem okolju, v katerem otrok živi (mama, ata, muca, otrok, ura). 

Pogosto izgovorjene so bile tudi besede mleko, piškot, čevelj, žoga, kapa, nogavica, 

manj pogosto pa besede, ki označujejo aktivnost, kot so daj, pa-pa, pojdi, in besede, ki 

označujejo medsebojne odnose (hvala, da, ne). 

Žnidaršič (1993) pravi, da imajo starši vpliv na otrokovo sposobnost hitrejšega 

razumevanja, če med tem, ko opravljajo vsakodnevna opravila, uporabljajo preproste 

stavke in vedno iste besede, saj se takrat vzpostavi refleks med povedanim in 

opravljenim. S tem se pospeši otrokov razvoj in se vzpostavi zveza med predmeti in 

poimenovanjem z besedami. 

Velik vpliv na razvoj otrokove jezikovne zmožnosti ima tudi vzgojitelj v vrtcu. 

Izražal naj bi se v knjižnem jeziku in dajal govorni zgled pri vseh dejavnostih. V 

pogovoru ima vzgojitelj vlogo mediatorja, upošteva otrokovo starost in sporazumevalne 

zmožnosti, upošteva sporazumevalna načela in usmerja menjavanje vlog (Skubic, 

2004). 

S tem se strinjajo različni avtorji (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006), ki 

pravijo, da je vzgojiteljeva uspešnost pri otrokovem razvoju govora, jezika in 

komunikacije odvisna od njegovega govornega izražanja, saj z njim vpliva na govor 

otrok. Pomembna sta tudi načrtovanje in poznavanje strategij za spodbujanje 

poslušanja in govornega izražanja otrok. Vzgojitelj mora prav tako nameniti čas 
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pogovoru, ki otrokom omogoča učenje v različnih situacijah in jim omogoča širiti 

besednjak. 

V preglednici 2 je prikazan razvoj govora in jezika po prvem letu, ko se otrok začne 

intenzivno razvijati.  

Preglednica 2: Mejniki v govornem razvoju (Marjanovič Umek, 1990, str. 29–31) 

Starost Vokalizacija in govor Razumevanje in odgovori 

1–2 leti Več nerazumljivega 

žargona (spakedran jezik, 

žlobudranje); napredek v 

artikulaciji; pri dveh letih že 

poimenuje veliko 

predmetov; veliko eholalije 

(ponavljanja). 

Pri dveh letih prepozna 

150–300 besed; pravilno 

odgovarja na številne 

ukaze, kot so »sedi«, 

»pridi«, »daj mi to« itd. 

2–3 leta Poskuša z novimi glasovi, 

vendar artikulacija zaostaja 

za besednjakom; 50–57 % 

besed je razumljivih; 

pogosto izpušča zadnji 

soglasnik; žlobudranje 

počasi upada. 

Pri treh letih razume 800–

1.000 besed; odgovarja na 

različne ukaze, ki vsebujejo 

besede »na«, »pod«, »gor« 

itd. 

3–4 leta Razumljivost povedanega 

je blizu 100 %; pogosto 

pomanjkljiva artikulacija l in 

r; uporablja 3–4 besede v 

stavkih; malo jih pri 4 letih 

uporablja množino. 

Prepozna množino, spol, 

pridevnike; razume 

sestavljene stavke. 

4–6 let Sintaksa je ustrezna pri 6 

letih; sestavi od 5- do 6-

besedne stavke; tekoč 

govor; lahko izraža 

časovne odnose; glas 

dobro modulira v 

konverzaciji. 

Razume 2.500–3.000 

besed; sledi navodilom, ki 

vsebujejo 3–4 aktivnosti; 

razume »če«, »zato« in 

»zakaj«. 
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2.3.4 Miselni – kognitivni razvoj 

»Ker govor uporabljamo za izražanje misli, idej, tudi njegova struktura in funkcija 

izražata te misli in ideje. Struktura in funkcija govora pa ostajata v mejah človekovih 

miselnih zmogljivosti« (Marjanovič Umek, 1990 str. 51). 

Leskovar (v Lipnik in Matić, 1993, str. 7) pravi, da sta razvoj govora in razvoj 

mišljenja med seboj tesno povezana in prepletena. Prav tako drug na drugega razvojno 

vplivata.  

Marjanovič Umek (1990) navaja, da sta mišljenje in govor psihična procesa ter da 

je proučevanje otrokovega mišljenja zanimivo, vendar tudi zelo zahtevno in široko. 

Poznavanje razvojnih zakonitosti (otrokov spoznavni razvoj: struktura mišljenja in 

govora, dinamika, odnos mišljenje – govor) nam omogoča kakovostno odzivanje na 

otrokove potrebe in želje. 

Piaget trdi, da majhni otroci dosežejo ogromen napredek v razvoju mišljenja le s 

spontanim učenjem ob raziskovanju okolja. Vloga odraslih je, da ga spodbujajo, mu 

ponujajo izzive in ga ne poučujejo neposredno (Berger, 1994). 

Razvoj se deli na štiri stopnje (Batistič Zorec, 2006, str. 55–63): 

- Senzomotorična ali zaznavno-gibalna stopnja (od rojstva do 2 let) 

Otrok v tem obdobju za razumevanje sveta uporablja gibalne in zaznavne 

sposobnost. Piaget to stopnjo deli na 6 podstopenj: refleksi, primarni krožni odzivi, 

sekundarni krožni odzivi, usklajevanje krožnih odzivov, terciarni krožni odzivi in 

mentalna reprezentacija. 

- Stopnja preoperativnega mišljenja ali stopnja priprave konkretnih operacij  

V tem obdobju otrok že govori in verbalno opisuje dogodke oziroma stvari. Prisotni 

sta simbolna igra in bujna domišljija. Stopnja se deli na dve podstopnji: 

prekonceptualno ali simbolno mišljenje, ki se pojavi med 2. in 4. letom starosti, in 

intuitivno mišljenje, ki se pojavi med 4. in 7. letom starosti. Za simbolno ali 

prekonceptualno mišljenje je značilno povezovanje dogodkov s posploševanjem, da je 

en dogodek povzročil drugega. Otrokovo mišljenje in govor sta usmerjena 

egocentrično. Ko je otrok na stopnji intuitivnega mišljenja, je že zmožen intuitivno 

reševati težave, vendar je še vedno bolj odvisen od zaznavanja kot pa od logičnega 

mišljenja. 
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- Stopnja konkretnih operacij 

Otrokovo mišljenje postane logično in fleksibilno. Za stvari, ki jih vidi ali sliši, 

uporabi logično pravilo. 

- Stopnja formalnih operacij 

Otrok zna razmišljati abstraktno logično in sistematično rešuje težave. Lahko poda 

refleksijo lastnega mišljenja, postavlja domneve, eksperimentalno preverja hipoteze s 

pomočjo deduktivnega sklepanja. 

Vigotski (1971) je mnenja, da nekje do tretjega leta starosti prevladuje spontano 

učenje, ko se otrok uči po osebnem programu. Reaktivno učenje je značilno za 

šolskega otroka, ko se otrok uči po učiteljevem programu. Pri predšolskem otroku gre 

za prehod med obema tipoma učenja in se imenuje spontano – reaktivno učenje. 

Vigotski trdi, da se predšolski otrok uči toliko, kolikor je prevzel program vzgojitelja. 

2.3.5 Predopismenjevanje 

Za razvijanje predopismenjevalnih spretnosti je potrebno grafično in glasovno 

zavedanje (Grginič, 2005). V časovnem zaporedju otrok razvije: koncept tiska, sledijo 

grafično in fonološko zavedanje, zavedanje o glasovno-črkovni skladnosti in nazadnje 

besedno branje z dekodiranjem. Dejavnosti za razvijanje glasovnega zavedanja so 

različne. Razne rime, ritmična spremljanja, besedne igre, uganke, izrek posameznih 

glasov, bibarije, rajalne igre, izštevanke in poslušanje raznolike glasbe pripomorejo k 

razvijanju glasovnega zavedanja. Grafično zavedanje pa razvijamo z ogledovanjem 

slikanic, fotografij, slik, opazovanjem okolice in predmetov v bližini, z raznimi 

piktogrami, napisi itd. (prav tam). 

V raziskavah različni avtorji  (Cutting, 1989; Hempil in Snow, 1996; Marjanovič in 

Župančič, 2003, v Marjanovič  Umek, 2005) navajajo ključne dejavnike, ki se posredno 

ali neposredno povezujejo z zgodnjo pismenostjo: 

– zgodnja komunikacija med odraslo osebo in otrokom (predgovorna stopnja 

otrokovega razvoja; pogovarja se z gibi telesa, mimiko), 

– pripovedovanje odrasle osebe ali starejših vrstnikov, branje rim, ugank, pesmi, 

zgodb, pravljic (pomen ponavljanja), 

– skupno oziroma samostojno gledanje literature, filmov, lutkovnih predstav, ki so 

primerne razvojni stopnji otroka, 

– podoživljanje vsebin in igranje v simbolnih, domišljijskih igrah, 
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– ustvarjanje čim več takšnih situacij, kjer mora otrok uporabljati govor v različnih 

situacijah in govornih položajih. 

Grginič (2005) navaja, da k razvijanju predopismenjevanja pri otroku pripomore 

uvajanje pismenih dejavnosti v vrtcu ob upoštevanju načel Kurikuluma. Vzgojitelj naj 

otroku ponudi možnost izbiranja med različnimi dejavnostmi (risanje v manjših 

skupinah, razstava izdelkov, branje, pisanje), omogoča naj mu pridobivanje nekaterih 

temeljnih izkušenj, npr. igralne kotičke naj obogati s pismenimi predmeti, da jih bodo 

otroci lahko preizkusili v simbolni igri in ob tem spoznavali funkcijo predmeta in njegove 

značilnosti. Otroka naj spodbuja in navaja na uporabo različnih strategij in 

pripomočkov. Spodbuja naj ga k razmišljanju o primernem besedilu za različne 

namene, npr. igra vlog. Predopismenjevalne dejavnosti naj potekajo v obliki didaktičnih 

in družabnih iger. 

Če bo otrok imel v bližini sredstva za pisanje (pisala, papir) in bo videl odrasle ali 

otroke, da jih uporabljajo, bo najverjetneje tudi sam posegel po teh predmetih. Ob 

spodbudi okolice bo nadaljeval s poskusi pisanja (Žerdin, 2011). 

2.3.5.1 Predbralne zmožnosti 

Priprava na branje traja od rojstva do šestega leta starosti. V predbralnem obdobju 

se otrok pretvarja, da piše in bere. To obdobje traja najdlje in je obdobje največjih 

sprememb. Večina otrok usvoji določeno znanje o tisku, npr. prepoznajo in poimenujejo 

posamezne črke abecede, jih zapišejo, naučijo se pravilnega rokovanja s knjigo itd. Na 

tej stopnji otroci razvijejo vse zmožnosti, ki jih potrebujejo za kasnejše učenje branja 

(Carnine idr., 2007, v Pečjak, 2012). 

2.3.5.2 Predpisalne zmožnosti 

V predšolskem obdobju se pri otroku že pojavljajo prvi poskusi pisanja. Pomembno 

je, da odrasla oseba otrokove poskuse pisanja opazi in ga pravilno spodbuja. 

Neprimerno je, da otroka poučujemo v smislu »ne tako, ampak tako«, saj s tem 

prekinemo njegov pozitivni odnos do poskusov pisanja. Otroku mora odrasla oseba 

pripraviti različni material in prostor ter mu omogočiti, da sam spoznava pisni jezik 

(Grginič, 2005). 

2.3.5.3 Orientacija 

Otrok mora v predšolskem obdobju pridobiti izkušnje z dimenzijami, saj branje in 

pisanje zahtevata uporabo prostora, ki je omejen z listom, ter uporabo prostorskih 

koordinat (Bavčar in Lavrenčič, 1995). Otrok začne razvijati orientacijo najprej na 

svojem telesu. Spodbujamo ga prek različnih iger (npr. dotakni se glave, dvigni roke v 
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zrak, dotakni se levega kolena). Sledi razvijanje orientacije v prostoru, ki jo 

spodbujamo z navodili, npr. dotakni se vrat, postavi lonček na mizo, postavi se za stol, 

daj robček pod stol itd. Nazadnje se razvija orientacijo na papirju. Pomembno je, da 

otrok usvoji smer pisanja od leve proti desni (Zrimšek, 2003).  

2.3.6 Matematika 

Z učenjem matematike se razvijajo različne oblike mišljenja, ustvarjalnost in 

formalno znanje. Pouk matematike je namenjen graditvi pojmov in povezav, otrok 

spoznava ter se uči o postopkih, ki mu omogočajo vključitev v sistem matematičnih idej 

in posledično vključitev v kulturo, v kateri živimo (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Otok se že zelo zgodaj srečuje z matematiko. V vsakodnevnem življenju prek igre 

prešteva predmete, primerja, razvršča predmete, ureja predmete po velikosti, se 

seznanja z barvami, prikazuje s simboli. Vzgojiteljeva naloga je, da načrtno izvaja 

matematične dejavnosti v oddelku in njihovo zahtevnost prilagaja posamezniku.  

Pomembno je, da otroka opazuje pri igri in mu ob pravem trenutku pomaga nadgraditi 

njegovo matematično znanje (Bahovec, 2011). 

Bahovec (2011, str. 64) navaja matematične cilje: 

»Otrok rabi imena za števila, zaznava prirejanje 1 – 1 in prireja 1-1, od 

poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in razlikovanje 

med številom in števnikom, rabi miselne operacije, ki so osnova za seštevanje in 

odštevanje, rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje, spoznava 

grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava, spoznava odnos med vzrokom in 

posledico, se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje 

verjetnosti dogodka, išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema, 

preverja smiselnost dobljene rešitve problema, spoznava simetrijo, geometrijska 

telesa in like, spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost, rabi izraze za 

opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, 

spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru, klasificira in razvršča, 

spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi in 

objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo, se seznanja s 

strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z merili in enotami.« 

Pri matematičnih dejavnostih se mora otrok počutiti dobro in doživeti uspeh, ko 

najde rešitev za dano nalogo (Bahovec, 2011).  

Učence s primanjkljaji na področju matematike označuje beseda diskalkulija. Ti 

otroci imajo težave pri dojemanju pojma število, obračanju številk, pisnem računanju, 
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reševanju besedilnih nalog in avtomatizaciji. Simptomi diskalkulije se kažejo že v  

predšolski dobi. Otrok ima težave z razvrščanjem predmetov po barvi, obliki, velikosti, z 

usvajanjem pojmov večji-manjši, daljši-krajši, težave ima pri ugotavljanju vzorcev, pri 

primerjanju količin, pri štetju in pri povezovanju količine s simbolom (Žakelj in Valenčič 

Zuljan, 2015). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Problem, raziskovalno vprašanje in cilji 

3.1.1 Opredelitev problema 

Različni avtorji (Grginič, 2008; Končnik Gorčič in Kavkler, 2002; Marjanovič Umek, 

2018; Regvar, 1990 in drugi) različno opredeljujejo pojem predopismenjevanje. 

Regvar (1990) pravi: »Malčkova pot do pisave je pravzaprav zelo kompleksna 

problematika, zaradi katere je napisanih veliko knjig, ki opisujejo različne načine 

poučevanja, in skoraj v vsakem šolskem sistemu imajo za to področje različno rešitev.« 

Raziskave kažejo, da za razvoj porajajočega se pisanja in branja ne obstaja samo 

ena razvojna pot, ki vodi do formalne pismenosti. Otroci istega starostnega obdobja so 

na različnih stopnjah pisanja in branja. Uporabljajo različne strategije in metode za 

razvoj pismenosti. Vzgojitelj mora biti fleksibilen in dejavnosti prilagajati posamezniku 

(Grginič, 2008). Otroka mora obravnavati celostno, saj je prav to ključnega pomena za 

zgodnje odkrivanje specifičnih težav, ki jih otrok lahko razvije. 

Pomembno vlogo pri preprečevanju igrajo zgodnji razvoj, zgodnje spodbude in 

pravočasno odkrivanje. Kompetentnost in strokovno znanje vzgojitelja pripomoreta k 

razvoju otrokovih predopismenjevalnih veščin in ga podpirata pri njegovih šibkih 

področjih. Prav zaradi raznolikosti motenj/težav in ker je vsak otrok unikum, pa ima 

vzgojitelj mnogokrat premalo znanja in izkušenj, da bi prepoznal otrokove težave in mu 

v okviru svojih kompetenc in znanj nudil pomoč, ki je v predšolskem obdobju najbolj 

učinkovita. Vprašalnik IPDA (Terreni idr., 2011) je instrument, ki vzgojitelja usmerja k 

prepoznavanju otrokovih primanjkljajev na različnih področjih, ki kasneje pomembno 

vplivajo na opismenjevanje. Namen diplomskega dela je poudariti, kako pomembno je 

odkrivanje zgodnjih težav na področju predopismenjevanja pri otroku v predšolskem 

obdobju. Mardell Czudnovski (2001, v Končnik Goršič in Kavkler, 2002) pravi, da če 

nam uspe preprečiti, da se neka izolirana težava posploši na več področij ali da bi se 

otrokov neuspeh razvil v dolgotrajne težave, lahko otroku prihranimo mnoga 

razočaranja in čustvene stiske. Pomembno je, da primanjkljaje, motnje odkrijemo čim 

prej in nanje opozorimo otrokove starše. Veliko lažje in učinkovitejše je težave 

predhodno preprečiti kot kasneje nuditi različne oblike pomoči za zmanjševanje 

specifičnih učnih težav. 

3.1.2 Cilji  

Cilj diplomskega dela je predstaviti področja, ki pomembno vplivajo na razvoj 

predopismenjevalnih veščin pri predšolskem otroku in so lahko pokazatelj za otrokove 
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kasnejše težave v procesu opismenjevanja. Prav tako želimo s pomočjo vprašalnika 

IPDA (Terreni idr., 2011) prepoznati otroke, ki odstopajo na teh področjih.  

3.1.3 Raziskovalno vprašanje in hipotezi 

Raziskovalno vprašanje in hipotezi diplomskega dela: 

– R1: Ali lahko vzgojitelj s pomočjo vprašalnika IPDA v predšolskem obdobju 

predvidi/oceni, na katerih področjih razvoja predopismenjevalnih veščin bo imel  

otrok težave? 

– H1: Deklice in dečki se razlikujejo glede na predopismenjevalne veščine. 

– H2: Obstajajo razlike med ocenami različnih predopismenjevalnih veščin. 

3.2 Metode dela 

V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 

metodo raziskovanja. 

3.2.1 Vzorec 

V raziskavi so sodelovale tri vzgojiteljice kranjskih vrtcev. Dve sta zaključili 

strokovni visokošolski študijski program predšolske vzgoje, ena je mag. prof. 

zgodnjega učenja. Vse imajo med 10 in 15 let delovne dobe v vrtcu. Skupino otrok 

predstavljajo predšolski vrtčevski otroci, stari 5–6 let. Vsaka vzgojiteljica je rešila 

vprašalnik za vse otroke v svojem oddelku. V tej raziskavi smo skupaj opazovali 65 

otrok. Malo več kot polovico so predstavljale deklice (33 deklic, 50,8 %) in malo manj 

kot polovico dečki (32 dečkov, kar je 49,2 %).  

3.2.2 Postopek in merski instrument 

Za empirični del smo uporabili že izdelan italijanski vprašalnik IPDA (Terreni idr., 

2011), ki je namenjen ocenjevanju predopismenjevalnih veščin v predšolskem obdobju 

in  zgodnjemu odkrivanju težav na področju opismenjevanja. Sestavljen je iz trditev, ki 

zajemajo devet različnih področij (vedenje, motorika, jezikovno razumevanje, verbalno 

izražanje, metakognicija, druge kognitivne dejavnosti, predopismenjevanje, 

predmatematika, ostalo). Otroke smo opazovali s pomočjo vprašalnika, ki je bil 

razdeljen na devet predopismenjevalnih veščin: pri vedenju (9 vprašanj), motorika  

(5 vprašanj), jezikovno razumevanje (3 vprašanja), verbalno izražanje (5 vprašanj), 

metakognicija (4 vprašanja), druge kognitivne sposobnosti (10 vprašanj), 

predopismenjevanje (7 vprašanj), predmatematika (3 vprašanja), ostalo (14 vprašanj). 
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 Od vodstva vrtcev in staršev otrok, vključenih v raziskavo, smo najprej pridobili  

soglasja za sodelovanje v raziskavi. Vzgojiteljice so nato izpolnjevale vprašalnik za 

vsakega otroka posebej. Vzgojiteljice bodo za namen ocenjevanja področij iz 

vprašalnika predhodno načrtovale takšne dejavnosti, ki se bodo skladale s področji 

vprašalnika. Otrok bo sodeloval na področjih in v dejavnostih iz predopismenjevanja, 

vedenja, motorike, metakognicije in drugih kognitivnih dejavnostih, pri verbalnem 

izražanju, jezikovnem razumevanju, predmatematiki in ostalih področjih. S pomočjo 

opazovanja otroka pri dejavnostih, ki se nanašajo na postavke iz vprašalnika, bo 

vzgojiteljica lahko podala oceno o otrokovih zmožnostih na posameznih postavkah. 

Vzgojiteljica bo trditve ocenjevala na 4-stopenjski lestvici, kjer  1 pomeni nikoli, 2 

včasih, malo, 3 precej, v večini, 4 pa zelo, vedno.  

3.2.3 Način zbiranja podatkov in obdelava 

Podatke smo pridobili s pomočjo vprašalnika IPDA. Vprašalnike so izpolnjevale 

vzgojiteljice, in sicer čim bolj objektivno. Podatke smo uvrstili v štiri območja tveganja: 

nizko, srednje nizko, srednje visoko in visoko. Za vsako področje smo sešteli točke in 

podatke obdelali s pomočjo progama SPSS. Rezultate smo primerjali glede na spol in 

glede na posamezne predopismenjevalne veščine. 

Pri statistični obdelavi podatkov smo najprej s pomočjo Cronbachove alfe 

izračunali zanesljivost vsakega sklopa vprašanj. Vrednosti Cronbachove alfe se gibljejo 

na intervalu od 0 do 1. Vrednost koeficienta Cronbach alfa, ki je višja od 0,7 

(Cronbach α > 0,7), kaže na zanesljivost vprašanj v vprašalniku. Rezultati kažejo, da je 

zanesljivost pri vsakem sklopu večja od spodnje meje 0,7. Koeficient zanesljivosti je 

naslednji: vedenje (0,895), motorika (0,846), jezikovno razumevanje (0,884), verbalno 

izražanje (0,950), metakognicija (0,888), druge kognitivne sposobnosti (0,931), 

predopismenjevanje (0,891), predmatematika (0,776) in ostalo (0,938). 

Izračunali smo povprečje, standardni odklon, mediano ter najnižjo in najvišjo 

vrednost vsakega vprašanja, ločeno po spolu in skupaj za vse udeležence. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju smo izračunali podatke glede na odgovore, ki smo jih pridobili s 

pomočjo opravljene raziskave in vprašalnika IPDA. Izračuni so prikazani v 

nadaljevanju.  

4.1 Vedenje 

Preglednica 3: Odgovori anketirancev na vprašanja s področja vedenja 

  Št. otrok Povprečje 

(M) 

Standardni odklon 

(SD) 

Mediana 

(Me) 

Vedenje1 

Ženski 33 2,88 0,89 3,00 

Moški 32 2,56 0,88 3,00 

Skupaj 65 2,72 0,89 3,00 

Vedenje2 

Ženski 33 3,45 0,62 4,00 

Moški 32 3,16 0,57 3,00 

Skupaj 65 3,31 0,61 3,00 

Vedenje3 

Ženski 33 3,18 0,77 3,00 

Moški 32 2,81 0,64 3,00 

Skupaj 65 3,00 0,73 3,00 

Vedenje4 

Ženski 33 3,24 0,79 3,00 

Moški 32 2,72 0,73 3,00 

Skupaj 65 2,98 0,80 3,00 

Vedenje5 

Ženski 33 3,00 0,79 3,00 

Moški 32 2,91 0,73 3,00 

Skupaj 65 2,95 0,76 3,00 

Vedenje6 

Ženski 33 3,58 0,66 4,00 

Moški 32 3,41 0,71 4,00 

Skupaj 65 3,49 0,69 4,00 

Vedenje7 Ženski 33 3,30 0,77 3,00 
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  Št. otrok Povprečje 

(M) 

Standardni odklon 

(SD) 

Mediana 

(Me) 

Moški 32 3,16 0,72 3,00 

Skupaj 65 3,23 0,75 3,00 

Vedenje8 

Ženski 33 3,03 0,95 3,00 

Moški 32 2,91 1,06 3,00 

Skupaj 65 2,97 1,00 3,00 

Vedenje9 

Ženski 33 2,94 0,79 3,00 

Moški 32 2,72 0,73 3,00 

Skupaj 65 2,83 0,76 3,00 

VEDENJE 65 3,05 0,58 3,11 

 

 

Graf 1: Prikaz povprečja anketirancev s področja vedenja 

Rezultati (preglednica 3 in graf 1) kažejo, da so otroci dosegli najvišje rezultate pri 

postavki 6, ki pravi, da otrok enostavne naloge naredi sam, brez pomoči vzgojiteljice, 

ter da samoiniciativno poišče vse potrebno za določeno dejavnost, npr. barvice in 

papir, če je likovna dejavnost. Predšolski otroci se v prostoru, ki jim je poznan, znajo 

dobro orientirati. Znajo poiskati stvari, predmete v igralnici. Program izobraževanja 

vzgojiteljev je zasnovan tako, da uči strokovne delavce, naj otroke navajajo na 

samostojnost in sodelovanje, tako otroci nimajo težav pri pripravljanju stvari pred 
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začetkom dejavnosti. Najnižja povprečna vrednost je bila dosežena pri prvi postavki 

(graf 1), ki pravi, da otrok sledi aktivnostim, ne da bi motil sebe ali ostale otroke, 

medtem ko opravlja neko nalogo, ga drugi otroci ali zunanji dejavniki ne zmotijo, prav 

tako med opravljanjem naloge ne moti ostalih otrok in glasno govori, lahko sledi 

zgodbici, ki jo pripoveduje vzgojiteljica, kljub klepetanju drugih otrok. Končni izračuni 

kažejo, da imajo otroci med vsemi zajetimi področji v vprašalniku IPDA največ težav 

prav na področju vedenja. Otroci imajo torej največ težav pri sledenju aktivnostim brez 

motenja drugih otrok, sledenju navodilom, ne dokončajo nalog, težko sodelujejo z 

drugimi otroki brez prepiranja, imajo težave s prilagajanjem novim situacijam, branje, 

pisanje in računanje pa jih ne zanimajo pretirano. Ta sklop vprašanj je v večini vezan 

na koncentracijo, torej lahko sklepamo, da imajo otroci največ težav s pozornostjo, 

koncentracijo in vztrajnostjo. Razlogov za te težave je lahko več. Največkrat gre za to, 

da otrok ni zmožen slediti daljšim dejavnostim zaradi pomanjkanja motivacije, poleg 

tega pa mora vložiti veliko energije za sledenje in miselnost, ki ju dejavnost zahteva. 

Nekateri otroci so preprosto preutrujeni zaradi pomanjkanja spanca in jim primanjkuje 

energije. Pri nekaterih pa se že kaže razvoj motnje pozornosti. 

4.2 Motorika 

Preglednica 4: Odgovori anketirancev na vprašanja s področja motorike 

  Št. otrok M SD Me 

Motorika1 

Ženski 33 3,42 0,66 4,00 

Moški 32 3,38 0,66 3,00 

Skupaj 65 3,40 0,66 3,00 

Motorika2 

Ženski 33 3,15 0,76 3,00 

Moški 32 3,00 0,80 3,00 

Skupaj 65 3,08 0,78 3,00 

Motorika3 

Ženski 33 2,18 0,98 3,00 

Moški 32 2,06 0,88 3,00 

Skupaj 65 2,12 0,93 3,00 

Motorika4 

Ženski 33 2,82 0,95 3,00 

Moški 32 2,97 0,90 3,00 
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  Št. otrok M SD Me 

Skupaj 65 2,89 0,92 3,00 

Motorika5 

Ženski 33 3,58 0,66 4,00 

Moški 32 3,38 0,75 4,00 

Skupaj 65 3,48 0,71 4,00 

MOTORIKA 65 3,14 0,63 3,20 

 
 

 

Graf 2: Prikaz povprečja anketirancev s področja motorike 

Rezultati (preglednica 4 in graf 2) kažejo, da so otroci najvišje povprečje dosegli pri 

postavki 5, ki trdi, da otrok brez težav uporablja in prijema majhne stvari, ki zahtevajo 

natančnost (npr. lego kocke, sestavljanke, pinceta). Predvidevamo, da zato, ker so 

otroci pred vstopom v šolo in se za to obdobje pričakuje, da bodo to obvladali, zato tak 

rezultat ne preseneča. Pri prvi trditvi (graf 2), kjer so vzgojitelji preverjali otrokovo 

koordinacijo (otrokovo hojo, skoke, tek, met žoge), izračuni kažejo, da pri teh 

dejavnostih otroci nimajo večjih težav, kar pomeni, da nimajo težav pri osnovnih 

oblikah gibanja. To pomeni, da so imeli anketirani otroci v prvih letih svojega življenja 

dovolj raznovrstnih in kakovostnih gibalnih izkušenj, ki so spodbujale naravne oblike 

gibanja. Iz izračunov je razvidno, da so imeli otroci nekoliko več težav pri četrti postavki 

(povprečje = 2,89) (graf 2), kjer so vzgojiteljice preverjale otrokovo koordinacijo na 

relaciji oko–roka (igre z žogo; lovljenje žoge, med dvema ognjema, metanje na koš). 

Predšolski otrok že zmore uskladiti hojo in tek z lovljenjem, metanjem in odbijanjem 
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žoge. Njegova uspešnost je v veliki meri odvisna od ponavljanja določenega meta in 

vaje, kar nam pove, da nekateri otroci, ki so bili vključeni v raziskavo, teh izkušenj niso 

imeli dovolj. 

4.3 Jezikovno razumevanje 

Preglednica 5: Odgovori anketirancev na vprašanja s področja jezikovnega 

razumevanja 

  Št. otrok M SD Me 

Jezikovno 

razumevanje1 

Ženski 33 3,39 0,86 4,00 

Moški 32 3,38 0,71 3,00 

Skupaj 65 3,38 0,78 4,00 

Jezikovno 

razumevanje2 

Ženski 33 3,33 0,92 4,00 

Moški 32 3,41 0,76 4,00 

Skupaj 65 3,37 0,84 4,00 

Jezikovno 

razumevanje3 

Ženski 33 3,64 0,78 4,00 

Moški 32 3,69 0,69 4,00 

Skupaj 65 3,66 0,73 4,00 

JEZIKOVNO 

RAZUMEVANJE 
65 3,47 0,71 3,67 
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Graf 3: Prikaz povprečja anketirancev s področja jezikovnega razumevanja  

Rezultati (preglednica 5 in graf 3) glede jezikovnega razumevanja kažejo, da so otroci 

najvišje povprečje dosegli pri postavki 3, ki trdi, da otrok razume ustna navodila, ki jih 

poda vzgojitelj/-ica, čeprav jih ne upošteva vedno. Menimo, da otroci na tem področju 

nimajo težav, ker so v predšolskem obdobju že sposobni razumeti kratka in natančna 

navodila. Več težav so imeli pri postavki 1 (graf 3), ki trdi, da je otrok sposoben 

poslušati in slediti pogovoru, svojim letom primerno (npr. razume, kaj je želela 

vzgojiteljica povedati, in postavi smiselna vprašanja) in pri postavki 2 (graf 3), ki trdi, da 

razume pomen besed, ki jih vzgojitelj/-ica uporablja (ima bogat besedni zaklad, zna 

pokazati in poimenovati barve in oblike v knjigi ali v igralnici). Prva postavka je 

povezana s koncentracijo in pozornostjo, saj so vzgojiteljice izvajale dejavnosti, kjer je 

bilo treba slediti in se umiriti. Pomeni, da imajo otroci šibko koncentracijo in pozornost 

in posledično ne morejo odgovoriti in zastavljati vprašanj, saj ne sledijo dejavnosti. Pri 

postavki 2 (graf 3) so vzgojiteljice preverjale otrokov besedni zaklad in poznavanje 

barv. Rezultati kažejo, da imajo nekateri otroci okrnjen besedni zaklad, ne postavljajo 

vedno smiselnih vprašanj in ne prepoznajo vseh barv. To pomeni, da bi bilo v vrtcu 

dobro načrtovati več takšnih dejavnosti, ki spodbujajo in krepijo znanje na teh 

področjih. 

 

 

 

 

4.4 Verbalno izražanje 

Preglednica 6: Odgovori anketirancev na vprašanja s področja verbalnega izražanja 

  Št. otrok M SD Me 

Verbalno 

izražanje1 

Ženski 33 3,45 0,83 4,00 

Moški 32 3,44 0,84 4,00 

Skupaj 65 3,45 0,83 4,00 

Verbalno 

izražanje2 

Ženski 33 3,39 0,79 4,00 

Moški 32 3,31 0,90 4,00 

Skupaj 65 3,35 0,84 4,00 
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Verbalno 

izražanje3 

Ženski 33 3,58 0,83 4,00 

Moški 32 3,44 0,91 4,00 

Skupaj 65 3,51 0,87 4,00 

Verbalno 

izražanje4 

Ženski 33 3,39 0,86 4,00 

Moški 32 3,25 0,92 4,00 

Skupaj 65 3,32 0,89 4,00 

Verbalno 

izražanje5 

Ženski 33 3,30 1,07 4,00 

Moški 32 3,41 0,84 4,00 

Skupaj 65 3,35 0,96 4,00 

VERBALNO IZRAŽANJE 65 3,40 0,80 3,80 

 

 

Graf 4: Prikaz povprečja anketirancev s področja verbalnega izražanja  

Rezultati (preglednica 6 in graf 4) kažejo, da so otroci najvišje povprečje dosegli pri 

postavki 3, ki trdi, da otrok uporablja primerne izraze za svoja leta – reče, sem spal in 

ne reče sem ninal, uporablja glagole in pridevnike, ki so primerni za to starost. Med 5. 

in 7. letom starosti je otrokov govor podoben govoru odrasle osebe. Pri 5 letih je otrok 

sposoben uporabljati glagole in primerne pridevnike, pomanjševalnice pa uporablja le 

še občasno. Najnižje povprečje je bilo doseženo pri postavki 4 (graf 4), ki trdi, da otrok 

zna opisati enostavno zgodbico, ki je predstavljena v stripih (otrok je zmožen opisati 

zgodbo na podlagi slik na razumljiv način in si ne izmišljuje ali se oddaljuje od bistva). 
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Glede na rezultate lahko zapišemo, da imajo otroci šibek besedni zaklad. Možno je, da 

so bili ti otroci v zgodnjem obdobju razvoja in v družinah premalo izpostavljeni 

kakovostni literaturi. V družinah bi bilo treba nameniti več časa branju in otroke 

spodbujati k pripovedovanju. 

4.5 Metakognicija 

Preglednica 7: Odgovori anketirancev na vprašanja s področja metakognicije 

  Št. otrok M SD Me 

Metakognicija1 

Ženski 33 3,21 0,82 3,00 

Moški 32 3,16 1,02 4,00 

Skupaj 65 3,18 0,92 3,00 

Metakognicija2 

Ženski 33 3,03 1,02 3,00 

Moški 32 3,00 0,95 3,00 

Skupaj 65 3,02 0,98 3,00 

Metakognicija3 

Ženski 33 3,06 0,83 3,00 

Moški 32 2,97 0,86 3,00 

Skupaj 65 3,02 0,84 3,00 

Metakognicija4 

Ženski 33 2,64 1,14 2,00 

Moški 32 2,75 0,92 2,50 

Skupaj 65 2,69 1,03 2,00 

METAKOGNICIJA 65 2,97 0,82 3,00 
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Graf 5: Prikaz povprečja anketirancev s področja metakognicije   

Kot lahko razberemo iz preglednice 7 in grafa 5, so otroci najvišje povprečje dosegli pri 

postavki 1, ki trdi, da otrok razume, da je mogoče spomin izboljšati s tem, da se 

»boljše« naučimo stvari – z uporabo strategij (pri igranju igre Spomin si zapomni, kje se 

skriva par, in ima oči uprte v ti dve karti, samoiniciativno ponavlja pesmico ali kitico, ki 

se jo mora naučiti, če mu vzgojiteljica naroči, naj prinese nekaj stvari iz druge sobe, si 

med potjo ponavlja, kaj vse mora prinesti). Menimo, da je to zato, ker otroci opazujejo 

odrasle osebe in se od njih učijo/naučijo določenih strategij. Na primer opazujejo 

odraslega med igro Spomin in upoštevajo njegove nasvete, kako si najlažje zapomniti, 

kje se skrivajo enake sličice – pari. Otrok ve, da če si bo med potjo ponavljal, kaj mora 

prinesti, bo to tudi prinesel in ne bo pozabil. Pri četrti postavki (graf 5) je izračun 

povprečja najnižji. Trditve pravijo, da otrok razume, da ga med dejavnostjo lahko 

zmotijo razne misli, šumi, glasovi oz. različni zunanji dejavniki (ko opravlja miselno 

dejavnost in ga moti nemir, ki ga povzročijo drugi otroci, prosi za tišino). Izračuni 

kažejo, da imajo otroci pri tej postavki največ težav, saj so dosegli manjše število točk. 

To pomeni, da otrok težje razume, da ga med dejavnostjo lahko zmotijo razne misli, 

šumi, glasovi itd. Te trditve veljajo predvsem takrat, ko otroka dejavnost/ igra zelo 

zanima. Takrat se osredotoči na dejavnost in je sposoben izklopiti vse zunanje 

dejavnike, zato ga nemir ne moti. 

4.6 Druge kognitivne dejavnosti 

Preglednica 8: Odgovori anketirancev na vprašanja s področja drugih kognitivnih 

dejavnosti 
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  Št. otrok M SD Me 

Druge kognitivne 

dejavnosti1 

Ženski 33 3,70 0,59 4,00 

Moški 32 3,56 0,76 4,00 

Skupaj 65 3,63 0,67 4,00 

Druge kognitivne 

dejavnosti2 

Ženski 33 3,39 0,93 4,00 

Moški 32 3,28 0,85 3,50 

Skupaj 65 3,34 0,89 4,00 

Druge kognitivne 

dejavnosti3 

Ženski 33 3,21 0,96 4,00 

Moški 32 3,06 1,01 3,00 

Skupaj 65 3,14 0,98 4,00 

Druge kognitivne 

dejavnosti4 

Ženski 33 3,21 0,82 3,00 

Moški 32 3,28 0,77 3,00 

Skupaj 65 3,25 0,79 3,00 

Druge kognitivne 

dejavnosti5 

Ženski 33 3,39 0,97 4,00 

Moški 32 3,44 0,88 4,00 

Skupaj 65 3,42 0,92 4,00 

Druge kognitivne 

dejavnosti6 

Ženski 33 3,64 0,74 4,00 

Moški 32 3,47 0,72 4,00 

Skupaj 65 3,55 0,73 4,00 

Druge kognitivne 

dejavnosti7 

Ženski 33 3,42 1,03 4,00 

Moški 32 3,66 0,65 4,00 

Skupaj 65 3,54 0,87 4,00 

Druge kognitivne 

dejavnosti8 

Ženski 33 3,61 0,75 4,00 

Moški 32 3,59 0,61 4,00 

Skupaj 65 3,60 0,68 4,00 

Druge kognitivne Ženski 33 3,52 0,87 4,00 
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  Št. otrok M SD Me 

dejavnosti9 Moški 32 3,44 0,84 4,00 

Skupaj 65 3,48 0,85 4,00 

Druge kognitivne 

dejavnosti10 

Ženski 33 3,73 0,63 4,00 

Moški 32 3,84 0,45 4,00 

Skupaj 65 3,78 0,54 4,00 

DRUGE KOGNITIVNE 65 3,47 0,63 3,80 

 

 

Graf 6: Prikaz povprečja anketirancev s področja drugih kognitivnih dejavnosti  

Rezultati kažejo, da so otroci najvišje rezultate dosegli pri postavki 10 (preglednica 

8 in graf 6), ki trdi, da se je otrok sposoben dobro in pravilno orientirati v prostoru 

(pozna pot do druge igralnice, jedilnice, igrišča). Iz izračunov je razvidno, da imajo 

otroci dobro orientacijo v prostoru, ki ga poznajo. Vzgojiteljice otroke spodbujajo k 

samostojnosti (gredo po voziček v kuhinjo, v garderobo po oblačila itd.), zato nimajo 

težav z orientacijo v prostoru. Pri tretji postavki (graf 6), ki trdi, da si je otrok sposoben 

zapomniti informacije, primere in navodila, ki so ustno podana (spomni se imena oseb, 

ki so gostovale v skupini, npr. glasbenikov, ki so predstavljali inštrumente, spomni 

vzgojiteljico na dejavnost, ki jo je obljubila prejšnji dan), je bila povprečna vrednost 

najnižja. Menimo, da so anketirani otroci dosegli manjše število točk pri postavki 3, ker 

jim niso pomembna imena glasbenikov oziroma ljudi, ki so jih obiskali v vrtcu. Prav tako 

je odvisno, kakšno dejavnost jim je obljubila vzgojiteljica. Sklepamo, da je bila 
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napovedana dejavnost večini otrok nezanimiva, niso bili motivirani, zato vzgojiteljice 

naslednji dan niso spomnili nanjo. 

4.7 Predopismenjevanje 

Preglednica 9: Odgovori anketirancev na vprašanja s področja predopismenjevanja 

  Št. otrok M SD Me 

Predopismenjevanje1 

Ženski 33 2,94 1,03 3,00 

Moški 32 3,00 0,95 3,00 

Skupaj 65 2,97 0,98 3,00 

Predopismenjevanje2 

Ženski 33 3,64 0,65 4,00 

Moški 32 3,72 0,52 4,00 

Skupaj 65 3,68 0,59 4,00 

Predopismenjevanje3 

Ženski 33 2,58 1,12 2,00 

Moški 32 2,59 0,91 2,50 

Skupaj 65 2,58 1,01 2,00 

Predopismenjevanje4 

Ženski 33 3,30 0,81 3,00 

Moški 32 3,34 0,90 4,00 

Skupaj 65 3,32 0,85 4,00 

Predopismenjevanje5 

Ženski 33 2,88 1,11 3,00 

Moški 32 3,09 0,86 3,00 

Skupaj 65 2,98 0,99 3,00 

Predopismenjevanje6 

Ženski 33 3,61 0,79 4,00 

Moški 32 3,56 0,80 4,00 

Skupaj 65 3,58 0,79 4,00 

Predopismenjevanje7 

Ženski 33 3,21 1,14 4,00 

Moški 32 3,16 0,92 3,00 

Skupaj 65 3,18 1,03 4,00 

PREDOPISMENJEVANJE 65 3,19 0,70 3,29 
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Graf 7: Prikaz povprečja anketirancev s področja predopismenjevanja  

Rezultati v preglednici 9 in grafu 7 kažejo, da so otroci dosegli najvišje rezultate pri 

postavki 2, ki trdi, da je otrok sposoben razumeti in natanko ponoviti ravno slišane 

besede (npr. predmeta, ki ga ne pozna ali ime novega sošolca). Iz grafa 7 je razvidno, 

da otroci niso imeli težav pri razumevanju pomena besed in njihovi ponovitvi, kar je 

preverjala postavka. Največ težav so imeli na postavki 3 (graf 7), ki trdi, da otrok 

razume, da so besede sestavljene iz različnih nepovezanih glasov (prepozna, katere 

besede se začnejo z istim zlogom, npr. Včeraj smo v trgovini kupili paradižnik, palčke 

papriko itd., otrok nadaljuje in našteva predmete, ki se začnejo na zlog pa, besedo 

lahko razčleni po zlogih). Pri postavki 3 je zajeto fonološko zavedanje, ki omogoča 

štetje zlogov v besedah, odkrivanje glasov v besedah, ujemanje besed itd. Grginič, 

(2005) pravi, da so predšolski otroci na stopnji predbralnega obdobja in je za prestop 

na naslednjo stopnjo, to je obdobje začetnega branja in dekodiranja, potrebna 

vzpostavljena asociativna zveza med črko in glasom. Anketirani otroci še niso bili na tej 

stopnji, zato so dosegali slabše rezultate. 

4.8 Predmatematika 

Preglednica 10: Odgovori anketirancev na vprašanja s področja predmatematike 

  Št. otrok M SD Me 

Predmatematika1 

Ženski 33 3,36 1,11 4,00 

Moški 32 3,66 0,65 4,00 
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Skupaj 65 3,51 0,92 4,00 

Predmatematika2 

Ženski 33 3,42 1,03 4,00 

Moški 32 3,69 0,59 4,00 

Skupaj 65 3,55 0,85 4,00 

Predmatematika3 

Ženski 33 3,24 1,06 4,00 

Moški 32 3,47 0,80 4,00 

Skupaj 65 3,35 0,94 4,00 

PREDMATEMATIKA 65 3,47 0,75 3,67 

 

 

Graf 8: Prikaz povprečja anketirancev s področja predmatematike  

Rezultati (preglednica 10 in graf 8) kažejo, da so otroci dosegli najvišje rezultate pri 

postavki 2, ki trdi, da je otrok sposoben primerjati različne številske enote (npr. če ima 

dva lončka z žogicami, razume, da so v enem lončku štiri žogice, v drugem pa jih je 

šest). Iz raziskave (postavka 2, graf 8) je razvidno, da otroci niso imeli težav pri 

primerjanju količin (več, manj). Menimo, da zato, ker je šlo za količino/predmete in so 

posledično imeli boljšo predstavo o količini. Na podlagi tega so lažje podali pravilni 

odgovor. Najnižje povprečje so otroci dosegali pri postavki 3 (graf 8), ki trdi, da je otrok 

sposoben lažjega sklepanja na podlagi seštevanja/odštevanja, npr. Marko ima 3 

balone, 2 izpusti. Ali ima Marko sedaj več ali manj balonov? V naši skupini je 15 otrok. 

Če prideta še 2 otroka, nas bo več ali manj? Te naloge so bile kompleksnejše in so 
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zahtevale več miselnih procesov, zato so otroci imeli več težav pri reševanju 

matematičnih nalog, saj so morali sklepati na podlagi seštevanja/odštevanja. 

4.9 Ostalo 

Preglednica 11: Odgovori anketirancev na vprašanja s področja »ostalo«  

  Št. otrok M SD Me 

Ostalo1 

Ženski 33 2,97 0,81 3,00 

Moški 32 2,81 0,93 3,00 

Skupaj 65 2,89 0,87 3,00 

Ostalo2 

Ženski 33 3,30 0,85 4,00 

Moški 32 3,38 0,83 4,00 

Skupaj 65 3,34 0,83 4,00 

Ostalo3 

Ženski 33 2,70 0,95 2,00 

Moški 32 3,00 0,84 3,00 

Skupaj 65 2,85 0,91 3,00 

Ostalo4 

Ženski 33 2,88 0,74 3,00 

Moški 32 2,97 0,82 3,00 

Skupaj 65 2,92 0,78 3,00 

Ostalo5 

Ženski 33 2,88 0,82 3,00 

Moški 32 3,00 0,80 3,00 

Skupaj 65 2,94 0,81 3,00 

Ostalo6 

Ženski 33 2,79 0,86 3,00 

Moški 32 2,94 0,72 3,00 

Skupaj 65 2,86 0,79 3,00 

Ostalo7 

Ženski 33 2,24 1,09 2,00 

Moški 32 2,22 0,87 2,00 

Skupaj 65 2,23 0,98 2,00 

Ostalo8 Ženski 33 2,27 1,13 2,00 
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  Št. otrok M SD Me 

Moški 32 2,56 1,22 3,00 

Skupaj 65 2,42 1,17 2,00 

Ostalo9 

Ženski 33 2,21 1,17 2,00 

Moški 32 2,34 1,07 2,00 

Skupaj 65 2,28 1,11 2,00 

Ostalo10 

Ženski 33 3,03 1,02 3,00 

Moški 32 3,22 0,97 4,00 

Skupaj 65 3,12 0,99 3,00 

Ostalo11 

Ženski 33 2,18 0,95 2,00 

Moški 32 2,41 1,19 2,00 

Skupaj 65 2,29 1,07 2,00 

Ostalo12 

Ženski 33 2,45 1,15 2,00 

Moški 32 2,31 0,97 2,00 

Skupaj 65 2,38 1,06 2,00 

Ostalo13 

Ženski 33 2,24 1,06 2,00 

Moški 32 2,41 1,19 2,00 

Skupaj 65 2,32 1,12 2,00 

Ostalo14 

Ženski 33 3,15 0,97 4,00 

Moški 32 3,25 0,92 4,00 

Skupaj 65 3,20 0,94 4,00 

OSTALO 65 2,72 0,72 2,57 
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Graf 9: Prikaz povprečja anketirancev s področja ostalo   

Rezultati, razvidni iz preglednice 11 in grafa 9, kažejo, da so otroci najvišje rezultate 

dosegli pri postavki 2, ki trdi, da se otrok močno zaveda okolja, kar pomeni, da dobro 

opazuje okolico okrog sebe in je pozoren na dogajanje. Menimo, da so otroci na tem 

področju dosegali najvišje število točk, ker so po naravi radovedni. Petletne otroke 

zanimajo stvari, predmeti, ki se pojavljajo v okolju, zanimajo jih dogajanje in dogodki, ki 

se odvijajo pred njimi. Najnižje povprečje so otroci dosegli pri postavki 7 (graf 9), ki trdi, 

da otrok misli doživlja kot resničnost. Na tem področju so otroci dosegali najmanjše 

število točk (graf 8). To področje je zasnovano tako, da otroci, ki imajo največ možnosti 

za razvoj specifičnih učnih težav, dosegajo največ točk. Ker večina otrok teh težav 

nima, je bilo pri tem področju doseženih najmanj odstotkov. Na področju »ostalo« so 

postavljene postavke, ki merijo otrokovo nadpovprečno radovednost, intuitivnost, 

kreativnost, večdimenzionalno predstavljivost, močno zavedanje okolja itd. 

Hipoteza 1: Deklice in dečki se razlikujejo glede na predopismenjevalne veščine. 

Za preverjanje, ali se deklice in dečki razlikujejo glede predopismenjevalnih veščin, 

smo najprej s pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa (preglednica 12) preverili, ali so 

podatki normalno porazdeljeni pri vsaki skupini. Podatki so normalno porazdeljeni, če 

je p-vrednost večja od kritične meje 5 % (p > 0,05). 

Preglednica 12: Kolmogorov-Smirnov test 

 Spol Kolmogorov-Smirnov 
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 Spol Kolmogorov-Smirnov 

 
Vrednost Stopnja 

prostosti 

p 

Vedenje 

Ženski 0,113 33 0,200 

Moški 0,112 32 0,200 

Motorika 

Ženski 0,115 33 0,200 

Moški 0,118 32 0,200 

Jezikovno razumevanje 

Ženski 0,297 33 0,000 

Moški 0,211 32 0,001 

Verbalno izražanje 

Ženski 0,252 33 0,000 

Moški 0,240 32 0,000 

Metakognicija 

Ženski 0,129 33 0,177 

Moški 0,165 32 0,027 

Druge kognitivne dejavnosti 

Ženski 0,296 33 0,000 

Moški 0,233 32 0,000 

Predopismenjevanje 

Ženski 0,141 33 0,094 

Moški 0,141 32 0,105 

Predmatematika 

Ženski 0,253 33 0,000 

Moški 0,241 32 0,000 

Ostalo 

Ženski 0,164 33 0,024 

Moški 0,114 32 0,200 

 

Rezultati kažejo, da so podatki normalno porazdeljeni samo pri treh veščinah: 

vedenje, motorika, predopismenjevanje (p > 0,05). V teh primerih smo uporabili 

parametrične teste, pri ostalih pa neparametrične.  

 

Preglednica 13: T-test za neodvisnost vzorca, Mann-Whitneyjev U-test 

 Spol N M Me t/U p 
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 Spol N M Me t/U p 

Vedenje 

Ženski 33 3,18 3,22 1,783a 0,079 

Moški 32 2,93 2,94 

Motorika 

Ženski 33 3,16 3,20 0,166a 0,868 

Moški 32 3,13 3,20 

Jezikovno razumevanje 

Ženski 33 3,45 4,00 491,500b 0,610 

Moški 32 3,49 3,67 

Verbalno izražanje 

Ženski 33 3,42 3,80 492,000b 0,620 

Moški 32 3,37 3,70 

Metakognicija 

Ženski 33 2,98 3,00 521,500b 0,932 

Moški 32 2,97 3,25 

Druge kognitivne dejavnosti 

Ženski 33 3,48 3,90 428,000b 0,184 

Moški 32 3,46 3,70 

Predopismenjevanje 

Ženski 33 3,16 3,29 -0,258a 0,797 

Moški 32 3,21 3,36 

Predmatematika 

Ženski 33 3,34 3,67 503,000b 0,728 

Moški 32 3,60 3,67 

Ostalo 

Ženski 33 2,66 2,43 475,000b 0,486 

Moški 32 2,77 2,68 

a. T-test za neodvisna vzorca, b. Mann-Whitneyjev U-test 

Za preverjanje, ali obstajajo razlike med deklicami in dečki glede vedenja, motorike 

in predopismenjevalnih veščin, smo uporabili t-test (preglednica 13) za neodvisna 

vzorca. Za preverjanje, ali obstajajo razlike med deklicami in dečki glede jezikovnega 

razumevanja, verbalnega izražanja, metakognicije, drugih kognitivnih sposobnosti, 

predmatematike in ostalih veščin, pa smo uporabili Mann-Whitneyev U-test 

(preglednica 13). 

Rezultati kažejo, da ne moremo zavrniti ničelne domneve, ki trdi, da ne obstajajo 

razlike med deklicami in dečki glede vedenja (p = 0,079), motorike (p = 0,868), 

jezikovnega razumevanja (p = 0,610), verbalnega izražanja (p = 0,620), metakognicije 
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(p = 0,932), drugih kognitivnih sposobnosti (p = 0,184), predopismenjevanja (p = 

0,797), predmatematike (p = 0,728), ostalih predopismenjevalnih veščin (p = 0,486). 

Ugotovili smo, da se dečki in deklice ne razlikujejo glede predopismenjevalnih veščin. 

Glede na našo raziskavo, ki je bila izvedena s pomočjo vprašalnika IPDA, ne 

moremo trditi, da deklice dosegajo boljše rezultate pri predopismenjevalnih veščinah 

kot dečki. To so v svojih raziskavah ugotovili različni avtorji (Berk, 1997; Bornstein, 

Haynes, O´reilly in Painter, 1996; Garai in Scheinfeld, 1968; Hyde in Linn, 1988, 

Bornstein idr., 1996; Bornstein in Haynes, 1998; D´Odorico, Carubbi, Salerni in Calvo, 

2001; Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer in Lyons,1991, v Apostolos in Napoleon, 

2001; Zupančič, 2000), ki so v svojih raziskavah prišli do zaključka, da na področju 

predopismenjevalnih veščin v predšolskem obdobju med dečki in deklicami obstaja 

statistično pomembna razlika. Še posebno izpostavljajo hitrejši govorni razvoj deklic kot 

dečkov. Ugotavljajo, da deklice hitreje spregovorijo prvo besedo, prej usvojijo slovnico 

jezika, oblikujejo daljše povedi, imajo večji besednjak. Avtorji (Hyde in Linn, 1988;  

Bornstein in Haynes, 1968; Zupančič, 2000) navajajo, da tudi deklice iz socialno manj 

spodbudnega družinskega okolja dosegajo pomembno višje rezultate na lestvicah, ki 

merijo različna področja govornega razvoja kot dečki. 

Ugotavljamo, da v našem primeru ni tako. Eden izmed razlogov je lahko ta, da je 

bil vzorec anketiranih otrok premajhen. Druga možnost je, da so bili v raziskavo 

vključeni predšolski otroci, avtorji pa razlike ugotavljajo predvsem pri mlajših otrocih, v 

zgodnjem obdobju usvajanja govora in jezika.   

Hipoteza 2: Obstajajo razlike med različnimi predopismenjevalnimi veščinami. 

Za preverjanje, ali obstajajo razlike med različnimi predopismenjevalnimi 

veščinami, smo najprej s pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa (preglednica 14) 

preverili, ali so podatki normalno porazdeljeni pri vsaki veščini. Podatki so normalno 

porazdeljeni, če je p-vrednost večja od kritične meje 5 % (p > 0,05). 

 

 

 

 

 

Preglednica 14: Kolmogorov- Smirnov test 

 Kolmogorov-Smirnov 
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Vrednost Stopnja 

prostosti 

p 

Vedenje 0,084 65 0,200 

Motorika 0,118 65 0,025 

Jezikovno razumevanje 0,249 65 0,000 

Verbalno izraŽanje 0,231 65 0,000 

Metakognicija 0,123 65 0,015 

Dr. kognitivne 0,241 65 0,000 

Predopismenjevanje 0,124 65 0,015 

Predmatematika 0,248 65 0,000 

Ostalo 0,111 65 0,046 

 

Rezultati kažejo, da podatki niso normalno porazdeljeni pri vsaj eni skupini in 

zaradi tega smo uporabili neparametrični Friedmanov test (preglednica 15). 

Preglednica 15: Neparametrični Friedmanov test 

 Št. 

otrok 

M Med SD Min. Max. Povprečni 

rang  

Vedenje 65 3,05 3,1111 0,57773 1,56 4,00 3,76 

Motorika 65 3,14 3,2000 0,63296 1,80 4,00 4,46 

Jez. razumevanje 65 3,47 3,6667 0,70929 1,00 4,00 6,75 

Verbalno izražanje 65 3,39 3,8000 0,80117 1,00 4,00 6,21 

Metakognicija 65 2,98 3,0000 0,81577 1,25 4,00 3,72 

Dr. kognitivne 65 3,47 3,8000 0,63085 1,40 4,00 6,52 

Predopismenjevanje 65 3,19 3,2857 0,70300 1,14 4,00 4,84 

Predmatematika 65 3,47 3,6667 0,75206 1,00 4,00 6,56 

Ostalo 65 2,72 2,5714 0,71845 1,14 3,93 2,18 

 

Rezultati Friedmanovega testa (preglednica 15) kažejo, da smo uspeli zavrniti 

ničelno hipotezo, ki pravi, da ne obstajajo razlike med veščinami. Ugotovili smo, da se 
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predopismenjevalne veščine razlikujejo med seboj ( 2(8) = 197,075, p < 0,05). Za 

najbolj razvito področje se je izkazalo področje jezikovnega razumevanja (preglednica 

15) (povprečje = 3,47). Sklepamo, da zato, ker imajo predšolski otroci že zelo dobro 

razvit govor in razumevanje, kar potrjujejo tudi različni avtorji (Marjanovič Umek, Kranjc 

in Fekonja, 2006), ki pravijo, da se otrokov govor med 3. in 6. letom na slovničnem in 

pragmatičnem področju hitro razvija. Do vstopa v šolo razume večino sporočil in razvije 

osnovno strukturo govora. Marjanovič Umek (1990) trdi, da 4–6-letni otrok razume od 

2.500 do 3.000 besed, lahko sledi navodilom, ki vsebujejo 3–4 aktivnosti. Pri drugih  

kognitivnih sposobnostih so otroci prav tako dosegli visoko povprečje (preglednica 15) 

(povprečje = 3,47). Pri tem področju so vzgojiteljice preverjale otrokov spomin, 

zaporedje gibov in orientacijo. Toličič in Smiljanić (1979) pravita, da otrok pri petih letih 

začne postopoma razvijati tehnike, ki olajšajo zapomnitev, kar imenujemo namerno 

pomnjenje. Za predšolsko obdobje pa je značilno spontano pomnjenje. Otrok od 

odrasle osebe dobi vedno več nalog v smislu, da si mora nekaj zapomniti. Konec 

predšolskega obdobja je zelo uspešen pri pomnjenju verbalnega gradiva. Prav tako se 

večina otrok v tem obdobju že zna orientirati v prostoru in na sebi. Okrog 5. leta je 

otrok sam zmožen prehoditi pot, ki jo prehodi vsak dan. Različne raziskave so 

pokazale, da se otrok lahko v predšolski dobi seznani z enostavnimi zemljevidi in jih 

tudi razbere (Umek, 2001). Otrok pri 5 oziroma 6 letih navadno nima težav z orientacijo 

na sebi in v prostoru, za dobro prostorsko orientacijo pa mora poznati izraze, kot so: 

zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj, pred, za, nad, pod, v, v sredini, zunaj (Hodnik Čadež, 

2002). Med dobro razvita področja spada tudi področje predmatematike (preglednica 

15) (povprečje = 3,47), kjer so bile merjene otrokove sposobnosti poznavanja številskih 

enot, lažjega matematičnega sklepanja in vrednost števil. Hodnik Čadež (2002) trdi, da 

je štetje tesno povezano z merjenjem. V predšolskem obdobju otrok že zna količine 

med seboj primerjati, nato tudi meriti. V tem obdobju veliko šteje, prešteva, ugotavlja 

največje možno število, pa tudi rad zapisuje števila. Menimo, da otroke pri tej starosti 

zanimajo števila, količine, njihovo primerjanje, štetje, motivirani so za učenje in 

spoznavanje matematičnih simbolov, zato področje predmatematike spada med razvita 

področja. Za manj razvita področja so se izkazala področja verbalnega izražanja 

(preglednica 15) (povprečje = 3.4), motorike (preglednica 15) (povprečje = 3,14) in 

predopismenjevanja (preglednica 15) (povprečje = 3,19). Na verbalno izražanje in 

otrokov govor vplivajo mnogi dejavniki. Pomembno je, da otrok odrašča v spodbudnem 

okolju. Menimo, da tisti, ki so dosegli nižje povprečje na tem področju, niso imeli dovolj 

spodbudnih pogojev za razvoj in pridobitev bogatega besednega zaklada, opisovanje 

zgodb, pravilno izražanje z morfološkega in sintaktičnega vidika. Žnidarič (1993) pravi, 

da sta mišljenje in govor dve stopnji istega procesa, ki vplivata ena na drugo. Z njim se 
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strinja tudi Marjanovič Umek (1990), ki trdi, da govor uporabljamo za izražanje misli in 

idej, tudi struktura In funkcija izražata te misli in ideje. Prav struktura in funkcija govora 

pa ostajata v mejah človeških miselnih zmogljivosti. Pri področju motorike se je merila 

otrokova spretnost koordinacije in fine motorike. Nemec in Kranjc (2011) trdita, da 

petletni otrok lahko hojo in tek uskladi z metanjem, lovljenjem ali odbijanjem predmeta. 

Anketirani otroci, ki so imeli težave na področju motorike, imajo oslabljene gibalne 

spretnosti. Kremžar (1978) pravi, da so šibki v naravnih oblikah gibanja, nenehno 

iščejo pomoč in se ne znajdejo v gibalnih situacijah. Ti znaki kažejo na oslabljeno 

koordinacijo. Področje predopismenjevanja je pri predšolskih otrocih različno razvito. 

Obstaja možnost, da bodo tisti otroci, ki so na tem področju dosegli zelo majhno število 

točk, kasneje razvili specifične učne težave. Peklaj (2012) pravi, da se že v 

predšolskem obdobju kažejo določene značilnosti motnje branja in pisanja. V času 

opismenjevanja se težave kažejo predvsem pri pisanju, saj otrok s težavo oblikuje črke, 

jih prepisuje oziroma piše. Za najmanj razvita področja so se izkazala področja vedenja 

(preglednica 15) (povprečje = 3,05), metakognicije (preglednica 15) (povprečje = 2,98) 

in »ostalo« (preglednica 15) (povprečje = 2,72). Med najšibkejšimi področji sta bili 

metakognicija in vedenje. Sklepamo, da zato, ker sta obe področji prepleteni s 

koncentracijo in pozornostjo. Če bi v vzgojno-izobraževalnem delu in domačem okolju 

načrtno, z različnimi tehnikami in metodami pomagali pri otrocih izboljšati ti dve 

področji, se bi rezultati zagotovo spremenili in posledično tudi izboljšali. Jurišič (1999) 

pravi, da so otroci, ki imajo vedenjske težave, odvisni od zunanje kontrole. Otrokove 

pozitivne (želene) vedenjske vzorce nagradimo in na ta način dosežemo, da pride do 

samokontrole otrokovega vedenja. 

 

Graf 10: Prikaz povprečja anketirancev z vseh predopismenjevalnih področij  
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Nato smo udeležence razvrstili v tri skupine: najmanj točk (v povprečju med 1,00 in 

2,00), srednje veliko točk (v povprečju 2,01–3,00) in največ točk (v povprečju med 3,01 

in 4,00) (preglednica 16). 

Preglednica 16: Prikaz števila točk pri posameznih skupinah  

 Št. otrok Delež  

Najmanj točk (1,00–2,00) 4 6,2 

Srednje število točk 

(2,01–3,00) 
18 27,7 

Največ točk (3,01–4,00) 43 66,2 

Skupaj 65 100,0 

 

Največji odstotek otrok ima med 3,01 in 4 točke (66,2 %), manjši delež ima med 

2,01 in 3 točke (27,7 %) in najmanjši delež ima med 1,00 in 2,00 točki (6,2 %) 

(preglednica 16). Iz rezultatov je razvidno, da imajo 4 (6,2 %) (preglednica 16) otroci iz 

skupine z najmanjšim številom točk (1,00–2,00) največjo možnost za razvoj specifičnih 

učnih težav. Ti otroci so šibki na večini področij predopismenjevalnih veščin z izjemo 

veščine »ostalo«, kjer so povprečni ali celo nadpovprečni. Vprašanja s področja 

»ostalo« so sestavljena tako, da ima otrok, ki dosega pri tem področju večje število 

točk, večjo možnost za razvoj specifičnih učnih težav. 43 otrok (66,2 %) (preglednica 

16) spada v skupino otrok, ki so dosegli največje število točk (3,01–4,00) in imajo veliko 

manj možnosti, da se pri njih razvijejo specifične učne težave. 

R1: Rezultati kažejo, da s pomočjo vprašalnika IPDA lahko določimo in 

izračunamo, kateri otroci imajo nižji odstotek oziroma dosegajo nižje število točk pri 

vprašalniku in posledično spadajo v skupino otrok, pri katerih je večje tveganje za 

kasnejše težave pri usvajanju akademskih veščin in razvoju specifičnih učnih težav. 

Otroci z večjim odstotkom, z večjim številom točk, spadajo v manj tvegano skupino 

otrok, pri katerih je manjše tveganje za kasnejši razvoj specifičnih učnih težav. To 

potrjuje Magajna (2008), ki pravi, da so specifične učne težave izraz za primanjkljaje, ki 

se kažejo že v zgodnjem otrokovem razvoju na kateremkoli od naslednjih področij: 

pomnjenje, mišljenje, branje, pisanje, računanje, socialna kompetentnost, čustveno 

dozorevanje, koordinacija in komunikacija. Otrok, ki ima v predšolskem obdobju težave 

z motoriko, npr. pri koordinaciji, ki se kaže v otrokovi okornosti, nerodnosti, 

počasnejšem izvajanju gibalnih nalog, že kaže možne znake specifičnih učnih težav. 

Pri otroku, ki kaže težave v vedenju, je nemiren, ima kratkotrajno pozornost, je 
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impulziven in čustveno nestabilen, obstaja verjetnost, da bo kasneje razvil motnjo 

pozornosti in hiperaktivnosti (Kos, 1985). Različni primanjkljaji kažejo na razvoj 

različnih težav. Kavkler (2002) trdi, da se kasnejši razvoj jezikovnih motenj lahko kaže  

že v zgodnjem otroštvu s težavo z artikulacijo, težjim sledenjem navodilom, otroci prav 

tako ne zmorejo povedati tistega, kar želijo, čeprav razumejo povedano. 
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5 ZAKLJUČEK  

Glavni namen diplomskega dela je bil predstaviti posamezna področja 

predopismenjevalnih veščin in ugotoviti, na katerem področju bodo predšolski otroci 

imeli največ težav. 

V teoretičnem delu smo predstavili pojem opismenjevanja in se osredotočili na 

zgodnje začetke pismenosti v predšolskem obdobju. Dotaknili smo se družinske 

pismenosti in po različnih avtorjih (npr. Grginič, 2008; Končnik Goršič in Kavkler, 2002; 

Marjanovič Umek, 2010; Prgić, 2018 in drugi) povzeli, kaj vse pomembno vpliva na 

razvoj otrokovih opismenjevalnih veščin. Avtorji ugotavljajo, da slabo razvite 

predopismenjevalne veščine lahko kažejo na večje tveganje za kasnejši razvoj 

specifičnih učnih težav. Menimo, da bi morali vzgojitelji v predšolskem obdobju 

nameniti več pozornosti porajajoči se pismenosti, s čimer se strinja tudi Grginič (2008), 

ki pravi, da ima razvoj otrokove zgodnje pismenosti pomemben vpliv na poznejšo učno 

uspešnost v šoli. Zelo pomembno se nam zdi, da je vzgojitelj kompetenten pri svojem 

delu in ima dovolj strokovnega znanja, da prepozna posameznika, ki odstopa v skupini. 

Tako lahko ukrepa in zmanjša vpliv težav na posameznikovo življenje na 

izobraževalnem, čustvenem in socialnem področju. Končnik Goršič (2002) pravi, da se 

vsi tisti, ki se ukvarjajo s problematiko specifičnih učnih težav, in vsi, ki živijo in delajo z 

otroki, ki te težave imajo, zavedajo, da je njihova uspešnost pri delu z otroki s težavami 

odvisna od njihovega znanja, pripravljenosti razumeti stiske in vztrajnosti, da strokovna 

spoznanja širijo v širši družbeni prostor. 

V raziskovalnem delu smo ugotavljali, ali se lahko s pomočjo italijanskega 

vprašalnika IPDA pokažejo področja, na katerih ima otrok več težav in posledično večje 

tveganje za kasnejše težave na področju usvajanja šolskega znanja, in ali obstajajo 

statistično pomembne razlike na področju predopismenjevalnih veščin med dečki in 

deklicami. 

 V raziskavo je bilo vključenih 65 otrok, starih 5–6 let. Vzgojitelji so otroke  

opazovali pri dejavnostih oziroma reševanju nalog. V pomoč jim je bil vprašalnik, ki je 

bil razdeljen na devet predopismenjevalnih veščin: vedenje (9 vprašanj), motorika (5 

vprašanj), jezikovno razumevanje (3 vprašanja), verbalno izražanje (5 vprašanj), 

metakognicija (4 vprašanja), druge kognitivne sposobnosti (10 vprašanj), 

predopismenjevanje (7 vprašanj), predmatematika (3 vprašanja) in »ostalo« (14 

vprašanj).  

Pri statistični obdelavi podatkov smo najprej s pomočjo Cronbachove alfe 

izračunali zanesljivost vsakega sklopa vprašanj. Za preverjanje, ali obstajajo razlike 
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med deklicami in dečki glede vedenja, motorike in predopismenjevalnih veščin, smo 

uporabili t-test za neodvisna vzorca. Za preverjanje, ali obstajajo razlike med deklicami 

in dečki glede jezikovnega razumevanja, verbalnega izražanja, metakognicije, drugih 

kognitivnih sposobnosti, predmatematike in ostalih veščin pa smo uporabili Mann-

Whitneyev U-test. Za izračun razlik med posameznimi predopismenjevalnimi veščinami 

smo uporabili neparametrični Friedmanov test. Nato smo udeležence razvrstili v tri 

skupine: najmanj točk (v povprečju med 1,00 in 2,00), srednje veliko točk (v povprečju 

2,01–3,00) in največ točk (v povprečju med 3,01 in 4,00). 

Ugotovili smo, da lahko s pomočjo vprašalnika IPDA ugotovimo, na katerih izmed 

devetih področij je otrok šibkejši in na katerih močnejši. Razvidno je, koliko točk dosega 

pri posamezni veščini. Kot najbolj razvito področje predopismenjevalnih veščin se je 

izkazalo jezikovno področje, za najmanj razviti področji pa področji »ostalo« in 

metakognicija. Pričakovali smo, da bodo otroci imeli največ težav na področju grobe 

motorike, saj smo mnenja, da je otroku v tem času ponujeno premalo možnosti za 

njegov optimalni gibalno-motorični razvoj. 

Rezultati so pokazali, da na področju predopismenjevalnih veščin ne obstajajo 

statistično pomembne razlike med dečki in deklicami, vendar pa obstajajo razlike med 

posameznimi veščinami, ki so neodvisne od spola.  

Izsledki raziskave vzgojiteljem dajejo podatke o otrokovih zmožnostih in jim kažejo, 

na katerih področjih otrok ali otroci dosegajo slabše povprečje. S pridobljenimi podatki 

lahko vzgojitelj dejavnosti v prihodnje načrtujejo tako, da krepi otrokova šibka področja. 

Mi smo kasneje v našem oddelku prav tako izvedli anketo z vprašalnikom IPDA s  

23-timi otroki, starimi 4–5 let, vendar je nismo uporabili za raziskavo. Služila nam je kot 

pomoč pri spoznavanju otrokovih zmožnosti na različnih področjih in pri kasnejšem 

načrtovanju dejavnosti. Če ima vzgojitelj takšne podatke, lahko ustrezno ukrepa in 

pomaga krepiti posameznikova šibka področja ter na ta način pomaga pri 

zmanjševanju tveganja za kasnejše težave pri usvajanju šolskega znanja, pomembno 

pa prispeva tudi h grajenju otrokove samopodobe. S tem se strinja Magajna (2002, v  

Končnik Goršič in Kavkler, 2002), ki pravi, da strokovni delavec v vrtcu pri predšolskem 

otroku in učitelj v šoli lahko s tem, da prepozna znake pri otroku, ki odstopa od 

povprečja, veliko pripomore pri njegovem razvoju in samopodobi.  

Pomanjkljivost v raziskavi vidimo v tem, da so vprašalnik IPDA izpolnjevale 

vzgojiteljice predšolskih otrok in podale subjektivno oceno, saj kriteriji za ocenjevanje 

niso bili natančno in strogo določeni, nekatera vprašanja pa so bila preveč splošna. Ker 

je bil vprašalnik obsežen in je bilo v njem veliko trditev, menimo, da obstaja možnost, 
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da niso preverile vsakega vprašanja pri otroku tudi praktično, ampak verjetno bolj po 

spominu (npr. pri trditvi, ki pravi, da ima otrok dobro koordinacijo gibanja, so točkovale 

tako, kot so imele otrokov tek, met žoge, skok v spominu, brez da bi ponovno preverile 

njegove zmogljivosti in uspešnost). 

Prek pisanja diplomskega dela smo podrobneje spoznali posamezna področja, ki 

vplivajo na otrokove predopismenjevalne veščine. Z vzgojiteljicami, ki so delale 

raziskavo v svojem oddelku, smo imeli prijetne izkušnje ter dobili pozitivne povratne 

informacije glede njihovega dela in raziskave. Možnost izboljšave diplomskega dela 

vidimo v tem, da bi bilo vseh devet področij podprtih s praktičnimi nalogami in bi dobili 

še bolj natančne rezultate. Otroci bi vprašalnik izpolnjevali na začetku in ob koncu leta. 

Po prvih dobljenih rezultatih bi vzgojitelj načrtoval takšne dejavnosti, ki pripomorejo h 

krepitvi šibkih področij, in naslednje pridobljene rezultate primerjal s prvimi. Pri takšni 

raziskavi bi bilo razvidno, kako s ciljem določene dejavnosti vplivajo na izboljšanje 

posameznih šibkih področij (ali so otroci napredovali ali pa rezultati ostajajo enaki).  

Diplomsko delo zaključujemo z mislijo, da je vsak otrok edinstveno bitje, ki se 

razvija v svojem tempu in piše svojo življenjsko zgodbo. Vloga odraslega pa je, da se 

njegovemu tempu prilagaja, je otrokov mentor in vodnik, ki ga varno vodi do ciljev. 
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7 PRILOGA 

Priloga 1: Vprašalnik IPDA  

1. VEDENJE (postavke 1–10): 

– sledi aktivnostim, ne da bi motil sebe ali ostale otroke (medtem ko opravlja 

neko nalogo, ga drugi otroci ali zunanji dejavniki ne zmotijo, prav tako med 

opravljanjem naloge ne moti ostalih otrok in glasno govori, lahko sledi zgodbici, 

ki jo pripoveduje vzgojiteljica, kljub klepetanju drugih otrok), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– običajno sledi navodilom in pravilom (počaka, da pride na vrsto (npr. pri 

obrokih), razume, da mora dokončati izdelek, preden se lahko igra),  

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

    

– dane naloge izvede do konca, brez neprestanega opominjanja in priganjanja 

(risbico pobarva brez posebnih navodil, pospravi igrače, preden odide domov), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– če mu vzgojiteljica naroči, naj zamenja aktivnost z drugim otrokom, to stori in 

se ne zadržuje pri prejšnji nalogi. Tudi če izdelka še ni dokončal, ga pospravi in 

se pripravi na drugo dejavnost (ali obrok). Po navodilu vzgojiteljice otrok lahko 

prekine dejavnost in se osredotoči na drugo, čeprav mu je prvotna dejavnost 

bolj všeč, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– dobro sodeluje z ostalimi otroki (rad sodeluje v skupini, pomaga drugim 

otrokom, se ne prepira), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  
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– enostavne naloge naredi sam, brez pomoči vzgojiteljice (samoiniciativno 

poišče vse potrebno za določeno dejavnost (npr. barvice in papir, če je risalna 

dejavnost)), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– z lahkoto se prilagodi novim situacijam (v primeru menjave igralnice ali 

postavitve v igralnici, ob prihodu novega otroka v skupino), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– je zainteresiran in ga zanima branje, pisanje in računanje (knjige »bere«, 

zanima ga, kaj piše v knjigi, ima željo po vstopu v prvi razred, kjer se bo naučil 

brati in pisati, zjutraj prešteje prisotne otroke skupaj z vzgojiteljico), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– je trdoživ, vztrajen in se ob neuspehu hitro pobere ter nadaljuje z dejavnostjo 

(pri nalogi vztraja, tudi če je ne opravlja z lahkoto, tudi če pri dejavnosti ne 

doseže želenega rezultata, ne obupa in poskuša naslednjič nalogo opraviti 

bolje); 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

2.   MOTORIKA  (postavke 11–15): 

– ima dobro koordinacijo gibanja (lahko hodi, skače, teče, vrže žogo), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

            

– brez težav opravlja naloge fine motorike (uporaba škarij, gumbov, kljuk, zadrg, 

zavezovanje čevljev), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  
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– ni neroden, ne poliva, stvari mu ne padajo iz rok, se ne spotika ali zaletava, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

           

– uspešen je pri igri in pri dejavnostih, ki zahtevajo koordinacijo na relaciji oko–

roka (lovljenje žoge, med dvema ognjema, metanje na koš), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

           

– brez težav uporablja in prijema majhne stvari, ki zahtevajo natančnost (npr. 

lego kocke, sestavljanke, pinceta); 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

3. JEZIKOVNO RAZUMEVANJE (postavke 16–18): 

– sposoben je poslušati in slediti pogovoru, svojim letom primerno (razume, kaj 

je vzgojiteljica želela povedati, postavlja smiselna vprašanja), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– razume pomene besed, ki jih vzgojiteljica uporablja (ima bogat besedni zaklad, 

zna pokazati in poimenovati barve in oblike v knjigi ali v igralnici), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

           

– razume ustna navodila, ki jih poda vzgojiteljica, čeprav jih ne upošteva vedno; 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

4. VERBALNO IZRAŽANJE (postavke 19–23): 

– sposoben je pripovedovati in opisati dogodek, ki ga je opazoval oz. v katerem 

je bil udeležen (na razumljiv način pripoveduje, kaj je počel čez teden ali 

vikend, opiše izlet), 
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 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

              

– jasno izraža svoje misli, čustva in potrebe (jasno izrazi svoje potrebe, zna 

izraziti čustveno stanje, npr. sem vesel, žalosten. Misel izrazi na razumljiv 

način), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

          

– ima bogat besedni zaklad (uporablja primerne izraze za svoja leta – reče, sem 

spal in ne reče sem ninal, uporablja glagole in pridevnike, ki so primerni za to 

starost), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

           

– zna opisati enostavno zgodbico, ki je predstavljena v stripih (otrok je zmožen 

opisati zgodbo na podlagi slik na razumljiv način in si ne izmišljuje ali se 

oddaljuje od bistva), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– se pravilno izraža z morfološkega in sintaktičnega vidika (uporablja ednino, 

dvojino, množino, sklanjatve, spreganje, stavčno strukturo); 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

5. METAKOGNICIJA (postavke 24–27): 

– razume, da je mogoče izboljšati spomin s tem, da se »boljše« naučimo stvari – 

z uporabo strategij (pri igranju igre Spomin si zapomni, kje se skriva par, in ima 

oči uprte v ti dve karti, samoiniciativno ponavlja pesmico ali kitico, ki se jo mora 

naučiti, če mu vzgojiteljica naroči, naj prinese nekaj stvari iz druge sobe, si 

med potjo ponavlja, kaj vse mora prinesti), 

 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 3 – PRECEJ, 4 – ZELO, 
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MALO V VEČINI VEDNO  

          

– ko nečesa ne razume, se tega zaveda – vpraša za pojasnilo, pokaže na 

kakšen drugi način, da ni razumel (npr. postavlja vprašanja, jasno pove, česa 

ni razumel, in vpraša za navodila), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

– v situacijah, ki jim ni kos, ne obupa takoj, ampak se potrudi in nadaljuje kljub 

oviram (npr. pri prerisovanju, motoričnih nalogah), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

          

– razume, da ga med dejavnostjo lahko zmotijo razne misli, šumi, glasovi oz. 

različni zunanji dejavniki (ko opravlja miselno dejavnost in ga moti nemir, ki ga 

povzročijo drugi otroci, prosi za tišino), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

6. DRUGE KOGNITIVNE DEJAVNOSTI – SPOMIN, ZAPOREDJE GIBOV IN 

ORIENTACIJA (postavke 28–37) 

– sposoben se je naučiti kratko otroško pesem na pamet (npr. refren v pesmi), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

          

– s svojimi besedami zna obnoviti, kar mu nekdo pove (obnovi zgodbico, ki mu jo 

pove vzgojiteljica, sposoben je dati slišana navodila drugemu otroku), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– sposoben si je zapomniti informacije, primere in navodila, ki so ustno podana 

(spomni se imena oseb, ki so gostovale v skupini, npr. glasbenikov, ki so 

predstavljali inštrumente, vzgojiteljico spomni na dejavnost, ki jo je obljubila 

prejšnji dan), 
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 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– prepozna, da so natisnjene besede, črke ali grafični simboli isti kot tisti, ki jih je 

spoznaval prejšnji dan (med vsemi črkami prepozna tiste, ki sestavljajo 

njegovo ime, v knjigi prepozna simbole, ki jih je vzgojiteljica že pokazala), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– sposoben si je zapomniti več stvari hkrati (če dobi navodilo, da mora prinesti 3 

stvari, te tudi prinese), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– zna narisati človeško figuro, pri kateri so razvidni posamezni deli telesa: glava, 

trup roke in noge, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– zna prerisati enostavne geometrijske like tako, da je lik prepoznan (npr. krog, 

trikotnik), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– primerno zapolni risalno/pisalno površino lista ali strani v zvezku, ko riše/piše 

(ne riše samo v sredini ali v kotih lista, ampak skuša izrabiti celotno risalno 

površino), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– sposoben je slediti enostavnim navodilom, ki vključujejo prostorske relacije – 

zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj, poleg, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  
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– sposoben se je dobro in pravilno orientirati v prostoru (pozna pot do druge 

igralnice, jedilnice, igrišča); 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

7. PREDOPISMENJEVANJE (postavke 38–44) 

– igra se z zlogi in glasovi – besedo je sposoben razstaviti na posamezne zloge, 

zna poiskati začetni glas v besedi, zna tvoriti preproste rime (razume igre in 

pesmice, ki temeljijo na zamenjavi fonemov ali rimah, sposoben je najti rimo na 

ime otroka v skupini, zna pravilno pokazati slike za besede, ki jih loči le fonem, 

npr. kos/bos), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– sposoben je razumeti in natanko ponoviti ravno slišane besede (npr. predmeta, 

ki ga ne pozna, ali ime novega sošolca), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– razume, da so besede sestavljene iz različnih nepovezanih glasov (prepozna, 

katere besede se začnejo z istim zlogom, npr. Včeraj smo v trgovini kupili 

paradižnik, palčke, papriko itd., otrok nadaljuje in našteva predmete, ki se 

začnejo na zlog pa, besedo lahko razčleni po zlogih), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– sposoben je razlikovati črke od ostalih grafičnih znakov (zna ločiti črke od 

številk in geometrijskih likov), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– zaveda se, da besede, napisane v knjigah, ustrezajo tistim besedam, ki so na 

glas izgovorjene (pri branju knjige otrok sprašuje, kaj piše, kje je zapisana  

njemu znana beseda, npr. mama), 
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 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– sposoben je napisati svoje ime, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– sposoben je prepisati enostavne besede (npr. miza); 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

8. PREDMATEMATIKA (predpostavke 45–47) 

– razume, kateri vrednosti ustrezajo številke od 1 do 4 – npr. razume, da mora 

prinesti 4 stvari, in jih tudi prinese, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– sposoben je primerjati različne številske enote (npr. če ima dva lončka z 

žogicami, razume, da so v enem lončku 4 žogice, v drugem pa jih je 6), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– sposoben je lažjega sklepanja na podlagi seštevanja/odštevanja, npr. Marko 

ima 3 balone, 2 izpusti. Ali ima marko sedaj več ali manj balonov? V naši 

skupini je 15 otrok. Če prideta še 2, nas bo več ali manj? 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  
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9. OSTALO (postavke 48–61) 

– zna uporabljati posebno sposobnost možganov, da spreminja in ustvarja 

zaznave. Ima odlične miselne spretnosti na področjih konceptualizacije, 

domišljije in abstrakcije, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– močno se zaveda okolja, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– je nadpovprečno radoveden, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– večinoma razmišlja v slikah in ne v besedah, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– je zelo intuitiven in pronicljiv, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– razmišlja in opaža večdimenzionalno (uporablja vse čute), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– misli doživlja kot resničnost, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  
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– je bolj radoveden, kreativen in intuitiven, ima bujno domišljijo (bolj kot vrstniki), 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– uživa v zlaganju sestavljank in je pri tem bolj uspešen kot vrstniki, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– odlično razume zgodbe, ki so mu povedane ali prebrane, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– ima pogosto boljši občutek za prostorska razmerja in boljšo rabo desne 

polovice možganov kot ostali vrstniki, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– ima boljšo sposobnost dojemati koncepte z drugačne perspektive kot ostali 

vrstniki – sliko vidi v celoti, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– ima bogatejši besedni zaklad kot vrstniki, 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

– uči se iz izkušenj. 

 1 – NIKOLI 2 – VČASIH, 

MALO 

3 – PRECEJ, 

V VEČINI 

4 – ZELO, 

VEDNO  

 

 

 

 


