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POVZETEK 

V diplomskem delu sem preučevala govorno-jezikovni razvoj v predšolskem obdobju. 

Osredotočila sem se na uporabo slikanice brez besedila kot na sredstvo za spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja.  

V teoretičnem delu sem opredelila jezik in govor ter dejavnike in mejnike govornega razvoja. 

Opisala sem, kako spodbujamo govorno-jezikovni razvoj in predstavila razvoj pripovedovanja 

zgodb predšolskih otrok. Pojasnila sem, kaj je slikanica, pri čemer sem napisala značilnosti 

književnih del. Natančneje sem predstavila slikanico brez besedila in opisala pomen uporabe, 

kriterije za izbiro kakovostne slikanice ter navedla nekaj primerov slikanic brez besedil. 

V empiričnem delu sem predstavila rezultate raziskave, v kateri sem ugotavljala, kako slikanica 

brez besedila pomaga vzgojitelju pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja pri 

predšolskemu otroku. Z anketnim vprašalnikom, ki ga je izpolnilo 50 vzgojiteljev, ki trenutno 

delajo v drugem starostnem obdobju v enem izmed javnih vrtcev v Sloveniji, sem ugotovila, 

da vsi sodelujoči uporabljajo slikanico brez besedila in da so mnenja, da je slikanica brez 

besedila sredstvo za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja. Poleg tega s slikanico brez 

besedila razvijajo otrokove sposobnosti in spretnosti tudi na drugih področjih.  

 

Ključne besede: slikanica brez besedila, govorno-jezikovni razvoj, pripovedovanje, 

spodbujanje  

 

  



ABSTRACT 

In my dissertation I studied speech-language development in the preschool period. I focused 

on using a text-free picture book as a means of promoting speech-language development. 

In the theoretical part, I defined language and speech and the factors and milestones of speech 

development. I described how we promote speech and language development and presented 

the development of storytelling of preschool children. I explained what a picture book is, 

writing the characteristics of literary works. I presented a text-free picture book in more detail 

and described the importance of use, criteria for choosing a quality picture book and gave some 

examples of text-free picture book. 

In the empirical part, I presented the results of a research in which I found out how a text-free 

picture book helps the educator to promote speech and language development in preschool 

children. With a questionnaire filled out by 50 educators currently working in the second age 

group in one of the public kindergartens in Slovenia, I found that all participants use a text-free 

picture book and that they believe that a text-free picture book is a means of stimulating speech 

-language development. In addition, they use the text-free picture book to develop children's 

abilities and skills in other areas as well. 

 

Keywords: text-free picture book, speech-language development, storytelling, encouragement 
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UVOD 

Sporazumevanje je pomemben in neizogiben del našega vsakdanjika, zato je ključno, da otroke 

zanj čim bolj usposobimo.  

Govorno-jezikovne spretnosti so najpomembnejše socialne spretnosti, ki nas ločujejo od 

ostalih bitij. Govorno-jezikovni razvoj se začne že ob rojstvu, najintenzivnejši pa je v 

predšolskem obdobju. Če je otrok zdrav in vpliv okolja ustrezen, poteka govorno-jezikovni 

razvoj v določenih fazah in vsaka ima svoje značilnosti. Izjemno pomembno je, da starši in 

vzgojitelji ustrezno spodbujajo govorno-jezikovni razvoj otrok in se trudijo biti čim boljši 

zgled, saj je to eden izmed bistvenih dejavnikov govorno-jezikovnega razvoja.  

Eden od načinom spodbujanja govorno-jezikovnega razvoja je skupno branje slikanic brez 

besedila. Otrok z njimi širi besedišče, razvija domišljijo in pripovedovalne spretnosti. Prednost 

slikanic brez besedila je tudi ta, da večkratno pripovedovanje ne bo nikoli enako, saj lahko 

vsakič opazimo kaj novega in vsebino predstavimo na drugačen način. Lahko bi rekli, da 

slikanice brez besedila rastejo z otrokom, saj se prilagajajo otrokovemu razvoju in starosti.  

V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na to, kako lahko slikanica brez besedila 

spodbuja govorno-jezikovni razvoj otrok in pripovedovanje zgodbe ter predstavila nekaj 

primerov slikanic brez besedila.  

  



2 
 

I. TEORETIČNI DEL 

1 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ  

1.1 Jezik in govor 

De Saussure je jezik opredelil kot historični objektivni sistem znakov, govor pa kot subjektivni 

proces uporabe jezika (Žnidarič, 1993, str. 13). Jezik je produkt, ki ga posameznik sprejme 

pasivno, torej ga ne more kreirati ali spreminjati. Je proizvod, ki ne zahteva vnaprejšnjega 

premisleka (De Saussure, 1997, str. 26). Usmerja razvoj mišljenja, metajezika, metakognicije, 

teorije uma, socialnega mišljenja, omogoča različne interpretacije ter prepoznavanje realnosti 

in domišljije (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003). Govor je sestavljen iz dveh 

komponent; govorec uporablja kombinacije, s katerimi oblikuje jezikovni kod, da bi izrazil 

svoje misli in psihofizični mehanizem, ki omogoča, da to izrazi (De Saussure, 1997, str. 25). 

Govor je sredstvo za vzpostavljanje komunikacije z okolico in je za človekov razvoj izjemno 

pomemben, saj oblikuje posameznika (Marjanovič Umek, 1990, str. 2). Odrasli ne morejo 

slišati vseh glasov tujih jezikov, saj je posameznikov govorni mehanizem razvit za glasove, ki 

jih vsebuje materni jezik. Otrok pa je zmožen popolnoma razviti katerikoli mehanizem jezika 

(Montessori, 2006). 

Jezik in govor sta tesno povezana, vendar nista samoumevna. To najpogosteje opazimo takrat, 

kadar ima otrok slabo razvit sluh in se brez strokovne pomoči ne more razumljivo naučiti 

govoriti (Omerza, 1972, str. 20–21). Za ustrezen govorni razvoj mora imeti otrok zdrav živčni 

sistem, ustrezno razvita govorila, mentalne funkcije, kot so pozornost, kognicija, občutenje, 

zaznavanje, pomnjenje itn., dobro razvit slušni spomin, ustrezno razvit sluh in druga čutila, 

prav tako pa je za govorni razvoj otroka zelo pomembno okolje, v katerem živi (prav tam, str. 

20). 

1.2 Dejavniki govornega razvoja 

Za govorno-jezikovni razvoj je pomembnih več dejavnikov. Dickinson (2011, str. 965) pravi, 

da so ti dejavniki: uporaba jezika za razvijanje odnosov, razvoj procesnih leksikalnih 

zmogljivosti, besedne igre in uživanje ob branju knjig, uporaba in razvoj skladnje in osnovnega 

besednjaka, prepoznavanje črk ter začetki pisanja in branja, razumevanje zgodb in fonološko 

zavedanje. 
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1.2.1 Kakovost družinskega okolja 

Na razvoj govora pomembno vpliva kakovost družinskega okolja in s tem povezano 

prepričanje staršev o pomembnosti govornega razvoja otrok. Otroci staršev, ki govornemu 

razvoju otroka niso pripisali velikega pomena, imajo kasneje ožji besednjak kot otroci staršev, 

ki so govornemu razvoju pripisali velik pomen. Pomembno je, da starši otroke aktivno 

vključujejo v pogovor, jim postavljajo različna vprašanja, popravljajo izjave otrok in jim 

omogočajo različne načine zaznavanja okolja. Pomemben pokazatelj kakovostnega 

družinskega okolja je otrokova izpostavljenost otroški literaturi, pa naj gre za samostojno ali 

skupnega branja. Starši, ki so naklonjeni literaturi, pogosteje berejo otroške knjige in se 

pogosteje vključujejo v komunikacijo z otrokom, kar spodbuja govorni razvoj (Marjanovič 

Umek idr., 2006, str. 50–53). 

1.2.2 Socialno-ekonomski dejavniki družine 

Pomemben vpliv na govorni razvoj imajo tudi ekonomski status družine, stopnja izobrazbe in 

velikost družine. Starši z višjo stopnjo izobrazbe in višjim ekonomskim statusom lahko otroku 

omogočijo več izkušenj, povezanih z govorno-jezikovnim razvojem. Spodbujajo jih k 

aktivnem razmišljanju in iskanju rešitev, pogosteje jih vključujejo v pogovor, ki vsebuje bolj 

zapletene in metajezikovne izjave. Starši z nižjim socialno-ekonomskim statusom v 

komunikaciji z otrokom pogosteje uporabljajo ukaze, nadzirajo otrokovo vedenje in njihov 

pogovor ne vsebuje razlag. Raziskave so pokazale, da na govorni razvoj predvsem vpliva 

izobrazba mame, izobrazba očetov pa nanj ni bistveno vplivala (Marjanovič Umek idr., 2006, 

str. 53–56).  

1.2.3 Otrokov spol 

Rezultati raziskav kažejo, da se govor deklic hitreje razvija od govora dečkov. Deklice hitreje 

spregovorijo, usvojijo slovnico jezika, oblikujejo daljše izjave in imajo širši besednjak. Pri 

dečkih so avtorji opazili pogostejše motnje branja in pisanja. Deklice se pogosteje vključujejo 

v simbolno igro in pri tem pogosteje uporabljajo govor, berejo več knjig in pišejo daljša 

besedila kot dečki. Razlike v govornem razvoju glede na spol so posledica hitrosti razvoja. 

Večina avtorjev meni, da so razlike med spoloma veliko manjše, kot sklepajo nekateri avtorji 

(Marjanovič Umek idr., 2006, str. 56–59).  
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1.2.4 Vrtec in vrstniška skupina 

Na otrokov govorni razvoj, podobno kot družinsko okolje, vpliva vrtec. Otroci sodelujejo v 

različnih dejavnostih, ki vplivajo na govorno izražanje in jih spodbujajo k sodelovanju v 

različnih govornih položajih. Po drugem letu so vrstniki zelo pomembni za govorni razvoj. 

Otrok posnema govor in vedenje drugih otrok, z njimi vstopa v komunikacijske procese in se 

trudi, da bi se izražal tako, da bi ga drugi razumeli. Pomembno je, da vzgojitelji v vrtcih 

spodbujajo govorno izražanje in razumevanje, branje knjig, pripovedovanje ob slikah in jim 

pripravijo različne dejavnosti za pridobivanje izkušenj v komunikaciji. Kakovost dejavnosti 

lahko zmanjša razlike v govornem razvoju med otroki različno izobraženih staršev. V 

komunikaciji z vrstniki otrok pridobiva različne govorne izkušnje, saj prosta igra z vrstniki 

spodbuja drugačne izjave kot načrtovane dejavnosti  (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 59–63). 

Jezikovne dejavnosti so pomembne za razvoj govora, saj vključujejo sodelovanje in 

komuniciranje z odraslimi in vrstniki. Otroci se učijo izražati misli, čustva, izkušnje in razumeti 

izjave drugih. Od tretjega leta je pomembno razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti 

otrok (Kurikulum za vrtce, 1993, str. 31).  

1.2.5 Genetski dejavniki 

V razvoju govora imajo pomembno vlogo genetski dejavniki, natančneje na slovnico, 

semantiko, fonologijo in artikulacijo (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 63, 64). 

1.3 Mejniki govornega razvoja 

Vsak otrok gre skozi različne faze razvoja, pri tem pa se področja razvoja tesno prepletajo. 

Tako se govorno-jezikovni razvoj prepleta z emocionalnim, kognitivnim, socialnim in  

motoričnim (Marjanovič Umek, 1990, str. 29–31). Govorni razvoj v zgodnjem otroštvu se 

odvija zelo hitro, zaporedje razvojnih faz pa je univerzalno in ni odvisno od jezika, ki ga otroci 

usvajajo (Kranjc idr., 2006, str. 351).  

Tabela 1: Mejniki govornega razvoja (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 8–11) 

STAROST OTROKA OTROKOV GOVOR 

Novorojenček Razlikuje med glasovi, naklonjen je 

človeškemu glasu, razlikuje svoj govor od 

drugih in joka. 
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Od 1. do 5. meseca Gruli, vokalizira dva ali več glasov, razlikuje 

med samoglasniki, beblja in naredi govorni 

obrat. 

Od 6. do 12. meseca Čeblja, ponavlja posamezne zloge, uporablja 

geste, razume več besed in izvrši enostavne 

naloge. 

Od 1 leta do 1,5 leta Uporablja enobesedne izjave, razume več kot 

50 besed, združi samostalnik in glagol. 

Od 1,5 leta do 2 let Razširi svoj besednjak in oblikuje 

dvobesedne izjave. Z besedami izraža čustva 

in uporablja telegrafski govor. 

Od 2 do 5 let Govori večbesedne izjave, usvaja nova 

slovnična pravila ter oblikuje nikalne in 

vprašalne povedi. Besednjak še naprej širi, 

rad ima humor in metafore. Kaže napredek v 

sporazumevalnih spretnostih in drugih 

oblikah pragmatične rabe govora. Govor je 

razumljiv in tekoč, pripoveduje zgodbe. 

Od 6 let naprej Kaže metajezikovno zavedanje, oblikuje 

celovite stavke in govor rabi v različnih 

govornih položajih. 

 

Avtorice so mejnike govornega razvoja prikazale na podlagi ugotovitev tujih in slovenskih 

raziskav. Upoštevati moramo, da so otroci individualna bitja in da se glede na starost in govorni 

razvoj lahko pojavijo odstopanja. Dejstvo pa je, da otroci usvojijo govor dokaj spontano, hitro 

in z malo truda (prav tam). 
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2 SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA  

2.1 Vloga staršev  

Družinsko okolje je najpomembnejši prostor za razvoj in učenje govora, jezika in 

komunikacije. Otroci v njem izražajo svoje potrebe, želje in aktivno sodelujejo v pogovorih 

(Fellowes in Oakley, 2010). Raba govora staršev vpliva na rabo govora otrok, saj je zgled 

ključen za govorni razvoj otrok (Marjanovič Umek in Fekonja, 2001, str. 72). Če je v zgodnjem 

otroštvu jezikovni zgled pomanjkljiv, skromen in nerazumljiv, ima otrok malo možnosti, da bi 

se ga naučil. Govor, ki ga posluša dojenček, vpliva na obliko in število njegovih glasov. Otrok 

se mora počutiti sprejetega v okolici, saj ga bo to motiviralo pri govorjenju  (Žerdin, 2003, str. 

25). Pomembno je, da se starši z otroki veliko pogovarjajo o temah, ki otroke zanimajo, jih 

poslušajo, jim postavljajo različna vprašanja, spodbujajo k iskanju rešitev problema, otroku 

berejo, se z njim pogovarjajo ob knjigi in sodelujejo v simbolni igri otrok Marjanovič Umek 

idr., 2012). 

Starši lahko z igro nadgrajujejo otrokov govor, saj lahko tako otrok spoznava nove besede in 

širi besednjak. Prav tako je pomembno branje in starši lahko obogatijo branje tako, da 

spodbudijo otroka, da sam zaključi zgodbo (Apel in Masterson, 2003, str. 79–82). Ko otrok 

začne čebljati, naj mu starši odgovarjajo z govorom odraslega. Pri tem naj uporabljajo 

vsakdanje besede brez pomanjševalnic. Govor naj bo počasen, razumljiv in primeren razvojni 

stopnji. Otroka naj ne učijo besed neposredno, saj lahko tako celo upočasnijo govorno-

jezikovni razvoj. Pripovedovanje zgodb in pravljic bo razvoj govora še dodatno spodbudilo. 

(Žnidarič, 1993, str. 72–76). Odrasli naj omogočijo otroku čim več različnih dejavnosti in naj 

jih ne silijo k govorjenju in ne popravljajo (prav tam, str. 42). Starši naj svoj govor prilagajajo 

govornemu razvoju otroka in naj uporabljajo vedno bolj kompleksne izjave (Marjanovič Umek 

idr., 2006, str. 128, 129).  

2.2 Vloga vzgojiteljev 

Vrtec je ustanova, ki otroka usposobi za izražanje. Otrok se znajde v različnih govornih 

položajih in glede na socialno zvrst prilagaja svoj govor. Vzgojitelj je otrokom govorni zgled, 

zato je pomembno, da se v vrtcu izraža v knjižnem jeziku. Pomembno je, da vzgojitelj uporablja 

tridelno pogovorno strukturo: vzgojiteljev poziv (vprašanje), otrokov odgovor in vzgojiteljeva 

povratna informacija. V komunikaciji je vzgojitelj v vlogi moderatorja, usmerja menjavanje 

vlog, upošteva otrokovo starost, njegove interese ter upošteva sporazumevalne zmožnosti in 

načela. Uporablja naj skromnostno množino, saj s tem poenoti razlike z otroki (Skubic, 2004).  
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Vzgojitelji morajo upoštevati otrokov interes za branje. Pomembno je, da že od v zgodnjem 

otroštvu razvijamo pozitiven odnos do branja. Vzgojitelj mora biti najprej sam navdušen bralec 

in njegovo branje naj bo povezano s čustveno pozitivnimi izkušnjami in užitkom (Bucik, 2003).  

Na otrokov govorno-jezikovni razvoj vpliva uspešnost vzgojiteljevega odnosa do govornega 

izražanja, načrtovanja in poznavanja načinov za spodbujanje poslušanja in govornega izražanja 

otrok, organizacije časa in dejavnosti, ki so namenjene pogovoru in omogočajo otroku izkušnje 

v različnih situacijah za širjenje besednjaka ter pripravljenost za diskusije (Marjanovič Umek, 

2006, str. 133). Pomembno je, da vzgojitelj redno komunicira s starši o otrokovem razvoju in 

napredku ter razume in sprejema otrokovo kulturo in širše okolje (Otto, 2014, str. 199). Pri 

morebitnih odstopanjih naj se pogovori tudi s strokovnimi delavci, logopedi, defektologi in 

drugimi strokovnjaki. 

Vzgojitelj se mora zavedati pomembnosti govornih interakcij in mora znati pripraviti različne 

dejavnosti za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja (Otto, 2014, str. 194). V vrtcu ves čas 

poteka komunikacija tako pri načrtovanih dejavnostih kot med rutino in spontano igro. 

Sproščeno sodelovalno vzdušje naj vzgojitelj ustvari z dotikom, nasmehom in govorjenjem v 

višini otrokovih oči. Vzgojitelji naj otroke spodbujajo k sodelovanju, delitvi izkušenj, 

zastavljajo naj jim raznovrstna vprašanja in naj se odzivajo na otrokova vprašanja (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2001, str. 73, 74). Dejavnosti v vrtcu naj se izvajajo različno velikih skupinah 

in naj vsebujejo jezikovne igre in možnosti za izkušnje v različnih govornih položajih. 

Razvijanje govora spodbuja tudi uporaba slikanic, revij in knjig, ki naj jih imajo otroci v 

kotičku ves čas na voljo. Obogatitvene dejavnosti, kot so gledališke predstave in razstave 

omogočajo menjavanje govornih položajev, socialnih zvrsti in različnih načinov govora 

(Marjanovič Umek idr., 2006, str. 134). Vzgojitelj naj spodbuja simbolno igro, saj v njej otrok 

povezuje mišljenje in govor, socialno mišljenje in metakognicijo (Marjanovič Umek idr., 2016, 

str. 48). 

Ker jezik in govor nista dana človeku od rojstva, je pomembno, da razvoj na tem področju 

spodbujamo z različnimi dejavnostmi. Slikanica brez besedila je odlično sredstvo za 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. Otrok se z ilustracijo sreča v 

predbralnem obdobju in to je zanj ena izmed prvih likovnih del (Karim, 2003, v Blatnik Mohar 

2003, str. 133).  
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2.3 Skupno branje 

Pojem pomoč odraslega pri učenju jezika, ki ga je razvil Bruner, pomeni skupek intervencij 

odraslega, s katerimi odrasli otroku pomaga priti do točke, do katere otrok sam ne bi zmogel 

(Skubic, 2004, str. 28). Skupno branje vpliva na govorni razvoj otrok in na razvoj porajajoče 

in akademske pismenosti (Marjanovič Umek idr., 2016, str. 46). Pogostost skupnega branja 

vpliva na besednjak, razumevanje vsebine zgodbe, fonološko zavedanje ter predbralne 

spretnosti (Thomas in Daley, 1998, v Marjanovič Umek idr., 2016, str. 47). Branje mora biti 

glasno, razločno, z ustrezno intonacijo, s poudarki in členitvijo besedila (Skubic, 2013, str. 49). 

Med skupnim branjem odrasli otroke usmerjajo z vprašanji, se z otroki pogovarjajo, z izjavami 

usmerjajo pozornost, se odzivajo na opise slik ter pripovedovanje (Silven idr., 2003, v 

Marjanovič Umek idr., 2016, str. 47).  

Otroci radi poslušajo, ko jim odrasli pripovedujejo in se ob tem zabavajo. Hkrati je to čas, ko 

občutijo bližino staršev. S skupnim branjem se gradi povezanost med otroki in starši, ki je 

pomembna za vse življenje. Branje spodbudi pogovor med starši in otroki, postavljanje 

vprašanj in odgovorov nanje, humor in prehajanje iz realnega v domišljijski svet. Ko 

pripovedujemo, govorimo v vsakdanjem jeziku, ki je otroku najbolj blizu. Pri izbiri knjige 

moramo upoštevati njegove želje, trenutno počutje in razvojno stopnjo. Otroka vključujmo v 

pripovedovanje, saj lahko ilustracije »bere« tudi on. Ob vsaki pesmi, pravljici in zgodbi se z 

otrokom pogovarjajmo in mu postavljajmo različna vprašanja, ki bodo spodbudila izražanje 

njegovega mnenja. Dobro je izbirati med različnimi knjigami: ljudske pravljice, zgodbe iz 

vsakdanjega življenja, zbirke s pesmimi, uganke, dopolnjevanke, glasbene pravljice, stripe, 

poučne knjige, slikanice brez besedila itn. (Matko Lukan, 2009, str. 27–29).  

Otroci spoznavajo različne besedilne zvrsti in prav je, da spoznajo tudi različne likovne tehnike 

in podobe. Pomembno je, da so likovne podobe kakovostne, različne in spodbudne (Avguštin, 

2003, v Blatnik Mohar 2003, str. 103). Slikanica je sredstvo, ki je namenjeno skupnemu branju 

in ogledovanju ilustracij otrok in odraslih (Avguštin, 2004, str. 43).  

3 RAZVOJ PRIPOVEDOVANJA ZGODB 

Pripovedovanje zgodb je del sporazumevalnih zmožnosti. Dekontekstualizacija je proces, ki 

nudi pripovedovanje in je povezana z oblikovanjem predstav in logičnih povezav, ki jih otrok 

razumljivo oblikuje (Marjanovič Umek idr., 2006). Običajno poteka ob slikah ali kot prosto 

pripovedovanje. Na podlagi pripovedovanja se vidi njegov govorni, miselni in socialni razvoj 

(Marjanovič Umek idr., 2002, str. 54). 
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Otroci so od enega leta dalje sposobni pripovedovati zgodbe, saj začnejo takrat uporabljati 

dvobesedne izjave (Oppenheim idr., 1996, v Kranjc idr., 2006, str. 355). Otrok najprej 

pripoveduje zgodbe, ki so povezane z njegovim neposrednim okoljem, v njih pa poimenuje 

osebe in predmete ter jih časovno in prostorsko opredeli (Fein, 1995, v Kranjc idr., 2006, str. 

355).  

V razvoju besednjaka opazimo dva pomembna skoka, in sicer pri starosti od 16 do 20 mesecev 

in od 24 do 30 mesecev, ko otrok uporablja besede v različnih funkcijah (Reich, 1986, v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2006, str. 45). V obdobju od 16. do 20. meseca otrokov 

besednjak vsebuje okoli 400 besed (Kranjc, 1999, str. 23). Zgodbe dveletnikov imajo že naslov 

oz. začetek, konec zgodbe ter preteklik (Aller, 1995, v Broström 2012, v Kranjc idr., 2006, str. 

355).  

Zgodbe triletnikov so vse bolj strukturirane, zgodbe štiriletnikov pa so že na konvencionalni 

stopnji pripovedovanja zgodb in vključujejo začetek, jedro in razplet, v njej pa so resnične in 

izmišljene osebe in dogodki (Broström, 2002; Fein 1995, v Kranjc idr., 2006, str. 355). Otroci 

ob slikanici opisujejo odnose med osebami, predmeti in dogodki (Child Development Institute, 

2003, v Kranjc idr., 2006, str. 355). Štiriletniki zgodbo gradijo tako, da elemente nizajo enega 

v drugega, lahko bi rekli kot sistem verige (Applebee, 1978, v Kranjc idr., 2006, str. 356).  

Petletniki v zgodbah pogosto uporabljajo preteklik ter spreminjajo intonacijo in barvo glasu 

hkrati pa lahko že zaznamo metajezikovno zmožnost (Fein, 1995, v Kranjc idr., 2006, str. 356). 

Takrat otrok doseže stopnjo, ko svoje misli, zaznave in čustva posreduje drugim tako, da ga ti 

razumejo in tudi on razume njih (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2006, str. 45). 

Šestletniki se v zgodbo zelo poglobijo, razmišljajo o gradnikih zgodbe ter vrednotijo vedenje 

in dejanja junakov (Dombey, 2003, v Kranjc idr., 2006, str. 356). 

A. Mijak (1979, v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 82) navaja razvojne stopnje pripovedovanja 

ob slikah oz. ilustracijah. Prva je perceptivna rekognicija, kjer otrok našteva in prepoznava 

stvari, ki so na sliki, in jih pretvarja v govorni kod. Sledi nepopolni opis, kjer otrok prepozna 

razmerje med predmeti na sliki in prevladuje nizanje opažanj. Tretja stopnja je elaboriran 

govor, kjer otrok opisovanje slike poveže z lastnimi izkušnjami, govori o aktualnem in 

preteklem kontekstu. Zadnja stopnja pa je povezovanje dogajanja na slikah, kjer otrok opisuje 

aktivno dogajanje in to poveže v logično zaporedje.  
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4 SLIKANICA  

Slikanice spadajo v specifično kategorijo knjig, saj povezujejo besedilo in ilustracijo v 

homogeno celoto. Besedilo vpliva na ilustracijo in ilustracija dopolnjuje vsebino besedila 

(Batič in Haramija, 2013). Za slikanico je značilna enakovrednost besedila in ilustracij, čeprav 

je v večini primerov besedilo poglavitno in ga nato razpoloženjsko in vsebinsko obogatijo slike 

(Kobe, 1987). Otrok za branje rabi le ilustracijo, ki deluje kot spodbuda za domišljijo. Ko otroci 

po večkrat poslušani in gledani ilustrirani knjigi zopet posežejo, se zdi, kot da bi res znali brati, 

saj se ob pogledu na ilustracijo pojavi pogojni refleks (Čačko, 2000). 

Slikanico delimo na tri stopnje glede na otrokov govorno-jezikovni razvoj. Prva je slikanica za 

dojenčke, ki vsebuje do 50 besed. Na drugi stopnji so slikanice za predšolske otroke, ki 

vsebujejo do 400, pozneje do 800 besed. Na zadnji stopnji so slikanice za bralce začetnike, ki 

imajo največ 1800 besed (Batič in Haramija, 2013).  

J. Batič in D. Haramija delita književna dela glede na delež besedila in ilustracij. 

Tabela 2: Delež besedila in ilustracij v različnih knjigah (Batič in Haramija, 2013, str. 24) 

KNJIŽEVNO DELO ZNAČILNOSTI 

Strip Vsebuje zaporedje sličic, ki oblikujejo 

zgodbo. Besedilo je napisano v oblačkih in 

večina teksta predstavlja dialog.  

Ilustrirana knjiga Ilustrirani so posamezni prizori, ne cela 

zgodba. Ima več kot polovico besedila, ki po 

dolžini ni omejeno. Besedilo in ilustracija 

vsak zase predstavljata celoto. 

Knjiga brez ilustracij Vsebuje le besedilo, brez ilustracij. 

Slikanica V njej je manj kot polovica besedila, a največ 

1800 besed. Ilustracija se povezuje z 

besedilom in oblikuje zgodbo. 
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Slikanica brez besedila Vsebuje le naslov, celotna zgodba pa je 

izražena le z ilustracijami oz. likovno-

oblikovnimi elementi. 

 

5 SLIKANICA BREZ BESEDILA 

Razlikovati je potrebno med ilustriranimi knjigami, slikanicami in slikanicami brez besedila. 

Poznamo knjige z malo ilustracijami in knjige z veliko ilustracijami, ki imajo zelo malo 

besedila ali pa ga sploh nimajo (Medved Udovič, 2004, str. 30). To so slikanice brez besedila 

(ang. wordless picture book, silent books), čeprav tudi te niso nikoli povsem brez besedila, saj 

imajo naslov, ki bralca usmeri k zgodbi (Batič, Haramija, 2013, str. 24). Slikanice brez besedila 

celotno zgodbo predstavijo z ilustracijami in so skrajna oblika slikanic. Bralec išče razmerja 

med slikami in dogodki in odkriva pomen barv, perspektive in kompozicij (Ramos in Ramos, 

2011, v Batič in Haramija, 2013). Bralec je hkrati soavtor, saj sam ustvarja pomen slike glede 

na svoje izkušnje, vrednote in likovno znanje (Batič in Haramija, 2013). V slikanici brez 

besedila nosijo pomen le slike, ustvarjalec pa mora smiselno zgodbo ustvariti le z ilustracijami 

(Arizpe, 2013). Ilustracije lahko vsebujejo tudi besedne zapise ali intraikonično besedilo in po 

navadi prikazujejo poimenovanje predmetov, hišne številke itn. (Haramija in Batič, 2013). 

Slikovni znaki v slikanici so kraj in čas dogajanja, osebe in njihova čustva, ki so prikazana z 

likovnimi gradniki, kot so linija, barva, svetloba, sence, oblike, struktura in kompozicija 

(Medved Udovič, 2004, str. 30). Slikanicam brez besedila rečemo tudi tihe knjige, ki zgodbo 

predstavijo z ilustracijami. Bralec odkriva povezave med slikami in dogodki ter pomen, ki je 

prikazan z barvami, perspektivo, okvirjem in kompozicijo (Batič in Haramija, 2013, str. 24). 

Pri branju slik poznamo dve ravni, to sta prepoznavanje in razumevanje. Raven razumevanja 

se povezuje z izkušnjami, okoljem in časom, v katerem smo (prav tam, str. 53).  

Otrok v slikanici išče podobnosti in razlike, še posebej, kadar gre za zgodbo iz vsakdanjega 

življenja. Slikanica brez besedila ni namenjena samo za določeno starost, po njej lahko 

posegajo tudi najmlajši in starejši, pa tudi odrasli (Matko Lukan, 2009). Slikanica brez besedila 

predstavlja otroku izziv, da individualno razbere zgodbo, ki jo je likovno prikazal avtor. Te 

zgodbe imajo po navadi jasno prikazano dogajanje in so zato primerne že za predšolske otroke 

(Kobe, 1987, str. 60). 
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Ko otrok bere slikanico brez besedila, se mora k ilustracijam večkrat vračati, da lahko razume 

pomen dogodkov v slikanici. Mlajši kot so otroci, dlje časa potrebujejo, da verbalno izrazijo, 

kar vidijo v slikanici brez besedila ter spoznajo pomen uporabe barv, podrobnosti, prostora in 

simbolov. Poznamo štiri stopnje branja slikanic brez besedila (Renck Jalongo idr., 2002 v 

Batič, 2016, str. 27).  

Tabela 3: Stopnje branja slikanic brez besedila (Renck Jalongo idr., 2002 v Batič, 2016, str. 

27) 

STOPNJE ZNAČILNOSTI 

Rokovanje s knjigo Otrok pravilno drži knjigo in si ogleduje 

slike. 

Označevanje slik Otrok poimenovani objekt pokaže na sliki in 

ob tem prikaže skladen gib ali doda zvok. 

Interpretacija slik in aktivnosti  Otrok posnema interpretacijo odraslega. 

Izumljanje pripovedi Otrok samostojno interpretira zgodbo ob 

slikanici brez besedila. Lahko jo tudi napiše 

ali pa sam oblikuje svojo slikanico brez 

besedila. 

 

5.1 Pomen uporabe slikanice brez besedila 

V predbralnem obdobju, ki v Sloveniji traja približno do osmega leta starosti, otrok spoznava 

različne slikanice in razvija recepcijsko sposobnost. Rokovanje s slikanicami je značilno za 

najmlajše, nato se začnejo odzivati na vprašanja, kasneje pa vprašanja postavljajo tudi sami. 

Otrok posnema interpretacijo odraslih, ko mu te pripovedujejo zgodbo ob slikanicah. Kasneje 

zgodbo zapiše tudi sam in ustvarja svoje slikanice (Harmija in Batič,  2013). Z uporabo slikanic 

brez besedila spodbujamo govorjenje, poslušanje, branje in pisanje in tako otroci razvijajo 

sporazumevalno zmožnost in pismenost, ki je pomembna v nadaljnjem pridobivanju znanja in 

oblikuje posameznika v kulturno in etično bolj ozaveščenega človeka (Medved Udovič, 2011).  

E. Arizpe (2013, str. 9–10) pravi, da je slikanica brez besedila idealno sredstvo za spodbujanje: 

porajajoče se pismenosti (Jalongo idr., 2002), učenje drugega jezika (Chen in Pan, 2009), 
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jezikovnih in kognitivnih zmožnosti otrok iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij (Gorman 

idr., 2011), družinske pismenosti in posredovanja (Caspe, 2009), ustvarjalnega pisanja (Henry, 

2003), razvoja samospoštovanja, identitete in družbene podobe (Lysaker, 2006; Lysaker in 

Miller, 2012) in ocenjevanja pripovedovalnega razumevanja otrok z govornimi primanjkljaji 

in drugimi motnjami, npr. ADHD, disleksija, afazija (Leonard idr., 2009). Slikanice brez 

besedil omogočajo razvoj čustev in empatije, saj slike spodbudijo različna čustva. Otrok 

identificira čustva drugih tudi v realnem življenju (Nikolajeva, 2013).  

Zgodbo določata dve merili, to sta koherentnost in kohezivnost. Koherentnost se nanaša na 

vsebino zgodbe, ki vsebuje logično pripoved in razumljive izjave, da jih poslušalec razume. 

Kohezivnost pa je povezana z obliko zgodbe, torej s slovnico, ki omogoča da je sporočilo 

povezano (Karmiloff in Karmiloff - Smith 2001; Wray in Medwell 2002, v Kranjc idr., 2006, 

str. 355). Raziskave kažejo, da otroci pri starosti 4, 5 let, ob slikanici brez besedila 

pripovedujejo najbolj koherentne in kohezivne zgodbe (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Pripovedovanje zgodbe pa poteka ob slikah ali pa je prosto (Marjanovič Umek in Fekonja 

2004b, v Kranjc idr., 2006, str. 355). Kakovostna ilustracija buri otrokovo domišljijo, ga 

notranje bogati, spodbuja doživljanje in razmišljanje ter išče odnose med osebami in predmeti 

(Karim, 2003, v Blatnik Mohar 2003, str. 133).  

Odrasli naj otroka spodbujajo k interpretaciji dogajanja v slikanici in ustvarjalnemu 

nadaljevanju (Karim, 2003, v Blatnik Mohar 2003, str. 133). Branje slikanic brez besedil je 

odvisno tudi od kulturnega okolja. V različnih kulturnih okoljih drugače interpretiramo barve 

(npr. v naši kulturi žalovanje prikažemo s črno barvo, drugje po svetu z belo), geste (v naši 

kulturi se pozdravimo s stiskom dlani, Eskimi z drgnjenjem nosov) in druge naučene pomene, 

ki so povezani z izkušnjami prostora in časa, v katerem otrok živi (Batič, Haramija, 2013, str. 

53). 

5.2 Kakovostna slikanica brez besedila 

Slikanica je prva knjiga, s katero se sreča otrok in zato je pomembno, da je kakovostna. 

Ilustracija mora biti v skladu z otrokovim razvojem, lahko je tudi malo zahtevnejša, saj tako 

spodbudi napredovanje (Batič in Haramija, 2013). 

Ilustracije kot del knjižne celote so v predbralnem obdobju zelo pomembne, saj privabijo 

otroke, ki še ne znajo brati. Otrok si ogleduje slike, ugotavlja povezave, usvaja nove besede, si 
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izmišljuje zgodbo in razvija domišljijo. Premišljena raba likovnih elementov v otroku aktivira 

čustva. Z njimi doživlja občutke veselja, žalosti, jeze itn. (Zupančič, 2012).  

Da bi bila ilustracija kakovostna, mora biti dobro likovno dovršena. Uporaba črt, oblik, barv in 

tekstur mora biti sorazmerna. Ne vsebuje nepotrebnih likovnih elementov. V slikanicah so 

prisotni ljudje, živali, rastline in domišljijska bitja in pomembno je, da ilustrator upošteva 

anatomske in konstrukcijske zakonitosti. Ilustrator riše z izbrane perspektive in v eno ilustracijo 

ne meša več perspektiv. Dobra ilustracija izpostavi bistvo in mora biti poučna, urejena, 

razumljiva in jasna. Ilustrator mora v ilustraciji prikazati svoje individualne karakteristike 

izražanja (prav tam). Pomembno je, da ne podpira kakršnokoli nestrpnosti (Batič in Haramija, 

2013).  

5.3 Primeri slikanic brez besedila 

T. Jamnik (b. d.) navaja nekaj slikanic brez besedila: Maruška Potepuška (Marjan Amailetti), 

Brundo se igra (Marjan Manček), Kje si? (Marta Bartolj), Sneženi mož (Raymond Briggs), 

Darilo (Andreja Gregorič), Čebela in jaz: zgodba o prijateljstvu (Alison Jay), Deček in hiša 

(Maja Kastelic), Val (Suzy Lee), Ferdo, veliki ptič (Andreja Peklar), in Zgodba o sidru 

(Damijan Stepančič).  

V nadaljevanju jih bom predstavila. 

5.3.1 Marjan Amalietti: Maruška Potepuška 

Prvo slovensko slikanico brez besedila je ustvaril Marjan Amalietti leta 1977 z naslovom 

Maruša Potepuška (Medved Udovič, 2004, str. 31). Otrok se sreča z Maruškinimi nenavadnimi 

dogodivščinami. Slikanica brez besedila prikazuje pot od doma, različna Maruškina doživetja 

in vrnitev domov. Na poti doživi marsikaj, zato ilustracije izražajo različna čustva. Ilustracije 

so duhovite in dinamične ter predstavljajo Maruško kot pogumno in navihano (Maruška 

Potepuška, b. d.). Otrok ilustracijam zlahka sledi, saj so dogajalne enote narejene po načelih 

sodobne pravljice. Začetek in konec sta prikazana v domačem varnem okolju, ilustracije pa 

spodbujajo domišljijo ob smučarskem potepu Maruške (Medved Udovič, 2004, str. 31). 

5.3.2 Marjan Manček: Brundo se igra 

Slikanica brez besedila Brundo se igra je sestavljena iz 45 ilustracij in le ena je obojestranska. 

Vse dogajalne enote so brez časovnih presledkov in prikazujejo Brundov dan. Začne se s 

https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-otroke/maruska-potepuska.html
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spanjem in prebujanjem, nato je prikazana jutranja nega, zajtrk in odhod z balonom v nova 

doživetja (Medved Udovič, 2004, str. 32). Ilustracije spremljajo zapisani medmeti. Otroke ob 

slikanici brez besedila spodbujajmo, da opazujejo dogajanje in se nanj odzivajo tako, da 

ubesedijo dogodke Brunda in dejanja drugih likov (Medved Udovič, 2004, v Manček, 2011, 

str. 2–3). Otroke lahko spodbudimo, da posnemajo glasove živali, zvoke predmetov in drugih 

dogodkov ter tako razvijajo pravilno izgovarjavo posameznih glasov.  

5.3.3 Marta Bartolj: Kje si?  

Slikanica brez besedila spodbuja medsebojno povezovanje. Prikazuje pomen preprostih dejanj, 

s katerimi smo ljudem zgled. Ponazarja, da lahko odnose izboljšamo z medsebojno pomočjo in 

sodelovanjem ter s tem dobimo občutek, da nismo sami. Ilustracije predstavljajo niz dobrih 

dejanj, ki spodbudijo drugega. Ilustratorka je v slikanico umestila like in zgodbe iz resničnega 

življenja. Glavni lik je psiček, ki je imel nesrečen začetek in srečen konec. Slikanica brez 

besedila spodbuja posameznika k prijaznim dejanjem in k odkrivanju samega sebe (Kje si?, b. 

d.). 

5.3.4 Raymond Briggs: Sneženi mož  

Slikanica brez besedila Sneženi mož je sestavljena iz 175 mehko narisanih sličic. Prikazuje 

zgodbo o snežaku in dečku in vsebuje podobe iz sveta sanj. Deček se zbudi v zasneženo jutro, 

se uredi in gre na sneg delati snežaka. Naslednjo noč pa snežak oživi. Deček ga odpelje v svoj 

dom, snežak pa občuduje domače zanimivosti, kot so televizija, svetilka, tekoča voda, pečica, 

rolka, avto, čistilo itn. Nato snežak odpelje dečka v svoj svet. V snežnem vetru se dvigneta v 

nebo in odletita po svetu. Varno se vrneta domov in deček je šel spat. Ko se je zbudil, ga je 

zunaj čakal le kup snega s klobukom, ki ga je še včeraj imel snežak. Po slikanici brez besedila 

je posnet tudi risani film (Sneženi mož, b. d.).  

5.3.5 Andreja Gregorič: Darilo  

Slikanica brez besedila Darilo prikazuje deklico Mimi, ki se zbudi slabe volje in opazi, da ni 

nikogar doma. Odloči se, da gre v mesto, tam pa se vsem nekam mudi. Na njeni poti od 

neznancev dobi drobna darila, npr. od slaščičarke dobi pecivo, ulični glasbeniki z glasbo 

vlivajo na njeno dobro počutje, cvetličarka ji podari rožo ... Nato tudi sama obdari ljudi. Mimi 

nima želje po materialnih darilih, ampak ima željo po spremembi in dogajanju. Deklico v dobro 

voljo niso spravili predmeti, ampak njena lastna aktivnost in samostojnost v svetu. V mesto je 

https://www.miszalozba.com/knjige/kje-si/
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odšla zaradi radovednosti in želji po neodvisnosti. Ilustracije poudarijo pomen deljenja stvari 

in ne spodbujajo potrošništva. Mimi ni strah in ne boji se novosti. Sporočilo zgodbe je, da se 

pravo življenje začne, ko izstopimo iz varnega mehurčka in naveličanosti ter premagamo temne 

misli. Ilustracije so barvite, prikazujejo gibanje, vsebujejo veliko podrobnosti in uporabljene 

so mešane tehnike (Zajc, 2017). 

5.3.6 Alison Jay: Čebela in jaz: zgodba o prijateljstvu 

Zgodba v slikanici brez besedila Čebela in jaz: zgodba o prijateljstvu se začne, ko se deklica 

prestraši, ko v njeno sobo prileti čebela. Najprej ne ve, kaj naj z njo, nato pa jo ujame v kozarec 

in ji pripravi vodo. Kmalu se deklica in čebela spoprijateljita. Deklica skrbi za čebelo tako, da 

jo premočeno posuši s fenom, jo v košari na kolesu pelje v cvetličarno in skupaj se igrata. Ko 

pa čebela zraste, pelje deklico nad strehami na cvetoči travnik. Približuje se zima in čebela 

zapusti deklico. Pomladi deklica posadi rože v okensko korito in ko so začele cveteti, je na 

obisk prišlo polno metuljev in čebel. Zgodba spodbuja ljubezen do narave in ozavešča ljudi o 

pomembnosti čebel in rastlin.  

5.3.7 Maja Kastelic: Deček in hiša  

Ilustracije v slikanici brez besedila Deček in hiša so precej temne in ob njih doživljaš različna 

čustva. Zgodba govori o dečku, ki sledi muci v skrivnostni hiši. Sprehajata se skozi prostore in 

deček na tleh opazi risbe in jih pobere. Muca ga vabi naprej in na koncu ima že polne roke risb. 

Ko prideta čisto do vrha, zagleda deklico, ki izdeluje te risbe. Skupaj gresta na balkon in iz risb 

izdelata papirnata letala, ki jih spuščata v mesto (Deček in hiša, b. d.).  

5.3.8 Suzy Lee: Val  

Slikanica brez besedila Val vsebuje tri ključne elemente; deklico, morski val in galebe. 

Minimalistične ilustracije so črno-modre, uporabljena je tehnika akvarel z ogljem. Zgodba 

prikazuje dekličino izkušnjo brezskrbne dogodivščine, polno veselja in smeha. Prikaže nam 

moč narave in njeno lepoto (Picco, 2012). Deklica se igra ob obali, opazujejo jo galebi. Nato 

skoči v morje in se zabava. Kmalu zagleda velik val, ki mu uide. Za njim pride še večji in jo 

zmoči. Hkrati je s seboj prinesel školjke, s katerimi se je deklica potem igrala. Kmalu pride 

ponjo mama in odideta. 
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5.3.9 Andreja Peklar: Ferdo, veliki ptič  

Ferdo je velikanski ptič, prevelik za okolje, v katerem živi. Svojo drugačnost uporabi tako, da 

z njo pomaga manjšim od sebe, tako da nadomešča žerjave, čisti dimnike ipd. Kmalu postane 

žejen, popije skoraj celo jezero. Ljudje in živali so ostali brez vode in hitro so pozabili na 

Ferdova dobra dela. Do njega so se začeli zelo grdo obnašati in kmalu se je počutil drugačen 

in osamljen. Poletel je v nebo, poiskal najbolj temen oblak in ga pripeljal nad mesto. Začelo je 

deževati, jezero se je polnilo in vsi so bili srečni in zopet prijazni do Ferda. 

5.3.10 Damijan Stepančič: Zgodba o sidru  

Avtor je dobil spodbudo za zgodbo, ko je bil na sprehodu s svojim sinom in ga je zanimalo, 

zakaj je na trgu kup sidra (STA, K. L., 2013). Ker sam ni poznal odgovora, je ustvaril slikanico 

brez besedila, v kateri ima domišljija prosto pot. Ilustracije imajo svetlo-temen kontrast, 

razpoloženje pa je prikazano tako, da je barva podrejena risbi.  

5.3.11 Anja Žaberl: Zajček Gal 

Zbirka slikanic brez besedil avtorice Anje Žaberl z naslovom Zajček Gal so namenjene 

predvsem gluhim in naglušnim otrokom, da bi tako otroci lažje usvojili nove besede in kretnje. 

Primerne so tudi za slišeče otroke, še posebej za malčke, ki se lahko s kretnjami lažje izrazijo.  

Avtorica ima gluhega otroka Gala, kar je bil tudi razlog za ustvarjanje slikanic brez besedila. 

Glavni lik otroke popelje v svet kretenj. Risbe kretenj pokažejo, kako se jih izvede. Slikanica 

brez besedila pomaga pri socializaciji gluhih in naglušnih. Namenjena je tudi slišečim otrokom 

in odraslim, ki si želijo spoznati in se naučiti slovenski znakovni jezik. Ilustracije so zelo 

barvite in vsebujejo veliko podrobnosti. Poleg kretenj pa je tudi zapisan njihov pomen (Žaberl, 

2018).  
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II. EMPIRIČNI DEL 

6 CILJI 

Cilj mojega diplomskega dela je ugotoviti, kako slikanica brez besedila pomaga vzgojitelju pri 

spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja pri predšolskemu otroku. Zanima me tudi pogostost 

in premišljenost uporabe slikanice brez besedila. 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: Kako pogosto vzgojitelji uporabijo slikanico brez besedila? 

RV 2: Kako pomembna se zdi vzgojiteljem uporaba slikanice brez besedila v predšolskem 

obdobju? 

RV 3: Na katere elemente govorno-jezikovnega razvoja so vzgojitelji pozorni ob otrokovem 

pripovedovanju ob slikanici brez besedila in kako se kaže napredek otrok pri pripovedovanju? 

RV 4: Na katerih področjih razvoja, poleg govorno-jezikovnega, vzgojitelji opažajo napredek 

pri otroku? 

RV 5: Katero slikanico brez besedila vzgojitelji najpogosteje uporabijo za spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja otrok? 

8 METODOLOGIJA 

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo.  

8.1 Vzorec 

Vzorec je neslučajnostni in priložnostni. Zajema 50 vzgojiteljev, ki delajo v slovenskem 

javnem vrtcu, natančneje v  2. starostnem obdobju. 

8.2 Instrument  

Za pridobitev rezultatov sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama. Vseboval 

je sedem vprašanj zaprtega tipa, pet vprašanj odprtega tipa in štiri vprašanja kombiniranega 

tipa. 

8.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala s spletno anketo (1KA) z omejenim dostopom. Povezavo do spletnega 

anketnega vprašalnika sem poslala ravnateljem različnih javnih vrtcev po Sloveniji po 
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elektronski pošti in jih prosila, naj ga posredujejo vzgojiteljem, ki delajo v 2. starostnem 

obdobju. Anketni vprašalnik je bil anonimen. 

8.4 Opis postopka obdelave podatkov 

Pridobljene podatke iz anketnih vprašalnikov sem kvantitativno obdelala in interpretirala. 

Rezultati so predstavljeni grafično in opisno. Pri enem odprtem vprašanju sem dane odgovore 

predstavila v strnjenem besedilu.  

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Najprej me je zanimalo, koliko anketirancev je vzgojiteljev in koliko vzgojiteljic. 

Graf 1: Spol 

V raziskavi je sodelovalo 48 (96 %) vzgojiteljic in 2 (4 %) vzgojitelja.  

Zanimalo me je tudi, v katerem javnem vrtcu so sodelujoči zaposleni, saj sem anketne 

vprašalnike poslala po javnih vrtcih po celotni Sloveniji: Vrtec Vrhnika 5 (10 %), Kranjski 

vrtci 5 (10 %), Vrtec Trbovlje 4 (8 %),  Vrtec Tončke Čečeve 3 (6 %), Vrtec Domžale 3 (6 %), 

Vrtec Ciciban Sevnica 3 (6 %), Vrtec Železniki 3 (6 %), Vrtec Dravograd 2 (4 %), Vrtec Stročja 

vas 2 (4 %), Vrtec Sežana 2 (4 %), Vrtec Postojna 1 (2 %), Vrtec Otona Župančiča Črnomelj 

1 (2 %), Vrtec Bled 1 (2 %), Vrtec Radenci 1 (2 %), Vrtec Ormož 1 (2 %), Vrtec Žužemberk 

1 (2 %), Vrtec pri OŠ Puconci 1 (2 %), Vrtec Ajdovščina 1 (2 %), Vrtec Bohinj 1 (2 %), Vrtec 

Laško 1 (2 %), Vrtec Kidričevo 1 (2 %), Sončni žarek Velike Lašče 1 (2 %), Vrtec Koper 1 (2 
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%), Vrtec Slovenj Gradec 1 (2 %), Vrtec Mavrica Brežice 1 (2 %), Vrtec Laško 1 (2 %), Vrtec 

Lendava 1 (2 %) in Vrtec Mavrica Izola 1 (2 %). 

Želela sem izvedeti, v kateri starostni skupini vzgojitelji/-ice trenutno delajo. 

Graf 2: Starostna skupina 

Kot je razvidno iz zgornjega grafa, 15 anketiranih (30 %) trenutno dela v starostni skupini 5–

6, 11 (22 %) v starostni skupini 3–4, 11 (22 %) v starostni skupini 4–5, 5 (10 %) v starostni 

skupini 3–5, 5 (10 %) v starostni skupini 4–6 in 3 (6 %) v starostni skupini 3–6. 

Zanimalo me je, kako pogosto v vrtcu uporabljajo slikanico brez besedila. 
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Graf 3: Pogostost uporabe slikanice brez besedila v vrtcu 

Največ anketirancev (48 %) slikanico brez besedila uporabi manj kot enkrat mesečno, 22 % jo 

uporabi dvakrat v mesecu, 20 % enkrat v tednu, 8 % trikrat v tednu, 2 % pa vsak dan.  

Raziskovalci poudarjajo pomen pogoste uporabe otroške literature, saj to vpliva na otrokovo 

pripovedovanje zgodbe, govorni razvoj in kasnejše bralne spretnosti. Otroci, ki so deležni 

pripovedovanja in pogovora o zgodbi, so pozneje govorno kompetentnejši (Marjanovič Umek 

idr., 2008). 

Želela sem izvedeti, zakaj vzgojitelji/-ice uporabljajo slikanice brez besedila pri delu s 

predšolskimi otroki.  
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Graf 4: Namen uporabe slikanice brez besedila 

62 % anketiranih je odgovorilo, da slikanico brez besedila v skupini uporabljajo za razvijanje 

otrokovega govorno-jezikovnega področja, 40 % zaradi razvijanja domišljije in spodbujanja 

mišljenja, 38 % zaradi razvijanja pripovedovanja in opisovanja, 14 % zaradi zabave otrok, 12 

% jih slikanico brez besedila uporabi kot izhodišče za nadaljnje aktivnosti, 8 % jih meni, da 

otroci z njimi razvijajo samozavest in 4 % anketiranih je mnenja, da slikanica brez besedila 

spodbuja sproščeno komunikacijo. 

Slikanica brez besedila je sredstvo, s katerim spodbujamo govorno-jezikovni razvoj, saj otrok 

tako spoznava glasovno-jezikovni sistem, ki ga nujno potrebuje. Ilustracije spontano ubesedi, 

začne pripovedovati in s tem razvija jezikovne sposobnosti (Rot Gabrovec, 2003).  

S slikanicami otroci razvijajo domišljijo, ustvarjajo meje med domišljijo in realnostjo, razvijajo 

koncentracijo, se ob njih zabavajo in se počutijo varne ter sproščene in razvijajo 

predopismenjevalne sposobnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). 

Zanimalo me je, kdaj uporabijo slikanico brez besedila. 
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Graf 5: Slikanica brez besedila pri dnevni rutini 

50 % anketiranih slikanico brez besedila uporabijo pri spoznavanju nove teme, 50 % jih jo 

otrokom ponudi med prosto igro, 26 % jo uporabi med počitkom, 18 % v naravi, 22 % pa jih 

je odgovorilo, da jo uporabijo pri usmerjeni dejavnosti, med dnevno rutino, ko otroci pokažejo 

interes in kot kratko zaposlitev med prehodi dnevne rutne.  

Primeri dejavnosti, kjer lahko uporabimo slikanico brez besedila, so domišljijska igra, ki je 

povezana z vsebino knjige, izmišljevanje drugačnega ali svojega zaključka zgodbe, dramska 

predstava zgodbe, petje pesmi in izrazni ples ter ustvarjanje lastnih ilustracij (Matko Lukan, 

2009).  

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora, zato so vse jezikovne dejavnosti zelo 

pomembne. Pomembno je, da vzgojitelj dejavnosti z vseh kurikularnih področij smiselno 

povezuje in jih prepleta z dnevno rutino. Izjemno vlogo ima igra, saj se različna kurikularna 

področja avtomatsko prepletajo (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Želela sem izvedeti tudi, kolikokrat pregledajo slikanico brez besedila, preden jo predstavijo 

otrokom. 
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Graf 6: Vzgojiteljev pregled slikanice 

52 % anketiranih vzgojiteljev dvakrat pregleda slikanico, preden jo predstavi otrokom. 22 % 

jo pregleda enkrat, 20 % trikrat, 6 % pa celo več kot štirikrat. 

Pomembno je, da pripovedovalec večkrat pregleda izbrano literaturo, saj lahko v nasprotnem 

primeru nastane težava pri pripovedovanju (Harmija in Batič, 2014). 

Nadalje me je zanimalo, katero slikanico brez besedila vzgojitelji/-ice največkrat uporabijo. 
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Graf 7: Največkrat uporabljena slikanica brez besedila 

V vrtcu je najpogosteje uporabljena slikanica brez besedila Sneženi mož (20 %). Uporabljajo 

pa tudi slikanico brez besedila Maruška Potepuška (16 %), Brundo se igra (14 %), Val (12 %), 

Darilo (8 %), Pomladni, Poletni, Jesenski, Zimski živžav (8 %), Kje si? (6 %), Zgodba o sidru 

(6 %), Deček in hiša (6 %) ter Čebela in jaz (4 %). 

Pomembno je, da izbiramo literaturo, ki je vsebinsko in slogovno ustrezna (Stare, b. d.). 

Priporočljivo je, da se otrok večkrat sreča s slikanico, ki mu je všeč, saj jo bo razumel na 

različne načine in jo močneje doživel (Matko Lukan, 2009).  

Želela sem izvedeti, ali imajo otroci vsak dan na voljo slikanice brez besedila v knjižnem 

kotičku. 

20%

16%

4%
6%

12%

8%
6%

14%

6%
8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Katero slikanico brez besedila največkrat uporabite?

Sneženi mož. Maruška Potepuška.

Čebela in jaz. Deček in hiša.

Val. Darilo.

Zgodba o sidru. Brundo se igra.

Kje si? Pomladni, Poletni, Jesenski, Zimski živžav.



26 
 

Graf 8: Slikanice brez besedila v knjižnem kotičku 

Večina anketiranih vzgojiteljev (74 %) omogoča otrokom, da imajo vsakodnevno na voljo 

slikanice brez besedila v knjižnem kotičku, 26 % pa tega ne prakticira.  

Z. Majhen (2004) pravi, da so otroci med 4. in 7. letom v »pravljični dobi«. Zelo pomembno 

je, da imajo otroci vsakodnevno na voljo slikanice in da jih spodbujamo k ogledu, ker imajo 

kratkotrajno koncentracijo. Kot pravi I. Matko Lukan (2009), je slikanica predmet, ki omogoča 

zabavo in estetski užitek, hkrati pa iz otroka izvabi mnoga vprašanja in različne teme za 

pogovor. 

Zanimalo me je, ali vzgojitelji/-ice menijo, da slikanice brez besedila spodbujajo otrokov 

govorno-jezikovni razvoj. 
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Graf 9: Mnenje vzgojiteljev o vplivu slikanice brez besedila na govorno-jezikovni razvoj 

Vsi anketiranci (100 %) so se strinjali, da slikanica brez besedila spodbuja govorno-jezikovni 

razvoj otroka. 

Želela sem izvedeti še, kako opažajo napredek v govorno-jezikovnem razvoju pri otroku zaradi 

uporabe slikanice brez besedila. 
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Graf 10: Napredek v govorno-jezikovnem razvoju 

30 % anketirancev opaža napredek v govorno-jezikovnem razvoju pri otroku zaradi uporabe 

slikanice brez besedila tako, da otroci ob slikanici več povedo. 28 % jih opaža, da otroci bolj 

tekoče pripovedujejo. 26 % meni, da otroci s slikanico širijo besedišče, 22 % anketiranih opaža, 

da tvorijo daljše povedi, 20 % pa pravi, da slikanica izzove komunikacijo. 

Otroci s starostjo napredujejo pri pripovedovanju zgodbe, kar se kaže v dolžini, strukturi in 

slogu (Engel, 2000, v Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003). Slikanice so sredstvo za 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja, saj otrok ubesedi slike in tako spontano razvija 

jezikovne spodobnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). 

Zanimalo me je, kako opažajo napredek pri besedni in nebesedni komunikaciji z otroki zaradi 

uporabe slikanice brez besedila. 
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Graf 11: Napredek pri besedni in nebesedni komunikaciji 

Največ anketiranih (26 %) opazi napredek pri besedni in nebesedni komunikaciji zaradi 

uporabe slikanice brez besedila tako, da otroci drug drugemu pripovedujejo. 22 % jih opaža 

napredek pri besedni komunikaciji, 18 % jih pravi, da otroci uporabljajo več besed, 18 % jih 

meni, da so bolj opolnomočeni za izražanje, 16 % jih opaža, da se otroci večkrat izpostavijo 

pred skupino, 4 % vzgojiteljev pa napredka ne opaža. 

Otrok se uči spretnosti in znanja v komunikaciji z odraslimi in otroki s spoznavanjem 

književnosti. V komunikaciji z odraslimi se izraža verbalno in neverbalno. Razvija jezikovno 

zmožnost z vsemi njenimi elementi in se v jeziku ustvarjalno izraža (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

Želela sem izvedeti, na katerih področjih vzgojitelji/-ice opažajo napredek pri otrocih zaradi 

uporabe slikanice brez besedila. 
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Graf 12: Napredek na različnih področjih zaradi uporabe slikanice brez besedila 

Vsi anketiranci menijo, da zaradi slikanic brez besedila otroci napredujejo na govorno-

jezikovnem področju. 84 % anketiranih meni, da poleg tega napredujejo tudi v domišljiji, 54 

% na kognitivnem področju, 48 % na socialnem področju, 44 % v samozavesti in 42 % na 

čustvenem področju. 

Slikanica vpliva na otrokov celostni razvoj. Veliko moč ima v govorno-jezikovnem razvoju, 

saj otrok bogati besednjak, odgovarja na vprašanja in pripoveduje zgodbe. Razvijajo se mu 

številni miselni procesi, pozornost in pridobiva občutek za čas. Ob njih širi svojo domišljijo. 

Ob ilustracijah doživlja različna čustva in se z junaki zgodbe identificira, zato se razvija tudi 

na čustvenem področju. Uri se tudi v drobnogibalnih spretnostih, saj pri rokovanju s knjigo 

obrača liste in koordinira gibe. Spodbujajo tudi socialni razvoj, saj se uči komunikacije in 

javnega nastopanja, kar mu okrepi samozavest (Arko in Koželj, 2013).  

Otroci s slikanico brez besedila razvijajo sposobnost razumevanja in uporabo zahtevnejših 

jezikovnih struktur, razvijajo kognitivne predstave, asociacijsko razmišljanje in dojemanje 

(Serafini, 2014). Otrok z zgodbo spoznava sebe in druge ter razvija pozitivno samopodobo 

(Matko Lukan, 2009). 
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Zanimalo me je, ali vzgojitelji/-ice v skupini izvajajo skupno branje. 

Graf 13: Skupno branje 

V drugem starostnem obdobju 98 % anketirancev v skupini izvaja skupno branje, 2 % 

anketiranih pa tega ne izvaja. 

Skupno branje vpliva na razvoj govorno-jezikovnega razvoja. Odrasli, ki sledijo otrokovemu 

zanimanju in interesu, vsebino zgodbe povezujejo z izkušnjami, otroku postavljajo odprta 

vprašanja in razširjajo otrokove izjave pozitivno vplivajo na govorno-jezikovni razvoj otrok 

(Trivette, Dunst in Gorman, 2010). 

S skupnim branjem vplivamo na bralno sposobnost otroka in besedni razvoj, saj s tem usvaja 

nove besede in širi besednjak, saj mu odrasli pojasnimo nove besede (Fekonja, 2005). Kropp 

(2000) pravi, da je pomembno že druženje in da ne beremo otroku, ampak z otrokom, kar 

pomeni, da ob branju otroka sprašujemo in se z njim pogovarjajmo. Kasneje nam bo tudi otrok 

želel pripovedovati, odraslega pa bo ob sebi potreboval za poslušanje in razlago besed. 

Skupno branje v vrtcu pogosto ni izpeljano najprimerneje. Vzgojitelji pogosto zgodbe 

uporabijo le zato, da bi pritegneli otrokovo pozornost za nadaljnje dejavnosti. Skupno branje 

pozitivno vpliva na pripovedovanje le, če je kvalitetno izvedeno (Baldock, 2006, v Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2019). 

Želela sem izvedeti, na kaj so vzgojitelji/-ice pozorni/-e, ko pripovedujejo otroku.  
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Graf 14: Pripovedovanje otrokom 

84 % anketiranih je pri pripovedovanju otrokom pozornih na starostno in razvojno stopnjo 

otrok. 80 % anketiranih pravi, da so pozorni na to, da izbirajo različne knjige, 76 % je pozornih 

na primerno intonacijo in hitrost, 72 % jih pripoveduje v višini otrokovih oči in ustvari 

sproščeno vzdušje, 66 % jih je pozornih na artikulacijo. Pri pripovedovanju 62 % anketiranih 

vzgojiteljev vključuje otroke. 60 % jih upošteva otrokov interes, 58 % jih pripoveduje s 

poudarki, 56 % jih ne uporablja pomanjševalnic, 52 % sodelujočih otroke usmerja z vprašanji 

in le 28 % je pozornih na to, da knjigo prej preberejo/pregledajo. 

Vzgojitelj mora biti pri izbiri književnih del pozoren na njihovo kvaliteto in primernost starosti 

otrok. Pomembno je, da vzgojitelj vzpostavlja očesni stik ter bere doživeto. Dobro je, da 

uporabi različne zvoke za različne karakterje in poudari določene besede, neznane besede pa 

otrokom pojasni. Vzgojitelj mora biti na branje pripravljen (Nespeca in Reeve, 2003). 
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Ko pripovedujemo, tempo in ton pripovedovanja ustrezno prilagodimo in doživeto 

predstavimo zgodbo. Pri tem uporabljajmo kretnje in mimiko obraza (Stare, b. d.). Pomembno 

je, da ne uporabljamo pomanjševalnic (Žnidaršič, 1993). Priporočljiva je uporaba tridelne 

pogovorne strukture: vzgojiteljev poziv, otrokov odziv in vzgojiteljeva povratna informacija. 

Vzgojitelj je v pogovoru v vlogi moderatorja, pri tem pa naj upošteva otrokovo starost in 

njegove interese (Skubic, 2004). 

Nazadnje me je zanimalo, kakšen pripomoček vzgojitelji/-ice uporabijo ob slikanici brez 

besedila. 

Graf 15: Pripomoček ob slikanici brez besedila 

Več kot polovica anketiranih (66 %) ob slikanici brez besedila ne uporablja nobenega 

pripomočka. 40 % jih uporablja lutko, 22 % mirno glasbo, 4 % pa kamišibaj.  

Z lutko vzpostavljamo bolj sproščeno komunikacijo. Lutka zna peti, si izmišlja nove besede in 

pove zanimive zgodbe. Lutka tudi rada sprašuje in otroke postavlja pred izzive. Hkrati pa je 

otroku vedno pripravljena pomagati pri premagovanju strahov (Majaron, 2015).  

Ob slikanici lahko uporabimo tudi kamišibaj, ki bo otroke vizualno še bolj privabil. To je 

enostavna oblika gledališča, ki je sestavljena iz niza slik (Cvetko, 2018). Tako se zgodbo 

predaja preko slik, kar pa je glavna podobnost s slikanico brez besedila.  

Ob slikanici je smiselno uporabiti tudi primerno glasbo. Kot pravi M. Voglar (1987), glasba 

pomirja, spodbuja pozitivna čustva ter otroke povezuje in čustveno bogati.  
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10 SKLEP 

V diplomskem delu sem ugotovila, da je slikanica brez besedila ustrezno sredstvo za 

spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja, s čemer se strinjajo tudi vsi anketiranci. Anketirani 

vzgojitelji opažajo, da se otroci ob slikanici brez besedila bolj razgovorijo, tekoče 

pripovedujejo, širijo besedišče, tvorijo daljše povedi in napredujejo v besedni komunikaciji, 

kar pa posledično vpliva na uspešnejše sodelovanje z vrstniki. Anketiranci poleg govorno-

jezikovnega razvoja opažajo napredek tudi na kognitivnem, čustvenem, socialnem področju in 

pri samozavesti ter v domišljiji. 

Anketiranci uporabljajo različne slikanice brez besedila, najpogosteje uporabljena pa je 

Sneženi mož. Najpogosteje jih uporabljajo za razvijanje govorno-jezikovnega področja ter 

spodbujanja domišljije in pripovedovanja. Skoraj polovica po njih poseže manj kot enkrat v 

mesecu.  

Vzgojitelj ima zelo pomembno vlogo pri govorno-jezikovnem razvoju. Jezikovne dejavnosti 

mora premišljeno načrtovati, da imajo otroci možnosti, da optimalno razvijejo sporazumevalne 

sposobnosti. Razvijanje govorno-jezikovnega razvoja poteka tudi nenačrtovano, saj se 

kurikularno področje jezika prepleta skozi celotno dnevno rutino, zato je pomembno, da je 

vzgojitelj pozitiven zgled otrokom.  

Menim, da bi otroci morali imeti slikanico brez besedila vsakodnevno na voljo, saj bi se z njeno 

uporabo krepili prijateljski odnosi in pozitivna čustva. Vzgojitelj je lahko aktivni soustvarjalec 

zgodbe, poslušalec ali pa daljni opazovalec. Menim, da je pomembno, da je vzgojitelj pri 

slikanici brez besedila v vlogi opazovalca, saj bi lahko z otrokovo interpretacijo slik zaznal 

določene stiske in zaostanke ter spremljal celotni otrokov razvoj. Menim, da bi s slikanico brez 

besedila lahko odpravljali tudi govorno-jezikovne napake, saj bi bilo otroci ob njih bolj 

sproščeni in bi se hkrati zabavali. Otroke bi lahko tudi spodbudili, da izdelajo svojo slikanico 

brez besedila in te ilustracije nam bi dale vpogled v otrokovo mišljenje in doživljanje sveta. 

Za nadaljnje raziskovanje bi bilo zanimivo izbrati vzorec vzgojiteljev, ki delo opravljajo v 1. 

starostnem obdobju, in bi tako lahko primerjali uporabo slikanice brez besedila med 1. in 2. 

starostnim obdobjem.  
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12 PRILOGE 

12.1 Priloga 1: Anketni vprašalnik. 

Spoštovani, sem Katja Pečenković, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Pišem diplomsko delo z naslovom Slikanica brez besedila kot sredstvo 

spodbujanja govorno-jezikovnega razvoja predšolskega otroka. Vljudno vas prosim, da si 

vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. Za 

sodelovanje se vam zahvaljujem in vas pozdravljam. 

Spol:  

 a) Ženska.  

 b) Moški.  

 

Vrtec:  

__________________  

 Starostna skupina, v kateri delate:  

 a) 3–4  

 b) 4–5  

 c) 5–6  

 č) 3–5  

 d) 3–6  

 e) 4–6  

 

1. Kako pogosto v vrtcu uporabljate slikanico brez besedila?  

 a) Vsak dan.  

 b) Trikrat v tednu.  
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 c) Enkrat v tednu.  

 č) Dvakrat v mesecu.  

 d) Manj kot enkrat v mesecu.  

 e) Nikoli.  

 

2. Zakaj uporabljate slikanico brez besedila pri delu s predšolskimi otroki?  

___________________________________________________________________________  

 

3. Kdaj uporabite slikanico brez besedila?  

 Možnih je več odgovorov.  

 a) Pri spoznavanju nove teme.  

 b) Med prosto igro.  

 c) Med počitkom.  

 č) V naravi.  

 d) Drugo:  

 

4. Kolikokrat pregledate slikanico preden jo predstavite otrokom?  

 a) Enkrat.  

 b) Dvakrat.  

 c) Trikrat.  

 č) Več kot štirikrat.  
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5. Katero slikanico brez besedila največkrat uporabite?  

___________________________________________________________________________  

 

6. Ali imajo otroci vsakodnevno na voljo slikanice brez besedila v knjižnem kotičku?  

 a) Da.  

 b) Ne.  

 

7. Ali po vašem mnenju slikanica brez besedila spodbuja govorno-jezikovni razvoj 

otroka?  

 a) Da.  

 b) Ne.  

 

8. Kako opažate napredek v govorno-jezikovnem razvoju pri otroku zaradi uporabe 

slikanice brez besedila?  

___________________________________________________________________________  

 

9. Kako opažate napredek pri besedni in nebesedni komunikaciji z otroki zaradi 

uporabe slikanice brez besedila?  

___________________________________________________________________________  

 

10. Na katerih področjih opažate napredek pri otrocih zaradi uporabe slikanice brez 

besedila?  

 Možnih je več odgovorov.  

 a) Na govorno-jezikovnem področju.  

 b) Na čustvenem področju.  
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 c) Na kognitivnem področju.  

 č) Na socialnem področju.  

 d) Pri samozavesti.  

 e) V domišljiji.  

 f) Drugo:  

 

11. Ali v skupini izvajate skupno branje?  

 a) Da.  

 b) Ne.  

 

12. Na kaj ste pozorni, ko pripovedujete otroku?   

 Možnih je več odgovorov.  

  a) Pozoren sem na primerno intonacijo.   

 b) Upoštevam otrokov interes.  

 c) Upoštevam starostno in razvojno stopnjo.  

 č) Pozoren sem na artikulacijo.   

 d) Pripovedujem s primerno hitrostjo.  

 e) Knjigo prej vsaj 3x preberem.  

 f) Ne uporabljam pomanjševalnic.  

 g) Ustvarim sproščeno vzdušje  

 h) Pripovedujem v višini otrokovih oči.  

 i) Otroke usmerjam z vprašanji.  

 j) Pripovedujem s poudarki.  
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 k) Pri pripovedovanju vključujem otroke.  

 l) Izbiram različne knjige.  

 m) Drugo:  

 

13. Kakšen pripomoček uporabite ob slikanici brez besedila?  

 Možnih je več odgovorov.  

 a) Lutko.  

 b) Mirno glasbo.  

 c) Nič.  

 č) Drugo:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


