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POVZETEK 

Slovenščina kot jezik v sebi skriva veliko posebnosti, med drugim tudi narečja, ki so značilna 

za vso Slovenijo. Ta nas hitro umestijo v kraj, od koder prihajamo in kjer je to narečje v aktivni 

rabi. Z govorom se nekomu predstavimo, ga spoznamo, si izmenjamo informacije, vtise, včasih 

z besedami povemo tudi kaj, kar še čustveno pojasnimo. Govor nas spremlja od zgodnjega 

otroštva, čeprav se na začetku kaže kot jok, smeh in se zelo hitro spremeni v čebljanje, bebljanje 

in potem v prve besede. Primarno okolje je družina, kjer dobimo prvi zgled za naša dejanja in 

obnašanja. Tudi starši s svojim govorom usmerjajo in opozarjajo otroka na njegovo pravilno 

rabo. Sekundarno okolje je za tiste, ki ga obiskujejo, vrtec, tam je govorni zgled vzgojiteljica. 

Načrtuje dejavnosti, ki vključujejo govor, pri sporazumevanju, dajanju navodil uporablja govor, 

s katerim včasih na otroke vpliva tudi posredno. Ko otrok vstopi v šolo, je razlika očitnejša, saj 

se v šoli pričnejo podrobneje seznanjati s slovenskim jezikom, njegovo delitvijo in vlogo. 

Postopoma se začne ustvarjati odnos do jezika. 

V diplomskem delu sem opazovala otroke iz vrtcev na vasi in v mestu, s štirimi vzgojiteljicami 

pa sem izvedla še standardizirani intervju. Ugotovila sem, da se pri starejših otrocih pojavlja 

več narečnega govora kot pri mlajših ter da je narečni govor izrazitejši v vrtcu na vasi kot pa v 

mestu. Pri vzgojiteljicah sem opazila razlike pri tem, koliko pozornosti namenijo narečju in 

njegovi rabi pri dejavnosti, čeprav ga večinoma vse uporabljajo pri svojem delu. Največ 

narečnega govora uporabljajo, ko se z otrokom pogovarjajo individualno, manj pa v skupnih 

dejavnostih. Vse vzgojiteljice se strinjajo, da so zelo pomembne v otrokovem govorno-

jezikovnem razvoju, saj so v vrtcu z njimi prisotne velik del dneva. Ker sodelavke med seboj 

sodelujejo vsakodnevno, si večina vzgojiteljic izmenja sporočila v narečnem govoru. Ko pa se 

srečajo na strokovnem aktivu, je govor bolj enoten, tj. knjižni pogovorni. Za vse narečje 

predstavlja posebnost, kulturno dediščino, ki jo moramo ohranjati. 

 

KLJUČNE BESEDE: otrok, govor, vzgojiteljica, narečje, vrtec 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Slovenian language hides many peculiarities, including dialects that are characteristic of the 

whole of Slovenia. With their use, we are quickly associated with the place where we come 

from and where this dialect is in active use. Through speech, we introduce ourselves to people, 

we get to know them, we exchange information and impressions, and sometimes we also say 

something in words, but also explain emotionally. Speech accompanies us from early 

childhood, although at first, it manifests as crying and laughter, yet it very quickly turns into 

beekeeping, babbling, and then into first words. In a family, as our primary environment, we 

set the first example for our actions and behaviors. Parents also use their speech to guide and 

warn the child about its proper use. For those who attend it, kindergarten represents the 

secondary environment, where the preschool teacher is a role model. He or she plans the 

activities that include speech, uses speech in communication and instruction, and sometimes 

effects indirectly. When a child enters the school, the difference between his or her use of 

Slovenian language compared to other fellow students becomes more pronounced. Through the 

schooling, he or she gets to know the Slovenian language better - its division and the role. 

Gradually, an attitude towards the language begins to form.  

In my thesis project, I observed children from kindergartens in the village and in the city, and I 

used the standardized interview with four preschool teachers. I found that older children have 

more dialectal speech than younger, and that dialectal speech is more pronounced in 

kindergarten in the village than in the city. I noticed differences between the preschool teachers 

in how much attention they pay to the dialect and its use in activities, although most of them 

use it when they work. They use the most dialect when they talk to a child individually, and 

less in group activities. However, all the preschool teachers agree that dialect is very important 

in the child's speech and language development, as they are present with them in kindergarten 

for most time of the day. Because many preschool teachers work with each other on a daily 

basis, many of them exchange messages in a dialect. However, when they meet at a professional 

working group, the speech is more formal, ie. literary colloquial. For all of them, dialect 

represents a specialty, a cultural heritage that we must preserve. 

 

KEY WORDS: child, speech, preschool teacher, dialect, kindergarten 
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Ⅰ UVOD 

 

Delo vzgojiteljice v vrtcu je zelo pomembno, ne zgolj zaradi varstva otrok, ampak tudi vzgoje, 

ki se dopolnjuje z vzgojo staršev. Otroci veliko opazijo in slišijo, zato je kakovostno delo v 

vrtčevskem okolju zelo pomembno. Vse vzgojiteljice neposredno vzgajajo s svojim zgledom, 

otroci jih opazujejo in potem posnemajo. 

Vzgojiteljica z otroki veliko komunicira, daje navodila, jih opozarja, pohvali in spremlja 

njihova čustva, na katere tudi različno reagira oziroma se odzove. Velikokrat so dovolj že 

neverbalni odzivi, da prepoznamo, kako se počuti nekdo drug. Včasih pa to lažje izrazimo z 

besedo. Še več dvosmerne komunikacije je pri starejših vrtčevskih otrocih, ki so že večinoma 

spretnejši in usposobljeni za dvosmerno besedno komunikacijo. Veliko se izražajo v družbi 

svojih  vrstnikov, tudi z igro. 

Na govor vzgojiteljice sem bila vedno pozorna. Včasih me je govor pritegnil zaradi uporabe 

pravilne izreke, v odsotnosti te pa odvrnil. Ker sem bila prisotna v vrtcih na Dolenjskem, sem 

opazila tudi prisotnost dolenjskega narečja v komunikaciji vzgojiteljice z otroki. 

Zdi se mi še kako pomembno, da narečje uporabljamo v vsakdanji komunikaciji, vendar ob 

izbranih priložnostih, tj. v neformalnem govornem položaju. 

Narečja so naša tradicija, ločujejo nas od ostalih zaradi svojih posebnosti v izgovarjavi. Takoj 

lahko opredelimo človeka, od kod prihaja, ko slišimo njegov govor. 

Slovenska narečja so tako različna, kar lahko privede, da se dva Slovenca iz različnih koncev 

Slovenije včasih težje sporazumevata. To pa nas še bolj poveže (Urad Vlade Republike 

Slovenije za komuniciranje, 2021). 

V teoretičnem delu predstavljam najprej govor pri predšolskem otroku, potem pa še jezik. 

Opisana so tudi slovenska narečja, podrobneje dolenjsko. Na koncu sledi predstavitev jezika v 

Kurikulumu za vrtce. Drugi del je empirični in opisuje raziskavo v dveh vrtcih, enega na vasi 

in drugega v mestu, v kateri sem primerjala narečje otrok omenjenih vrtcev in opazovala vpliv 

starosti na njihovo uporabo. Z vzgojiteljicami iz skupin opazovanih otrok sem izvedla intervju, 

v katerem sem se osredotočila na vzgojiteljičin govor v različnih situacijah in preverila, kako 

spodbujajo otroke, da bi ti razlikovali narečje oziroma pogovorni jezik od knjižnega.  
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Ⅱ TEORETIČNI DEL 

1 GOVOR 

Govor, sistem, temelji na besedah in slovnici ter omogoča komunikacijo. Je nepogrešljiv del  

kognitivnega razvoja otroka in v njem se kaže interakcija vseh področij njegovega razvoja 

(Fekonja, 2002). 

 

Za ameriškega psihologa Brunerja je govor od četrtega do dvanajstega leta pomemben za 

otrokov spoznavni razvoj. Govor potrebuje za predstavljanje spoznanj, izkušenj in njihovim 

spremembam. Govor je zanj sredstvo simbolnega predstavljanja, še posebej pri prehodu iz 

nazornega v simbolno (Marjanovič Umek, 1990, v Skubic, 2004, str. 13). 

1.1 Razvoj govora 

Razvoj govora zajema predjezikovno in jezikovno fazo. Predjezikovna predstavlja fazo, ko 

otrok še ne obvlada uporabe verbalnih sredstev. Potem ko je otrok že nekaj časa v vrtcu, se 

začne jezikovna. Od prvega leta naprej usvaja besede, slovnična pravila za pregibanje in 

tvorjenje, spoznava pravila tvorjenja izrekov ter besedil. Na tak način se bogati njegova 

slovnična zmožnost. K pridobivanju jezikovne zmožnosti pripomore tudi knjiga, ki širi 

otrokovo znanje in posledično vzpostavlja knjigo kot vir informacij z različnih področij znanja. 

Poleg tega razvija njegovo literarnoestetsko doživljanje, kamor spadata knjižna in književna 

vzgoja (Kranjc in Saksida, 2001). 

Tudi L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006, str. 15–21) navajajo, da prve oblike 

govora spadajo v predjezikovno obdobje, v katerem se pojavi zaznavanje, razumevanje govora, 

jok, vokalizacija, začetki posnemanja glasov in razumevanje njihovega pomena. V jezikovni 

stopnji govora pa imajo besede pomen ter pogosto vlogo v besedi, besednjak se hitro širi, čeprav 

obstajajo velike razlike v njegovem obsegu in hitrosti naraščanja. 

»Govorni razvoj je zapleten, dinamičen in zlasti v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega 

otroštva zelo intenziven proces, ki se začne z jokom, neverbalnim sporazumevanjem, 

oblikovanjem in povezovanjem prvih glasov, poteka preko prve izgovorjene besede, hitrega 

skoka v besednjaku, oblikovanja enostavnih in sestavljenih stavkov, poznavanja slovničnih 

pravil, razumevanja različnih besedil, rabe govora v različnih govornih položajih, razvoja 

komunikacijskih spretnosti, metajezikovnega zavedanja in se, zlasti pri prehodu v obdobje 

srednjega otroštva, močno preplete z otrokovim mišljenjem, pismenostjo; kasneje v obdobju 
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srednjega otroštva, mladostništva in odraslosti pa govor postane način posameznikovega 

mišljenja in delovanja.« (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 7) 

Razvoj miselnih sposobnosti je povezan z razvojem tipov predmetnih vsebin pogovora. Otrok 

okrog drugega leta starosti je že zmožen govoriti o abstraktnih vsebinah in pripoveduje zgodbe 

na podlagi lastnih izkušenj ali slišanih zgodb, ki imajo podobno vsebino. Med drugim lahko 

igra različne vloge ter jih opremi z jezikovnim komentarjem. Za uspešno komunikacijo mora 

biti najprej izpolnjen pogoj, ki je otrokovo osebno védenje in poznavanje. To pomeni, da otrok 

prepozna, kako sogovorci vidijo svet in spozna različne načine občutenja ter reagira nanj 

(Grginič, 2005, str. 49). 

 

Od tretjega leta starosti dalje otrok velikokrat oblikuje daljše ter bolj celostne stavke. Ti so 

podredni in priredni, glagole pa postavlja v različne čase. Njihov govor je razumljiv, tudi 

ostalim odraslim osebam, katerim je namenjen. Med četrtim in petim letom starosti se razvijejo 

določene metalingvistične sposobnosti, kamor spada določanje besednih vrst, popravljanje 

lastnih slovničnih napak itn. Pred tem obdobjem pa otroci še ne zmorejo povedati, zakaj je nek 

stavek napačen, slovnično nepravilen, čeprav aktivno uporabljajo pravila za tvorjenje pravilnih 

stavkov. Do petega leta naj bi otroci usvojili razumevanje in pravilno uporabo večino slovničnih 

pravil materinščine, poleg tega pa do takrat razvijejo visoko kompetentnost govora. Otrokovo 

govorno razumevanje je sredstvo višjih kognitivnih funkcij. Učenje nepravilnih slovničnih 

oblik se nadaljuje do desetega leta starosti otroka (Fekonja, 2002). 

 

V nadaljevanju so predstavljeni mejniki govornega razvoja. 

Novorojenček: preferira človeški glas, razlikuje glasove in svoj govor od drugih, joka 

(Marjanovič Umek idr., 2006, str. 8). 

Mejniki govornega razvoja: 

− od 1 meseca do 5 mesecev: gruli, razlikuje med samoglasniki, dva ali več glasov 

vokalizira, beblja, kar pomeni, da združi soglasnik in samoglasnik, naredi govorni obrat; 

− od 6 do 12 mesecev: čeblja, ponavlja posamezne zloge, rabi geste za komunikacijo, 

razume več besed, enostavne naloge tudi izpolni; 

− od 12 do 18 mesecev: govori enobesedne izjave, razume 50 in več besed, združi 

samostalnik in glagol; 

− od 18 do 24 mesecev: naredi skok v razvoju besednjaka, začne z oblikovanjem 

dvobesednih izjav, z besedami izraža čustva, uporablja telegrafski govor; 
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− od 2 let in 6 mesecev do 5 let: govori večbesedne izjave, usvaja nova slovnična pravila, 

oblikuje nikalne in vprašalne izjave, besednjak še vedno narašča, rad ima humor ter 

metafore, napredek pokaže v sporazumevalnih spretnostih ter drugih oblikah 

pragmatične rabe govora, govor je razumljiv in tekoč, pripoveduje zgodbe; 

− 6 let in več: izraža metajezikovno zavedanje, oblikuje celovite stavke, govor uporablja 

v različnih govornih položajih (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 8, 9). 

Iz opisov posameznih stopenj razvoja govora lahko sklepamo, da je ta zelo intenziven. A pri 

nekaterih otrocih lahko opazimo tudi odstopanja na pričakovanih stopnjah. Prej ko to opazimo, 

prej lahko začnemo z namenskim izboljševanjem tudi kot starši ali vzgojitelji. Nasploh na govor 

vpliva kar nekaj dejavnikov. Podrobneje jih bom predstavila v nadaljevanju. 

 

1.2 Dejavniki govornega razvoja 

1.2.1 Starši 

Na razvoj otrokovega govora vplivajo številni dejavniki, med drugim tudi kakovost 

družinskega okolja. Sem se uvrščajo starši, ki vplivajo na razvoj govornih kompetenc otroka v 

vseh obdobjih le tega razvoja. Otroci tistih mam, ki so bile v obdobju zgodnjega otroštva 

odzivnejše na govor svojih otrok, so imeli obsežnejši besednjak kot ostali otroci, katerih mame 

niso namenile posebne pozornosti njihovemu govoru. Vendar pa otrok lahko tudi sam dejavno 

sooblikuje značilnosti ter kakovost družinskega okolja, kjer živi. Po raziskavah naj bi pogostost 

govornih interakcij med otrokom in njegovo materjo pomembno in pozitivno vplivala na obseg 

besednjaka otroka. Tudi z razširjanjem in preoblikovanjem otrokovih izjav naj bi odrasli 

spodbujali govorni razvoj. Poleg tega naj bi se z otrokom pogovarjali o tem, kar ga zanima, mu 

postavljali različne vrste vprašanj ter ga poslušali tako dolgo, da se otrok lahko odzove na 

spodbude. Odrasli pripomorejo k spodbujanju razvoja govora tudi pri nudenju okoliščin in časa, 

da ima otrok možnost pretvarjanja v simbolni igri, da otroka vključujejo v pogovor o tem, kaj 

je počel in kaj bi počel, mu omogočijo, da uporabi različne pripomočke za pisanje in nudijo 

dejavnosti, kjer bo lahko otrok prevzemal vloge dejavnega sogovorca v komunikaciji s starši 

(Marjanovič Umek idr., 2006, str. 50–52). 

Tudi skupno branje ima pomemben vpliv, saj imajo otroci staršev, ki otroku med prvim in 

tretjim letom veliko glasno berejo, se o prebranem z otroki pogovarjajo in pri tem uporabljajo 

širok besednjak, višjo govorno kompetentnost med drugim in petim letom in bolj razumejo 

prebrano besedilo pri sedmih letih kot ostali otroci, ki tega niso bili pogosto deležni. Ob takih 

ugodnih okoliščinah naj bi otroci hitreje spregovorili prvo besedo, razvili obsežnejši besednjak, 
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uporabljali bolj zapletene izjave ter se prej naučili brati (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 50–

52). 

Prepričanje staršev o razvoju in učenju govora pa pomembno vpliva na pogostost in kakovost 

spodbud, ki jih namenijo malčku v družinskem okolju (Marjanovič Umek idr., 2020). 

 

1.2.2 Socialno-ekonomski status 

Naslednji dejavnik, ki je tudi pomemben pri razvoju govora, je socialno-ekonomski status 

družine. To so sociodemografske značilnosti, kot so ugodnejši ekonomski status, višja stopnja 

izobrazbe staršev in velikost družine. Ti se povezujejo pozitivno, torej z obsegom in kakovostjo 

govorne interakcije med otrokom in starši ter posledično z razvojem govora otroka. Tisti starši, 

ki imajo višjo izobrazbo, višji ekonomski status, večkrat otrokom nudijo priložnosti za 

pridobivanje izkušenj o pisani in govorjeni besedi. Drugi, z nižjim ekonomskim statusom in 

nižjo izobrazbo, pa se z otroki manj pogovarjajo in pri tem ne uporabljajo veliko različnih besed 

in besednjak je omejen. To pomeni, da v svojem govoru uporabljajo omejeno upoštevanje 

slovničnih pravil, enostavnih in nepovezanih izjav, s katerimi posredujejo implicitni in ne 

eksplicitni pomen (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 53, 54). 

Če opazimo primanjkljaje v otrokovem govoru, velikokrat to povežemo z njegovim okoljem, v 

katerem otrok živi. Že naše predpostavke se včasih lahko izkažejo za resnične, zato se mi zdi v 

tem primeru primerno, da vzgojiteljica poskuša spodbuditi starše za različne dejavnosti, ki jih 

lahko starši skupaj z otrokom izvajajo doma (vzgojiteljica pripravi gradivo, z navodili ga 

izvedejo starši). 

 

1.2.3 Izobrazba matere 

Na govorni razvoj naj bi vplivala tudi stopnja izobrazbe matere, kar pomeni, da višja kot je 

izobrazba matere otroka, bolj se razvija otrokov razvoj govora. Takšne mame naj bi imele višja 

pričakovanja o sposobnostih svojih otrok, izražale naj bi tudi večjo govorno kompetentnost in 

poznale več naslovov knjig in slikanic kot mame z nižjo stopnjo izobrazbe. Izobrazba matere 

je povezana s kakovostjo družinskega okolja, kar dokazujejo rezultati, da so matere z višjo 

stopnjo izobrazbe pogosteje spodbujale otroka k rabi jezika, jim pogosteje brale, z njimi 

obiskovale knjižnice, kino, lutkovne predstave in se z otroki vključevale v govorno interakcijo 

med skupnim branjem in različnimi dejavnostmi. Otrok naj bi ob takih ugodnih okoliščinah 

razvijal govorno razumevanje in raznolikost besed v svojem govoru. Vendar pa so nekatere 

slovenske raziskave opredelile drugačne rezultate ter s svojim raziskovanjem utemeljile, da 
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razlike med tema dvema skupinama niso bile pomembne tako za matere kot očete (Marjanovič 

Umek idr., 2006, str. 54–56). 

 

1.2.4 Genetski dejavniki 

Genetski dejavniki so tudi tisti, ki vplivajo na otrokov razvoj govora. Nekateri znanstveniki 

menijo, da na razvoj jezikovne zmežnosti vpliva večje število genov z njihovo interakcijo. Ti 

naj bi vplivali na razvoj otrokove slovnice, semantike, fonologije in artikulacije (Marjanovič 

Umek idr., 2006, str. 63, 64). 

 

1.2.5 Spol 

Več raziskav je izpostavilo razliko v razvoju govora glede na spol. Govor deklic naj bi se v 

primerjavi z govorom dečkov razvijal hitreje, ker naj bi deklice hitreje spregovorile, prej 

usvojile slovnico jezika, dosegale višje rezultate pri preizkusih pravilne izgovarjave besed, 

oblikovale daljše izjave, imele širši besednjak in dosegale višje rezultate pri lestvici govornega 

razvoja. Tudi kasneje v srednjem, poznem otroštvu in obdobju mladostništva deklice dosegajo 

višje rezultate od dečkov. Vendar pa se besednjak pri obeh spolih v določenem obdobju tudi 

izenači. Spet druge raziskave, tudi slovenske, predstavljajo drugačne rezultate, torej da razlik 

med spoloma v govornem razvoju ni ali pa so veliko manjše, kot so sicer bile predstavljene. 

Spol otroka naj bi se povezoval z nekaterimi socialnimi dejavniki okolja, kjer otrok živi, in ti 

potem tudi lahko prispevajo k razlikam v govornem razvoju obeh spolov (Marjanovič Umek 

idr., 2006, str. 56–58). 

 

V raziskavi sta avtorici L. Marjanovič Umek in S. Kranjc (2005) ugotovili, da izobrazba matere 

pomembnejše vpliva na otrokov govorni razvoj kot spol otroka. Povezava je bila med materami, 

ki so imele nizko izobrazbo, in spodbujanjem govornega izražanja deklic, saj je bilo pogosteje 

v primerjavi z dečki. Matere, ki so imele visoko izobrazbo, pa pri tem niso kazale razlik. 

 

1.2.6 Vrtec in vrstniška skupina 

Naslednji dejavnik je vrtec in vrstniška skupina. Na razvoj govora vplivajo usmerjene, rutinske 

in prehodne dejavnosti, prosta igra, uporabljen material med igro, prostor, pravila o govornem 

izražanju ter vključenost odraslih ali vrstnikov v govorne interakcije. Ti dejavniki naj bi vplivali 

na značilnost govornega izražanja otrok in spodbujali k sodelovanju v različnih govornih 

položajih ter rabi izjav. Iz rezultatov je razvidno, da je kakovost vrtca pomembna, ker lahko 
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zmanjša razlike v govorni kompetentnosti otrok, ki imajo različno izobražene starše oziroma 

imajo drugačno spodbudno okolje. Na govorni razvoj otroka nima vpliv starost otroka, ko 

vstopi v vrtec. Nekateri raziskovalci pa so ugotovili, da je za otroka bolje, če vstopi prej v vrtec, 

če imajo njihovi starši nižjo izobrazbo ali pa živijo v družini z manj spodbudnim okoljem. V 

vrstniški skupini naj bi otroci pridobili veliko govornih izkušenj, kar pomembno vpliva na 

govorni razvoj otroka (Marjanovič Umek idr., 2006, 59–63). 

 

1.2.7 Vrstniki 

Kot starši so tudi vrstniki zelo pomembni za otrokov govorni razvoj, saj otrok več komunicira 

z vrstniki kot pa z odraslimi in takrat je njegov govor bolj izdelan, besednjak je obsežnejši, bolj 

čustven in usmerjen v skupno dejavnost s partnerjem. Otrokov govor naj bi se najprej pojavil v 

komunikaciji z vrstniki, takrat ko je v funkciji načrtovanja in reguliranja (Fekonja, 2002). 

Znano okolje naj bi pripomoglo k boljšemu razumevanju izjav otrok v pogovoru in potreba po 

določanju pomena različnih predmetov z jezikom je manjša. Pogovori med otroki so v takem 

okolju daljši in bolj raznoliki. Kvaliteta in kvantiteta pogovora med otroki je odvisna tudi od 

določenosti vsebine igre, v kateri poteka komunikacija (2002, prav tam). 

 

Posnemanje je zelo pogost pojav pri otrocih in mislim, da se tega ne učijo samo od staršev, 

ampak tudi od vrstnikov. S tistimi, ki preživijo veliko časa med prosto igro, se morajo za 

uspešno vključevanje v nekaterih okoliščinah prilagajati in hkrati upoštevati eden drugega. Po 

dobrem poznavanju je lahko govor v nečem tudi podoben. 

 

1.2.8 Simbolna igra 

Glavna značilnost simbolne igre je otrokova reprezentacija nekega dejanja, predmeta, osebe ali 

pojava iz stvarnega ali domišljijskega sveta s simboli (Kavčič, 2020, v Marjanovič Umek idr., 

2020). 

Jezik predstavlja orodje, ker omogoča otroku, da izraža tisto, kar se z igro nauči. Poleg tega je 

tudi sredstvo, ker otrok z njegovo pomočjo ponotranji naučeno. V igri otrok je raba jezika 

prisotna večino časa, saj se med seboj ali igračami veliko pogovarjajo. Predvsem domišljijska 

igra omogoča otroku, da se razvije njegov jezik in komunikacijske spretnosti. V simbolni igri 

otroci opredelijo igralne transformacije, v sociodramski igri pa z govorom načrtujejo, razvijajo 

in vzdržujejo igro z verbalnimi razlagami, diskusijami ali ukazi. Vendar ta povezanost med 
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simbolno igro in govorom otroka ni globalna, ampak specifična, ker so različni avtorji ugotovili 

različne povezave (Fekonja, 2002). 

 

Primer je skupinska simbolna igra, ki vsebuje element posnemanja, tj. otrokovo vedenje skozi 

posnemanje in element domišljije, ki se precej nanaša na otrokovo rabo govora (Smilansky, 

Shefatya, 1990, v Marjanovič Umek idr., 2020). 

 

Simbolna igra se spreminja z otrokovim razvojem in poteka od enostavnejših k celovitejšim 

oblikam, oz. poteka od realizma k simbolizmu in substituciji. Je neposredno povezana z 

otrokovim mišljenjem, govorom, teorijo uma in socialnimi kompetentnostmi. Dejanja dobijo 

svoj pomen in sporočilo v simbolni igri z govorom, saj ta kot simbolni sistem omogoča iskanje 

novih povezav in odnosov na predstavni ravni. Ko jih otroci ubesedijo z govorom, dobijo 

predmeti jasen in prepoznaven pomen ter jih razumejo tudi ostali otroci, ki so vključeni v igro. 

Na razvoj ravni socialne igre vpliva več dejavnikov, to so spol, velikost igralne skupine, 

prijateljstvo in vrste igrač. Otroci se v simbolni igri naučijo tudi pogajanja, ki predstavlja 

pomembno govorno spretnost. Sicer je spontana, vendar pa zahteva veliko miselnega ter 

jezikovnega napora udeležencev (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 65). 

 

Po rezultatih spremljanja govora otrok so ugotovili, da različne situacije v vrtcu spodbujajo 

uporabo različnih govornih položajev in različnega števila izjav. Poleg tega pa so s to raziskavo 

potrdili, da vzgojiteljica s svojim vedenjem in izjavami vpliva na značilnosti govora otrok, še 

posebej pri usmerjeni dejavnosti, ker so se aktivno vključevale v komunikacijo z otroki 

(Fekonja, 2002). 

Simbolna igra je prisotna vsak dan tako v vrtcu kot doma. Vanjo so lahko vključeni vrstniki, 

starši, vzgojiteljica ali drugi prisotni z nekim skupnim namenom. Ker jo spremlja govor, lahko 

veliko pripomore k napredovanju otrokovega govora. 

1.2.9 Vzgojiteljica 

Ker otrok v vrtcu razvija svoj govor, nanj vplivajo zunanji in notranji dejavniki, torej sociološki 

ter socialni in psihološki ter biološki. Med zunanje spada govor odraslih (Kranjc in Saksida, 

2001). 

Dober napovednik za otrokov poznejši govorni in spoznavni razvoj so vzgojiteljeve govorne in 

spoznavne spodbude v vrtcu ter njihova občutljivost in odzivnost (Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2008). 
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Pozitivno na razvoj govora otroka vpliva individualen pogovor med vzgojiteljico ter 

posameznim otrokom in razprava med otroki v manjših skupinah. Ko se vzgojiteljica pogovarja 

s celotno skupino, pa je to manj spodbujajoče, ker se takrat malo otrok vključi v skupno 

komunikacijo. Govor vzgojiteljice pripomore k soodločanju otrokove dejavnosti, iniciativnosti 

in govorne kompetentnosti. Negativno vplivajo vzgojiteljičina vprašanja s kratkim odgovorom 

ali z vnaprej pričakovanim, saj to otroku ne omogoča ustvarjalnega izražanja z govorom. 

Učinkovita komunikacije je tista, ko vzgojiteljica s svojim govorom odgovori na otrokovo 

vprašanje ali izjavo in ga na tak način razširja. Prav tako vzgojiteljica spodbuja otroka za 

govorno izražanje s sistematičnim glasnim branjem in pripovedovanjem otroške literature 

(Fekonja, 2002). 

Otroke mora spodbujati k besednemu odzivu. To uresniči ob vsaki situaciji z ustreznimi 

vprašanji, ki bodo spodbudile otrokov besedni odziv in jezikovno zmožnost. Primeri vprašanj: 

Kakšen je …?, Kako ga doživljate …?, S čim bi to povezali …? (Devjak in Petek, 2011). 

 

Prav tako navajajo tudi nekateri avtorji (Howes, 1988, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008), da pozitivne interakcije med vzgojiteljico/vzgojiteljem in otroki, socialne interakcije 

med vrstniki in z vzgojiteljičinem spodbujanjem socialne kompetentnosti pripomorejo k 

razvoju otrokove socialne kompetentnosti, ki omogoča tudi razvoj komunikacijskih spretnosti. 

 

Glede razvoja govora in njegovega načrtovanja v vrtcu naj bi vzgojiteljica pri vseh dejavnostih 

otroku nudila govorni zgled in s tem neposredno vplivala na njegov razvoj jezikovne zmožnosti. 

Sem spadajo slovnične in sporazumevalne in to je prvi korak k temu, da se povezujejo 

dejavnosti različnih področij v vrtcu. Slovnično zmožnost pa spodbujamo tudi s knjižno ter 

književno vzgojo in s predopismenjevanjem (Kranjc in Saksida, 2001). 

Vzgojiteljica vpliva na razvoj govora otrok in načrtuje jezik na različne načine. Najprej je 

standardni jezik, govor odraslih, potem izbira tem pogovorov, ki jih predlaga otroku, čeprav 

mu mora omogočiti, da izbere tudi sam otrok določeno temo, ki mu je blizu. Premišljeno mora 

izbrati pravljice, zgodbice, pesmi, igre in filme, ker vplivajo na razvoj otroškega govora, na 

oblikovanje lastnega besedilnega sveta itn. Vsi otroci niso razpoloženi za isto dejavnost, zato 

je prav, da vzgojiteljica otrokom ponudi bralni kotiček z različnimi knjigami, slikanicami, 

revijami in časopisi. Na tak način se lahko individualno prilagaja ritmu vsakega otroka posebej. 

Govorni položaj predstavlja situacijo, kjer se odvija komunikacija, določen pa je z 

zunanjjezikovnimi okoliščinami, torej s časom, krajem odvijanja komunikacije, prisotnostjo 

oseb ali predmetov, ki so tema pogovora, in z naslovnikom, ki mu je besedilo namenjeno. 
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Razlikujemo, ali se sporazumevanje odvija v instituciji ali zunaj nje ter je javno ali zasebno. Ko 

so otroci prvič vključeni v različne situacije, jih najprej samo poslušajo, naslednjič pa jih 

uporabijo tudi sami, ko se igrajo ali so v njih. Tako otroci posnemajo govor, obnašanje odraslih 

oseb in starejših otrok ter se učijo različnih jezikovnih sredstev in primernosti njihove uporabe. 

Odrasli bi morali čim bolj razumeti ter spoštovati sporazumevanje z jezikovnimi in 

nejezikovnimi sredstvi (Kranjc in Saksida, 2001). 

 

Raziskovalci so izvedli pregled s poudarkom na razvoju jezika, vlogi vzgojitelja in izkušnjah v 

zvezi z odnosom med govorjenim in pisnim jezikom. Rezultati so pokazali, da bi moral 

učinkovit jezikovni program vključevati tako sprejemne (poslušanje in branje) kot tudi izrazne 

(govor in pisanje) dejavnosti. Izpostavili so, da bi moral biti poudarek v predšolskem obdobju 

na govorno-jezikovnih izkušnjah in da se jezik razvija v kulturnih kontekstih v interakciji z 

odraslimi in vrstniki. Takšno interpretacijo podatkov lahko povežemo s teorijo govora 

Vigotskega (Thomas - Stonell, Oddson, Robertson in Rosenbaum, 2009). 

Vzgojitelji in učitelji so ključni za razširjanje govorjenega jezika. Ker je socialni kontekst tako 

kritičen za bogato pridobivanje govora, se morajo starši in vzgojitelji zavedati lastnega 

razumevanja, kako je jezik organiziran in kakšni so njegovi različni vidiki (Thomas - Stonell, 

Oddson, Robertson in Rosenbaum, 2009). 

Dolžina in zapletenost povedi odraslih, ki jih namenijo otroku, ne vplivajo na hitrost njihovega 

razvoja govora. Je pa hitrost povezana s pogostostjo različnih tem v pogovoru ter stavčnih 

vzorcev. Če bo otrok slišal veliko različnih izrek o različnih predmetih, se bo njegov govor 

hitreje razvijal (Grginič, 2005, str 47). 

1.3 Pogovor v vrtcu 

Govorjena interakcija predstavlja temeljno resničnost jezika. Če govorimo, smo v interakciji. 

Pogovor ali konverzacija je ena izmed oblik govorjene interakcije, pri katerem sodeluje več kot 

ena oseba. Širše pa je to vsaka oblika sporazumevanja. Udeleženci izmenjujejo vloge. To sta 

vlogi poslušalca in govorca, dokler ni usvojenega konverzacijskega ter pragmatičnega cilja. 

Pogoji za dialog so: dva udeleženca, očesni stik, odvija se po določenih pravilih, steče po 

nagovoru in pozdravu oziroma nagovoru ter se največkrat s pozdravom tudi konča, pragmatične 

okoliščine govornega dejanja in ostale sociolingvistične prvine ter vrsto govornega položaja 

(formalno/neformalno, zasebno/javno). Poslušalec ni pasiven in govorec mora upoštevati 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=ODDSON%2C+BRUCE
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=ODDSON%2C+BRUCE
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njegova jezikovna in nejezikovna sporočila ter se glede na to odloči, kako bo oblikoval svojo 

diskurzivno strategijo. Pogovor vsebuje začetek, jedro in zaključek (Skubic, 2004, str. 44, 45). 

Dve načeli veljata za interakcijo v komunikaciji, to sta menjavanje vlog in sodelovanje med 

govorci. Povratne informacije si lahko izmenjujemo z jezikovnimi in nejezikovnimi sredstvi 

(Kranjc, 2006). 

Pogovor v vrtcu predstavlja temeljno obliko pedagoškega govora oziroma komunikacije v 

vrtcu. Izvaja se med vzgojiteljem in otroki. Izmenjujejo si besedila, ki so bila posredovana 

slušno. Poteka v le izbranih okoliščinah (Skubic, 2004, str. 50). 

Komunikacija med vzgojiteljico oziroma vzgojiteljem in otrokom, zanj pomeni nadaljevanje 

komunikacije, ki jo je vzpostavil v družini. Zato ima vloga vzgojitelja v tem primeru pomembno 

vlogo, ker mora s svojimi besednimi in nebesednimi sporočili ravnati načrtno, ciljno, suvereno 

ter konstruktivno (Devjak in Petek, 2011). 

Lastnosti pogovora so odvisne od zasebnosti oziroma javnosti govornega položaja, socialne 

razdalje med sogovorci, njunega statusa in vloge v družbi. Podobno je v otroškem govoru, saj 

se opazi različne vrste konverzacije – med otroki, med otroki in odraslimi, med otrokom in 

odraslimi. Ko gre za voden pogovor, je v vlogi voditelja lahko otrok ali odrasla oseba. Vsak 

vsebuje zgradbo iz uvoda, jedra in zaključka. Velikokrat pa pride do različnih nesporazumov, 

zato jih je treba spoznati in ustrezno rešiti. Otrok uporablja različna jezikovna in nejezikovna 

sredstva, da pritegne pozornost poslušalca. Spremeni jakost glasu ali pa cuka za rokav, 

gestikulira … (Kranjc, 2006). 

Vzgojitelj in otrok imata različno jezikovno in pragmatično znanje. Za otroka se pričakuje, da 

ga odrasli opozori in da upošteva družbeno razdaljo do sogovorca ter pri tem upošteva 

vljudnost. Ko ima izkušnje s konkretnimi govornimi položaji, spozna, da jo lahko izrazimo s 

pomočjo različnih jezikovnih sredstev, tj. neposredno ali posredno (Skubic, 2004, str. 51). 

Tri temeljne pogovorne oblike so: pogajalni, raziskovalni in preprečevalni govor. Preprečevalni 

govor, ki je pozivno govorno dejanje v vrtcu, ima cilj, da prepriča naslovnika, da nekaj stori ali 

se čemu odpove. Zanj so značilni performativni glagoli pozivati, zahtevati, ukazati, prositi in 

vprašati. Neko zahtevo lahko izrazimo posredno ali neposredno, neposredno z glagoli 

zahtevam, prosim, prepovedujem, s slovničnimi sredstvi oz. velelnikom, kot so odpri, prinesi 

… in z naklonskimi glagoli prisile, tj. moraš, ne smeš. Za posredno pa so značilna odločevalna 

vprašanja, ki sta ali lahko in bi hotel storiti ter bolj ali manj posredni namigi, npr. soba ni 
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pospravljena. Vzgojitelj ali učitelj mora pri tem upoštevati pragmatično načelo vljudnosti. Če 

uporablja oblike, ki so hkrati posredne in pozivne, ob zavedanju učenca, lahko svojo jasnost in 

neprisilnost vzgojitelj ali učitelj tudi doseže (Kunst Gnamuš, 1992). 

Za pogovor v vrtcu je značilno, da je stalnost udeležencev v času ter prostoru, neposredna 

bližina udeležencev in stalen stik. Govorni položaj je tak, ki določa rabo socialne zvrsti, tj. v 

formalnem položaju se od vzgojitelja oz. učitelja pričakuje, da uporablja zborni ali knjižni 

pogovorni jezik, otroci pa vanj radi vključujejo tudi sleng. Tridelna pogovorna struktura je že 

vnaprej določena ter je stalna. Vzgojitelj poziva, najpogosteje z vprašanjem, otrok odgovori, 

vzgojitelj pa mu da povratno informacijo. Vzgojitelj je v takšnem primeru pogovora mediator, 

ki usmerja, da se vloge med seboj menjujejo, pri čemer upošteva otrokovo starost, stopnjo 

razvitosti sporazumevalne zmožnosti, sporazumevalna načela ter otrokove interese. Vzgojitelj 

brez samopredstavitve ali s predstavitvijo otrok poziva otroke k odzivu. Velikokrat uporablja 

skromnostno množino. Njegov cilj je spodbuditi otroka k pridobivanju, vzdrževanju ter 

odstopanju vloge (Skubic, 2004 str. 53, 54). 

 

Tudi T. Devjak in Petek (2011) navajata, da vzgojieljica predstavlja prvi stik otroka z 

institucionalnim okoljem in avtoriteto ter zgled, ki ga otrok želi posnemati. Vzgojitelj se mora 

zavestno odločiti, da bo v vrtcu govoril zborni knjižni jezik. Z uporabo neknjižnega jezika pa 

vzgojitelj otrokom približa določeno predmetnost z drugega vidika, ko otroci mogoče obvladajo 

neknjižno slovenščino. 

 

Z izbiro knjižne izreke pa narašča formalni položaj in oddaljenost med učiteljem ter učencem 

oziroma vzgojiteljem ter otrokom. Njegova raba knjižnega jezika je v vrtcu oziroma šoli 

naravnejša, ko odkrije soodvisnost med govornim položajem in socialno zvrstjo. Otrok mora 

biti priča vsakdanji komunikaciji v različnih govornih položajih. Na takšen način se nauči 

razširiti uporabo knjižnega jezika na več različnih govornih položajev (Kunst Gnamuš, 1992). 

Na podlagi izbire izraznih sredstev se določa govorni položaj in namernost govora. Knjižni 

jezik zmanjšuje razlike narečja in opravlja sredotežne vloge. Izbira socialne zvrsti se lahko 

prilagaja glede na govorni položaj in krepi ali zmanjša strogost knjižne izreke (Kunst Gnamuš, 

1992). 
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2 JEZIK 

Jezik je proizvod, ki ga človek podzavestno sprejme in zanj ni potrebno premišljevati, razen 

takrat, ko ga urejamo. Govor je nasprotno dejanje volje in razuma. Pri njem ločimo kombinacije 

in psihofizični mehanizem. Kombinacije omogočajo, da uporabimo jezikovni kod, ko želimo 

nekaj izraziti, medtem ko je psihofizični mehanizem namenjen temu, da te kombinacije povanji 

(De Saussure, 1997, v Skubic, 2004, str. 9). 

De Saussure (1997, v Skubic, 2004, str. 9) opisuje, da je jezik definiran predmet v veliko 

različnih dejstvih govorice. Spada med družbeno govorico, ki ga posameznik ne more ustvariti 

ali spremeniti. Posameznik se ga more priučiti, da razume, kako ta deluje. Otroci si ga prisvajajo 

postopoma. Jezik je samostojen in človek ga lahko ohrani ne glede na odvzem rabe govora. 

Jezik je sistem znakov, pri katerem je v ospredju povezava med smislom ter slušno podobo. Pri 

jeziku so jezikovni znaki psihični, so otipljivi. 

2.1 Slovenski jezik 

V Sloveniji je uradni jezik slovenščina, kar pomeni, da ga uporabljamo v vseh uradnih 

ustanovah. Tako javno komuniciramo z ostalimi ljudmi na tem območju. 

Oblike slovenskega jezika se imenujejo zvrsti. Ločijo se na socialne, kamor sodijo knjižni jezik, 

narečja in pokrajinski pogovorni jeziki; funkcijske, to so: praktičnosporazumevalna, strokovna, 

publicistična, umetnostna; prenosniške, ki jih delimo na govorjena ali zapisana; časovne ali 

zgodovinske: sodobna, pretekla in mernostna ter jih delimo na vezana in nevezana (Toporišič, 

2004, str. 13). 

 

2.1.1 Socialne zvrsti slovenskega jezika 

Najenostavnejša delitev te zvrsti je na dva dela, na knjižni jezik in neknjižni jezik. Knjižni se 

deli na zbornega in splošno- ali knjižnopogovornega, ki predstavlja manj strogo obliko 

govorjenega knjižnega jezika. Neknjižni pa se deli na zemljepisna narečja ter na pokrajinske 

pogovorne jezike, ki predstavljajo nadnarečja več zemljepisnih narečij, ter interesne govorice, 

sleng in žargon (Toporišič, 2004, str. 14). 

S knjižnim jezikom se lahko sporazumevamo in sporočamo kjerkoli na slovenskem ozemlju. 

Poleg tega ima vsenarodno in narodnoreprezentativno vlogo. Neknjižni jezik pa je v rabi v samo 

točno določenih zemljepisnih področjih. Neknjižne zvrsti nastajajo kot zemljepisno nadnarečje 

za opravilo nalog, ki jih ima knjižni jezik. Zemljepisno nadnarečje je vmesna stopnja do narečij, 
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ker je v njih več narečnih značilnosti (Smole, 2009, str. 558). Podrobneje bodo predstavljena 

narečja, še posebej dolenjsko narečje. 

 

2.1.1.1 Slovenska narečja 

Narečja so avtohtona in zemljepisna zvrst, ki so se skozi čas razvijala na določenem prostoru. 

Na začetku je bilo v slovenščini malo narečij, potem pa so se najprej delila na gorenjsko, 

dolenjsko in južnoštajersko. Nato so skozi leta ta tri narečja razpadla na še več narečij. 

Slovenščina je s sedmimi narečnimi skupinami, v katerih je 37 narečij, znotraj pa še 12 

podnarečij, narečno zelo razcepljen jezik. Narečja vplivajo na knjižni pogovorni in knjižni jezik 

in čeprav na en način izgubljajo zemljepisni prostor rabe, še vseeno iz govorjenega jezika 

postajajo tudi pisni jezik, ki nadaljuje pot v govorjene medije (Smole, 2019). 

Najstarejši ohranjeni zapisi, Brižinski spomeniki, nastali med letoma 972 in 1039, so brez 

značilnosti narečja. V 14. stoletju je nastal Rateški oziroma Celovški rokopis, stoletje kasneje 

pa Stiški, v katerih je razvidno iz besed, da je bil takrat jezik že narečno členjen (Urad Vlade 

Republike Slovenije za komuniciranje, 2021). 

 

2.1.1.1.1 Vzrok za narečno razčlenitev slovenščine 

Slovenski jezik se je razvijal v točno določenih zemljepisnih, družbenih, političnih, 

civilizacijskih in kulturnih razmerah. Velik vpliv so imeli tudi gozdovi, močvirja, ki so otežili 

promet in posredno širjenje novosti na enem področju. Ravno zaradi tega je razvijanje 

posameznih področij neenotno, poleg tega pa nastajajo pranarečne, nato narečne in govorne 

skupnosti. Najstarejša slovenska dialektizacija je ločitev gorovij na zahodu od osrednjega dela 

Slovenije. Zato se ločita Koroška in Primorska, zaradi Savinjskih Alp se po reki Savi navzdol 

loči štajersko od kranjskega narečja. Kranjska narečja ločuje Ljubljansko barje in hribovje 

južno od Save, kamor spadajo gorenjska in dolenjska. Na zahodu gorovje in gozdovi ločujejo 

Notranjsko in Dolenjsko. Rovtarsko in gorenjsko narečno področje na severozahodu 

razmejujejo Julijske Alpe, hribovje med Selščico in Poljanščico, velik gozd na sedanjem 

Sorškem polju, na jugu Ljubljansko barje, gozdna planota Hrušica in hribovje na desnem bregu 

Soče od Benečije in Rezije. Slovenščino so od hrvaščine na jugovzhodu ločevali gozdovi in 

gorovja. S hribovjem sta ločeni tudi južni in severni štajerski narečji, panonska pa od štajerskih 

le deloma z gozdovi na Dravskem polju. V okviru državne pripadnosti Ogrski se je izoblikovala 

prekmurščina (Toporišič, 2004, str. 777, 778). 
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Tudi T. Logar (1993) navaja, da so bili visoke gore in hribi glavni razlog za upravno-politično 

in dialektično mejo, čeprav je bil upravno-politični dejavnik za narečno razlikovanje 

pomembenjši kot geografski. 

 

Zato imajo velik vpliv na nastanek narečij tudi sosednji narodi Madžarov, Italijanov, Nemcev 

in Hrvatov. Na ozemlju primorskih narečjih so uporabljeni italijanizmi, germanizmi v štajerskih 

in panonskih in ob meji z Madžarsko so besede prevzete iz madžarščine. Za dolenjsko narečje 

pa je značilnejši hrvatizem (Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, 2021). 

 

Vzroki za dialektizacijo so bili tudi zaradi cerkvenih in posvetnih upravnih enot, ki so 

omejevale promet. Za ločitev govorov so pripomogle pripadnosti slovenskega ozemlja 

določenim sosednjim deželam, tudi madžarski državi in raznim škofijam (Toporišič, 2004, str. 

778). 

Ostali vzroki za dialektično diferenciacijo slovenskega jezika so bila še močvirja in gozdovi, 

ne pa tudi slovenske reke, z izjemo nekega dela Drave (Logar, 1993). 

 

Narečja pa se ne ujemajo točno z geografskimi enotami in govorijo jih tudi v sosednjih državah, 

ki so zraven slovenskih meja (Gomboc, 2015). 

 

2.1.1.1.2 Ramovševa predstavitev slovenskih narečij 

Slovenski jezik je bil prvotno zelo izenačen in diferenciran na severovzhod in jugovzhod, nato 

pa na sedem narečnih podstav oziroma osem, če je vključeno obkočevsko kostelsko narečje. 

Potem so se te enote ločile na manjše skupine, na narečja in govore. Ramovš je ločil 46 narečnih 

govorov: 6 koroških (ziljsko, rožansko, podjunsko, obirsko, mežiško, remšinško), 8 primorskih 

(rezijansko, tersko, nadiško, briško, zahodno-kraško, kraško, brkinsko, šavrinsko), 10 

rovtarskih (škofjeloško, poljansko, horjulsko, logaško, črnovsko, idrijsko, tolminsko, 

kobariško, bovško, borjansko), 10 dolenjsko-notranjskih (notranjsko, dolenjsko, 

vzhodnodolenjsko, posavsko, medijsko, belokranjska skupina s šokarskim, 

osrednjebelokranjskima in privrškim narečjim na eni strani Kočevskega in kostelskim na 

drugi), 5 štajerskih (bizeljsko-obsotelsko, osrednještajersko, savinjsko, pohorsko, kozjaško) in 

5 panonskih (haloško, prleško, središčansko, prekmursko, goričko). V Riglerjevi opredelitvi 

brkinskega narečja dejansko ni, ker je Brkine uvrstil k notranjskemu narečju (Toporišič, 2004, 

str. 780–783). 
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2.1.1.1.3 Pomen in vloga slovenskih narečij danes 

Slovenski jezik se je že od osamosvajanja od praslovanščine začel hitro cepiti na več narečnih 

osnov. Sredi 14. stoletja naj bi jih bilo 8. Za današnje narečne skupine ali baze naj bi upoštevali 

sinhron kriterij, torej podoben slušni vtis pri uvrščanju narečij. S spremembami razmer na 

družbenem in političnem področju, so se dogajale spremembe tudi pri pomenu in vlogi 

slovenskega jezika v celoti ter  njegovih posameznih zvrsti. Za socialno zvrst je izpostavljena 

relativno enotna knjižna in različna narečna zvrst. Ti dve zvrsti se prepletata in prevzemata 

veliko število vmesnih (govorjenih) jezikovnih različic. Obstajala naj bi vseslovenska 

govorjena različica, ker osrednja oziroma ljubljanska ni za vse sprejemljiva (Smole, 2009, str. 

557, 558). 

Narečna zvrst jezika, ki spada med socialne zvrsti, predstavlja govorjena različica nekega jezika 

in je ožji glede na zemljepisno zamejenostjo. Uporabljajo ga predvsem neizobraženi ljudje, ki 

spadajo v kmečko prebivalstvo. Uporabljajo ga za vsakodnevno sporazumevanje v manjših 

skupinah ljudi in v neformalnih govornih položajih. Funkcijsko zvrstno ni ali pa je zelo slabo 

razplasten (Smole, 2009, str. 558). 

Ugotovitve kažejo, da se obseg rabe knjižnega jezika (pisni in govorjeni) oži; na nekaterih 

območjih se oži tudi raba sistemskih narečnih različic oziroma krajevnih in mestnih govorov; 

zato pa narašča raba vmesnih, nesistemskih in zemljepisno bolj ali manj zaznamovanih 

jezikovnih različic. Za njih je značilno, da ne potrebujejo nobene norme, ne predpisane ne 

naravne. Kot posledica tega je upad jezikovnega znanja govorca, tako kompetence koda 

(jezikovni sistem) kot kompetence komunikacije, ki omogoča razlikovanje in izbor rabe enega 

ali drugega jezikovnega sistema. Okoliščine so različne po slovenskih pokrajinah, ker so 

odvisne od prestižnosti narečne zvrsti v posamezni pokrajini (Smole, 2009, str 558). 

Knjižni jezik pa se lahko tudi zamenjuje z narečnim pri leposlovju, kamor spada tudi gledališče, 

film ter glasba; javni mediji, kjer prevladujejo govorjeni; javne prireditve; delno parlament ter 

ostali javni nastopi politikov; šola (Smole, 2009, str. 559). 

Avtorica V. Smole (2004) meni, da je ohranjanje jezikovne dediščine, tudi krajevnega govora, 

osnovno sredstvo izražanja duhovne kulture. Zato bi moral biti pozitivno vrednoten cilj kot sta 

materialna in naravna dediščina. V šolah je to odvisno od posameznika in ne od strategije šole. 

Prav tako se mi zdi, da se lahko s prilagojenimi dejavnostmi že v vrtcu na primeren način 

vzpostavi obstoj narečja in razlik med določenimi narečji. 
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Vzroki za širjenje pomena ter vloge narečne zvrsti slovenskega jezika so v individualizaciji 

družbe – globalizacija in oddaljevanje knjižnega jezika od žive rabe in vse več rabe tujega 

jezika, globalnega angleškega jezika. Posledično smo nosilci slovenskega jezika usmerjeni v 

iskanje novih načinov izražanja identitete skozi materni jezik. Ta je vse bolj občutena zvrst, ki 

je bila z nami že od rojstva in ni tista, ki se jo učimo. Kot drugi vzrok pa je preprosto t. i. moda, 

ki se je spremenila, tako da je sedaj bolj priljubljena raba narečne zvrsti, ki je bila še nekaj časa 

nazaj bolj nuja za ohranitev narodnostne identitete. Z uvajanjem te zvrsti v še druga okolja se 

je to prikazalo kot nek upor proti izgubljanju prepoznavnosti, skupaj s pritiskom 

globalizacijskih procesov (Smole, 2009, str. 561). 

Avtorica V. Smole (2009, str. 562) zaključuje, da ni strahu, da bi narečna zvrst izginila, ker če 

bo, bo izginil tudi slovenski knjižni jezik. To pa označuje kot nekaj težko verjetnega. 

2.1.1.1.4 Dolenjska narečna skupina 

To je narečje, ki se govori po Dolenjskem in po vzhodni Notranjski. Največje slovensko narečje 

je v preteklosti imelo velik vpliv na to, kako se je oblikoval in razvil knjižni jezik. Tisti starejši 

jezikovni pojavi iz dolenjskega narečja, imajo še sosednja narečja, saj so prvotno spadala k 

dolenjski osnovi. Šele kasneje so ta narečja dobila vpliv drugih narečij. Na začetku je dolenjsko 

narečje spadalo pod jugovzhodni del slovenskega jezika. Zelo hitro sta se izoblikovala dolgi jat 

in dolgi etimološki o v ei̯ in ou̯. Ta nadaljevan proces razvoja ou̯ v u (primer: nuč za noč) je 

povzročil, da se je ločila dolenjska skupina od štajerske in gorenjske. Posebej od štajerske jo je 

ločil poseben razvoj dolgega polglasnika (a : e) in kratkega jata (i : e) (Rigler, 2001, str. 229). 

Če pogledamo sedanjo dolenjščino, se je marsikaj spremenilo. Vlada predvsem počasnejša in 

zategnjena govorica z zelo izrazitim tonemskim naglaševanjem. V večini so najbolj poudarjene 

razlike, ki se pojavljajo med dolgimi in kratkimi samoglasniki. V dolenjskem narečju se opazi 

ohranjanje premikanja naglasa v pregibnih. Vendar pa narečje ni povsem enotno. Izstopa 

vzhodni del, ki zajema območje od doline Mirne in Novega mesta in se nadaljuje proti vzhodu. 

Izstopa zaradi začetka nenapetega izgovora, ki širi samoglasnika i in u proti e in o, nekje pa 

celo v smeri ii, ei, uu̯ in ou̯. Na vzhodnem in zahodnem robu dolenjskega narečja se izgubijo 

tonemske opozicije na zadnjem besednem zlogu. Dvoglasnik ei iz jata preide v ai v spodnji 

polovici zahodnega in osrednjega dela. V severovzhodnem delu pa se ei spremeni v nekoliko 

široki e. Dolgi a ima po navadi temno barvo, ü se govori v zahodnem in osrednjem delu, čeprav 

ga mnogi že zelo opuščajo. Ponekod v Suhi krajini prehaja ü v iu. V zahodnem in vzhodnem 

delu se sekundarno naglašena e in o spremenita v ie in u̯o, v osrednjem delu pa se e razširi, za 
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o pa zoži do neizrazito ozkega o (Žužemberk, Ribnica, Ig) ali ozkega uo (okrog Velikih Lašč). 

Zlogotvorni r se vedno izgovori s polglasnikom, ki ima pri večini govorov ajevsko barvo. Za 

dolenjščino je predvsem značilno akanje, ki pa se je različno razvilo; v severnem in ponekod v 

osrednjem delu je popolno, v severovzhodnem delu je ukanje, drugod pa nastopajo ustnični in 

mehkonebni soglasniki v zaprtih zlogih po naglasu. Zaradi počasnejšega govora je moderna 

vokalna redukcija veliko slabše razvita kot v gorenjskem narečju. Med soglasniki pa je še ena 

posebnost, to je razvoj mehkih l' in n', ki se po govorih razlikuje. Na vzhodu je l' prešel v jl in 

n' prešel v j vzhodno od Dobrepolj. Na zahodu pa za samoglasnikom jn, za soglasnikom v 

začetku besede v n. Prvotni ł je pred zadnjim samoglasnikom malo trd, a to tako imenovano 

švapanje je znano le na manjšem območju, ki se nahaja pod Ljubljano. Ohranja se skupina šč, 

med drugim tudi neenotno obarvana čre in žre, druga skupina tj pa prispeva k (keden, ke iz 

t(j)eden, tja). V dolenjskem narečju pa ni opisnega deležnika tl in dl (pala, bola za padla, 

bodla), je pa značilen kratki nedoločnik, ki se na vzhodni strani čisto ob robu pojavlja kot dolgi. 

Ohranil se je srednji spol in pri pridevnikih končnica -a v množinskem imenovalniku srednjega 

spola, kamor pa ne štejemo del severnega roba. Poleg naštetih je ohranjena posebnost oblike 

nesem in nemam za nisem in nimam (Rigler, 2001, 229–231). 

Tudi M. Bilavčić in Š. Zupančič (2016) razlagata dolenjski govor v Borovnici, Ambrusu, 

Globočdolu in Šentrupertu, saj sta z raziskavo ugotovili skupno značilnost izgube mehkosti lj 

v l (primer: petərˈšəl), kot je to zapisal že J. Rigler (2001). Glede dvojine je bila ohranjena le 

moška, ženska pa se je največkrat pomnožila. 

Enake spremembe o nˈ in  lˈ opisuje tudi T. Logar (1993). 

V nadaljevanju spregovorim o pomenu razvoja otrokove jezikovne zmožnosti. 

2.2 Razvoj jezikovne zmožnosti 

Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO, 2011) sporazumevalno jezikovno zmožnost 

opredeljuje kot teoretično znanje, spretnosti in praktično znanje, poznavanje tematike in 

splošno razgledanost. Ta zmožnost govorcu nekega jezika omogoča delovanje preko rabe 

specifičnih jezikovnih sredstev. Razvija se z jezikovnimi dejavnostmi (tvorjenje, sprejemanje, 

interakcija, posredovanje). Sestavljena je iz jezikovne (leksikalno, skladenjsko in fonološko 

znanje), sociolongvistične (družbene in kulturne okoliščine rabe jezika) in pragmatične 

sestavine (komunikacijska načela, besedilna kohezivnost in koherentnost itn.). 



19 
 

Sporazumevamo se, da bi tvorili izjave, prenesli informacije in seznanili druge s svojimi 

interpretacijami pomenov in namenov. Slednje razumemo kot socialno interakcijo (Marjanovič 

Umek idr., 2006, str. 35). 

S. Kranjc (2011) razlaga jezikovno zmožnost kot interakcijo z igro, umetnostjo, matematiko in 

drugimi področji. Otrok se uči sporočati svoje izkušnje na različne načine in spoznava, na 

kakšne načine drugi sporočajo ter predstavljajo svoje izkušnje. 

Otrok se uči sporazumevalne spretnosti z menjavo vlog, uvajanjem ter razvijanjem teme in z 

rabo govornih dejanj (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 36, 37). 

Sinhrono delitev jezika razčlenimo na govorni register ali govorno zvrst in posameznikov 

jezikovni idiolekt. Slednji je sistemska osnova, da se uresniči govorčeva uresničitev jezikovne 

zmožnosti. Govorni register pa predstavlja način govora, ki ga posameznik ali skupina rabita 

za določene situacije (primer: učitelj – učenec). Védenje o socialnih kategorijah vpliva na izbor 

uporabe ustreznega registra. Tega se otrok nauči iz okolja (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 38, 

39). 

Najpomembnejša obdobja za razvoj pragmatičnih zmožnosti so obdobja dojenčka, malčka in 

zgodnjega ter srednjega otroštva, ker se takrat te zmožnosti zelo hitro spreminjajo v socialnih 

interakcijah z drugimi (Jontes idr., 2000, v Marjanovič Umek idr., 2020). 

Otrok naj bi pragmatično zmožnost razvijal že pred slovnico, ker v predjezikovnem obdobju 

komunicira z okoljem preko nejezikovnih sredstev, kot so jok, smeh, geste in obrazna mimika 

(Grginič, 2005, str. 48). 

Da bi se oblikovala povezan govor in jezikovna struktura, mora biti dosežen razvoj glasovnega 

sistema. Ta vključuje razvoj zaznave glasov, ki ga imenujemo glasovno zavedanje ter proces 

izgovora posameznih besed. Med prvim in drugim letom pa se potem začne razvoj govora, ko 

otrok razume pomen besed na osnovi jezikovnih sredstev. Ko se razvija glasovno izražanje, se 

intenzivno razvija aktivno besedišče. Otroci postajajo vse bolj izurjeni v praktičnem znanju, ker 

se učijo novih besed, pravil o jeziku in skladnji. Na tak način se naučijo, kako uporabljati jezik 

za medsebojno sporazumevanje, npr.: znajo prositi za igračo, povedati nekaj o knjigi, 

nadaljevati pogovor, ga sproti prilagajati poslušalcu itn. Vsi ti vidiki socialnega govora so 

pomembni, ker otrokom omogočajo, da se sporazumevajo, jezik uporabljajo za svoje izražanje, 

z njim vzpostavljajo in ohranjajo odnose z drugimi, pripovedujejo o domišljijskem svetu ... 

(Grginič, 2005, str. 47). 
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Tudi L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in K. Hacin Beyazou (2020) opisujejo, da do drugega 

leta malčki usvojijo veliko načinov rabe govora v procesu sporazumevanja (spraševanje, 

vpeljava različnih vsebin v pogovor ali pogajanje glede dejavnosti). Po drugem letu pa 

upoštevajo, da počakajo na vrsto, preden odgovorijo sogovorcu, se prilagajajo poslušalcu, 

vzdržujejo daljši pogovor, uporabljajo govor v različnih registrih glede na socialni kontekst in 

socialne vloge. 

Po petem letu starosti je otrokovo celotno opisovanje in sporočanje o doživljanju čustev še 

natančnejše, znajo pojasniti vzrok in posledico, vzdržujejo daljše pogovore z več govornimi 

obrati, razširjajo vsebino pogovora in uporabljajo še več vljudnostnih izrazov (Jeanes idr., 2000, 

v Marjanovič Umek idr., 2020). 

Dialoška oblika je najpogostejša oblika, v kateri se vrši sporazumevalni proces. Vsebuje 

posebne razrede jezikovnih znakov (pritrjevanje, zanikanje, spraševanje, odgovarjanje) in tudi 

nejezikovne, ki so kot signali za sprejemanje ter dojemanje govora. Primer je par, sestavljen iz 

vprašanja in odgovora, saj z vprašanjem začnemo, vzdržujemo pogovor in na tak način se 

informacije neprestano izmenjujejo (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 35). 

Otrok mora pridobiti védenje o slovnici jezika, ki se ga uči, in o pravilih komunikacije, torej se 

nauči, kdaj, kje, s kom, o kom, o čem, zakaj in kako govoriti (Kranjc, 2011). 

Otrok se velikokrat pogovarja tudi sam s seboj, tj. otrokov zasebni govor in takrat ne potrebuje 

komunikacije z drugimi. Pogost je zaradi tega, ker se otroci ne morejo razumljivo 

sporazumevati ali pa ne zmorejo razumeti pogleda drugih (Grginič, 2005, str 47). 

Komunikacija je v predšolskem obdobju tako pomembna, saj otroku predstavlja pomemben  

zgled sporazumevanja z ostalimi v okolici. Otroci še ne obvladajo branja in pisanja, zato velik 

del vsakdana zavzema ravno besedna uresničitev jezika. 

2.2.1 Dejavniki jezikovne zmožnosti 

Notranji dejavniki 

Notranji oziroma psihološki in biološki dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora so predispozicije 

za razvoj jezika (Grginič, 2005, str. 50). 

Zunanji dejavniki 

Zunanji ali socialni in sociološki dejavniki so socialni status, izobrazba staršev, število otrok v 

družini in ukvarjanje z njimi. Odrasli je s svojim vedenjem otroku zgled in spodbuda, da se bo 
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ustrezno vedel in uporabljal primerne registre glede na določeno situacijo. Med drugim je eden 

izmed dejavnikov tudi kurikulum, ki je dokument, ki ga uporabljajo vzgojiteljice pri svojem 

delu. V predšolskem obdobju se pragmatična zmožnost uresničuje s simbolno igro, slovnična 

pa s spoznavanjem pravil pri tvorjenju besedil, razvija pa se ob dejavnostih glasnega branja 

vzgojitelja in ciljno usmerjenih didaktičnih igrah. V tem obdobju ne govorimo o usmerjenih 

slovničnih vajah. Zunanji dejavniki, ki še vplivajo na razvoj jezikovne zmožnosti so predvsem 

vrtec in kasneje šola. Tukaj se otroci naučijo prvega jezika, brez neposrednih struktur ali tipov 

besedil. Fonetično pravilni govor pa ni dovolj za razvoj jezikovne zmožnosti (Grginič, 2005, 

str. 47, 48, 50, 51). 

Piaget meni, da k temu pripomore še otrokova lastna aktivnost (1962, v Grginič, 2005, str. 47). 

Tudi T. Devjak in Petek (2011) omenjata, da otrok pridobiva govorne izkušnje v družini, družbi 

in vrtcu, torej jih pridobiva od okolja, kjer živi. 

2.2 Spodbujanje jezikovne zmožnosti 

Vzgojitelj predstavlja govorni zgled in vpliva na razvoj otrokove jezikovne zmožnosti. Vrtec 

ima nalogo naučiti otroka sposobnosti pomnenja, razmišljanja in uporabo svoje kognitivne 

sposobnosti, kar omogoča jezikovna vzgoja (Kranjc, 2011). 

Vzgojitelj lahko otrokom pripravi vidno in slušno razločevanje in razčlenjevanje, vidno-gibalne 

spretnosti za razvoj posameznih predbralnih spretnosti. V spodbudo je vključena tudi knjiga, ki 

omogoča knjižno in književno vzgojo in igra v skupini ter druge socialne dejavnosti, ki 

zahtevajo medsebojno komuniciranje. Pri tem je pomembno, kakšna vprašanja postavlja 

vzgojitelj otrokom, saj odločevalna vprašanja ne spodbujajo otroka k vsebinski celoviti in 

strukturni zapleteni izjavi. Bolje je uporabljati opisovalna in utemeljevalna vprašanja, od otrok 

pa ni potrebno zahtevati dolgih odgovorov v zapletenih izjavah. To ne predstavlja resničnost v 

spontanih situacijah sporazumevanja (2011, prav tam). 

Prav tako opisujeta S. Kranjc in I. Saksida (2001), da k pridobivanju jezikovne zmožnosti 

pripomore tudi knjiga, ki širi otrokovo znanje in posledično vzpostavlja knjigo kot vir 

informacij z različnih področij znanja. Poleg tega razvija njegovo literarnoestetsko doživljanje, 

kamor spadata knjižna in književna vzgoja. 

Ko so otroci priča različnim govornim položajem v različnih situacijah, opazujejo jezikovna 

sredstva, ki jih govorci uporabljajo pri sporazumevajo, naslednjič pa jih ob takšnih situacijah 

že uporabljajo. Zato otroka peljemo v gledališče, na razstavo in tja, kjer mu je omogočeno 
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sodelovanje v različnih govornih položajih z uporabo različnih registrov pri pogovoru z 

različnimi osebami (Kranjc, 2011). 

3 PODROČJE JEZIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce predstavlja nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem in jim nudi strokovno podlago za delo v vrtcih 

in za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je opisano, da more biti otrokom nudeno dovolj časa za pogovor, 

razlago, opisovanje, pripovedovanje itn. Za več področij razvoja je bistveno, da otrok razvije 

jezikovno zmožnost, da tvori in razume besedila v različnih govornih položajih za različne 

potrebe. S to zmožnostjo sporazumevanja se otrok uči sporočati svoje izkušnje, čustva, vedenja 

na več načinov, razumejo, na kakšen način sporočajo drugi lastne izkušnje ter se učijo spoštljive 

in vljudne komunikacije. 

Jezik ima v procesu vzgoje ter izobraževanja vlogo posebnega področja in je načelo, ki 

povezuje še ostala področja dejavnosti. Ko je otrok aktivno udeležen v procesu komunikacije, 

ima možnost spoznavanja, učenja strategij sprejemanja in tvorjenja besedil za različne potrebe 

v različnih okoliščinah. Poleg tega mora imeti otrok priložnost, da se zaveda slovenskega jezika 

kot državnega in da obstajajo še ostali jeziki (Grginič, 2005, str. 52). 

Dejavnosti na področju jezika vključujejo vse jezikovne ravni, tako fonološko, morfološko, 

skladenjsko-pomensko in pragmatično. Razvoj jezika je prisoten v vseh področjih dejavnosti. 

Otroci se učijo jezika preko poslušanja vsakdanjih pogovorov, pripovedovanj literarnih besedil, 

poslušanja glasnega branja odraslih, opisovanja, rabe jezika v domišljijskih igrah … Otrokom 

mora biti nudena možnost, da se na primeren način seznanijo z nekaterimi jezikovnimi 

spoznanji, da jim je predstavljena razlika med socialnimi zvrstmi ali registri, tj. knjižna in 

neknjižna zvrst, jeziki, jezikovne skupine itn. (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Otrok naj spoznava razlike med knjižnim jezikom ter svojim narečjem ob konkretnih primerih, 

ki se pojavljajo v sporazumevalni situaciji (Kranjc in Saksida, 2001). Takšne situacije so lahko 

v vrtcu izvedene npr. na sprehodu, ko se srečajo z znanci, ob obisku knjižnice, gledališča, 

muzeja, trgovine, pošte in drugih uradnih ustanovah. Včasih pa so to spontana dejanja 

vzgojiteljice, ki spremeni svoj govor glede na to, s kom se pogovarja ob navzočnosti otrok. 

Otroci se morajo naučiti tako poslušanja kot prevzemanja vloge brez hkratnega govora ali 

skakanja v besedo. Šele potem se to lahko smatra, da se je otrok naučil pravil sporazumevanja. 
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Vzgojiteljičina naloga je, da organizira igro ter ostale dejavnosti (tudi dnevna rutina) v manjših 

skupinah ali kako drugače, da vsi otroci dobijo vlogo govorca (Kranjc, Saksida, 2001). 

Pomembna je tudi zato, ker ima vlogo, da v vrtcu otrokom omogoči govorno-jezikovni razvoj 

z načrtovanjem različnih ter bogatih dejavnosti, ki spodbujajo doseganje zastavljenih ciljev in 

presegajo otrokove trenutne zmožnosti. Z igrivo in interaktivno izkušnjo mora nuditi priložnosti 

in podporo pri razvijanju jezikovnih zmožnosti (Višček, 2019). 

Vzgojiteljičino spodbujanje otrokovega govora v vrtcu vpliva na njegov govorni razvoj v 

predšolskem obdobju. Otroci govorno kompetentnost razvijajo s poslušanjem, spraševanjem, 

oblikovanjem hipotez in trditev ob odgovorih, ki jih dobijo od vzgojiteljice. Vzgojiteljica je pri 

svojem spodbujanju govora skupine otrok uspešna, takrat ko razume vrednost pogovora v 

skupini, torej da z otroki razpravlja o določeni temi; ima odnos do govornega izražanja, torej 

se zanima za otrokovo izražanje, kar pripomore k sproščenosti otroka pri govorjenju, pohvali 

različne načine govora otrok; organizira čas, ki je namenjen samo pogovoru, ko otroci 

preizkušajo različne načine govora v različnih situacijah in pred različnim občinstvom; ko se 

zaveda lastnega govornega izražanja, saj z načinom tega vpliva tudi na govor otrok v skupini; 

pozna strategije in dejavnosti, ki spodbujajo poslušanje in govorno izražanje otrok, torej 

načrtuje in vključuje situacije, ki pripomorejo k rabi govora in poslušanja vrstnikov. Razvoj 

otrokovega govora poteka na vseh področjih in vsebinah, ki so vključene v kurikulum vrtca. To 

vzgojiteljica uresničuje tako, da otrokom daje navodila, komentira, sprašuje ter odgovarja na 

njihova vprašanja, pojasnjuje, opisuje, razlaga, preverja razumevanje otrok, vrednoti, izmenjuje 

ideje, izraža čustva itn. Govor je orodje za učenje otroka v celotnem kurikulumu vrtca 

(Marjanovič Umek idr., 2006, str. 133). 

Slovenske raziskave so potrdile, da je branje otroške literature eden od pomembnih načinov 

spodbujanja govornega razvoja otrok v vrtcu. Vzgojiteljica spodbuja višje ravni govora z 

namenskim, rednim in pogostejšim branjem pri otrocih in med različnimi, vsakodnevnimi 

dejavnostmi, tudi med oblačenjem ali kosilom (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 135). 

Z ustreznimi računalniškimi igricami lahko vzgojiteljice prav tako vplivajo na razvoj govora in 

pismenosti otrok. Na tak način spodbujajo otroke, da razlagajo, kaj se dogaja, da otroci pozorno 

poslušajo relevantne komentarje in vprašanja, da organizirajo in pojasnjujejo svoje ideje, 

čustva, dogodke, uporabljajo izraze, ki opisujejo kraj nahajanja, prepoznavajo in raziskujejo, 

kako spreminjajo glasove, prepoznavajo ponavljajoče glasove, ritmične vzorce, povezujejo 

glasbo in gibe ter širijo otrokovo domišljijo in ustvarjalnost (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 

135). 
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S. Višček (2019) je ugotovila, da v drugem starostnem obdobju vzgojiteljice spodbujajo otrokov 

govorni razvoj s poslušanjem zgodb, pripovedovanjem oziroma obnavljanjem zgodb, 

uporabljajo vaje za govorni aparat in razne govorno-jezikovne igre. Te dejavnosti se pojavljajo 

vsak dan, največ pa poslušanje zgodb. Polovica anketiranih vzgojiteljic vsak dan izvaja t. i. 

dejavnost »Predstavil vam bom …« oziroma opisovanje dogodka/pripovedovanje o dogodku. 

Ko otrok pripoveduje ali recitira pesmico, posveča večjo pozornost prvinam jezika, kot so 

besede in skladnja, manj pa izraznim sredstvom, kot so intonacija, premori, tempo, barva in 

višina glasu. Slednje se upošteva največ pri pripravi dramatizacije in deklamacij. 

 

S tem sklenem teoretični del diplomskega dela. Sledi empirični del. 

 

Ⅲ EKSPERIMENTALNI DEL 

4 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 

Glavni cilj diplomskega dela je raziskati vzgojiteljičino in otrokovo rabo narečnega govora v 

dolenjskih vrtcih. Ugotoviti želim, kako pogosto narečje uporabljajo otroci, kako starost otroka 

vpliva na pogostost uporabe narečnega govora in ali je ta odvisna od situacije. Prav tako bom 

pogostost uporabe narečja odkrivala pri vzgojiteljicah, najprej z opazovanjem, potem pa bom 

še s pogovorom ugotovila, kakšno je njihovo stališče o narečju in kakšna je aktualna raba 

knjižnega oz. neknjižnega jezika v praksi. 

4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, razlikuje od govora, ko se 

pogovarja z enim otrokom? 

RV 2: Ali se govor otroka, ko se prosto igra z vrstniki, razlikuje od govora, ko se pogovarja z 

vzgojiteljico? 

RV 3: Ali se pojavljajo razlike v količini rabe narečnega govora med otroki, ki so stari od 4 do 

5 let, in otroki, ki so stari od 5 do 6 let? 

RV 4: Ali na pogostost rabe narečnih besed vpliva nahajanje vrtca v mestu ali vasi? 

4.2 RAZISKOVALNA METODA 

V diplomskem delu sem pri svojem empiričnem raziskovanju uporabila deskriptivno metodo. 
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4.2.1 Vzorec 

Vzorec je neslučajnostni, torej priložnostni. V raziskavo je vključenih 40 otrok iz dveh različnih 

vrtcev, ki so stari od 4 do 6 let; 20 otrok, ki so stari od 4 do 5 let, ter 20, ki so stari od 5 do 6 

let. Polovica otrok je iz vrtca na vasi, tj. iz Vrtca Loški Potok, polovica pa iz vrtca v mestu, tj. 

iz Vrtca Ribnica. V intervju so vključene 4 vzgojiteljice iz že omenjenih vrtcev in starostnih 

skupin, ki bodo odgovorile na seznam zastavljenih vprašanj. 

4.2.2 Instrument oz. pripomoček 

Za kvantitativno in kvalitativno raziskovanje sem neposredno in načrtno opazovala 

vzgojiteljice in otroke, z vzgojiteljicami pa sem izvedla še poglobljen standardizirani intervju.  

4.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala s strukturiranim opazovanjem s shemo, ki sem jo naredila sama, ter s 

standardiziranem intervjujem za vzgojiteljice. Otroke in vzgojiteljice sem obiskala v vrtcih v 

Loškem Potoku in Ribnici. Opazovala sem jih med njihovo rutino, med usmerjenimi 

dejavnostmi ter prosto igro. Vsako skupino sem opazovala posebej, en dan od 8. do 10. ure. 

Intervju z vzgojiteljicami sem izvedla po načrtovanem opazovanju otrok. Potekal je 

individualno, neposredno in ustno z dvema vzgojiteljicama iz vsakega izbranega vrtca, ki vodita 

starostni skupini otrok od 4 do 5 let in od 5 do 6 let, njihove odgovore pa sem pisno beležila. 

4.2.4 Postopek obdelave podatkov 

Pri obdelavi podatkov sem uporabila programa Microsoft Word in  

Microsoft Excel pri vnašanju podatkov opazovanj otrok in vzgojiteljic v tabelo za izdelavo 

grafa v empiričnem delu. Pridobljene podatke ter ugotovitve sem prikazala opisno in grafično 

ter jih interpretirala s sodobno domačo in tujo strokovno literaturo. Pri procesu zbiranja 

podatkov sem upoštevala Zakon o varovanju osebnih podatkov (Uradni list Republike 

Slovenije, št. 86/2004). 
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5 ANALIZA  

 

5.1 ANALIZA OPAZOVANJ OTROK IN VZGOJITELJIC 

 

5.1.1 Govor vzgojiteljice 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso 

skupino otrok, razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom (RV 1). 

Opazila sem, da se govor dveh vzgojiteljic, ene iz vasi (vzgojiteljica 2) in ene iz mesta 

(vzgojiteljica 3), ni razlikoval, medtem ko sem večkrat to razliko opazila pri vzgojiteljici 1 iz 

vasi, ki ima skupino otrok od 4 do 5 let starosti, in vzgojiteljici 4 iz mesta, ki ima starostno 

skupino od 5 do 6 let. Ko sta vzgojiteljica 1 in vzgojiteljica 4 govorili skupini, sta uporabili 

knjižni pogovorni jezik, ko pa sta se pogovarjali individualno z otrokom, sta obe uporabili 

narečni govor, ki je bil pri obeh zelo izrazit. V času opazovanja pri vzgojiteljicah 2 in 3 nisem 

opazila narečnega govora, saj sta govorili le knjižno pogovorno. 

V nadaljevanju bom najprej predstavila rezultate opazovanj vseh 40 otrok iz dveh različnih 

vrtcev. Rezultati se nanašajo na število opaženih primerov v narečnem jeziku med vrstniki in 

potem še med posameznim otrokom in vzgojiteljico. Primerjala sem nahajanje vrtca in različno 

starost otrok, torej otroke, ki spadajo v starostno obdobje od 4 do 5 let in so poimenovani kot 

mlajši, ter od 5 do 6 let, ki spadajo v kategorijo starejši. 

5.1.2 Narečni govor med vrstniki 

Pri opazovanju otrok me je zanimalo, ali se pojavljajo razlike v količini rabe narečnega 

govora med otroki, ki so stari od 4 do 5 let, in otroki, ki so stari od 5 do 6 let (RV 3) in ali 

na pogostost rabe narečnih besed vpliva nahajanje vrtca v mestu ali vasi (RV 4). Obe 

raziskovalni vprašanji sem združila in predstavila v enem grafu. 
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Graf 1: Narečni govor med vrstniki 

Iz grafa je razvidno, da se je narečni govor med vrstniki večkrat pojavljal pri starejših otrocih, 

torej tistih, ki obiskujejo starostno skupino od 5. do 6. leta starosti. V vrtcu na vasi je število 

otrok za 3 višje v starejši skupini kot v mlajši. V vrtcu v mestu je razlika v uporabi narečja 

manjša med starostnima skupinama za enega otroka. Očitno je, da se je narečni govor večkrat 

pojavil v vrtcu na vasi. Tam sem opazila tudi več narečnih besed, pri večini je bilo to zelo 

izrazito, medtem ko so se v vrtcu v mestu pojavljale bolj posamezne narečne besede. 

Rezultati raziskave, izvedene med otroki, starimi od 4 do 6 let, kažejo, da s simbolno igro otrok 

narašča moč formalnega govora vzporedno z naraščajočo starostjo otroka. Poleg tega se veča 

tudi uporaba registrov (Marjanovič Umek, 2001, v Skubic, 2004, str. 27, 28). 

5.1.3 Narečni govor z vzgojiteljico 

Osredotočila sem se tudi na razliko pri naslednjem raziskovalnem vprašanju, ali se govor 

otroka, ko se prosto igra z vrstniki, razlikuje od govora, ko se pogovarja z vzgojiteljico 

(RV 2). Hkrati sem ponovno preverjala tudi, ali na pogostost rabe narečnih besed vpliva 

nahajanje vrtca v mestu ali vasi (RV 4). Podatke sem združila v enem grafu. 
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Graf 2: Narečni govor z vzgojiteljico 

Če primerjam ta graf s prejšnjim, je bilo v obeh vrtcih manj uporabljenega narečnega govora v 

komunikaciji z vzgojiteljico kot pa z vrstniki. Pri starejših sem opazila 3 otroke, ki so se z 

vzgojiteljico pogovarjali v narečnem jeziku, pri mlajših pa enega. V mestu so bili rezultati enaki 

med obema skupinama; v obeh primerih sem opazila 2 otroka, ki sta ob stiku z vzgojiteljico 

uporabila narečne besede. Samo za vrtec na vasi lahko trdim, da je pri starejših otrocih več 

uporabe narečnega govora z vzgojiteljico kot pri mlajših. Tudi v tem primeru se je v vrtcu v 

mestu pri otrocih pojavljalo več posameznih narečnih besed, v vasi pa je bilo to precej očitneje. 

S. Kranjc (2011) pojasnjuje, da otroci že zgodaj ločujejo govorne registre, ki predstavljajo 

načine govora posameznika ali skupine, ki jih uporabljajo v določenih situacijah. Takšen primer 

je tudi učitelj – učenec. Otroci takoj prepoznajo prilagojen govor odraslih in se nanj odzovejo. 

U. Fekonja (2002) je opisala, da starejši predšolski otroci svoj govor v komunikaciji prilagajajo 

na različne načine glede na starost in stopnjo govornega razvoja poslušalca. Tudi njegovo 

razumevanje govora je čedalje bolj povezano z vedno bolj zapletenimi intelektualnimi procesi. 

Ko otroci opisujejo različne dejavnosti, uporabljajo različen govor kot takrat, ko so vključeni v 

prosto igro otrok (2002, prav tam). 

5.2 ANALIZA INTERVJUJEV Z VZGOJITELJICAMI 

 

0

1

2

3

4
ŠT

EV
IL

O
 O

TR
O

K

VAS                                                                          MESTO

MLAJŠI STAREJŠI



29 
 

Sledi predstavitev odgovorov vseh štirih vzgojiteljic, s katerimi sem opravila intervju. Njihove 

odgovore sem po vrsti povzela in izpostavila najpogostejše. 

1. Kako pomembna se Vam zdi Vaša vloga v otrokovem govorno-jezikovnem razvoju? 

Prav vse štiri vzgojiteljice so povedale, da se jim zdi njihova vloga v otrokovem govorno-

jezikovnem razvoju zelo pomembna. »Otroci so kot spužve, ki vse vsrkajo,« je povedala 

vzgojiteljica 3, ki dela v vrtcu v mestu, in dodala, da oni veliko posnemajo, povzemajo, so 

dovzetni in dojemljivi in je ravno zato vloga vzgojiteljice tako zelo pomembna. Vzgojiteljica 

2, ki ima skupino na vasi, ki je še zadnje leto v vrtcu, je izpostavila, da otrokom predstavlja 

zgled in je sedaj še pozornejša na njihov besednjak in izgovarjavo, sodeluje pa tudi s svetovalno 

delavko, ki ji pri tem pomaga. Zaradi tega otrokom lažje nudi dejavnosti za izboljšavo govora. 

Vzgojiteljica 4 je dodala, da ima pomembno vlogo ne samo za otroke, ampak tudi za starše, ki 

jih usmerja na zavedanje pomembnosti govora otroka. 

Kot omenja avtorica M. Grginič (2005, str. 47), je pri učenju jezika pomemben govorni zgled 

odraslih v predšolskem obdobju in v šoli. 

Ker otrok v vrtcu razvija svoj govor in nanj vpliva govor odraslih, mora biti vzgojiteljica dobro 

usposobljena na svoj stil komunikacije, ki ga zavedno nadzoruje (Kranjc in Saksida, 2001). 

Tudi L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006, str. 133) pojasnjujejo, da dejavnosti 

v vrtcu potekajo največkrat z rabo govora, saj vzgojiteljica pojasnjuje, opisuje in spodbuja 

otrokovo razumevanje dejavnosti v skupini. 

 

2. Kako uresničujete cilj iz Kurikuluma za vrtce, da otrok v vsakdanji komunikaciji razvija 

sposobnost ločevanja (prepoznavanja) med narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim 

govorjenim jezikom? 

Tri vzgojiteljice (vzgojiteljica 1, 3, 4) so bile enotne, da knjižni pogovorni jezik uporabljajo v 

jutranjem krogu pri pripovedovanju pravljice, podajanju navodil, obiskovanju knjižnice. 

Vzgojiteljica 2 pa je odgovorila, da se ji zdi ta cilj zelo pomemben, vendar ga namenoma ne 

uresničuje, ker k temu pripomorejo okoliščine, saj otroci v vrtčevskem okolju slišijo različen 

govor ostalih otrok in sodelavk ter sodelavcev v vrtcu. Vzgojiteljica 3 in 4 sta pripovedovali, 

da v njihovem vrtcu namenjajo temu veliko pozornost, saj imajo v bližini Rokodelski center, ki 

so ga že obiskali. Tam je bil voden ogled v narečnem jeziku. Starejša skupina pa je Ribnico še 

podrobneje spoznala in se je med drugim naučila ljudsko pesem v ribniškem narečju. 
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Vzgojiteljica 4 aktivno uporablja narečni jezik, ko se individualno pogovarja z otrokom ali s 

sodelavko, vzgojiteljica 3 pa to opazi v šaljivkah, ugankah, rimah, izštevankah, domišljijski 

igri, dramatizacijah, pri naštevanju asociacij, prostem pripovedovanju otrok in pri zapisu 

otrokovih komentarjev ob sliki. Vzgojiteljica 1 meni, da se z narečnim govorom otroku lažje 

približa in zato se otrok počuti bolj sproščeno. Tudi ona se z otroki veliko pogovarja v narečnem 

jeziku, ker je domačinka in otroke dobro pozna. Ko pa pride do prepira med otroki, uporabi 

knjižni pogovorni jezik. 

U. Fekonja (2002) je predstavila rezultate spremljanja govora otrok, ki kažejo, da različne 

situacije v vrtcu spodbujajo uporabo različnih govornih položajev in različnega števila izjav. 

Vzgojiteljica je tista, ki s svojim vedenjem in izjavami vpliva na značilnosti govora otrok, še 

posebej pri usmerjeni dejavnosti, ko se bolj vključuje v komunikacijo z otroki. Govorno 

izražanje otrok naj bi se spodbujalo pri dejavnostih, ki so otrokom že znane. To so oblačenje, 

kosilo, sprehod. 

S. Kranjc in I. Saksida (2001) med spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja vključujeta tudi 

obisk gledališča, razstave, ker na takšen način sodeluje v različnih govornih položajih in da se 

v različnih govornih položajih, kjer so prisotne različne osebe, uporabljajo različni načini 

govora oziroma registri. Poleg tega se v različnih govornih položajih uporabljajo tudi različne 

socialne zvrsti jezika. 

Prav tako S. Pulko in M. Zemljak Jontes (2019) naštevata, da je pomembno sodelovanje z 

odraslimi in z različnimi zunanjimi ustanovami (lutkovno gledališče, knjižnice, muzeji), ker 

otroka usmerjajo v govorjena ali že zapisana besedila različnih socialnih in funkcijskih zvrsti. 

Otroci se razlik med socialnimi zvrstmi seznanjajo posredno ali neposredno, torej med knjižnim 

in narečnim in različnimi jeziki, s katerimi prihaja v stik. To so tudi enciklopedije, slovarji, 

recepti, navodila za ohranjanje higiene. Vzgojiteljica lahko uporablja knjige in rabi različne 

zvrsti jezika, knjižnega in neknjižnega. 

Otroci sodelujejo v različnih govornih položajih, ko z vzgojiteljem obiščejo gledališče, 

razstavo, tržnico, trgovino itn., z različnimi osebami, ko uporabljajo različne načine govora 

oziroma registre. Na tak način se učijo, da se govorni položaj prilagaja glede na različno 

situacijo, ki je odvisna od časa, kraja interakcije, udeležencev, njihovega počutja, teme 

interakcije itn. ter da se temu prilagodi tudi socialna zvrst jezika. Pri tem pa je najbolj 

pomembno ustvarjanje ugodne čustveno-socialne klime (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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Tudi avtorice L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006, str. 134) omenjajo podobno 

kot S. Kranjc in I. Saksida (2001), da se pri obisku gledališča ali razstave ali druge ustanove 

otroci srečajo z različnimi govornimi položaji in ugotovijo, da je s tem povezana socialna zvrst 

jezika. 

 

3. Kolikšen pomen pripisujete rabi narečja v vrtcu in na kakšen način to v praksi 

uresničujete? 

Vsem štirim vprašanim vzgojiteljicam narečje predstavlja pomembno tradicijo in vse menijo, 

da je potrebno, da se ohranja ter da se s tem besede med seboj ločijo oziroma med njimi 

obstajajo razlike. Vzgojiteljica 4 je opazila, da je to otrokom zelo zanimivo, velikokrat tudi zelo 

smešno, ko dobijo vprašanje, kaj pomeni določena narečna beseda, oni pa potem ugibajo. 

Vzgojiteljica 2, ki ima starejšo skupino na vasi, je med pogovorom dobila idejo, da bi lahko 

načrtovala dejavnost, da bi otroci spoznavali temo o narečju, koliko jih je, katere pesmi so v 

katerem narečju itn. Vzgojiteljica 1 iz vrtca na vasi meni, naj bi otrok spoznal tudi ostala 

narečja, vendar se ji zdi prav, da vzgojiteljica z njimi govori tudi knjižno pogovorno, da otrok 

razume, da se tako pogovarjajo tudi drugje ali če kdo drugi pride v vrtec. 

V. Smole (2004) je v knjigi napisala, da je v šoli pomembno, da se uzavesti narečni ali mestni 

govor, ki pripada določenemu kraju. Prav tako naj bi se opozarjalo na najbolj tipično 

razlikovanje do knjižnega jezika. 

Menim, da je to pomembno tako v šoli kot v vrtcu. 

Avtorica S. Pertot (2004) trdi, da je velika verjetnost, da bodo tiste vzgojiteljice, ki govorijo v 

narečju v domačem okolju, narečje uporabljale tudi v vrtcu kljub težnji po rabi knjižnega jezika 

in dovolile rabo te zvrsti tudi v sekundarni socializaciji. 

4. Ali otroka popravljate pri njegovi izreki? Če, zakaj? V katerem primeru? 

Vzgojiteljica 1 otroke popravlja tako, da pri njihovi narečni izreki, npr. »gremo južnat«, za 

njimi ponovi v knjižnem pogovornem jeziku, da se odpravljajo na kosilo. Podobno sta povedali  

vzgojiteljici 3 in 4, vzgojiteljica 2 pa je omenila, da pravilno ponovi otrokovo napačno izreko 

samo pri vodeni dejavnosti, med prosto igro pa ni na to nič več pozorna, ker sedaj že pozna 

okolje in otroke ter se ji zdi to normalno. Vzgojiteljica 4 otroke spodbudi tudi z vprašanjem, ki 

vsebuje pravilno izreko in jo potem otrok za njo ponovi. 
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M. Grginič (2005, str. 47) navaja, da pri učenju govora pomaga sprotno popravljanje njegovih 

napak, ko jih izreče, ker dobi takojšnjo nepovratno informacijo. Popravki pa ne smejo biti 

preočitni in prepogosti, ker lahko povzročijo nasprotni učinek od želenega. Otrok navadno 

ponovi popravljeno izreko in ta se mu bolj vtisne v spomin. 

S. Višček (2019) pojasnjuje, da če otrok vedno govori v kratkih stavkih, kjer ni veznikov in 

ostalih funkcijskih besed za povezovanje delov vsebine v celoto, lahko vzgojiteljica ponovi 

njegov stavek in mu doda besede, ki jih je on izpustil. Če določene besede otrok ne zna izreči, 

a jo nujno potrebuje za tvorbo izreke, jo lahko izgovori vzgojiteljica v ustreznem kontekstu in 

govornem položaju. 

Če otrok v pogovoru v domačem okolju ali v vrtcu uporablja narečne izraze, to ni sporno, je pa 

ustrezno, da se mu knjižni izraz predstavi kot sopomenka. Ob pogovoru, navodilih za delo je 

potrebno postopno in neprisiljeno uvajanje knjižnih izrazov (Pulko in Zemljak Jontes, 2019). 

Bohannon in Stanowicz (1988, v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 129) potrjujeta, da otroci 

velikokrat ponavljajo izjave staršev, ko ti pravilno popravijo otrokovo slovnično nepravilno 

izjavo. 

S. Pertot (2004) pojasnjuje, da vzgojiteljice pri otroku, ki pove le nekaj besed, ponovijo tisto, 

kar je povedal otrok, vendar v bolj dodelani obliki – z razširitvijo ali prestavitvijo v vprašalno 

obliko. 

5. Ali z otroki praviloma govorite knjižni pogovorni jezik? 

Vse vprašane vzgojiteljice so pritrdile, da praviloma z otroki govorijo v knjižnem pogovornem 

jeziku. Vzgojiteljica 3 pa je odgovorila, da v skupini vedno govori knjižno pogovorno, ko pa se 

z otrokom individualno pogovarja, včasih nenamenoma izreče kakšno narečno besedo. 

Avtorica O. Kunst Gnamuš (1992) razloži, da naj bi se vzgojitelj ali učitelj v vrtcu oziroma šoli 

izražal v knjižnem jeziku, tj. zborni ali govorjeni. Tako se otroka usposobi, da se izraža v tej 

izbrani socialni zvrsti. Vendar pa z izbiro te zvrsti narašča formalni položaj in oddaljenost med 

vzgojiteljem in otrokom. To pomeni, da se otrok oziroma učenec težje sproščeno in neposredno 

izraža. Ta se v neformalnih položajih pogovarja v pogovornem jeziku, lahko je to narečje ali 

sleng. 

6. Ali s strokovnimi delavkami komunicirate v knjižnem pogovornem jeziku ali v narečju? 

Ali je raba socialne zvrsti jezika odvisna od strokovnih delavk, s katerimi komunicirate, tj. 

ali v zasebnem pogovoru komunicirate drugače kot npr. na aktivu strokovnih delavk? 
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Vzgojiteljica 1, 2 in 3 v vrtcu govorijo z vsemi sodelavkami enako, vzgojiteljica 1, 2 in 4 vedno 

v narečju, vzgojiteljica 3 pa v vrtcu večino uporablja knjižni pogovorni jezik, saj ko vstopi v 

vrtec, podzavestno ne uporablja narečja, ob srečanju aktiva pa je na svoj govor pozornejša. 

Vzgojiteljica 4 je pripomnila, da je to odvisno od sodelavke in od teme pogovora. Takrat, ko se 

pogovarjajo o tem, kaj bodo pripravile v vrtcu za otroke, uporablja knjižni pogovorni jezik, ko 

pa si pripovedujejo o zasebnih temah, pa uporablja narečje. Vzgojiteljica 2 je poudarila, da je 

na svojo knjižno pogovorno izreko pozornejša ob prisotnosti ravnatelja. Vse vprašane 

uporabljajo knjižni pogovorni jezik ob srečanju strokovnega aktiva. 

J. Toporišič (2004, str. 16) opisuje knjižni pogovorni jezik kot neuradni jezik, ki se pogosto 

uporablja zasebno. Pri uporabi ni omejen, večinoma je samo govorjen spontano, prosto. 

Napisan je lahko v primerih dvogovora v kakšnem umetnostnem besedilu.  
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6 SKLEP 

V diplomskem delu sem si zastavila cilje in menim, da sem jih z izvedbo eksperimentalnega 

dela tudi uresničila. Ugotovitve sem predstavila v tabelah ter jih interpretirala, čeprav za manjše 

število opazovanih otrok. Moji rezultati so bili pričakovani, nisem pa pričakovala izenačenih 

rezultatov v narečnem govoru otroka z vzgojiteljico med obema skupinama v vrtcu v mestu. Če 

bi želela še bolj utemeljiti rezultate, bi morala to izvesti na večjem številu otrok in opazovati 

vsako skupino več kot en dan. Za ugotavljanje morebitnih korelacij med narečjem in govorom 

otrok bi morala imeti večji vzorec in uporabiti zahtevnejšo statistično obdelavo. Pri opazovanju 

sem si izbrala otroke, ki so govorno-jezikovno naprednejši. Za opazovanje pri otrocih, ki 

obiskujejo vrtec na vasi, sem potrebovala manj časa, saj so na to vplivale moje pretekle izkušnje 

z njimi. Dlje časa za opazovanje sem potrebovala v vrtcu v mestu, saj z nobeno skupino nisem 

imela predhodnih stikov. K temu je pripomogel tudi manj izrazit narečni govor otrok. Podobno 

je bilo z vzgojiteljicami. V vrtcu na vasi že poznam vzgojiteljice in vem, kako delajo ter se 

pogovarjajo z otroki. Ko sem opazovala, ali menjavajo narečni ali knjižni pogovorni jezik, sem 

ugotovila, da je ena izmed njiju pri tem manj aktivna, kot sem pričakovala. Ta podatek je na 

prvi pogled malce težje razložljiv in bi zato morala posebej preučevati še več dejavnikov, ki na 

to vplivajo. V tem primeru ta vzgojiteljica ni bila domačinka in v družini ne uporabljajo tako 

izrazitega narečnega govora. Razliko sem opazila pri drugi vzgojiteljici, za katero vem, da je 

domačinka in pozna otroke tudi izven vrtca, kot je omenila v intervjuju. Z zagotovostjo pa lahko 

trdim, da se več narečnega govora pojavlja pri starejših otrocih, čeprav je starostna razlika med 

njimi približno eno leto. To sem pričakovala, a kljub opazovanju sem bila presenečena, kako 

hitro sem to opazila, ko sem jih poslušala. 

Vzgojiteljice so si za intervju vzele čas in mi skušale čim bolje in iskreno razložiti situacijo v 

vrtcu. Tudi sama sem si za to prizadevala, zato sem jim med tem kdaj postavila tudi vprašanja, 

ki so zahtevala razlago ali podrobno utemeljitev. Glede na odgovore sklepam, da se za narečni 

govor nekoliko bolj trudijo in ga z dejavnostmi vzpostavljajo v vrtcu v mestu, a zaradi bolj 

ugodnih okoliščin. V Ribnici imajo rokodelski center, kjer so glavne značilnosti te kulturne 

dediščine, med drugim v njem poteka tudi voden ogled v narečju. Otroci iz vrtca imajo možnost 

to raziskovati še kje drugje kot v vrtcu. V Loškem Potoku takšnih dejavnosti ni. V intervjuju 

sem vsako vzgojiteljico podrobneje vprašala, ali otroke popravljajo pri narečni izreki, čeprav 

so mi nekatere odgovorile tudi za govorne napake otrok. Teh odgovorov nisem izpostavila, ker 

sem se osredotočila zgolj na narečne besede. Ob pogovoru z njimi sem bila navdušena nad tem, 

da je narečje nekaj, kar se mora ohranjati in česar se ne smemo sramovati. Na to ne vplivata 
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samo položaj ter institucija, ampak tudi vzpostavitev odnosa s sočlovekom. Glede uporabe 

narečnega govora v vrtcu z otroki in sodelavci so bili odgovori pričakovani. Ob študentskem 

delu v vrtcu velikokrat opazim narečni jezik med sodelavkami, spremembo pa takrat, ko pride 

ravnatelj ali druga uradna oseba. Eni izmed vzgojiteljic so se zdela moja vprašanja zelo 

zanimiva, drugim pa, da je prav, da na to pomislimo, čeprav jezikovni kod večino preklapljamo 

podzavestno. Ena izmed vzgojiteljic pa je dobila idejo za načrtovanje dejavnosti na temo 

narečij. Vsaka vzgojiteljica ima svoje stališče in odnos do narečja, hkrati pa je narečje 

neizogibno, saj je navzoče v našem okolju. 

Da bi izboljšala aktualno situacijo v omenjenih vrtcih, bi zagotovo lahko tudi iz oddaljenih 

vrtcev na vasi omogočili obisk kulturnih centrov v bližnjih mestih. Takšen primer je Vrtec 

Loški Potok, ki bi lahko obiskal rokodelski center v Ribnici. Prav tako bi v vrtec vključila 

starejše ljudi, upokojence, ki so domačini in v svojem govoru uporabljajo narečni govor. 

Otrokom bi lahko prebrali ljudsko pravljico v narečju ali pa jih naučili pesem v narečju ali pa 

samo v narečju pripovedovali o svojem otroštvu. Pedagoški delavci bi lahko v vrtcu imeli ob 

srečanju aktiva tudi izobraževanje o narečjih, kako jih smiselno vključiti v dnevno rutino ali 

vodeno dejavnost v vrtčevskem okolju. 

Moji predlogi za nadaljnje raziskovanje bi bili zagotovo v smeri, da bi v raziskavo vključila še 

več dolenjskih vrtcev. Opazovala bi lahko tudi starostno skupino od 3 do 4 let in 1. starostno 

obdobje, vendar bi se pri slednjem osredotočila le na vzgojiteljice in njihov govor pri delu z 

otroki in sodelavci. Zanimivo bi bilo izvesti projekt na temo narečja, da bi npr. v obdobju šestih 

mesecev z načrtovanim vključevanjem narečnega govora v vsakdan vrtca, ugotavljala vpliv na 

narečni govor otrok in njihovo razlikovanje med knjižnim pogovornim jezikom in narečjem. 

 

Za vsakega izmed nas je pomembno, da opazimo razliko med knjižnim jezikom ter narečjem, 

zato je treba tudi otroku v vrtcu nuditi priložnosti, v katerih bo spoznal razlike v komunikaciji 

v različnih okoliščinah (Kranjc in Saksida, 2001). 

Ob tem odstavku lahko pritrdim, da se večina vprašanih vzgojiteljic v omenjenih vrtcih za to 

uresničitev trudi. To pa za vse bodoče vzgojiteljice in vzgojitelje predstavlja tudi usmeritev, 

kako in kdaj uporabljati narečni jezik v pedagoškem procesu z otroki. 

Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) najdemo cilj, ki zastopa dejavnosti, pri katerih otrok 

razlikuje med knjižnim jezikom in narečjem. 
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Za otroke so pomembni vsi govorni zgledi, ki jim je priča. Ker je otrok večino časa prisoten v 

vrtcu, so za to odgovorni pedagoški delavci, predvsem vzgojiteljice, ki vodijo dejavnosti v 

vrtcu.  
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8 PRILOGE 

 

OPAZOVALNI LIST 

Sem študentka Katarina Turk in v svojem diplomskem delu bom podrobneje raziskala uporabo 

narečnega govora pri otrocih in vzgojiteljicah v dolenjskih vrtcih. Za zbiranje podatkov bom 

uporabila opazovalni list, ki ga bom izpolnjevala za vsakega otroka posebej v vsaki izbrani 

skupini. Zadnje vprašanje se nanaša na vzgojiteljico, ki jo bom prav tako opazovala, potem pa 

z njo izvedla še intervju. 

Vsi opazovani otroci in vprašane vzgojiteljice bodo ostali anonimni. 

 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

 

OPOMBE: Namen opombe je izpostavitev posebnosti pri narečnem govoru otroka in 

vzgojiteljice. 

 



 
 

INTERVJU Z VZGOJITELJICAMI 

1. Kako pomembna se Vam zdi Vaša vloga v otrokovem govorno-jezikovnem razvoju? 

2. Kako uresničujete cilj iz Kurikuluma, da otrok v vsakdanji komunikaciji razvija 

sposobnost ločevanja (prepoznavanja) med narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim 

govorjenim jezikom? 

3. Kolikšen pomen pripisujete rabi narečja v vrtcu in na kakšen način to v praksi 

uresničujete? 

4. Ali otroka popravljate pri njegovi izreki? Če, zakaj? V katerem primeru? 

5. Ali z otroki praviloma govorite knjižni pogovorni jezik? 

6. Ali s strokovnimi delavkami komunicirate v knjižnem pogovornem jeziku ali v 

narečju? Ali je raba socialne zvrsti jezika odvisna od strokovnih delavk, s katerimi 

komunicirate, tj. ali v zasebnem pogovoru komunicirate drugače kot npr. na aktivu 

strokovnih delavk? 

  



 
 

TRANSKRIPCIJE INTERVJUJEV Z VZGOJITELJICAMI 

VZGOJITELJICA 1 

VRTEC: Loški Potok 

STAROST SKUPINE OTROK: 4–5 let 

1. Kako pomembna se Vam zdi Vaša vloga v otrokovem govorno-jezikovnem razvoju? 

Zelo se mi zdi pomembna, da si otrok pridobi besedni zaklad. Na tak način se otrok izpostavi 

in dobi priložnost za govor. Ni mi pomembno, koliko in na kakšen način pove, samo da ga. 

2. Kako uresničujete cilj iz Kurikuluma, da otrok v vsakdanji komunikaciji razvija 

sposobnost ločevanja (prepoznavanja) med narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim 

govorjenim jezikom? 

Odprto in otroku ne preprečujem, če govori v narečju. To pomeni, da je sproščen in na tak 

način govori tudi doma. Pri vodeni dejavnosti v skupini uporabljam knjižni pogovorni jezik. 

Pri sproščenih prostih dejavnostih uporabljam narečje, da se otroku približam, da se počuti 

bolj sproščeno. Otroke poznam in ker sem domačinka, se veliko izražam v narečju. Ko pa 

pride do prepira med otroki, se z njimi pogovarjam knjižno pogovorno. 

3. Kolikšen pomen pripisujete rabi narečja v vrtcu in na kakšen način to v praksi 

uresničujete? 

Otrok se počuti domače in prav je, da otrok spozna tudi ostala narečja. Je pa prav, da se 

pogovarjam z njimi tudi knjižno, tudi ko kdo drug pride v skupino. 

4. Ali otroka popravljate pri njegovi izreki? Če, zakaj? V katerem primeru? 

Da, za njim ponovim pravilno knjižno izreko. Zadnjič je eden izmed otrok rekel: »Gremo 

južnat!«. Za njim sem ponovila: »Ja, gremo na kosilo čez 15 minut.« 

5. Ali z otroki praviloma govorite knjižni pogovorni jezik? 

Da. 

 

 



 
 

6. Ali s strokovnimi delavkami komunicirate v knjižnem pogovornem jeziku ali v 

narečju? Ali je raba socialne zvrsti jezika odvisna od strokovnih delavk, s katerimi 

komunicirate, tj. ali v zasebnem pogovoru komunicirate drugače kot npr. na aktivu 

strokovnih delavk? 

Z vsemi sodelavkami pri prosti komunikaciji v narečju. V aktivu pa bolj knjižno pogovorno 

ali pa če koga ne poznam. 

VZGOJITELJICA 2 

VRTEC: Loški Potok  

STAROST SKUPINE OTROK: 5–6 let 

1. Kako pomembna se Vam zdi Vaša vloga v otrokovem govorno-jezikovnem razvoju? 

Vloga vzgojitelja se mi zdi zelo pomembna v otrokovem govorno-jezikovnem razvoju, že 

od najmlajših, ko vstopajo v vrtec, ki predstavlja sekundarno okolje. Že pri mlajših otrocih 

je pomembno, da otrokom približamo jezik, govor (bibarije, izštevanke). Otrokom smo 

zgled, zato moramo biti še posebej pozorni na na besednjak, izgovarjavo, glasove. Sedaj, 

ko so otroci tik pred vstopom v šolo, sodelujem tudi s svetovalno delavko, ki je otroke 

opazovala pri njihovem govoru, primanjkljajih na tem področju. Glede na njene informacije 

lahko otrokom nudim dejavnosti za izboljšavo govora. 

2. Kako uresničujete cilj iz Kurikuluma, da otrok v vsakdanji komunikaciji razvija 

sposobnost ločevanja (prepoznavanja) med narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim 

govorjenim jezikom? 

Zdi se mi zelo pomembno, namenoma pa tega cilja ne uresničujem, saj k temu pripomorejo 

okoliščine. 

3. Kolikšen pomen pripisujete rabi narečja v vrtcu in na kakšen način to v praksi 

uresničujete? 

Dobro je, da se ohrani, ker je del družbe. Ne bi ga izpostavljala, mogoče bi ga pri določeni 

dejavnosti kot izhodiščno temo za razlikovanje z drugimi narečji preko pesmic. Zdi se mi 

pomemben, saj se narečni govor velikokrat uresničuje preko igre, kar pripomore k sproščeni 

klimi. 

 



 
 

4. Ali otroka popravljate pri njegovi izreki? Če, zakaj? V katerem primeru? 

Na začetku sem bila na narečne besede bolj pozorna, vendar sedaj, ko poznam otroke in 

okolje, mi je to povsem normalno. Otroka spodbudim, da pravilno ponovi svojo napačno 

izreko samo pri vodeni dejavnosti, med prosto igro pa ni na to nisem več pozorna. 

5. Ali z otroki praviloma govorite knjižni pogovorni jezik? 

Da, veliko. 

6. Ali s strokovnimi delavkami komunicirate v knjižnem pogovornem jeziku ali v 

narečju? Ali je raba socialne zvrsti jezika odvisna od strokovnih delavk, s katerimi 

komunicirate, tj. ali v zasebnem pogovoru komunicirate drugače kot npr. na aktivu 

strokovnih delavk? 

Z vsemi sodelavkami enako, v narečju. Z ravnateljico in na aktivih pa knjižno pogovorno. 

Pri pedagoški konferenci, ko je prisoten še ravnatelj, sem še bolj pozorna na knjižno 

pogovorno izreko. 

VZGOJITELJICA 3 

VRTEC: Ribnica 

STAROST SKUPINE OTROK: 4–5 let 

1. Kako pomembna se Vam zdi Vaša vloga v otrokovem govorno-jezikovnem razvoju? 

Zelo pomembna. Otroci so kot spužve, vse vsrkajo. Otroci veliko posnemajo, povzemajo, 

so dovzetni in dojemljivi, zato imamo vzgojitelji pri tem pomembno vlogo. Veliko pa otrok 

prinese od doma. 

2. Kako uresničujete cilj iz Kurikuluma, da otrok v vsakdanji komunikaciji razvija 

sposobnost ločevanja (prepoznavanja) med narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim 

govorjenim jezikom? 

Uresničujem ga v jutranjem krogu, ko otrok šteje, pove, kateri dan je v tednu, se 

pogovarjamo o aktualni temi, šaljivkah, ugankah, otrokom pripovedujem rime, izštevanke, 

oni pa imajo možnost za dramatizacijo in domišljijsko igro. Obiščemo tudi mestno knjižnico 

in Rokodelski center Ribnica. Včasih jim dam v jutranjem krogu možnost, da otroci povejo 

asociacije na določeno temo in ob tem prosto pripovedujejo. Uporabljamo tudi medije pri 



 
 

spoznavanju poklicev in ljudskih pesmi. Velikokrat pa komentarje otrok zapišem zraven 

fotografij. 

3. Kolikšen pomen pripisujete rabi narečja v vrtcu in na kakšen način to v praksi 

uresničujete? 

Zdi se mi pomembno, mora se ohranjati in je pomembno za ločevanje, saj bodo otroci 

razliko med narečnim in knjižnim jezikom še bolj izrazito opazili, ko bodo vstopili v šolo. 

V vrtcu pa se začne priprava na šolo. Ostale dejavnosti sem že naštela pri prejšnjem 

vprašanju. Ko smo šli v Rokodelski center Ribnica, je vodič izrazito govoril v ribniškem 

narečju. 

4. Ali otroka popravljate pri njegovi izreki? Če, zakaj? V katerem primeru? 

Popravljam ga, vendar z vprašanjem, npr. »Ali si mislil kečap?« 

5. Ali z otroki praviloma govorite knjižni pogovorni jezik? 

V skupini vedno govorim v knjižnem pogovornem jeziku. Včasih, ko se pogovarjam samo 

z enim otrokom, pa mi uide kakšna narečna beseda. Vendar že ko vstopim v vrtec, 

podzavestno avtomatizirano večino časa govorim samo v knjižnem pogovornem jeziku. 

6. Ali s strokovnimi delavkami komunicirate v knjižnem pogovornem jeziku ali v 

narečju? Ali je raba socialne zvrsti jezika odvisna od strokovnih delavk, s katerimi 

komunicirate, tj. ali v zasebnem pogovoru komunicirate drugače kot npr. na aktivu 

strokovnih delavk? 

V vrtcu ne glede na sodelavke vedno govorim enako, knjižno pogovorno. Če pa se srečamo 

na strokovnem aktivu, pa sem na govor samo bolj pozorna. 

VZGOJITELJICA 4 

VRTEC: Ribnica 

STAROST OTROK: 5–6 let 

1. Kako pomembna se Vam zdi Vaša vloga v otrokovem govorno-jezikovnem razvoju? 

Zelo pomembna. V vrtcu se začnejo prvi začetki otrokovega razvoja govora, usmerja se tudi 

starše o zavedanju pomembnosti otrokovega govora. 



 
 

2. Kako uresničujete cilj iz Kurikuluma, da otrok v vsakdanji komunikaciji razvija 

sposobnost ločevanja (prepoznavanja) med narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim 

govorjenim jezikom? 

Knjižno pogovorno govorim pri pripovedovanju pravljic, podajanju navodil, v narečju pa 

izvajamo dejavnosti, ki so s tem neposredno povezanem. Pojemo narečne pesmi, imeli pa 

smo posebej temo o Ribnici, ko smo podrobneje o tem govorili. Ko se pogovarjam ena na 

ena z otrokom, uporabljam narečje. S skupino smo obiskali knjižnico in Rokodelski center 

Ribnica, kjer se trudim govoriti bolj knjižno. 

3. Kolikšen pomen pripisujete rabi narečja v vrtcu in na kakšen način to v praksi 

uresničujete? 

Prav je, da ga otroci poznajo, da se ohranja in da se besede razločijo. Priporočljiva je tema 

o narečju, saj je za otroke to zelo zanimivo. Spraševala sem jih, kaj pomeni določena 

narečna beseda, oni pa so se smejali, ko sem jim to razložila. Bilo jim je zelo zanimivo. 

Primer: »rajta« – rešeto. 

4. Ali otroka popravljate pri njegovi izreki? Če, zakaj? V katerem primeru? 

Pri popravljanju narečnih besed jih ne popravljam, vendar za njimi samo ponovim pravilno 

izgovarjavo narečne besede. 

5. Ali z otroki praviloma govorite knjižni pogovorni jezik? 

Da. 

6. Ali s strokovnimi delavkami komunicirate v knjižnem pogovornem jeziku ali v 

narečju? Ali je raba socialne zvrsti jezika odvisna od strokovnih delavk, s katerimi 

komunicirate, tj. ali v zasebnem pogovoru komunicirate drugače kot npr. na aktivu 

strokovnih delavk? 

Odvisno, s katerimi in od teme pogovora. Ko se pogovarjamo o strokovni temi, govorim 

knjižno pogovorno in ko smo na sestankih. Drugače pa s sodelavkami načeloma govorim v 

narečju. 



 
 

OPAZOVALNI LIST  

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

DA 

 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

 

DA 

 

 

OPOMBE: otrok uporablja samo posamezne narečne besede. 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 



 
 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

DA 

 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE: otrok uporablja več posameznih narečnih besed. 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 



 
 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

DA 

 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

 

 

 

NE 

 

OPOMBE: otrok uporablja več posameznih narečnih besed, ko govori z vzgojiteljico. 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 



 
 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

 



 
 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

 

DA 

 

 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 



 
 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

 

 

NE 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

 

 

 

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

  

NE 



 
 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 



 
 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 



 
 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 



 
 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

DA 

 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 



 
 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 



 
 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?   

NE 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 



 
 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 



 
 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

 

DA 

 

 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

 

 

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

 

 

NE 

 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

 

 



 
 

DA NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

 

 

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE: / 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

DA 

 

 

 



 
 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

 

 

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

 

DA 

 

 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 



 
 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 



 
 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

 

 

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

 

DA 

 

 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

DA 

 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

 

 

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 



 
 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

DA 

 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE: zelo izrazit narečni govor otroka. 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 



 
 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

DA 

 

 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE: zelo izrazit narečni govor otroka. 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

 

 

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 



 
 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

 

 

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

DA 

 

 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

 

 

 

NE 

 

OPOMBE: zelo izrazit narečni govor otroka. 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

 

 

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

 

 

 

NE 

 



 
 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

 

 

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

 

 

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

 

 

 

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 



 
 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

 

 

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

  

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?   

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 



 
 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

 

 

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 

VPRAŠANJA ZA OPAZOVANJE USTREZNO 

ZAPIŠI: 

DA 

 

 

NE 

Ali otrok obiskuje vrtec na vasi?  

DA 

 

Ali otrok obiskuje starostno skupino od 4 do 5 let?  

 

 

NE 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z vrstniki? 

 

 

DA 

 

Ali otrok uporablja narečni govor, ko govori z 

vzgojiteljico? 

  

NE 

 



 
 

Ali se govor vzgojiteljice, ko govori z vso skupino otrok, 

razlikuje od govora, ko se pogovarja z enim otrokom? 

 

  

NE 

 

OPOMBE:/ 


