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POVZETEK 

Jezik je ključnega pomena za delovanje v današnjem svetu. Ljudje smo 

dnevno v stiku z drugimi kulturami in jeziki. Za uspešno sporazumevanje v 

današnji družbi pa moramo že v otroštvu oblikovati veliko različnih jezikovnih 

kompetenc, saj moramo jezik uporabljati v različnih situacijah. Brez znanja 

jezika ni učenja, saj je jezik vsebina vsega, kar se učimo. Pogosto pa je 

prepričanje, da ima učenje tujega jezika v mladosti ogromno prednosti. Ker pa 

se učenje otrok razlikuje od učenja odraslih, učenje angleščine v šoli zahteva 

tudi prilagojene pristope za doseganje ciljev in učinkovito učenje. 

V teoretičnem delu magistrskega dela je opisano zgodnje učenje tujega 

jezika, različni psihološki pogledi na učenje jezika poleg tega pa bodo opisani 

tudi temelji konvergentne pedagogike, ki jo uporabljajo na šoli, kjer je bila 

izvedena raziskava.  

V magistrskem delu smo raziskali, kako prek integracije tujega jezika v 

pouk spoznavanja okolja učenci usvajajo znanje angleščine. Zanimalo nas je, 

kako učenci dosegajo učne cilje pri predmetu spoznavanje okolja in kakšno je 

njihovo znanje angleščine v primerjavi z učenci, ki niso deležni dodatne 

integrirane ure v tedenskem urniku. Zanimalo nas je tudi, ali učenci dosegajo 

učne cilje pri spoznavanju okolja in v kolikšni meri jih dosežejo. Dodatno pa je 

bilo raziskano tudi zanimanje učencev za naravoslovne vsebine in njihov 

vsakodnevni stik z angleščino ter njihovo počutje, ko so v stiku z angleščino, 

spoznavanjem okolja in integriranim poukom. 

 

KLJUČNE BESEDE: integriran pouk, konvergentna pedagogika, učenje 

jezika, spoznavanje okolja, jezikovna kopel 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Language is central to functioning in today's world. People are in daily 

contact with other cultures and languages. To communicate successfully 

in today's society, we need to develop a variety of different language skills 

because we need to use language in different situations. Learning is not 

possible if there is a lack of language skills, because language is a content 

of everything we learn. The belief that learning a foreign language when 

young has many benefits is widespread. However, the way children learn 

a language is very different from the way adults learn a language. 

Therefore, learning English in school requires adapted approaches in order 

to achieve the set goals and make learning efficient.  

The theoretical part of the master thesis describes how early foreign 

language learning works and presents different psychological views on 

language learning. It also describes the cornerstones of convergent 

pedagogy applied at the school where our research was conducted.  

The master's thesis explores the ways in which English is learned 

through its integration into the environmental science classroom. We 

wanted to find out how students meet the learning objectives in science 

and at what level their English proficiency is compared to students who do 

not participate in an additional integrated lesson in the weekly curriculum. 

We also wanted to find out if students were meeting the objectives in 

science and to what degree. In addition, we examined how students were 

interested in science, their everyday exposure to English, and their overall 

well-being when exposed to English, science, and integrated lessons. 

 

KEY WORDS: integrated learning, convergent pedagogy, language 

learning, environmental science education, language immersion 
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1. UVOD 

Za bivanje v katerikoli skupnosti je jezik ključnega pomena, saj je 

temelj naših zaznav, komunikacij in vsakodnevnih interakcij. Za uspešno 

delovanje znotraj skupnosti morajo otroci oblikovati veliko jezikovnih 

kompetenc. Zgolj ustno izražanje in poznavanje kompetenc ni dovolj. Jezik 

je potrebno dobro znati in ga uporabljati v različnih situacijah ter se naučiti 

brati in pisati (Otto, 2014). Otroci so obkroženi z različnimi jeziki (tuji jeziki, 

jeziki okolja, uradni jeziki …). Te pridobivajo hote pa tudi nezavedno. Pri 

učenju drugih/tujih jezikov in pri sporazumevanju v teh jezikih uporabljajo 

znanja, veščine in strategije, ki so jih pridobili pri učenju prvega in vseh 

nadaljnjih tujih jezikov (Lipavic Oštir idr., 2010). 

Za učenje tujih jezikov v šoli, se učitelji poslužujejo različnih metod in 

pristopov za učinkovito krepitev jezikovnih kompetenc. Današnji učni načrti 

spodbujajo medpredmetno in medpodročno povezovanje ter povezovanje 

učnih znanj, vsebin in spretnosti tako vertikalno kot horizontalno. To pa 

učitelja spodbuja k prepletanju in dopolnjevanju vsebin in ciljev pri različnih 

predmetih. Tako učenje poteka bolj celostno. 

Konvergentna pedagogika zagovarja celostni pristop in otroka 

obravnava kot celoten subjekt ter ga razvija v ustvarjalno, komunikativno 

in čustveno uravnoteženo osebo. 

Sama sem se s konvergentno pedagogiko prvič srečala na šoli, kjer 

poučujem angleški jezik in sem razredničarka. Spoznala sem, da učenci s 

projektnim delom usvajajo znanje in se učijo na zanimiv način. S projektim 

delom  v učencih nezavedno vzbudimo željo po učenju.  

V teoretičnem delu je opisano učenje jezika in primerjava učenja 

maternega in tujega jezika. Predstavljene so tudi značilnosti učenja tujega 

jezika v otroštvu. V drugem delu teoretičnega dela pa je predstavljena tudi 

konvergentna pedagogika. Podrobneje je predstavljeno tudi učenje jezika 
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po konvergentni pedagogiki in strnjen delovni načrt za učenje angleškega 

jezika v prvih treh razrednih. 

Z izvedeno raziskavo smo preverili stanje znanja angleškega jezika 

učencev dveh osnovnih šol, po koncu 3. razreda. V raziskavi sta sta 

sodelovala dva oddelka iz dveh šol, pri čemer je na eni pouk potekal po 

načelih konvergentne pedagogike, učenci pa so imeli od prvega razreda 

poleg rednih ur angleščine tudi dodatno uro, pri kateri je bila angleščina 

integirana v pouk spoznavanja okolja. S testom angleščine smo preverili 

slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisanje. S testom spoznavanja 

okolja pa smo preverili doseganje ciljev pri tem predmetu. S splošnim 

vprašalnikom, ki je prilagojen vsaki šoli pa še izpostavljenost angleščini 

izven šolskega okolja in zanimanje za teme, ki so vezane na predmet 

spoznavanje okolja. Pridobljeni podatki so ustrezno analizirani in služijo, 

kot spodbuda učiteljem za uporabo celostnega pristopa in integriranega 

pouka. 
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2. TEORETSKA IZHODIŠČA 

2.1. UČENJE JEZIKA 

Jezik moramo obravnavati kot samostojen sistem, ne kot posamezne 

spoznavne in zaznavne pojave, ki nam omogočajo rabo in pridobitev 

jezika. Jezik je tako nekaj neskončnega in homogenega, medtem ko je 

govor v tem primeru sekundaren, saj je heterogen in trenuten. Govorec 

svoje znanje jezika udejanja z govorom in pri tem izrazi svoje misli. Govor 

torej od govorca zahteva aktivno vlogo, saj vsak posameznik določi, kaj bo 

povedal in na kakšen način. Pri jezikovnem sistemu pa je vloga govorca 

pasivna, saj se mora jezika naučiti vsak. Jezik torej lahko opredelimo kot 

družbeni pojav, ki ga določa skupnost. Zajema dogovore, ki omogočajo 

udejanjanje posameznikove jezikovne zmožnosti, in sistem znakov, ki so 

pomembni za medsebojno razumevanje (Golden, 2001). 

Pri uporabi pojmov o jeziku moramo razlikovati izraze (Skela, 2010; 

CLIL Glossary, 2015): 

 Materni/prvi jezik je jezik, ki ga otrok osvoji kot prvega, v tem jeziku 

navadno dosežemo takšno raven jezikovne zmožnosti, da nas ta 

opredeljuje kot domače govorce tega jezika. Nekateri imajo lahko tudi 

dva prva jezika, še posebej če živijo v večjezični družini, kjer se oba 

jezika uporabljata v približno enakem obsegu. 

 Tuji jezik je jezik, ki ni posameznikova materinščina, velikokrat je to 

jezik, ki se ga učimo v šoli kot samostojni šolski predmet in nima 

položaja sporazumevalnega jezika v našem življenjskem okolju. 

 Drugi jezik je jezik, ki prav tako ni materinščina, a ima široko 

uporabo za sporazumevanje v določenem okolju, navadno je to jezik 

izobraževanja, vlade in poslovanja. 

 Dodatni jezik je pojem, ki vključuje učenje drugih, tretjih, četrtih itn. 

jezikov v učenčevem domačem ali priseljenem prostoru. 
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 Ciljni jezik pa je kateri koli jezik, ki ni posameznikov materni jezik, 

je pa jezik določenega učnega procesa, kjer so učni cilji povezani z 

jezikovim učenjem.  

Dojenčki se spoznajo s prvim jezikom že, ko so v maternici. Učenje se 

začne, ko ustvarijo prve zvoke in jok. Dojenčki zrcalijo svoje starše pri 

intonaciji in poudarkih. Otrok jezik usvaja po stopnjah (Birner, b. d. in 

Brewster idr., 2002):  

1. BLEBETANJE (rojstvo do 8 mesecev): Otroci v tej fazi slišijo in 

producirajo zvoke. Nekateri zvoki bodo kasneje izginili in ne bodo prisotni 

v njihovem prvem jeziku.  

2. PRVA BESEDA (11 mesecev): Za drugo fazo je značilno 

poimenovanje predmetov in ljudi. V drugem letu naključne vokalizacije 

pomagajo pri komunikaciji. Kombinacije zvokov drugi pozitivno sprejmejo, 

čeprav so sprva naključno proizvedene. Te besede so navadno vsebinske 

besede in ne funkcijske. Z izpostavljenostjo besedam in imitacijo slišanega 

se otrok nauči povezati predmete z zvoki.  

3. POVEZOVANJE BESED (med 18 meseci in 2 letom): Otrok oblikuje 

daljše stavke, ki jim ponavadi manjkajo funkcijske besede, različne 

stavkovne oblike in kompleksne zvočne kombinacije. 

4. FONOLOŠKA, SINTAKTIČNA IN LEKSIKALNA PRAVILA (3 in 4 

leto): Za to obdobje je značilna ustvarjalnost, pomembni so elementi jezika. 

Slovnično so povedi vedno bolj podobne normam odraslih. Naučijo se vseh 

glasov v svojem maternem jeziku, nekateri otroci imajo lahko še težave s 

posameznimi glasovi. Do 5 leta imajo besedišče z več 1000 besedami.  

5. BOGATENJE SINTAKTIČNA IN LEKSIKALNA KOMPLEKSNOSTI 

(med 6 in 12 letom): V tem obdobju se povečuje bralno besedišče in 

razumevanje besed. Šolski otroci, ki jim pomagajo, da vidijo razmerja in 

podobnosti med besedami, imajo večje besedišče. 6 in 7 letnike zmedejo 

nepomembne informacije, kompleksne strukture. Z leti so zmožni bolj 



5 

 

abstraktnih definicij besed. Radi se učijo pesmi, izštevank, tongue twisterje, 

šale … pogosto si izmišljujejo skrivne jezike.  

6. POGOVORNE SPRETNOSTI: V nalogah z interakcijo pogosto ne 

vedo, česa ne razumejo. Pogosto nadaljujejo brez da bi vprašali. Starejši 

pogosteje izrazijo nerazumevanje. Lažje zavzamejo perspektivo drugih in 

lažje uporabljajo prepričljive argumente za dosego ciljev. 

Otroci pridobijo jezik v zgoraj naštetih fazah, različni otroci pa pridejo 

do različnih stopenj v različnih časih. Vrstni red, v katerem so te faze 

dosežene, pa je praktično vedno enak (Birner, b. d.) 

Jezika se lahko naučimo na dva načina, z usvajanjem in ali z učenjem. 

Usvajanje je naravni proces brez osredotočanja na jezikovne oblike (Skela, 

2010). Učenje maternega/prvega jezika poteka v naravnih situacijah preko 

govora in poslušanja iz okolice. Otrok že od rojstva spremlja vzorce 

govorjenih besed in dejanj in se jih ob večkratnih ponovitvah zapomni 

(Brewster, et al., 2010). Kar slišijo, povežejo z videnim in s tem pridobijo 

znanje o jeziku, ki ga tudi sami začnejo uporabljati. Pri tem jim sprva 

pomagajo osebe okoli njih, ki iz nepovezanih besed sestavijo pomen, ob 

večkratnem poslušanju govornih vzorcev pa otroci tudi sami začnejo tvoriti 

smiselne celote (Philip, 2017). 

Z učenjem pa povezujemo učenje drugega, tujega, dodatnega jezika. 

Učenje drugega jezika poteka na podoben način kot učenje prvega jezika. 

Pomembno je, da prejete jezikovne vzorce povežemo z dejanji, pri tem pa 

smo pozorni na to, da se osredinimo na celoten sklop, ne le na posamezne 

besede. Pomembno pa je tudi, da slišimo in vidimo jezikovne vzorce čim 

večkrat in dovolj pogosto, da si zapomnimo njihov pomen (Brumen, 2003). 

2. 1.  PSIHOLOŠKI POGLED NA UČENJE PRVEGA (L1) IN DRUGEGA 

(L2) JEZIKA 

BEHAVIORIZEM 
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Behaviorizem je bil razširjen predvsem v 20. stoletju. Behaviorizem 

temelji na prepričanju, da učenje jezika temelji na oblikovanju navad, ki jih 

usvojimo s posnemanjem in ponavljanjem navad, ki jih daje nek model tj. 

učitelj ali starš. V povezavi z učenjem tujega jezika pa behavioristi 

zagovarjajo slušnojezikovno metodo, ki je ponekod prisotna tudi danes. 

Trdijo, da sta posnemanje in vadba temelj usvajanja novega jezika, 

zavračajo pa povezanost s kakršnimikoli miselnimi procesi. Jezikoslovci 

danes dajejo velik pomen vadbi in posnemanju, vendar pa temu ne dajejo 

ključnega pomena, saj ta metoda ne pojasnjuje usvajanja zapletenejših 

slovničnih struktur in leksikalnih zvez (Skela in Dagarin Fojkar, 2009, 

Brewster idr., 2002). 

NATIVIZEM 

Nativizem temelji na mišljenju, da v človeškem umu obstajajo prirojene 

značilnosti. Nativisti zatrjujejo, da otroci jezik pridobijo iz svojega 

govornega okolja. Znotraj učenja jezika je Chomsky razlikoval univerzalno 

slovnico in slovnico posebnih jezikov. Predstavil je mnenje, da imamo vsi 

prirojeno napravo za učenje jezika, ki jo imenujemo univerzalna slovnica. 

Ta slovnica pa malčkom omogoča procesiranje slišanega v tvorbo novih 

smiselnih izrekov. To je bila razlaga za jezikovno ustvarjalnost otrok pri 

usvajanju L1, to teorijo pa so prenesli tudi na učenje L2 (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009 in Skubic, 2004). 

KONSTRUKTIVIZEM 

Konstruktivizem je teorija učenja, pri kateri posamezniki sodelujejo in 

ne le pasivno spremljajo svoje znanje. Znanje gradijo s filtriranjem in 

predelovanjem izkušenj tako, da se te ujemajo z že obstoječim znanjem 

oz. miselnim predstavam o svetu. Posnemanje in učenje na pamet pa pri 

učenju tujih jezikov ne predstavljata večje vloge. Konstruktivisti učence 

obravnavajo kot individualne posameznike, ki imajo edinstvene predstave, 

učne strategije in ti dve dejstvi učenca postavljata v središče poučevalnega 
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sistema. Glavna predstavnika kostruktivizma sta Jean Piaget in Jerome 

Bruner (Skela in Dagarin Fojkar, 2009, Zapisnik 1. seminarja Zgodnje 

poučevanje angleškega jezika po konvergentni pedagogiki, 1996). 

KOGNITIVIZEM 

Kognitivne teorije temeljijo na kognitivni psihologiji, ki se ukvarja z 

mišljenjem in zaznavo. Razvoj jezika je del kognitivnega razvoja. Določene 

miselne strukture se morajo razviti pred zgodnjim razvojem jezika. 

Jezikovno učenje je skozi oči kognitivistov dejaven proces, znotraj 

katerega učenec odkriva jezikovna pravila. S stališča kognitivistov se 

učenje jezika ne razlikuje od učenja drugih spretnosti. Vse vključujejo 

usvajanje in znanje, kar pa zahteva tudi miselni napor in veliko vaje, ki 

vodijo do avtomatizacije. V tem procesu učenja je učenec postavljen v 

središče (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

Jean Piaget je ugotovil, da učenci gradijo svoje lastno znanje, kar 

pomeni, da je učenje konstruktiven proces. Njegova teorija izpostavlja tudi 

pomembno načelo, tj. načelo ujemanja, kar pomeni, da delo učencem ne 

sme biti zastavljeno prelahko, da bi se ti dolgočasili, ali pretežko, da ti ne 

bi začeli zaostajati zaradi nerazumevanja snovi. Otroke je potrebno 

spodbuditi k razmišljanju na višji ravni, tako da jih postavimo pred različne 

preizkušnje. Piagetove ugotovitve doprinesejo tudi učiteljem tujih jezikov, 

saj se bo tako poučevanje tujih jezikov razlikovalo glede na posamezne 

starostne skupine (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

Pomemben del Piagetove teorije pa je tudi otrokova egocentričnost, 

otrok sprva govori sam s seboj, otrok se ne postavlja v položaj sogovorca, 

zanj ni bistvena pomena, ali ga sogovorec posluša, prav tako pa od njega 

ne pričakuje odgovora. Pozneje se egocentrični govor izgubi, zamenja pa 

ga socializirani govor (Skubic, 2004). 

Za Brunerja naj bi bil jezik po besedah Skele in Dagarin Fojkarjeve 

(2009) najpomembnejše orodje za kognitivno rast. V njegovih raziskavah 
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je poudarjena vloga učitelja, saj podpira učenje otrok in ljudi ter jih vodi na 

višje kognitivne ravni. Gre za obliko učenja s pomočjo, kar v razredu poteka 

v obliki podajanja informacij, spodbud, ter namigov, ki jih učitelj poda ob 

pravem času in primerni količini. Bruner je odkril, da učenci učenje 

dojemajo ločeno od svojega življenja. Ta spoznanja govorijo v prid 

personalizaciji oz. pouku, izvedenem na osebno plat posameznika. 

SOCIALNI KONSTRUKTIVIZEM 

Vigotski poudarja sodelovanje med posamezniki in njihovem 

družbenem okolju. Poudarja lastno konstrukcijo znanja in aktivnega 

sodelovanja v procesu učenja. Predstavnik te teorije je Lev Vigotski, ki je 

ugotovil, da je socialna interakcija ključnega pomena za učinkovito učenje. 

Trdil je, da odrasli igrajo ključno vlogo pri otrokovem razvoju in napredku 

(Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

2. 2.  UČENJE TUJEGA/DRUGEGA JEZIKA V OTROŠTVU 

Učenje jezikov v zgodnjem otroštvu naj bi bilo zelo blizu usvajanju 

prvega jezika. Prav tako pa razvoj prvega jezika podpira učenje drugega 

jezika in obratno, saj znanje tujega jezika deluje tudi na poznavanje 

materinščine (Čok, 2008). 

KRITIČNO OBDOBJE 

Kritično obdobje je poimenovanje za obdobje, v katerem se otroci zelo 

učinkovito lahko naučijo tujega jezika, ker še vedno uporabljajo 

mehanizme, ki so jih uporabljali pri učenju maternega jezika. Medtem ko v 

odrasli dobi tega nismo zmožni, saj se učijo na drugačen način. To naj bi 

bila najbolj optimalna faza v človekovem razvoju za učenje jezikov 

(Brumen, 2003, Cameron, 2001). 

Otroci imajo večjo zmožnost usvajanja besed in glasovnih podob 

jezika, ki jo v odrasli dobi izgubimo. Na osnovi tega dejstva je zgrajen 

pojem kritičnega obdobja v učenju jezikov, to je obdobje od drugega leta 
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starosti do pubertete, takrat naj bi učenje potekalo hitrejše in lažje. Konec 

kritičnega obdobja pa zaznamuje izguba plastičnosti možganov, ti pa 

prenehajo tvoriti določene povezave, ki so pomembne za učenje jezika 

(Videmšek, Pišot in Drašler, 2004, Siraj – Blatchford 2000 v Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2009, Pižorn, 2009). 

Pri učenju tujega jezika opozarjajo na kritična obdobja, ki so 

pomembna za učenje posameznih segmentov jezika. Do 6. leta je otrok 

bolj dovzeten za učenje preprostejših struktur, saj lahko ob ustrezni podpori 

razvije tudi ‘’native speaker’’ naglas, česar se kasneje težko nauči. Za 

učenje slovnice in zahtevnejših struktur pa so bolj dovzetni v času 

pubertete, ko imajo že razvito abstraktno mišljenje (Brewster idr., 2002). 

Zgodnje učenje tujega jezika ni nujno prednost, je pa pomembno za 

nadaljnje učenje jezika, saj v povezavi s kvalitetnim učenjem in časom, ki 

ga posvetimo učenju, pozitivno vpliva na motivacijo, samozavest, jezikovno 

nadarjenost in osebnost posameznika. Za uspešno učenje pa potrebujemo 

dobre materiale in usposobljene učitelje, saj v nasprotnem primeru lahko 

pride do odpora učenja tujega jezika. 

2. 2. 1.  ZNAČILNOSTI UČENJA TUJEGA JEZIKA V OTROŠTVU 

Tuji jezik lahko pridobivamo z učenjem ali usvajanjem, ta dva procesa 

pa se med seboj razlikujeta. Učenje poteka zavedno, načrtovano in 

sistematično ter ima določene cilje in vsebino, medtem ko usvajanje poteka 

nezavedno, nenačrtovano in v naravnem okolju (Marjanovič Umek idr., 

2006, str. 138–143). 

Usvajanje drugega jezika že v otroštvu vodi do dvojezičnosti ali 

bilingvizma. Otrok, ki se jezika uči, pa dvojezičnost doseže le ob 

spodbudnem okolju in notranji motivaciji, ni pa nujno, da sploh jo (Lipavic 

Oštir idr., 2010). 

Učenje tujega jezika in usvajanje maternega se razlikujeta predvsem 

po količini in načinu izpostavljenosti ciljnemu jeziku. Učenci so zunaj 
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šolskega okolja precej malo izpostavljeni dotičnemu tujemu jeziku. 

Uporabljajo ga večinoma le znotraj nekaj ur poučevanja na teden. Učenje 

tujega jezika je umeščeno v osnovnošolski in srednješolski predmetnik, 

vendar je število ur precej okrnjeno, saj glede na izpostavljenost eno leto 

učenja tujega jezika ustreza trem tednom učenja materinščine (Skela in 

Dagarin Fojkar, 2009). 

Učenje tujega jezika mlademu zvedavemu človeku prinaša veliko 

novega, odpira mu pogled v drugačnost, dviga samozavest, ko razume tujo 

govorico in se v njej sproščeno igra, poje in pogovarja (Seliškar, 1995). 

Otroci majo naravno sposobnost učenja jezika, saj z oponašanjem 

jezika usvajajo tudi pravila. Nove informacije in znanja sprejemajo skozi 

vsa čutila, pri tem pa jim pomagajo njihove sposobnosti, značaj, interesi in 

izkušnje. Prav tako kot materinščino jezik skušajo dojeti na podlagi 

konteksta. Enako poteka pri učenju tujega jezika, ko razumejo splošen 

pomen, na podlagi tega razumejo tudi ostalo (Dunn, 2008, Čok, 1999). 

Učenje jezika poteka v treh stopnjah (Dunn, 2008): 

1. Tiho obdobje: Dojenček se uči maternega jezika, tako da le posluša 

in gleda ter se odziva z obrazno mimiko in gestami. Podobno poteka tudi 

učenje tujega jezika. Tudi pri učenju tujega jezika najprej nastopi tiho 

obdobje, preden pride do govornega odzivanja. 

2. Začetki govora: Ko je otrok nekaj časa izpostavljen jeziku, si 

zapomni posamezne besede ali ustaljene stavke in jih je zmožen ponoviti. 

3. Tvorjenje jezika: Otroci za prve stavke uporabljajo besede iz 

spomina in besede iz svojega besedišča, šele kasneje tvorijo tudi lastne 

povedi. 

Razlika med učenjem odraslih in otrok 

Kot odrasli imamo jasno vizijo in cilj, zakaj se hočemo naučiti novega 

jezika. Da bi dosegli naš cilj, smo pripravljeni svoj čas vložiti v učenje 

novega jezika, medtem ko otroci še nimajo jasno zastavljenih ciljev, ki bi 
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jih motivirali pri učenju tujega jezika. Brewster idr., 2002 pa izpostavljajo 

tudi ključne razlike pri poučevanju otrok: 

 otroci imajo veliko energije, zato morajo biti aktivnosti pripravljene 

tako, da omogočajo gibanje, 

 učijo se počasneje in tudi hitreje pozabijo, 

 hitro jim postane dolgčas,  

 imajo širok spekter čustvenih potreb, 

 razvijajo pismenost v svojem prvem jeziku, 

 koncentracijo lahko ohranijo zelo dolgo, če jih stvar zanima, 

 hitro jih lahko zmotimo pri učenju, vendar so lahko tudi zelo 

entuziastični, 

 lahko so introvertirani in prezaposleni s svojim svetom.  

2. 2. 2. PREDNOSTI UČENJA TUJEGA JEZIKA V OTROŠTVU 

Brumen (2009, str. 69) navaja nekaj prednosti za učenje tujega jezika 

v zgodnjem obdobju: 

 "prednosti učenja tujega jezika v otroštvu se kažejo zlasti pri 

izgovarjavi, melodiji in ritmu tujega jezika, otrok se zelo približa 

izgovarjavi naravnega govorca ter pridobi jezikovno sposobnost 

naravnega govorca; 

 otroci imajo v 'kritičnem obdobju' (0 do 10 let) zaradi svoje strukture 

možganov (sinapse) sposobnost bolj naravno kot odrasli razviti novi 

(tuji) jezik. V tem obdobju so otroški možgani 'nagnjeni' k 

jezikovnemu razvoju. Moč učenja jezika je pri otroku tolikšna, da je 

vseeno, kateri jezik se uči. Nauči se toliko jezikov, kot jih lahko 

sistematično in redno sliši v svojem okolju; 
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 dvojezični otroci so pri jezikovnih in nejezikovnih inteligenčnih testih 

boljši kot enojezični, imajo tudi boljše rezultate pri standardiziranih 

testih, zlasti pri bralnem razumevanju, maternem jeziku in pri 

matematiki; 

 tujemu jeziku izpostavljeni otroci kažejo visoke jezikovne zmožnosti 

za pridobivanje nadaljnjih (tujih) jezikov, prav tako imajo boljše učne 

rezultate kot najstniki, študenti oziroma odrasli ljudje, četudi tujega 

jezika ne obvladajo popolnoma ali tako kot naravni govorci; 

 tujemu jeziku izpostavljen otrok se hitreje in neprisiljeno nauči brati, 

saj je sposoben brez vizualne podpore prepoznati zvezo med črko 

in glasom. Izpostavljenost tujemu jeziku vsekakor koristi otrokovim 

bralnim sposobnostim, saj ima bolj razvite sposobnosti reševanja 

problemov, kaže boljši kognitivni razvoj, boljše sklepanje in 

divergentno mišljenje, je bolj kreativen; 

 tujemu jeziku izpostavljen otrok ima višjo samopodobo; 

 tujemu jeziku izpostavljeni otroci razvijejo sposobnost 

medkulturnega pluralizma, 

 odprtost in spoštovanje drugih kultur in ljudi, ki so drugačni od njih 

samih; 

 otrokova izpostavljenost tujemu jeziku v otroštvu ne škodi razvoju 

prvega, maternega jezika, temveč spodbuja in poveča otrokove 

sposobnosti učenja prvega jezika. Otroci se veliko naučijo o prvem 

jeziku, zlasti če se učijo jezikovne strukture tujega jezika. Skupno 

besedišče tudi spodbudi učenje novih besed v prvem, maternem 

jeziku." 

Jones in Coffey navajata še nekatere razloge za zgodnje učenje tujega 

jezika (2006, v Pižorn, 2008, str. 203–204): 
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 "za otroke je značilna večja odprtost in dovzetnost za slišanje in 

posnemanje glasov; 

 za mlajše učence je značilna naravna radovednost in zanimanje za 

sodelovanje v novih dejavnostih; 

 otroci lahko že zelo zgodaj začnejo z družbenim in kulturnim 

ozaveščanjem o drugačnosti, saj so še popolnoma nezaznamovani 

in običajno tudi brez predsodkov; 

 otroke označujeta kognitivna priložnost in fiziološka osnova, da 

lahko postanejo zmožni in ustvarjalni jezikovni uporabniki; 

 otroci prinašajo motivacijski vnos k jezikovnemu učenju in tega je 

potrebno negovati; 

 tudi nevrobiološke osnove govorijo v prid mlajšim učencem. Na 

primer, švicarski jezikoslovec Georges Lüdi iz Univerze v Baslu je 

potrdil, da bi naj bila najustreznejša starost za razvoj zgodnje 

dvojezičnosti glede na aktivnost možganov starost treh let; 

 otroci so manj "zaskrbljeni glede napak v jeziku", ni jih sram, če 

naredijo jezikovno napako, saj se bolj kot na jezik osredotočajo na 

vsebino; 

 načeloma imajo otroci več časa kot odrasli in daljše obdobje, da si 

pridobijo ustrezno visoke jezikovne zmožnosti; 

 učenje dodatnih jezikov pomeni pozitiven vpliv na celosten razvoj 

otroka: kognitivni, jezikovni in razvoj pismenosti, pa tudi na čustveni 

in kulturni razvoj otrokove osebnosti." 

2. 2. 3  UČENJE DRUGEGA JEZIKA V ŠOLI 

Zgodnje učenje tujih jezikov je zelo koristno, kar pozitivno vpliva tudi 

na učenčev fleksibilni razvoj, mišljenje, poznavanje maternega jezika, 

učenje drugih tujih jezikov v kasnejšem obdobju in razvoj lastnih strategij 
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učenja. Pouk zgodnjega učenja tujega jezika prispeva k večjezičnosti in 

boljšemu razumevanju medkulturnosti v lastnem okolju in z globalnega 

vidika, hkrati pa pridobijo tudi temelje za vseživljenjsko večjezičnost 

(Lipavic Oštir, 2010 in Program osnovna šola tuji jezik v 2. in 3. razredu. 

Učni načrt, 2013). 

Pri pouku tujega jezika učenci pridobivajo jezikovna in nejezikovna 

znanja, poleg tega pa pridobivajo tudi spretnosti, stališča, vrednote in 

kompetence za vseživljenjsko učenje. Vse to učencem omogoča dejavno, 

uspešno in kritično vključevanje v učenčevo okolje. Splošni cilj učenja 

tujega jezika v osnovni šoli je doseganje celostne zmožnosti za 

medkulturno in medjezikovno komunikacijo. Učenci se usposabljajo za 

vsebinsko in situaciji ustrezno ustno in pisno sporazumevanje v ciljnem 

jeziku ter s tem za možnost vključevanja v vsakdanje življenje in kulturo 

govorcev tega jezika. Cilj je torej, da se učenci na osnovi medjezikovnega 

in medkulturnega sporazumevanja vključujejo v družbo različnih narodov 

(Jazbec idr., 2010). 

1. 2. 3. 1 CILJI UČENJA TUJEGA JEZIKA V PRVEM VIO 

Cilji učenja jezika po Brewster idr. (2002) so v prvi vrsti psihološka 

priprava, jezikovna priprava in kulturna priprava učencev na nadaljnje 

učenje. Primarna skrb učiteljev tujega jezika je ustvarjanje želje po znanju. 

Otrokova izkušnja naj bo prijetna in ne preveč obremenjujoča. Učitelj naj 

ne pričakuje, da bodo učenci sami po sebi prišli v razred z navdušenjem. 

Z dobrimi izkušnjami razvijejo motivacijo za učenje, ne čutijo anksioznosti 

in razvijajo različne strategije učenja. Razvija se tudi zavedanje jezika, in 

sicer jezikovno, kognitivno, socialno in kulturno zavedanje. Razvijejo tudi 

zavedanje učenja in krepijo razumevanje, zakaj in kako se učijo drugega 

jezika, opažanje, opazovanje, analiziranje, primerjavo, posploševanje, 

konceptualiziranje … Vse naštete komponente pripomorejo tudi k 

sposobnosti in znanju, ki sta potrebna za komunikacijo v tujem jeziku. 

Jezikovna priprava je priprava otrok na zmožnost komuniciranja in razvijati 
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komunikacijske kompetence. Cilj te priprave je, da se učenci naučijo 

uporabljati jezik. Učenci usvajajo vse štiri jezikovne zmožnosti s petjem 

pesmi, govorom, rimam, frazami, dialogi … Kulturna priprava, ki otroke uči 

medkulturnega zavedanje, jih uči spoštljivega odnosa do drugih jezikov, 

govorcev in njihove kulture.  

Glavna cilja učenja tujega jezika v osnovni šoli sta receptivna in 

produktivna zmožnost komuniciranja. Učenci naj bi razumeli izjave in 

besedila v tujem jeziku in se v njem tudi sporazumevali v določenih 

življenjskih situacijah. Zmožnost razumevanja in govornega sporočanja, ki 

se prične usvajati v prvem triletju, pa naj bi pospešila proces 

opismenjevanja, s katerim se po učnem načrtu prične v 2. vzgojno 

izobraževalnem obdobju, v nadaljevanju VIO. 

Jezikovni pouk v 1. VIO je torej osredinjen na razumevanje in 

posredovanje določenih vsebin v tujem jeziku. Zato je vključevanje ciljnega 

jezika v nejezikovne predmete pouka v šoli smiselno uvajati. 

Splošni cilji učenja tujega jezika v 1. VIO so: 

 senzibilizacija za tuji in posledično tudi prvi jezik,  

 doseganje dobrih rezultatov, zlasti na področju razvijanja otrokovih 

receptivnih, receptivno-produktivnih in tudi produktivnih zmožnosti, 

 posredovanje in razvoj zmožnosti za vseživljenjsko učenje, v prvi 

vrsti jezikov, 

 oblikovanje posameznikove ali družbene večjezičnosti in dvig 

jezikovne zavesti v ožjem pomenu (npr. v družini, v razredu) in v 

širšem pomenu (npr. dvojezično področje). 

Angleščina je svetovni jezik, zato se bodo z njo otroci srečali že pred 

vstopom v šolo, v različnih videih, filmih, reklamnih panojih ... Prav zaradi 

tega, ker se učenci z angleščino srečujejo v veliko večji meri kot z drugimi 
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jeziki, ta od učitelja zahteva prilagojene pristope in metode dela (Skela in 

Dagarin Fojkar, 2009). 

Učitelji se poslužujejo različnih pristopov za poučevanje tujega jezika v 

1. VIO. V nadaljevanju je predstavljenih 6 najpogostejših v osnovni šoli 

(Brewster idr., 2002): 

‘’AUDIO-LINGUAL’’: Zasnovana na strukturalizmu in behaviorizmu - 

vsebujeta ponavljanje novega jezika. Četudi zgleda zastarel, je ponekod 

še zelo aktiven. Ta pristop ima velik poudarek na pomnjenju, ponavljanju 

in vajah. Učenci si zapomnijo pomembne dele jezika. Ne spodbuja učencev 

k razmišljanju in samostojni uporabi jezika, posledično se učenci lahko 

začnejo dolgočasiti, saj je zelo predvidljiv, hkrati pa lahko izvedljiv za 

učitelje. 

‘’TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE)’’: Zelo razširjena oblika 

poučevanja, saj razvija slušne sposobnosti, predstavlja/približuje nov jezik 

vizualno, v kontekstu in omogoča aktivnosti, premikanje in ne spodbuja k 

prisilnemu govorjenju. Oblika so tudi TPR pesmi, rime in zgodbice.  

‘’THE COMMUNICATIVE APPROACH’’: Ta pristop temelji na odzivu 

učencev, ki s tem pokažejo, da so se nečesa naučili. Učenci rišejo, igrajo, 

poslušajo, govorijo, berejo ali pišejo v skladu s konceptom in v okviru v 

naprej pripravljenega jezika. Pogosto se uporabljajo interaktivne aktivnosti, 

kot so ankete in intervjuji, različne kreativne aktivnosti (izdelovanje mask, 

voščilnic …) ali reševanje problemov (prepoznavanje, razvrščanje, 

povezovanje …). Poudarja predvsem tekočnost v komunikaciji, ne pa tudi 

slovnice. 

‘’TASK BASED APPROACH’’: Poudarja tako tekočnost kot znanje 

slovnice, pravilnost in tekočnost sta v ravnovesju ter spodbuja avtentičen 

odziv (govor in pisanje). Učenci delajo predstavitve, načrtujejo te 

predstavitve, po koncu pa analizirajo pravilnost jezika. Ta pristop ima tri 

faze; pre-task preparation (pregled novega besedišča in možnih 
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postopkov), task (učenci v parih izvajajo nalogo, ki jo na koncu predstavijo 

ostalim), language focus (iskanje, prepoznavanje in razvrščanje pogosto 

uporabljenih besed in fraz, urjenje jezika, dopolnjevanje osebnega 

slovarja).  

Naloge lahko vsebujejo snemanje, igranje, pisanje, izdelovanje iger, 

kvize, ilustracije, ankete … pomembno je le, da učenci vedo, kakšen jezik 

je potrebno uporabiti. S tem, ko učenci počnejo tisto, kar jih zanima, 

pridobivajo besedišče, ki ga bodo potrebovali, in razumejo, v kakšnem 

kontekstu ga lahko uporabijo. Ravno tako pa je motivacija večja in si tako 

jezik tudi hitreje in bolj zapomnijo.  

‘’STORY BASED APPROACH’’: Zgodbe združujejo velik del slovnice 

in zavedanja sveta okoli nas. Vedno več ljudi se odloča za tak pristop, 

raziskave kažejo dobre rezultate uporabe tega pristopa. Zgodbe vključuje 

tudi večina sodobnih učbenikov, saj se z njimi dobro razvija jezik.  

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: Medpredmetno povezovanje 

temelji na celostnem učenju in poučevanju. Uresničuje se tako na ravni 

vsebin kot tudi na ravni procesnih znanj in na konceptualni ravni. Tak 

pristop je značilen za različne modele CLIL (angl. Content and Language 

Integrated Learning). 

2. 2. 3. 2 INTEGRACIJA 

Integracija je povezovanje posameznik enot, delov v večjo celoto, 

združevanje (SSKJ, 1995, str. 305). 

Na pedagoškem področju se je vsebinsko in jezikovno integrirano 

učenje začelo uporabljati v Evropi leta 1990 v skupini strokovnjakov 

različnih področij, vključno z izobraževalnim kadrom, raziskovalci in praktiki 

(Brumen, 2003). 

Integriran pouk smo pri nas opredelili kot povezanost posameznih 

področij oziroma predmetov, ki se povezujejo v smiselno celoto. Pri tej 
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obliki se področja povezujejo na podlagi teme ali ciljev. Ta oblika 

poučevanja zahteva smiselno načrtovanje in organizacijo izvedbe vodenih 

dejavnost, hkrati pa povečuje notranjo motivacijo otrok (Hodnik Čadež in 

Filipčič, 2005). 

Integriran pristop je metoda dela, kjer se tuji jezik zasidra v druga 

področja. Metoda je podobna jezikovni kopeli in metodi CLIL (Dagarin 

Fojkar, 2009). 

Integriran pouk je vključevanje tujega jezika v sedajšnji pouk, kar 

pomeni, da se vsebinsko povezuje z drugimi predmeti, vendar ima učenje 

jezika ključno vlogo (Jazbec, Lipavic Oštir, Pižorn, Dagarin Fojkar, Pevec 

Semec in Šečerov, 2010). 

Integracija je po besedah Jazbec in Lipavic Oštir (2009) didaktično 

metodični pristop učenja jezika, pri katerem se otrokom jezik približa tak, 

da ga pogosto uporabljajo v naravnih situacijah. Tuji jezik je del 

vsakodnevnih dejavnosti in rutine, kar pomeni, da je tesno vezan tudi na 

vsebino, zato učenci ne ločijo učenja jezika od nejezikovnih vsebin. Poleg 

naštetega pa dopolnjuje tudi materni jezik. Poznamo dve obliki 

integriranega pristopa: mehki in trdi (Dagarin Fojkar, 2009). 

Integracija tujega jezika v spoznavanje okolja je z vidika učenja tujega 

jezika spontana, saj cilji pri obeh predmetih izhajajo iz človeka in njegovega 

okolja. Temeljna cilja predmeta sta razumevanje okolja in razvijanje 

spoznavnega področja, ki se uresničujeta z aktivnim spoznavanjem okolja 

(Program osnovna šola, Tuji jezik v 2. in 3. razredu. Učni načrt, 2013). 
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Slika 1: Predlagane vsebine iz predmeta spoznavanje okolja (Program osnovna šola, Tuji jezik v 2. 
in 3. razredu. Učni načrt, 2013, str.10). 

2. 3. KONVERGENTNA PEDAGOGIKA 

Začetki konvergentne pedagogike v Sloveniji segajo v leto 1987, s 

prvim predavanjem na temo nove metode opismenjevanja otrok. 
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Predavanje je potekalo pod vodstvom dr. Michaela Wambacha in mag. 

Božene Wambach, ki sta strokovnjaka za konvergentno pedagogiko v 

svetu in začetnika te prakse pri nas (Pevec Semec, 2009). Zakonca 

Wambach sta študij zaključila na zagrebški univerzi in se v svetu 

predstavljata kot lingvista in fonetika Petra Guberine. Metodiko 

konvergentne pedagogike razvijata že od leta 1971. Konvergentna 

pedagogika je zgradila temelje na načelih metodologije avdio vizualne 

SGAV in verbo-tonske teorije. Izpopolnjena je z akcijskim raziskovanjem v 

Belgiji, na Maliju in večinski del tudi v Sloveniji (Wambach, 2009). 

V letu 1989 je bil organizirano izobraževanje za udeležence začetnega 

projekta, ki je potekalo od leta 1991- 1995 v sodelovanju z Ministrstvom za 

šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo in CIAVER centrom iz Belgije. V 

projekt je bilo vključenih devet slovenskih osnovnih šol. Med leti 1995–

1999 pa je potekal še drugi del raziskave na predmetni stopnji treh 

osnovnih šol (Pevec Semec, 2009). 

Pedagogiko sta zakonca Wambach razvijala z dolgimi leti prakse 

učenja jezikov na različnih stopnjah, z udeleženci iz različnih okolij in z 

različnimi maternimi jeziki ter izvajalci izobraževanj za različne profile 

učiteljev. Pedagogika je bila še posebno dobro sprejeta v fankfonskem 

svetu in Afriki. Za ta korak je Michael Wambach prejel tudi Unescovo 

priznanje za razvijanje šolskih sistemov in uvajanje sodobne pedagoške 

prakse (Pevec Semec, 2009). 

Mihael Wambach poudarja pomen zgodnjega učenja, ki traja približno 

do 10. leta, saj v tem času otrokovi možganski hemisferi delujeta v smeri 

učenja. V tem obdobju naj bi bil poudarek na strategijah učenja in ne 

vsebinah. Kar pa od odraslega oz. učitelja zahteva nov pristop in veliko 

dela na sebi. S poudarkom na estetiki bi lahko dvignili kvaliteto dela in 

učenja tudi na ostalih področjih. Zelo pomemben dejavnik pri učenju pa je 

tudi okolje. Le v dobrem okolju, s pozitivno energijo in dobro posredovanimi 
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vsebinami učenci lahko izkoristijo največ svojih potencialov (Zapisnik 

seminarja Multikulturni izobraževanje in strategije poučevanja, 2005).  

Besedna zveza konvergentna pedagogika označuje povezovanje 

različnih vsebin, znanj in predmetov v neko novo harmonično celoto in s 

tem divergentno učenje (Zapisnik 9. seminarja Zgodnejše učenje tujega 

jezika po konvergentni pedagogiki, 1999). V konvergentni pedagogiki so 

uporabljene iste metode za poučevanje vseh predmetov. Dosedanja 

praksa kaže na to, da šola učencu posreduje vsebine, po konvergentni 

pedagogiki pa pri učencih razvija in spodbuja kognitivne strategije in jim s 

tem omogoča kreativno učenje (Wambach, 1996). 

Splošni cilji konvergentne pedagogike so socializacija otrok in graditev 

govornega in pisnega jezika. Konvergentna pedagogika spodbuja celovito 

koherentno zgradbo vseh vedenj z različnih področij. Ta proces pa je 

možen le v okviru projektnega izvajanja pouka. Glavno metodološko 

načelo konvergentne pedagogike je načelo globalnosti, uspeha, harmonije 

in ravnotežja. To pa je ključnega pomena za uspeh v razredu. Kjer se 

uporablja konvergentna pedagogika, pa je izpostavljena tudi povezanost 

učiteljev, prilagojen urnik in učilnice ter komunikacija tako med učitelji 

znotraj skupine kot tudi med učitelji in učenci (Wambach, 1999). 

Konvergentna pedagogika po Pevec Samec (2009) zagovarja temeljna 

metodološka načela pri poučevanju vseh predmetov in pri otrocih razvija 

sposobnost poslušanja in odprtosti, poznavanje sebe in drugih, razvijanje 

intuicije in ustvarjalnosti, občutljivost na intonacijo in ritem, sposobnost 

globalne percepcije, sposobnost predvidevanja in postavljanja hipotez in 

sposobnost prilagajanja novim okoliščinam in socialnim vlogam, ki jih bo 

otrok sprejemal v življenju. 

Konvergentna pedagogika izhaja iz spoznanj sodobne psihologije, 

pedagogike, antropologije in biologije ter stremi k cilju pomagati otroku, da 

vzpostavlja strategije organizacije in globalnega znanja. Učenje je 

metodološko povezano, spodbuja grajenje strategij zaznavanja in 
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strukturiranja informacij iz okolja ter spodbuja kreativnost. To je pomembno 

predvsem pri učenju jezika, saj otroci slišane ponovitve strukturirajo v novo 

celoto (Pevec Semec, 2009, Skela, Dagarin Fojkar, 2009). 

Teorija konstruktivizma je opisana že v samem začetku magistrskega 

dela.  

Po Wambach (1999) konstruktivizem poudarja, da je obdelava 

sprejetih podatkov bolj pomembna od samega pomnjenja vsebin. Znanja 

ne določajo vsebine, temveč strategije, ki jih učenec uporablja pri 

usvajanju. Konstruktivizem učenca postavlja v središče učenja, kar 

pomeni, da se znanja ne prenašajo, temveč se na podlagi osvojenih 

strategij učenja gradijo. 

Pouk od učitelja zahteva, da svoje znanje prenaša na učence, 

pravzaprav pa lahko ugotovimo, da ne gre za prenašanje znanja, temveč 

le za prenos informacij. Zato kognitivizem v učenju predstavlja osnovo za 

graditev kognitivne strukture (prav tam). 

Piaget (1972) je analiziral proces pridobivanja znanja in grajenja 

inteligence. Graditev znanja je posledica biološke strukture, preko katere 

organizem asimilira informacije iz okolja in jih filtrira, ponovno tolmači in 

asimilira. Na ta način se znanje asimilira v že obstoječe sheme in se gradijo 

v etapah ravnovesja in motenj, ki povzročajo kognitivne konflikte med že 

znanim in novim znanjem. 

Po Wambach (2009) so za konvergentno pedagogiko pomembni 4 

temeljni dejavniki: 

LASTNA IZKUŠNJA 

Vsako učenje se začne in konča z delom, v nekaj verjamemo in se 

naučimo šele, ko to poskusimo. 

PREDZNANJE 
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Otroci razumejo tisto, kar v določenem trenutku delajo. V procesu 

učenja ima velik vpliv tudi analiza dela, saj se s tem otrok nauči. Na tej točki 

je pomembno razlikovati tudi pravo učenje od dresure, ki poteka brez 

sodelovanja učenca. Za nastanek avtomatizma je potrebno ponavljanje 

istih gibov ali besedila, rezultati pa so na videz hitri, a se naučena snov tudi 

hitro pozabi. Pravega usvajanja znanja ni brez razumevanja in 

dograjevanja ter prenosa na nove situacije. Učenje je učinkovito, ko 

izkustva, pridobljena na različne načine, lahko med seboj povezujemo. 

KOGNITIVNI DEJAVNIK 

Ta dejavnik označuje proces, s pomočjo katerega otrok usvaja 

informacije o svojem okolju, da bi zgradil svoje dojemanje, miselne 

koncepte presojanje, jezik odločitve in vedenje. 

ČUSTVENO-MOTIVACIJSKI DEJAVNIK 

Ta motivacija nastaja v pristnih okoliščinah in neposrednem stiku s 

predmeti, kraji in vsebinami. 

Konvergentna ima po Wambach (1996) štiri pomembna načela, ki 

otroku ne omogočajo zgolj suhoparnega učenja, temveč aktivno 

sodelovanje v procesu. 

Načela konvergentne pedagogike po Wambach (2009) so: 

NAČELO UČENJA IN POUČEVANJA 

To načelo predpostavlja, da mora biti otrok aktivno vključen v proces, 

spodbuditi ga moramo k sodelovanju, podajanju idej, spodbud in mu 

dovoliti, da se sooči s težavami, ki jih kasneje tudi rešuje. Otroke je 

potrebno vključiti tudi v sooblikovanje pravil. Učitelj pa mora zagotoviti 

spodbudno učno okolje, motivirati, priskrbeti material in se premišljeno 

pridružiti dejavnosti. Pri načelu učenja in poučevanja pa so pomembni še 

štirje dejavniki, to so lastna izkušnja, predznanje, kognitivni dejavnik in 

čustveno-motivacijski dejavnik. 
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NAČELO USPEHA PRI UČENJU 

Učitelj v razredu prilagaja in organizira delo glede na ritem posameznih 

otrok. Diferencialna pedagogika, individualiziran pouk in projektna 

pedagogika so glavna vodila do uspeha. 

Učitelj se mora zavedati različnosti otrok, različna pa so tudi njihova 

predznanja in kognitivne sposobnosti. Zato mora učitelj otroke dobro 

poznati in upoštevati njihovo individualnost. 

NAČELO GLOBALNOSTI 

Pod pojmom načelo globalnosti razumemo vse besedne in nebesedne 

komunikacije, kot so telesni izraz ob glasbi, jezikovna kopel, dramatizacija, 

igra vlog, oblikovanje besednega in pisnega besedila ter funkcionalno 

branje in pisanje. Te dejavnosti pa spodbujajo razvoj komunikacijske in 

jezikovne kompetentnosti. Postopki, ki vodijo do usvajanja jezika, pa so 

sprva globalni.  

NAČELO HARMONIJE IN RAVNOTEŽJA 

Za uresničitev pedagoških principov je potrebno znanje jezika, ki 

učitelja in učenca osvobodi strahu in omogoča svoboden razvoj 

(Wambach, 1996). 

Z Izrazom telesa ob glasbi (v nadaljevanju ITG) se otrok sprosti in je 

še vedno v interakciji z ostalimi otroki in učiteljem. S tem se osvobodi strahu 

in se lahko svobodno razvija. To pa pomaga pri prehajanju med fazami 

predvsem pri učenju jezika. 

2. 3. 1 UČENJE JEZIKA V KONVERGENTNI PEDAGOGIKI 

V današnjem šolskem sistemu v šolo vstopajo otroci, ki so stari šest 

let. Ti niso pripravljeni na pouk, ki ga ponuja tradicionalna pedagogika. Zato 

moramo otroku dati možnost za razvoj socializacije, orientacije in 

komunikacije. To pa v konvergentni pedagogiki dosežemo z  osvobajanjem 

govora ter tvorjenjem in strukturiranjem jezika (Wambach, 1996). 
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Otroci imajo omejeno željo za komunikacijo in nerazvit smisel za 

socializacijo. Pomembno je, da te dejavnike razvijemo v prvih letih šolanja 

in na ta način omogočimo, da se je otrok sposoben orientirati na sebi in 

predmetih, ki ga obdajajo. V konvergentni pedagogiki z dramatizacijo, 

izražanjem ob glasbi, igro vlog in jezikovno kopeljo otroci razvijajo 

konstrukcijo lastnega jaza, organizacijo pojavov in predmetov ter 

socializacijo. Ključnega pomena je stopnja socializacije in resnične 

komunikacije. Sposobnost komuniciranja je potrebno razvijati pri vseh 

aktivnostih maternega jezika, ki vključujejo obvladovanje telesa in govora, 

socializacijo, domišljijo, simboliko, sposobnost predvidevanja in razvijanja 

samostojnosti (prav tam). 

2. 3. 2. OSVOBAJANJE GOVORA 

2. 3. 2. 1. IZRAZ TELESA OB GLASBI 

ITG je po besedah zakoncev Wambach osnovna dejavnost 

osvobajanja in grajenja osebnosti. Gre za gibanje ob glasbi oz. po ritmu 

tamburina ali bobna. Ta dejavnost združuje dejavnost in misel ter telo in 

duha. ITG spodbuja več čutil hkrati in s tem omogoča spoznavanje samega 

sebe, sveta okoli nas in posledično razvoj abstraktnega mišljenja. Vloga 

glasbe pri tem omogoča sproščanje, povečuje občutljivost na zunanje 

dražljaje in spodbuja razvoj novih asociacij. Glavni dejavniki za 

pospeševanje dejavnosti možganov in nastajanje novih struktur so prav 

glasba, miselne slike, telesni ritmi in dihanje oz. sproščanje. Ker pri tem 

aktiviramo več čutil hkrati, te vaje razvijajo mentalne slike in hkrati tudi 

inteligenco, saj poleg razvoja čutil v dobesednem smislu razvijamo tudi v 

simboličnem (čut za presojanje in pravilno ravnanje, razvoj intuicije) 

(Wambach, 1996). 

Razvoj otrokovega telesa je odvisen od otrokovega mentalnega in 

čustvenega razvoja. Otrok v času svojega telesnega razvoja prične tudi z 

razvojem odnosa z okolico, začne se zavedati tudi samega sebe. ITG 
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dejavnost spodbuja razvoj otrokove lastne sheme in s tem vzpostavi 

uravnoteženo reševanje konfliktov med njegovim jazom in zunanjim 

svetom. 

ITG elementi po Pevec Semec (2009): 

 RITEM 

Otroku moramo omogočiti spoznavanje različnih ritmov. Prvi ritmi, s 

katerimi se sreča otrok, so biološki. To so ritmi, ki so otroku blizu; ritem 

slovenskega jezika, vsakdanjega življenja, ritem bitja srca … Ko se otrok 

zaveda bioloških ritmov, mu lahko ponudimo tudi specifične, saj na ta način 

prepozna razliko in gradi naprej. Specifični pa so vsi drugi ritmi, ki so otroku 

neznani. Usvajanje ritmov gre od bioloških/funkcijskih preko splošnih 

fonetičnih do specifičnih fonetičnih ritmov določenega jezika. Otroci imajo 

veliko hitrejši ritem kot odrasli, zato se potrebno prilagajanje odraslega 

otroku. Otroke je potrebno ves čas opazovati, spremljati in se jim 

prilagajati. 

Z usvajanjem različnih ritmov otrok pridobi tudi časovni občutek, kar 

lahko prenese tudi v druge dejavnosti, npr. igro vlog. 

 GIB 

Z vajami izraza telesa ob glasbi otroke soočimo s kratkimi in močnimi 

gibi, srednjimi gibi in dolgimi gibi. Kratki močni gibi so čustveni, izvedeni so 

s celim telesom, čuti se energija celega telesa.Srednji gibi so kulturni. Ta 

gib je izveden s 3–4 deli telesa, s poudarkom na spodnjem delu telesa. 

Dolgi gibi pa so predvsem estetski, spremlja jih globoko dihanje, pomembni 

so za pomiritev in izražajo neko doživljanje.Izvedba vseh treh oblik 

kontroliranih gibov otroku omogoča predispozicijo za popolno 

komunikacijo. 

Mimika obraza, s katero poleg celotnega telesa izražajo svoja čustva. 

Izražanje čustev preko lastnega telesa in zavedanje celotnega procesa 

otroku omogoča boljšo komunikacijo in jim pomaga v novih čustvenih 
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situacijah ter ko se vživljajo v vlogo nekoga drugega, npr. pri igri vlog, 

poročanju ... 

Nivoji – otrok svet okoli sebe dojema iz različnih perspektiv. Dojemanje 

prostora se razlikuje glede na posamezni nivo. V različnih nivojih je otrok v 

različnem položaju, ta pa mu omogoča izvedbo različnih gibov. Nivoji 

omogočajo predvsem ozaveščanje o različnih položajih in dojemanje sveta 

okoli sebe iz različnih perspektiv. V konvergentni pedagogiki poznamo nizki 

nivo, ko je otrok v ležečem položaju, srednji, ko se ta nahaja čepe ali kleče, 

in visoki položaj, pri katerem otrok stoji. 

 PROSTOR 

Z vajami za prostor otroci pridobijo občutek za orientacijo in 

organizacijo v prostoru. Prilagoditve na različne prostore so posredno 

prilagoditve na življenje. Tudi prostor mora biti za učence primeren, 

premajhen prostor v njih lahko sproža agresijo, medtem ko se v prevelikem 

lahko počutijo izgubljene. Dejavnosti za krepitev tega področja se začnejo 

s postavitvijo po celem razredu, z gibanjem otrok prosto ali ob spremljavi 

glasbe ali bobna. Otroci pri srečanjih lahko komunicirajo samo z mimiko in 

pogledom. Ko otroci usvojijo prostor s telesom, se izognejo tudi trkom s 

sošolci.  

V naslednji stopnji učitelj otroke pobira po prostoru in oblikovano kačo 

vodi po točno določeni poti po prostoru. Najprej po širini, nadaljuje z 

dolžino, nazadnje pa še po diagonali. Otrok s tem postopkom pridobi sliko 

o prostoru. 

Zadnje stopnja poteka v krogu, kjer je otrokov prostor najbolj omejen. 

V tej formaciji je izvajanje vaje na različnih stopnjah, s katerimi otrok 

spoznava pojme naprej-nazaj, levo-desno, blizu-daleč, hkrati pa se uči tudi 

socialnih veščin. Dejavnost lahko izvedemo tudi z več rogi, ki med seboj 

komunicirajo. 
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Ko prostor usvojijo v tridimenzionalni sliki, to prenesejo tudi na 

dvodimenzionalno, in sicer na list papirja, najprej z risanjem, kasneje pa je 

to pomembno tudi za uspešno branje in pisanje otrok. Otroci, ki se ne 

znajdejo dobro v prostoru, imajo navadno tudi druge težave (učne, 

psihične) (Pevec Semec, 2009 in Zapisnik 1. seminarja Učenje tujega 

jezika po konvergentni pedagogiki, 1996). 

 

DEJAVNOSTI ITG 

Dejavnosti itg potekajo v treh stopnjah. Otroci morajo usvojiti prvo 

stopnjo, da lahko preidejo na naslednjo. ITG dejavnost se vedno prične ob 

spremljavi glasbe ali bobna. Za telesni izraz ob glasbi je priporočeno 

uporabiti modernejšo glasbo, saj bo ta za učence bolj zanimiva in 

motivirajoča. Preko telesnega izraza ob glasbi otrok pridobi občutek za 

akcent, ritem, melodijo in intonacijo, angleški jezik pa mu da novo vizijo, 

novo sliko, nov občutek za prostor in drugačen način poslušanja in 

poročanja. 

Na prvi stopnji se otroci razporedijo po prostoru in se gibljejo na 

različne načine po ritmu glasbe ali bobna. Z vajo vrtenja okoli svoje osi se 

otroci porazporedijo po prostoru. Ozaveščajo svoje telo v prostoru (položaj 

telesa v prostoru, kdo je blizu, kdo je na levi in na desni strani). Ko otroci 

začutijo, da obvladajo gibanje na mestu in začutijo ritem, se pomaknejo v 

prostor. Pri tem neverbalno, z mimiko, pogledom ali dotikom komunicirajo 

z vrstniki in skupaj z drugimi doživljajo svoje telo v prostoru. Ko otroci 

usvojijo gibanje po prostoru, se med seboj ne zaletavajo. 
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Slika 2: Gibanje na mestu 

 

Slika 3: Gibanje po prostoru. 
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Slika 4: ''Prečesavanje'' prostora ali pobiranje 

 

Naslednja stopnja pa je prečesavanje prostora. Vzgojitelj kot vodja te 

dejavnosti otroke pobira po razredu, ti pa se postavijo v formacijo kače in 

mu sledijo. Vzgojitelj kačo vodi po določeni poti. Najprej po širini, nato po 

dolžini, nazadnje pa še po diagonali. S to stopnjo dejavnosti otrok pridobi 

prostorsko sliko 

 

 

Slika 5: Prečesavanje prostora po širini. 
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Slika 6: Prečesavanje prostora po dolžini. 

 

Slika 7:Prečesavanje prostora po diagonali 

 

Zadnja stopnja ITG dejavnosti pa se odvija v krogu, kjer je prostor 

otroka omejen. Dejavnost se prične z gibi na vseh nivojih, tako otrok 

spozna pojme, v tem primeru v angleščini in, out, left, right, up, down … 

Zadnja faza pa se zaključi s sintezo v dveh krogih (glas in ritem v 

harmoniji). V primeru integracije vsaka učiteljica vodi svoj krog in ga 

usmerja. 
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Slika 8: Gibanje iz kroga 

 

Slika 9: Gibanje v prostor 
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Slika 10: Gibanje v levo 

 

Slika 11: Gibanje v desno 
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Slika 12: Sinteza dejavnosti v dveh krogih 

 

2. 3. 2. 2. JEZIKOVNA KOPEL 

Z vstopom v šolo otrok posluša in uporablja jezik, ki ga sčasoma 

prilagaja okoliščinam. Otrokov govor je odvisen od govora ljudi okrog 

njega, predvsem od učitelja. Če učitelj uporablja nebesedne spremljevalce 

govora, bo otrok veliko lažje razumel sporočilo in mu bo olajšan tudi prehod 

na ustno in kasneje tudi pisno tvorjenje besedila (Wambach, 1996). 

Nedavno razvit pristop učenja tujega jezika je imenovan program 

jezikovne kopeli, ki so ga začeli uvajati v Montrealu leta 1965. Ta pa temelji 

na otrokovi sposobnosti naravnega usvajanja jezika. Podobno kot pri 

usvajanju maternega jezika. 

Dandanes je zelo razširjena oblika poučevanja dodatnih jezikov na 

zgodnji stopnji.  
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Po Pižorn (2008) obstaja več različnih oblik tega modela, vsem pa je 

skupno: 

 učni jezik ni učenčev prvi jezik, 

 učenci se ne učijo le jezika, temveč se učijo tudi druge pomembne 

vsebine skozi ta proces učenja, 

 učitelj je tekoči govorec ciljnega jezika, 

 učitelj uporablja ciljni jezik v največji možni meri in s tem omogoča 

največjo možno mero izpostavljenosti in vnosa jezika ter na ta način 

učinkovito učenje in razvoj sporazumevalnih zmožnosti, 

 učitelj otrok ne sili v uporabo ciljnega jezika, temveč dovoli uporabo 

maternega jezika, če se učenci tako boljše počutijo, 

 učenci ciljni jezik uporabljajo najprej skozi pesmi in igre ter fraze, 

kasneje pa oblikujejo spontane sklope besed v ciljnem jeziku. 

Modeli pa se razlikujejo tudi glede na izpostavljenost ciljnemu jeziku, 

tj. na popolno ali delno kopel in glede na začetek učenja dodatnega jezika, 

tj. zgodnje, z zakasnitvijo in pozno. Zgodnji modeli se navadno začnejo že 

pred pričetkom šolanja ali v prvih letih vstopa v šolo. Zakasnitvena oblika 

se začne v obdobju med 9. in 10. letom starosti, pozne jezikovne kopeli pa 

se nanašajo na obdobje po 11. letu starosti in v zadnjem času vključuje 

tudi obliko učenja v odrasli dobi. Prav zato je zmotno to obliko poučevanja 

povezovati zgolj z zgodnjim poučevanjem jezikov. Za to obliko učenja je 

značilen celosten pristop. Večkrat je poimenovano tudi kot celostno učenje 

ali integriran pouk dodatnih jezikov. 

M. Brumen (2009) poudarja, da je potrebno spodbujati učenje tujega 

jezika v otroštvu, v obliki jezikovne kopeli. Učenci pa naj v tujem jeziku 

poslušajo in usvajajo tekom različnih vsebin. Učitelj pa naj integrira pouk 

tudi med ostale vsakdanje dejavnosti in v različne predmete. 
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Program jezikovne kopeli pa zahteva kakovostne učitelje tujega jezika 

in zelo dobro podkovane učitelje, primerna učna gradiva ter pregleden in 

razumljiv učni načrt. To pa je podlaga za raznolike učne aktivnosti in 

strategije. Naloga učitelja je, da v svoje delo vključi vsa čutila, različne igre, 

ciljni jezik pa uporablja predvsem za slušne aktivnosti. Učitelji naj bi skozi 

raznovrstne pristope nazorno oz. doživljajsko simulirali, demonstrirali 

vsebino in hkrati tudi kontrolirali razumevanje ciljnega jezika. To je zelo 

pomembno predvsem v prvih letih, preden učenci dosežejo raven 

produkcije ciljnega jezika. Čeprav učenci večkrat uporabljajo prvi jezik, naj 

učitelj v svojem pouku v smiselnem kontekstu uporablja ciljni jezik, pri tem 

pa ne poudarja norm jezika. V tem pristopu gre predvsem za učenje 

vsebine, ob njej pa tudi učenje jezika (Brumen, 2003). 

V prvih letih učenja so otroci deležni tako imenovane »jezikovne 

kopeli«, kar že samo ime nakazuje pomen besede. Čim več naj bo otrok 

izpostavljen drugemu ali tujemu jeziku in najprimernejše za to so gotovo 

vsakdanje fraze, izštevanke, pesmi, pravljice in zgodbe, tudi igra. 

Velikokrat jih ponavljamo in vedno znova se k njim vračamo v različnih 

oblikah: govorno, ob sliki in v gibu. Otroci doživljajo pomen besed in ne le 

slišijo ali vidijo. Doživljajo jih skozi glasbo, besedo, gib in sliko (Wambach, 

1999 in Zapisnik seminarja zgodnejšega učenja angleškega jezika po 

konvergentni pedagogiki, 1997). 

2. 3. 2. 3. PRAVLJICA V KONVERGENTNI PEDAGOGIKI 

Wambach (1996) trdi, da je najpomembnejša dejavnost jezikovna 

kopeli pravljica z ugodnim čustvenim ozračjem, saj prikazujejo univerzalne 

težave ljudi. Pravljice preidejo neposredno v otrokovo podzavest ter ga s 

svojo vsebino uči, da so težave neizogibne, nekatere preizkušnje 

nepravične, a se da premagati vse ovire (Wambach, 1999). 

Otroci se med poslušanjem pravljice identificirajo s pravljičnimi junaki 

in na ta način sproščajo predstave, ki jih imajo v sebi. Čustvena situacija 
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pa jim omogoča, da individualno ponotranjijo pravljico. Srečni konci otroka 

izpolnijo s srečo, veseljem in zadovoljstvom. S poslušanjem različnih 

pravljic pa otrok postopoma usvaja tudi različne strukture besedila, ki so 

temelj za nadaljnje koncepcije branja in pisanja (Wambach, 1996 in 

Zapisnik seminarja Zgodnje učenje tujega jezika po konvergentni 

pedagogiki, 1997). 

Jezikovna kopel je pomemben dejavnik v konvergentni pedagogiki, kjer 

z besedami, ki jih uporabljajo pri itg, pripovedovanju pravljic in dialogu, 

osvobajamo jezik in učimo razumevanja (Zapisnik seminarja Zgodnje 

učenje tujega jezika po konvergentni pedagogiki, 1997). 

Wambach meni, da pravljice ni priporočljivo pripovedovati v 

telovadnici, saj je prostor prevelik in je težko ustvariti pravo atmosfero. Pred 

pripovedovanjem je pomembno, da pripravimo prostor. Otroci naj sedijo v 

krogu, tako da vidijo drug drugega in pripovedovalca, saj tako 

pripovedovalec lahko spremlja reakcije otrok (Zapisnik seminarja Zgodnje 

učenje tujega jezika po konvergentni pedagogiki, 1997). 

Ob pripovedovanju pravljice ima učitelj z otroki več stika, kot če bi 

pravljico bral. Tako tudi lažje opazuje odzive otrok. Ko pravljico 

pripoveduje, lahko uporabi več mimike in lažje spreminja intonacijo. 

Pripovedovalčev izraz telesa je močan faktor, ki prenaša 90 % sporočila. S 

poudarjeno izraznostjo učitelj ohranja pozornost otrok, tako pa prihaja do 

menjavanja med napetostjo (poslušanje) in sprostitvijo (ponotranjenje) 

(Wambach, 1999). 

Pripovedovalec pravljico lahko poda na več načinov. V obliki vezanega 

besedila ali dramskega besedila, kar pa učence pripravlja že na igro vlog. 

Wambach (1999) izpostavlja, da ni nujno, da otroci pravljico že poznajo. 

Praksa je pokazala, da so tudi povsem neznane pravljice, povedane v 

tujem jeziku, za učence motivirajoče, saj je to zanje nekaj novega in 

zanimivega. V takšnih okoliščinah razumevanje besedila ni osrednji cilj, saj 

učenci besedilo razumejo na svoj način. 
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Priporočeno je, da se otrokom pripoveduje klasične pravljice, ker so 

umetniško delo. Besedilo klasične pravljice je dolgo in razdeljeno na 

pomenske enote, saj taka zgradba olajša diskontinuirano poslušanje; 

poslušajo le tisto, kar želijo (Zapisnik seminarja Zgodnje učenje tujega 

jezika po konvergentni pedagogiki, 1997). 

Med samim pripovedovanjem moramo biti pozorni tudi na pavze, saj je 

tišina izrednega pomena. Otrok v tem času premišljuje, doživlja in opazuje, 

učitelj pa spremlja njihove reakcije. Tudi po koncu sledi nekaj trenutkov 

tišine. Čez nekaj dni pa je smotrno to pravljico ponoviti (Zapisnik seminarja 

Zgodnje učenje tujega jezika po konvergentni pedagogiki, 1997). 

Ob bogatih čustvenih besedilih se otroci hitro razvijajo. Strokovnjaki so 

mnenja, da so ljudje, ki so v otroštvu poslušali pravljice, v odrasli dobi bolj 

uravnovešeni in se razvijajo bolj harmonično (Zapisnik seminarja 

zgodnejšega učenja angleškega jezika po konvergentni pedagogiki, 1996). 

 

Cilji pravljice po Wambach (1999) so sprostitev osnovnih čustev (strah, 

ljubosumje, jeza), spoznavanje različnih problemov in njihovih rešitev ter 

priprava na igro vlog. 

Pri igri vlog učenci sami izberejo vloge junakov, s katerimi se lahko 

identificirajo. Nekateri učenci pa pri tem potrebujejo spodbudo in jim učitelj 

predlaga vlogo, ki ustreza njihovim čustvenim karakteristikam (Wambach, 

1999, Zapisnik seminarja Zgodnje učenje tujega jezika po konvergentni 

pedagogiki, 1997). 

2. 3. 2. 4. IGRA VLOG 

Otroci nebesedno uprizarjajo sliko, risbo, glasbo, zgodbo … Pri tem se 

nebesedno gibljejo po prostoru, razvijajo orientacijo, spoznavajo svoje 

okolje in nebesedno komunicirajo s svojimi vrstniki ter pri tem navezujejo 

socialne stike. 
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Ko se otrok že znajde v prostoru, zna komunicirati s telesom in 

uporabljati govor, lahko sodeluje tudi v igri vlog. Pri neverbalni obliki je 

pomembna neverbalna komunikacija med igralci. Cilj neverbalne igre vlog 

je prostorska priprava in priprava situacije. Ko si otroci dobro predstavljajo 

celotno prostorsko situacijo, lahko preidejo tudi na besede. Z nebesedno 

igro situacijo najprej uvidijo in doživijo. Pri učenju tujega jezika je neverbalni 

del še bolj pomemben kot pri materinščini. Otroci še ne poznajo tujih besed, 

zlahka pa si zamišljajo. Preden otroci pričnejo z besedno igro vlog, igrajo 

tudi nebesedno, z glasovno intonacijo (Zapisnik seminarja Zgodnje učenje 

tujega jezika po konvergentni pedagogiki, 1997). 

V verbalni igri vlog pa otrok združi neverbalno, tj. izražanje vloge s 

telesom, mimiko in intonacijo. Besedilo ni vnaprej določeno, lahko ga 

priredi ali si ga izmisli sam, rdeča nit je le njegova vloga, ki jo igra.  

Vsi otroci igrajo vlogo in se učijo govora. Dialog je navadno uporabljen 

v spiralni obliki, za učenje iste fraze ne uporabljamo vedno istega dialoga, 

temveč drugega, težjega in zanimivejšega, v katerem otrok lahko uporabi 

že usvojeno ali delno usvojeno znanje (Zapisnik seminarja Zgodnje učenje 

tujega jezika po konvergentni pedagogiki, 1997). 

Otrok se poleg združevanja telesnega gibanja in besedila začne 

zavedati, da mora biti povedano v kontekstu z vsebino. Igra vlog poteka 

brez vsakršnih rekvizitov, saj tako otroci ustvarijo svojo mentalno sliko 

(Zapisnik seminarja Zgodnje učenje tujega jezika po konvergentni 

pedagogiki, 1997). 

Če otroka vodimo pri uporabi tujega jezika na sproščujoč način, 

sprejema jezikovni pouk voljno in naravno. Igralne dejavnosti pa 

spodbujajo domišljijo, otrok pa išče pot do novih rešitev na svoj način. Z 

domišljanjem različnih doživetij ureja tudi svoje stiske, ki so jih povzročile 

vsiljene ali njemu tuje rešitve. Igralne dejavnosti spodbujajo domišljijo in 

otroku pomagajo pri osvobajanju in vstopu v svet odraslih. Igra vlog razvija 

otrokovo miselno in govorno zmožnost in ga navaja na sprejemanje 
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različnih socialnih vlog in razmerij. Učenci se že na zgodnji stopnji naučijo, 

kako izkoristiti znanje, ki ga že imajo. Kljub temu da je njihov besedni 

zaklad okrnjen, jim omogočimo čim več priložnosti za komunikacijsko 

interakcijo in razvoj tekočega govora. Učenci v teh situacijah preizkušajo 

jezikovni sistem in ga po potrebi spreminjajo. Ko besede slišijo večkrat, v 

različnih kontekstih, si jo tudi lažje zapomnijo. Tako si gradijo zalogo besed 

in fraz, ki jih uporabljajo v novih situacijah. Učence izpostavimo 

dejavnostim, ki jih motivirajo, tako da želja po sporazumevanju postane 

podobna naravni, mi pa jim moramo pri tem nuditi strategije za pomoč pri 

govoru (Dagarin Fojkar, 2008 in Čok, 2008). 

Pri verbalni igri vlog je učitelj prišepetovalec, kasneje pa to vlogo 

prevzamejo kar učenci sami. Pri učenju jezika je učitelj model, zato je 

pomembno, da je njegov jezik razumljiv, da uporablja čim več idiomatičnih 

izrazov, ki jih uporabljajo ljudje, katerih materni jezik je angleščina. Pri 

učenju angleščine pri otrocih moramo biti pozorni na pravilno uporabo 

časov present simple in present continuous (Zapisnik seminarja Zgodnje 

učenje tujega jezika po konvergentni pedagogiki, 1997). 

 

3. 2. 3. BRANJE IN PISANJE  

V teh prvih letih so dragoceni trenutki, ko otrok izgubi strah pred 

govorjenjem in kljub slovničnim in izgovornim napakam spoznava način, 

kako se neke besede izgovarjajo, kako se tvorijo cele povedi in celo 

besedila. Šele ko otroci razumejo vsaj 80 % vsebine in so svoje govorne 

spretnosti dobro razvili, pričnejo z opismenjevanjem.  

Včasih je bilo branje neke vrste privilegij, značilen za višji družbeni sloj. 

Ljudje pa so se skozi življenje prebijali tudi brez pisanja in branja. V 

današnji družbi pa imata pisanje in branje zelo velik pomen. Brez tega 

znanja ne moremo, saj ga uporabljamo že v najbolj osnovnih življenjskih 
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problemih, kot so vožnja z vlakom, kuhanje, nakupovanje, uporaba različne 

tehnologije … 

Branje spodbuja fantazijsko razumevanje, ki otroku pomaga reševati 

različne konfliktne situacije. Preko branja pa se razvija tudi otrokova 

sposobnost zaznavanja in izražanja. Z branjem oz. poslušanjem različnih 

zgodb otrok primerja resnične situacije z domišljijskim svetom ter spoznava 

različne oblike mišljenja in izražanja, pri tem pa spoznava tudi sebe in 

dojemanje drugih. Otrok se z junakom identificira in s čustvenim 

doživljanjem razmišlja o sebi in spoznava druge. To mu omogoča razvoj 

lastnega jaza, sprejemanje in razumevanje socialnega okolja. Ob vsem 

tem pa pridobiva tudi pozitivno samopodobo in samozaupanje ter spozna 

različne načine reševanja konfliktov (Matko Lukan, 2009). 

Pri branju besedil navadno beremo besedilo nekoga drugega, tj. 

posredno sporočanje. Branje je torej sprejemanje nekoga drugega 

(sporočevalca). Kar pomeni, da sta egocentričnost in zaprtost na nek način 

nekompatibilna z branjem. Ker je branje sprejemanje nekoga drugega, je v 

razredu potrebno otroka pripraviti na odprtost in sprejemanje drugega, saj 

gre za komunikacijo z nekom tretjim, ki v tistem trenutku ni navzoč. Pri 

razumevanju govora pomagajo gibi, izraz telesa, mimika, intonacija in ritem 

govorjenega besedila. V primeru branja pa sta sporočevalec in naslovnik 

prostorsko in časovno ločena, zato uporaba teh spremljevalcev pri branju 

ni mogoča. Vse besedne spremljevalce moramo prevesti v sredstva 

pisnega jezika (Wambach, 1996). 

Med posrednim in neposrednim komuniciranjem se pojavljajo razlike, 

ki se nanašajo predvsem na uporabo besed, v strukturi povedi in v urejanju 

in tvorjenju besedila. Ko govorimo o različni uporabi besed glede na vrsto 

komunikacije, govorimo predvsem o tem, da pri neposredni komunikaciji 

naslovnik pridobi veliko informacij že iz samega okolja, ve se, kdo je 

sporočevalec, kdo naslovnik, oba člena sta istočasno na istem mestu, torej 

vesta, kdo sporoča komu in kaj. Pri posredni komunikaciji pa to ostajajo 
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neznanke. Sporočevalec moja paziti tudi na strukturo stavka, saj mora biti 

pri posredni komunikaciji bolj natančen. Da pa je lahko natančen, pa mora 

poznati in upoštevati slovnična pravila (Wambach, 1999). 

Pri globalnem pristopu se opismenjevanja lotimo na poseben način. Ne 

začnemo niti pri črkah niti pri besedah. Za sporočanje naših želja, potreb 

in misli, čemur jezik služi, potrebujemo stavke, besedila in neverbalno 

sporočilo, ki poudari sam pomen. Tako se opismenjevanje začne, kot je 

otroku najbolj pisano na kožo: v nekem kontekstu, vsebinsko povezanem 

sklopu. Osnova branja je torej branje besedila in ne branje besed in stavkov 

(Zapisnik seminarja Multikulturno izobraževanje in strategije poučevanja, 

2005). 

''Ne zapomnimo si besed, ki sestavljajo poved, ampak smisel povedi.'' 

(Smith, 1980 v Wambach, 1999 str. 51). 

Učenje jezika na zgodnji stopnji poteka podobno kot učenje maternega 

jezika. Učenci se po konvergentni pedagogiki tudi opismenjevanja v 

maternem jeziku učijo na globalni način, te strategije pa kasneje prenesejo 

na učenje tujega jezika (Čok, 2008). Pevec Semec (2009) navaja, da se 

tako materni in tuji jezik povezujeta v harmonično celoto. Učitelj pri 

maternem pouku gradi vedenja, sposobnosti in strategije učenja, ki 

pripomorejo k boljšemu učenju tako tujih kot ostalih predmetov. 

Tako lahko rečemo, da specifične teorije učenja jezika pripomorejo k 

bogatenju strategij maternega jezika, hkrati pa spodbujajo in gradijo nove 

strategije, ki jih uporabljajo tudi pri drugih predmetih (Pevec Semec, 2009). 

Z razširjanjem kognitivne strukture učenca ta znanje prične pridobivati 

v tujem in maternem jeziku. S tem razširja svojo sliko o svetu, sodeluje pri 

reševanju problemov, razvija svojo občutljivost in izpolnjuje postopke za 

spoznavanje narave, prav tako pa bogati svojo miselno strukturo. 

DEJAVNOSTI RAZVIJANJA BRANJA IN PISANJA V 

KONVERGENTNI PEDAGOGIKI 
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IZDELAVA PLAKATA  

Po poslušanju in igranju zgodbe to lahko obnovimo ali poustvarimo. 

Učenci učitelju narekujejo besedilo, učitelj pa jih ves čas nastajanja 

besedila spodbuja in vodi ter zapisuje. Paziti mora na strukturo besedila, 

da so jasno vidni uvod, jedro in zaključek, saj otrok le tako lahko vidi bistvo. 

Pri pisanju plakata mora biti učitelj zelo natančen, saj plakat piše za 

učence, ki tega ne poznajo. Povedi morajo biti logično povezane in dovolj 

kompleksne. Na plakat se lahko zapisujejo obnove zgodbic, poustvarjene 

zgodbe, poročila … (Zapisnik seminarja zgodnjega učenja angleškega 

jezika po konvergentni pedagogiki, 2000). 

ISKANJE BESED V BESEDILU 

Učenci lahko v besedilu iščejo določeno besedo, učitelj pa jim pri tem 

pomaga z usmerjanjem njihovega pogleda, gor, dol, levo in desno. Učenci 

tako nadgrajujejo sposobnost orientacije, ki so jo izvajali z dejavnostmi itg, 

na tej stopnji pa so jo prenesli v dvodimenzionalen prostor. Učenci lahko 

na plakatu tudi štejejo pojavnost določenih besed. Učitelj jih pri tem lahko 

usmerja in jim pomaga pri orientaciji na plakatu (Zapisnik 1. Seminarja Eno 

vzgojno učno okolje en sistem, 2001). 

Vnaprej pripravljen plakat pa lahko učitelj učencem pokaže in ga 

zakrije, nato jih povpraša o vsebinah na plakatu. Učenci odgovarjajo in 

povezujejo podatke iz plakata, učitelj pa jim pri tem pomaga. Učitelj 

ponovno odkrije plakat, učenci pa ga ponovno preletijo in ko ga spet 

zakrije, dodajajo nove informacije. 

Na plakatu lahko manjkajo tudi besede, ki jih učenci kasneje 

dopolnjujejo (Zapisnik 1. Seminarja Eno vzgojno učno okolje en sistem, 

2001). 

Besedilo na plakatu ne sme biti predolgo ne prekratko. Zgodba mora 

biti zanimiva in motivirajoča za učence. Obsegati mora vsaj 80 % 
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besedišča, ki ga otroci že poznajo (Zapisnik seminarja Zgodnje učenja 

tujega jezika po konvergentni pedagogiki, 1996). 

IZDELAVA KARTOTEKE 

Učenci s pomočjo učitelja izdelajo kartoteko, ki je vezana na besedišče 

določenega besedila. Na kartončke narišejo ali nalepijo sliko, na drugo pa 

s pisanimi črkami zapišejo poimenovanje slike. 

Kartoteko in plakat lahko uporabimo tudi v kombinirani obliki. Učitelj 

vnaprej pripravi plakat z besedilom, ki ima manjkajoče besede. Učenci 

berejo in se ustavijo ob praznem prostoru. Poiščejo karton z manjkajočo 

besedo in ga nalepijo na prazno mesto. Ko končajo, učitelj ali eden izmed 

učencev prebere besedilo in pri tem sledi na plakatu. 

2. 2. 4. DIFERENCIACIJA 

Diferenciacija je eden izmed osnovnih vidikov konvergentne 

pedagogike, zajema učenca in učni proces. Cilj diferenciranega učenja je, 

da pomaga učencu pri grajenju kognitivnih strategij za pridobivanje znanja. 

Učitelj učencu pomaga, da obogati že obstoječe strategije ali razvije nove. 

Te nove strategije se gradijo v interakciji z okoljem. Metodologija 

diferenciacije omogoča učencu, da prevzame odgovornost za svoje učenje 

(Wambach, 1996). 

V konvergentni pedagogiki najprej opredelimo diferenciacijo učnega 

procesa, šele kasneje tudi kombinacijo obeh oblik, tj. procesa in vsebine 

(Zapisnik seminarja Učenje tujega jezika po konvergentni pedagogiki, 

2000). 

Diferenciacija zahteva učiteljevo razmišljanje o svojih predsodkih in 

predstavi ‘’dobrega učenca’’. Učitelj mora neprestano spremljati razredni 

prostor in aktivnosti. Učenci pri diferenciranem učnem procesu delajo po 

skupinah in rešujejo naloge z istimi cilji, le z uporabo različnih strategij. Pri 
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diferenciaciji vsebin pa rešujejo različne vsebine z istim ciljem (Wambach, 

1996). 

Metodologije diferenciacije ne smemo enačiti z nivojskim poukom. 

Diferenciacija, o kateri govorimo, izhaja iz razmišljanj konvergentne 

pedagogike. Pri nivojskem pouku nastaneta dve skupini učencev, dobri in 

slabi. Lažje naloge rešujejo slabši učenci, težje pa boljši. Posledično so 

dobri učenci vedno boljši, slabi pa vedno slabši, razlika pa se čedalje bolj 

poglablja. Bistvo diferenciacije v konvergentni pedagogiki pa ni v težjih in 

lažjih nalogah, temveč v uporabi strategije, adaptirane na učni proces 

osebe (Wambach, 1996). 

4. 2. 5. EVALVACIJA 

Le iz tega, kar otrok doživlja, se lahko tudi kaj nauči. Celoten proces 

učenja je sestavljen iz postavljanja hipotez, izbiro ene, preizkušanja, ocene 

in v primeru neuspeha, poskušati z novo. Beseda napaka ima največkrat 

negativen prizvok. Tudi SSKJ (2014) navaja napako kot nekaj, kar ni v 

skladu z določenim pravilom, določeno normo. Napake pri učenju tujega 

jezika lahko potem definiramo kot odklon od jezikovnega sistema že 

obstoječih jezikovnih norm. Pa vendar že stari rek pravi, da se iz napak 

učimo. Napake so v procesu učenja jezika pričakovane in delujejo kot 

kazalnik napredka, hkrati pa tudi kot smernik za učitelja, ki naj bi nastale 

napake temeljito analiziral z učenci in na podlagi končne analize iz njih 

izpeljal nadaljnji učni proces. Napake so torej učečemu v pomoč pri 

orientaciji (Jazbec Colja, 2012 in Wambach, 1999). 

Odkrivanje napak pri učencih učitelju ustvarja predstavo o tem, katere 

postopke otrok uporablja za reševanje naloge. V konvergentni pedagogiki 

pedagogi uporabljajo formativno evalvacijo, ki obravnava strategijo učenja 

in ne samih doseženih rezultatov. Formativna evalvacija iniciira učenca, da 

gradi nove strategije z odkrivanjem lastnega načina učenja. Evalvacija je 

nujno potrebna za spremljanje napredka otrok, vzrokov njihovih težav in 
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področij, kjer se pojavljajo, ter jim tam tudi nuditi pomoč pri napredovanju 

in razvoju. Če bodo otroci s primanjkljajem na določenem področju ostali 

brez pomoči, se bodo med njimi pojavljale vedno večje razlike. Z 

odrivanjem učenčevih napak učitelj odkriva učenčevo strategijo reševanja. 

Formativna evalvacija učenca usmerja v grajenje novih učnih strategij, ki 

temeljijo na njegovem lastnem učenju. V tem primeru evalvacije gre za 

iskanje povezav med psihosocialnimi in kognitivnimi vidiki. Psihološke in 

socialne blokade lahko pri otroku vplivajo na njegov proces učenja ali 

prikrijejo prave vzroke za učne težave. Cilji in evalvacija so med seboj 

tesno povezani. Če so cilji preveč splošni, temeljita evalvacija ni možna. 

Evalvacija pa je tesno povezana tudi z diferenciacijo, saj nobena skupina 

ni homogena. V formativni evalvaciji učenci na eni strani evalvirajo 

napredek, na drugi strani pa učitelji evalvirajo svoje strategije, brez obeh 

plati ne moremo govoriti o formativni evalvaciji (Pevec Semec, 2009 in 

Zapisnik seminarja Eno vzgojno učno okolje en sistem, 2001 in Zapisnik 

seminarja Eno vzgojno učno okolje en sistem, 2002).  

Pomemben vidik formativne evalvacije pa je tudi učenčevo sledenje 

lastnemu napredku.  

5. 2. 6. LETNI DELOVNI NAČRT UČENJA JEZIKA PO 

KONVERGENTNI PEDAGOGIKI V 1. VIO 

1. RAZRED 

ČASOVNA RAZPOREDITEV: 2 uri tedensko (ena ura v obliki 

neobveznega izbirnega predmeta in druga integrirana) 

GLOBALNI UČNI CILJI: senzibilizacija na jezik 

SPECIFIČNI UČNI CILJI: 

Učenci:  

 spoznavajo intonacijo in barvo tujega jezika, 
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 naučijo se razumevanja neverbalnih znakov, 

 razvijajo razumevanje poslušanega besedila (učitelj ali posnetek) s 

pomočjo slikovnega materiala, 

 ponavljajo in razvijajo govorne sposobnosti v drugem jeziku (učenje 

pesmic, ritmičnih izrek, izštevank, kratkih dialogov iz njihovega 

življenja, fraz iz šolskega življenja), 

 navajajo se na sprejemanje drugačnosti in drugih kulturnih 

značilnosti, 

 razvijajo komunikacijske sposobnosti, 

 razvijajo občutek za prostor v odnosu do sebe, 

 razvijajo zavedanje telesne sheme in s tem vplivajo na druge 

dejavnike. 

UČNE METODE IN OBLIKE: 

Oblike dela se spreminjajo z učnimi cilji; frontalna, skupinska, 

individualna ali tandem. 

Učenje poslušanja: 

Poteka preko dialogov, pesmic, pravljic in ustnih navodil v prepletanju 

z gibalno dejavnostjo. 

Jezikovna kopel: 

Izvaja se z uporabo pesmi, izštevank, pravljic, pripovedk, risanih in 

drugih filmov v povezavi z gibalno dejavnostjo, za razvoj in razumevanje 

govora. 

Pisna kopel: 

Poteka z uporabo različnih oblik pisnega jezika za ukaze, navodila in 

predmete v učilnici za senzibilizacijo na pisno obliko jezika. 

Razvijanje govornega izražanja: 
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Izvedba socialnih iger, gibalnih iger, igre vlog, pripovedovanje, pesmi, 

izštevanke, ponavljanje, ITG (ukazi, dihalne vaje, vokali, fonetične vaje, 

izrazi telesa, obraza …). 

Igra vlog: 

Izvedba neverbalnih in verbalnih iger vlog po izboru učitelja (dialogi z 

uporabi slike, pravljice ob glasbi in ITG, pesmice v dialogu …). 

Začetek poročanja: 

Učenci poročajo preko različnih oblik (ITG, pripovedovanje o osebnih 

dogodkih, doživljajih, preproste predstavitve v obliki socialnih iger). 

EVALVACIJA 

Preverjanje razumevanja besedila v obliki igre vlog, ilustracije, 

razvrščanja slik v pravi vrstni red s pripovedovanjem v maternem jeziku ali 

angleščini, pripovedovanje v maternem jeziku (lahko tudi z zapisom 

učiteljice). 

2. RAZRED 

ČASOVNA RAZPOREDITEV: 3 ure tedensko (1 ura integrirano) 

GLOBALNI UČNI CILJI: 

 grajenje govornega izražanja 

 spoznavanje pisnega jezika 

SPECIFIČNI UČNI CILJI: 

Učenci: 

 ponotranjajo intonacijo, barvo in značilnosti drugega jezika, 

 razumejo neverbalne znake in jih uporabljajo pri govornem 

izražanju, 

 razvijajo razumevanje poslušanega besedila s pomočjo slikovnega 

materiala, 
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 razvijajo govorno izražanje v obliki igre vlog, učenja pesmi in 

značilnosti življenja (praznovanja, značilnosti pravljic), 

 razvijajo komunikacijske sposobnosti, 

 razvijajo občutek za prostor, čas, svoje telo in odnos do drugih. 

 

UČNE METODE IN OBLIKE 

Učenje poslušanja:  

Učenje poteka preko poslušanja dialogov, pesmi, pravljic in ustnih 

navodil, v prepletu z gibalno dejavnostjo razvijajo strategijo poslušanja. 

Jezikovna kopel: 

Poteka z uporabo pesmi, pravljic, pripovedk, risanih in drugih filmov v 

povezavi z ITG za razvijanje razumevanja. 

Pisna kopel: 

Uporaba različnih oblik pisanega jezika, ki so učencem vidne: ukazi, 

navodila, pesmi, predmeti v učilnici, abeceda, zgodbe na plakatih, razredna 

knjižnica za razvijanje branja. 

Pisanje plakatov:  

Pisanje plakatov predstavlja začetek tvorjenja pisnega besedila, kjer 

učitelj ob nareku otrok zapisuje povedi. Zapisujejo naučene pesmi in 

izštevanke ali v skupini zapisujejo opis nekega dogodka. Delo s plakatom 

se lahko tudi diferencira na samostojen zapis s pomočjo vzorčnega 

besedila, dopolnjevanje besedil, zapis posameznih besed in preprostih 

povedi ter prepis. 

Globalno branje: 

Učenci sprva berejo besedila iz plakatov, prosojnic in tipkanih besedil, 

ki jih napiše učiteljica. Besedila vsebujejo 80 % znanih besed in 20 % novih. 

Učenci z vizualnim prepoznavanjem besed, iskanjem enakih besed in 
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besednih zvez ter orientacijo po sklopu besedil razvijajo strategije branja. 

Za branje jim ponudimo tudi publicistična besedila (stripi, zgodbe v sliki …). 

Delo diferenciramo s krajšimi in daljšimi besedili, ki imajo različna izhodišča 

in različno kompleksne povedi. Razumevanje prebranega pa preverjamo 

na podlagi odgovorov na ustna ali pisna vprašanja ali ilustracijo. 

Vaje hitrega branja: 

Vaje hitrega branja se uporabljajo za iskanje informacij, odgovore na 

vprašanja ali dopolnjevanje povedi. 

Igra vlog: 

Igra vlog poteka na verbalni in neverbalni ravni. Pri igri vlog izhajamo 

iz poslušanega ali branega besedila, vsakdanjih dogodkov, pravljic in 

zgodb iz ITG. Učence spodbujamo k upoštevanju obrazne mimike, 

telesnega izraza in prostorske organizacije.  

Ustno poročanje: 

Učenci se urijo v ustnem poročanju o vsakdanjih dogodkih. 

Funkcionalno pisanje: 

Učenci pišejo navodila in sezname dejavnosti ter socialna besedila po 

vzoru, kot so pismo, zahvala, voščilo, obvestilo …  

EVALVACIJA: 

Razumevanje poslušanega besedila preverimo s pomočjo razvrstitve 

slik in pripovedovanjem ali odgovori na vprašanje (delo lahko 

diferenciramo). 

6. RAZRED 

ČASOVNA RAZPOREDITEV: 3 ure tedensko (1 ura integrirana) 

GLOBALNI CILJI: 

 strukturiranje govornega jezika 
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 razvijanje učne strategije poslušanja 

 priprava na pisanje in branje 

SPECIFIČNI CILJI: 

Učenci: 

 razvijajo spretnost govornega izražanja ob vsakdanjih dogodkih iz 

življenja, 

 razvijajo razumevanje poslušanega besedila s pomočjo slikovnega 

materiala, 

 razvijajo govorno izražanje v obliki igre vlog, učenja pesmi in 

izštevank, opisovanja in predstavitev, 

 razvijajo sposobnost pravilnega zapisa posameznih besed in 

tvorjenja povedi, 

 širijo znanje osnovnega besednjaka, 

 razvijajo znanje o specifikah angleškega pisnega jezika, 

 razvijajo tehniko branja, kjer je besedilo podkrepljeno s slikovnim 

materialom, 

 navajajo se na kulturne razlike skozi spoznavanje jezika in 

značilnosti življenja, 

 razvijajo komunikacijske sposobnosti, 

 razvijajo občutek za čas, svoje telo in odnos do drugih. 

UČNE METODE IN OBLIKE DELA 

Učenje poslušanja:  

Učenje poteka preko poslušanja dialogov, pesmi, pravljic in ustnih 

navodil, v prepletu z gibalno dejavnostjo razvijajo strategijo poslušanja. 

Jezikovna kopel: 
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Poteka z uporabo pesmi, pravljic, pripovedk, risanih in drugih filmov v 

povezavi z ITG za razvijanje razumevanja. 

Pisna kopel: 

Uporaba različnih oblik pisanega jezika, ki so učencem vidne: ukazi, 

navodila, pesmi, predmeti v učilnici, abeceda, zgodbe na plakatih, razredna 

knjižnica za razvijanje branja. 

Pisanje plakatov:  

Pisanje plakatov predstavlja začetek tvorjenja pisnega besedila, kjer 

učitelj ob nareku otrok zapisuje povedi. Zapisujejo naučene pesmi in 

izštevanke ali v skupini zapisujejo opis nekega dogodka. Delo s plakatom 

se lahko tudi diferencira na samostojen zapis s pomočjo vzorčnega 

besedila, dopolnjevanje besedil, zapis posameznih besed in preprostih 

povedi ter prepis. 

Funkcionalno pisanje: 

Učenci pišejo navodila in sezname dejavnosti ter socialna besedila po 

vzoru, kot so pismo, zahvala, voščilo, obvestilo … S sodelovanjem v 

različnih projektih se učenci dopisujejo z vrstniki po svetu. 

Kreativno pisanje: 

Učenci pišejo rime in poezijo po vzoru, opise oseb, družine, živali ali 

predmetov. S pomočjo slik, plakatov in kartoteke ustvarjajo nadaljevanja 

zgodb ali pa jim spreminjajo posamezne dele. 
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3. EMPIRIČNI DEL  

3. 1. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

Glede na prebrano literaturo želimo v svojem magistrskem delu 

raziskati, kako integracija angleškega jezika v pouk spoznavanja okolja 

doprinese k znanju angleščine. V raziskavi nas bo poleg angleščine 

zanimalo tudi doseganje ciljev pri predmetu spoznavanja okolja. Zanimal 

pa nas bo tudi odnos učencev do takega načina pouka. 

3. 2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

R1: Ali učenci, ki imajo dodatno integrirano uro angleščine, dosegajo 

boljše rezultate v znanju angleščine kot tisti, ki niso del integracije? 

R2: Ali učenci, katerih pouk poteka z integriranim pristopom, dosegajo 

primerljive rezultate v doseganju ciljev pri predmetu spoznavanje okolja? 

R3: Ali učencem ustreza integriran način poučevanja? 

R4: Ali so učenci, katerih pouk poteka z integriranim pristopom, bolj 

samozavestni pri uporabi angleščine? 

3. 3. METODOLOGIJA 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja, v prepletu kvalitativnega in kvantitativnega raziskovalnega 

pristopa. 

3. 4. VZOREC 

Vzorčenje je neslučajnostno, namensko. Preučevane osebe 

predstavljajo 70 učencev 3. razredov iz dveh osnovnih šol. Na obeh 
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osnovnih šolah sta sodelovala dva oddelka otrok. Na osnovni šoli 1 je 

sodelovalo 38 učencev, 17 iz enega oddelka in 21 iz drugega. Na osnovni 

šoli 2 pa sta prav tako sodelovala dva oddelka, kar je skupaj 32 učencev, 

16 otrok iz enega in 16 učencev iz drugega. Raziskava je potekala v prvi 

polovici decembra. Na šoli 1 so imeli učenci od 1. razreda na urniku 

dodatno uro angleškega jezika, ki je bila integriran v uro spoznavanja 

okolja. Pri tej uri sta bili prisotni tako razredna učiteljica kot tudi učiteljica 

angleščine, ki učno uro tudi skupaj načrtujeta glede na tekočo snov pri 

predmetu. Navadno se je tudi samostojna ura angleščine pripenjala na 

vsebine, obravnavane pri ostalih predmetih. V času integrirane ure je 

učiteljica angleščine v razredu ves čas govorila angleško in se skozi 

celotno učno uro dopolnjevala z razredno učiteljico, ki je z otroki delala v 

slovenščini. Na ta način je učna ura lahko tudi učinkovito diferencirana. 

Podajanje snovi poteka v angleščini, nadaljnje naloge pa so diferencirane. 

Učenci z boljšim znanjem angleščine so tako snov v celoti predelovali v 

angleščini, učenci s težavami na učnem področjupa deloma tudi v 

slovenščini z razredno učiteljico. Kadar je le možno, učiteljici učno uro 

vpeljeta tudi ITG v obliki nebesedne obnove, doživljanja … 

 

3.5. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatki so bili pridobljeni v drugi polovici junija 2021. Pred samim 

začetkom so bili starši in učenci tudi obveščeni o izvedbi raziskave. 

Podatke smo pridobili in zbrali z dvema testoma in enim anketnim 

vprašalnikom. 

S testom angleščine smo ugotovili njihovo dejansko znanje angleščine 

s področja poslušanja, branja in pisanja. Test zajema naloge, ki preverjajo 

razumevanje angleških navodil (poslušanje) in zmožnost pisanja in branja. 

Za preverjanje angleščine smo uporabili Cambridge English Young 

Learners Tests vol 2. Uporabili smo teste Starters. Test je sestavljen iz 
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dveh nalog slušnega razumevanja z že pripravljenimi zvočnimi posnetki, 

dveh nalog bralnega razumevanja in ene naloge pisanja. 

S testom spoznavanja okolja, ki vsebuje vprašanja zaprtega tipa, smo 

preverili znanje pri omenjenem predmetu. Vprašalnik je sestavljen po učnih 

ciljih za 3. razred osnovne šole. 

Z anketnim vprašalnikom zaprtega tipa pa smo preverili, kako se 

učenci počutijo pred integriranimi in ločenimi urami, kako samozavestni so 

pri uporabi jezika in kako kompetentne se čutijo pri uporabi angleščine. 

Zanimal nas je tudi njihov interes za naravoslovne vsebine, njihov stik z 

angleščino izven pouka in njihova izpostavljenost angleščini izven šole. 

Anketni vprašalnik smo za potrebe raziskave izdelali sami. 

3. 5. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Z osnovno deskriptivno metodo smo opisali vzorec in spremenljivke. 

Podatke iz splošnih vprašalnikov in obeh preizkusov znanja smo obdelali 

kvalitativno in kvantitativno. Podatke smo iz vprašalnikov kategorizirali in 

vnesli v program Microsoft Office Excel 2013, nato pa smo jih prenesli v 

program IBM SPSS 22. S pomočjo obeh programov smo podatke obdelali, 

naredili statistično analizo in prikaze pridobljenih rezultatov. Glede na 

potrebe posameznih spremenljivk smo uporabili statistični pristop t test za 

neodvisne spremenljivke, da smo pridobili podatke o statistično 

pomembnih razlikah med spremenljivkami (Pallant, 2005). 

3. 6. OPIS INSTRUMENTOV 

Za pridobitev kakovostnih rezultatov smo v raziskavi uporabili različne 

tehnike zbiranja podatkov. S splošnim vprašalnikom smo preverili mnenja 

učencev o integriranem pouku in njihovem stiku z angleščino izven 

šolskega pouka. Znanje učencev pa smo preverili s sestavljenimi preizkusi 

znanja.  



56 

 

Vprašalnik in test spoznavanja okolja smo za namene magistrskega 

dela sestavili samostojno, test iz angleščine pa je sestavljen iz petih nalog, 

ki so prevzete po mednarodno uveljavljenih testih Cambridge English Pre 

A1 Starters, 2018 Sample papers vol 2. Pred izvedbo preizkusa smo 

preveril in zagotovili tudi merske karakteristike (veljavnost, objektivnost, 

zanesljivost in občutljivost). Veljavnost testa za spoznavanje okolja smo 

zagotovili s pomočjo strokovnjaka (učiteljica razrednega pouka), test 

angleščine pa je že uveljavljen test na področju učenja angleškega jezika. 

Zanesljivost smo zagotovili z analizo notranje konsistentnosti na podlagi 

rešenih testov v pilotski raziskavi. Z zagotovitvijo enakih pogojev za 

reševanje smo zagotovili objektivnost, pri vrednotenju pa smo imeli vnaprej 

določene jasne kriterije, po katerih smo vrednotili naloge. Naloge so bile 

zastavljene v različnih kognitivnih stopnjah, kar zagotavlja občutljivost 

instrumenta, hkrati pa so instrumenti tudi primerno obsežni.  

S splošnim vprašalnikom smo preverili, na kakšen način so učenci 

izven šolskega okolja povezani z angleščino in vsebinami, ki so 

obravnavane pri predmetu spoznavanje okolja. Zanimalo nas je tudi, kako 

bi ocenili svoje znanje angleščine. Učence osnovne šole 1 pa smo dodatno 

spraševali tudi o njihovih stališčih o integriranem pouku. Vprašalnik 

vsebuje vprašanja objektivnega tipa, učenci pa so izbirali med podanimi 

odgovori in izbrali tistega, ki jim je najbolj blizu. Na ocenjevalni lestvici so 

označili jakost strinjanja in urejali naštete šolske predmete po 

priljubljenosti. Kjer so se morali učenci odločiti, kakšna čustva doživljajo 

pred posamezno uro, smo odgovor oblikovali tudi grafično. Grafično 

podporo smo uporabili tudi pri 6. in 7. postavki, kjer so učenci na 

petstopenjski Likertovi lestvici stališč označili, kako mislijo, da jim gre 

angleščina in kako razumejo učiteljico, ko ta govori angleško. Zadnje 

vprašanje je bilo mešanega tipa, saj so učenci lahko dodali tudi svoje 

odgovore. 
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S splošnim vprašalnikom smo dobili vpogled v počutje učencev pri 

integriranem pouku in pouku spoznavanja okolja in angleščine ločeno. 

Pridobili smo vpogled v njihovo zanimanje za okoljske vsebine in angleški 

jezik zunaj šole ter kako se počutijo, ko so v stiku z angleščino. Splošni 

vprašalnik vsebuje 8 vprašanj. 

3. 7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov in obeh preizkusov znanja. Odgovori so podani s tabelaričnim 

prikazom.  

3. 7. 1. REZULTATI IN INTERPRETACIJA TESTA ANGLEŠČINE 

Test angleščine je sestavljen iz petih nalog, dve preverjata slušno 

razumevanje, dve bralno in ena pisno, saj v tretjem razredu učenci po 

učnem načrtu za angleščino v 2. in 3. razredu z opismenjevanjem pričnejo 

šele v tretjem razredu. Obe nalogi pri preverjanju slušne jezikovne 

spretnosti sta imeli vsaka po pet postavk, kar prestavlja 10 postavk za 

preverjanje omenjene jezikovne spretnosti. Preverjanje bralnega 

razumevanja je prav tako sestavljeno iz dveh nalog, pri čemer ima vsaka 

naloga pet postavk, kar pomeni skupaj 10 postavk za preverjanje bralne 

spretnosti. Pisanje pa je bilo preverjeno z eno nalogo, ki ima 5 postavk.  

3. 7. 1. 1. SLUŠNO RAZUMEVANJE 

Preizkus slušnega razumevanja je bil sestavljen iz dveh nalog. Na 

testu slušnega razumevanja so učenci šole 1 so dosegli boljše rezultate 

kot učenci šole 2. Aproksimativni t-test za neodvisne vzorce med šolo 1 in 

šolo 2 je pokazal statistično pomembne razlike v povprečnem številu 

doseženih točk na testu slušnega razumevanja (t=4805; g=33,401; 

a<0,001). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 1 %, 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci osnovne šole 1 (M = 9,74) 
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dosegali boljše rezultate/povprečje od učencev kontrolne skupine (M = 

6,97).  

Iz navedenega lahko sklepamo, da so se učenci šole 1 dosegli boljše 

rezultate na testu poslušanja kot učenci šole 2. Težave pri slušnem 

razumevanju se lahko kažejo, ker je besedišče poslušalca v tujem jeziku 

bolj okrnjeno, poslušalci se lahko zaradi neznane besede ustavijo in 

razmišljajo o njenem pomenu, posledično pa niso pozorni na naslednji del 

besedila in izgubijo pomembne informacije (Cutler, 2012, Osada, 2004). 

Besedilo, ki ga učenci poslušajo, je minljivo, zato ga mora poslušalec 

razumeti, ko je to izgovorjeno, saj jim kasneje ostane le reprezentacija 

izgovorjenega, hkrati pa mora učenec identificirati govor govorca, 

dekodirati sporočilo in ga razumeti, ko ga posluša. Informacijo mora 

obdržati v spominu, da jo bo lahko povezal z nadaljnjimi informacijami 

(Osada, 2004, Green, 2017). 

 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz povprečnega doseženega števila toč na obeh nalogah slušnega razumevanja 
na šoli 1 in šoli 2. 
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Iz grafa je razvidno tudi, da sta bili obe nalogi rešeni na podobni ravni 

povprečnega števila točk. Natančneje pa si bomo pogledali še rezultate 

vsake naloge posebej.  

 

 

 

Tabela 1: Primerjava rezultatov testa slušnega razumevanja na šoli 1 in šoli 2 glede na doseženo 
število točk. 

 

Natančneje pa si bomo pogledali še rezultate vsake naloge posebej.  

 

1. NALOGA 

Prva naloga je od učencev zahtevala povezovanje imen z osebami na 

sliki. Naloga ima vključen tudi primer. Naloga je vsebovala tudi osebe in 

imena, ki v samem besedilu, ki so ga učenci poslušali, niso bili omenjeni. 

Za vsako pravilno povezavo je učenec dobil točko. Napačne povezave pa 

niso prinašale negativnih točk. 
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Slika 13: Slika 1. naloge na testu slušnega razumevanja. 

 
 

število 
točk 

F1 F1% F2 F2% 

5 35 92,1 16 50 

4 1 2,6 3 9,4 

3 1 2,6 3 9,4 

2 1 2,6 4 12,5 

1 0 0 5 15,6 

0 0 0 1 3,1 

Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev doseženega števila točk pri 1. nalogi slušnega razumevanja. 

Učenci šole 1 so pri tej nalogi dosegli povprečno število 4,84 točk. 

Večina učencev šole 1 (92,1 %) je pri prvi nalogi dosegla vseh 5 točk. Na 

šoli 2 pa je vseh 5 točk doseglo 50 % učencev. Na šoli 1 je bilo najnižje 
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doseženo število točk 2, ki ga je dosegel en učenec. Na šoli 2 pa je bilo 

najnižje število doseženih točk 0, tudi tukaj je najnižje število točk dosegel 

le en učenec. 

 

 

 

Tabela 3: Primerjava rezultatov 1. naloge na testu slušnega razumevanja med šolo 1 in šolo 2. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F=70,091, 

α<0,01) je aproksimativni t-test za neodvisne vzorce med šolo 1 in šolo 2 

pokazal statistično pomembne razlike v povprečnem številu doseženih točk 

na testu poslušanja 1 (t=4,119; g=35,912; α <0,001). Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 1%, trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci osnovne šole 1 (M = 4,84) dosegali boljše 

rezultate/povprečje od učencev kontrolne skupine (M = 3,52). 

2. NALOGA 

Naloga 2 sklopu testa poslušanja pa je od učencev zahtevala barvanje 

ananasov na sliki. Na sliki je bilo več ananasov, kot jih je bilo potrebno 

pobarvati. Opazila sem, da so učenci večinoma uporabljali pravilne barve, 
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točke so izgubili predvsem pri barvanju ustreznega ananasa iz posnetka. 

Za vsak pravilno pobarvan ananas so pridobili eno točko. Napačno 

pobarvani predmeti na sliki se niso točkovali z minus točkami. Na sliki in v 

besedilu je bilo omenjeno tudi drugo sadje, nekateri učenci so imeli težave, 

ker so slišali poimenovanje za sadje in zato pobarvali napačen predmet.  

 

 

Slika 14: Slika 2. naloge na testu slušnega razumevanja. 

 

število 
točk 

F1 F1% F2 F2% 

5 35 92,1 15 46,9 

4 2 5,3 2 6,3 

3 1 2,6 5 15,6 

2 0 0 3 9,4 

1 0 0 5 15,6 

0 0 0 2 6,3 
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Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev doseženega števila točk na 1. nalogi slušnega razumevanja na 
šoli 1 (F1) in šoli 2 (F2). 

 

Učenci šole 1 so tudi na drugi nalogi poslušanja v 92,1 % dosegli vseh 

pet točk, med tem ko je na šoli 2 46,9 % učencev doseglo vseh 5 točk.  

Točko manj je na šoli 1 doseglo 5,3 % učencev, na šoli 2 pa 6,3 % 

učencev. Najnižje število točk (3) na šoli 1 je dosegel en sam učenec, kar 

predstavlja 2,6 % učencev šole 1. Na šoli 2 pa je 3 točke doseglo 15,3 % 

otrok.  

Najnižje doseženo število točk na šoli 2 je bilo 0. Nobene točke nista 

dosegla dva učenca. Eden izmed teh je vse ananase na sliki pobarval 

rumeno, tako kot kaže zgled. Učenci šole 1 so v povprečju dosegli 4,89 

točk, učenci šole 2 pa 3, 41 točk. 

 

 

 

 

Tabela 5: Primerjava rezultatov 2. naloge testa slušnega razumevanja na šoli 1(N=38) in šoli 2 
(N=32) glede na doseženo število točk. 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F=96,366, 

α<0,01) je aproksimativni t-test za neodvisne vzorce med šolo 1 in šolo 2 

pokazal statistično pomembne razlike v povprečnem številu doseženih točk 

na testu poslušanja 2 (t=4,65; g=33,502; α <0,001). Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci osnovne šole 1 (M = 4,89) dosegali boljše 

rezultate/povprečje od učencev kontrolne skupine (M = 3,41). 

3.7.1.2. BRALNO RAZUMEVANJE 

Testu slušnega razumevanja je sledilo bralno razumevanje, ki ga prav 

tako sestavljata dve nalogi. Učenci šole 1 so se na testu bralnega 

razumevanja v povprečju odrezali bolje kot učenci šole 2. Vsi učenci, ki os 

bili zajeti v raziskavo, imajo že izkušnje z branjem v maternem jeziku, prav 

ta bralna izkušnja pa ima vpliv tudi na branje v tujem jeziku.  

 

 

Graf 2: Grafični prikaz doseženega povprečnega števila točk na testu bralnega razumevanja na šoli 
1 in šoli 2. 
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Tabela 6: Primerjava rezultatov testa bralnega razumevanja na šoli 1 in šoli 2 glede na doseženo 
število točk. 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F=9,157, 

α=0,003) je aproksimativni t-test za neodvisne vzorce med šolo 1 in šolo 2 

pokazal statistično pomembne razlike v povprečnem številu doseženih točk 

na testu bralnega razumevanja (t=7,625; g=46,099; α <0,001). Ničelno 

hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici učenci osnovne šole 1 (M = 8,79) dosegali boljše 

rezultate/povprečje od učencev kontrolne skupine (M = 6,38). 
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1. NALOGA 

Tudi tokrat si lahko pogledamo še rezultate vsake naloge posebej. 

Naloga 1 je od učencev zahtevala, da preberejo poved in jo obkljukajo s 

kljukico, če je opis slike pravilen, ali s križcem, če je opis slike napačen. 

Naloga vsebuje tudi dva primera pravilnega in nepravilnega poimenovanja. 

 

 

 

 

Slika 15: Slika 1. naloge na testu bralnega razumevanja (1. del). 
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Slika 16: Slika 1. naloge na testu bralnega razumevanja (2. del). 

 
 
 

število 
točk 

F1 F1% F2 F2% 

5 27 71,1 8 25 

4 9 23,7 17 53,1 

3 0 0 4 12,5 

2 2 5,3 3 9,4 

1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev doseženega števila točk na 1. nalogi testa bralnega 
razumevanja. 
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Učenci šole 1 so v 71,1 % na 1. nalogi branja dosegli vseh pet točk, na 

šoli 2 pa je vse točke doseglo 25 % učencev. 4 točke je na šoli 1 doseglo 

23,7 % učencev, na šoli 2 pa 53,1 % učencev. Najnižje doseženo število 

točk na obeh šolah sta bili dve točki, ki sta jih na šoli 1 dosegla dva učenca, 

kar predstavlja 5,3 % učencev, na šoli 2 pa trije učenci, kar predstavlja 9,4 

% vzorca šole 2. 

 

 

 

Tabela 8: Primerjava rezultatov 1. naloge testa bralnega razumevanja na šoli 1 in šoli 2. 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F=4,592, 

α=0,036) je aproksimativni t-test za neodvisne vzorce med šolo 1 in šolo 2 

pokazal statistično pomembne razlike v povprečnem številu, doseženih 

točk na testu branja 1 (t=4,852; g=43,365; α <0,001). Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 1%, trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci osnovne šole 1 (M = 4,76) dosegali boljše 

rezultate/povprečje od učencev kontrolne skupine (M = 3,94). 
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2. NALOGA  

Pri drugi nalogi na testu branja se je pokazala precejšnje razlika med 

učenci šole 1 in šole 2. Učenci šole 1 so v povprečju dosegli kar 39,45 % 

boljši rezultat. Naloga je od učencev poleg bralnega razumevanja 

zahtevala tudi natančno opazovanje slike. 

 

 

Slika 17: Slika 2. naloge na testu bralnega razumevanja. 
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število 
točk 

F1 F1% F2 F2% 

5 12 31,6 1 3,1 

4 13 34,2 4 12,5 

3 8 21,1 13 40,6 

2 5 13,2 6 18,8 

1 0 0 6 18,8 

0 0 0 2 6,3 

Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev doseženega števila točk na 2. nalogi bralnega razumevanja. 

 
 

Ta naloga je terjala nekoliko slabše rezultate. Kot je vidno iz 

preglednice, je vseh 5 točk na šoli 1 doseglo 31,6 % učencev te šole, na 

šoli 2 pa zgolj 1 učenec, kar predstavlja 3,1 % učencev te šole. 34,2 % 

učencev šole 1 in 12,5 % šole 2 je doseglo 4 točke. Največji delež učencev 

šole 2 (40,6 %) je doseglo 3 točke, na šoli 1 pa 21,1 % učencev. Najnižje 

število doseženih točk pri tej nalogi na šoli 1 sta bili 2 točki, ta rezultat je 

doseglo 13,2 % otrok te šole, na šoli 2 pa je enak rezultat doseglo 13,2 % 

učencev. Kot je vidno v preglednici, je na šoli 2 1 in 2 točki doseglo 18,8 % 

učencev, 6,3 % učencev ni doseglo nobene točke. Grabe in Stoller (2011) 

izpostavljata, da je ključna razlika med branjem v maternem in tujem jeziku 

prav v izpostavljenosti določenemu jeziku, kar se odraža tudi na rezultatih 

naše raziskave. 
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Tabela 10: Primerjava rezultatov 2. naloge na testu bralnega razumevanja na šoli 1 in šoli 2. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F=5,517, 

α=0,13) je aproksimativni t-test za neodvisne vzorce med šolo 1 in šolo 2 

pokazal statistično pomembne razlike v povprečnem številu, doseženih 

točk na testu branja 2 (t=6,312; g=68; α <0,001). Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci osnovne šole 1 (M = 4,03) dosegali boljše 

rezultate/povprečje od učencev kontrolne skupine (M = 2,44). 

3.7.2.3. PISANJE 

Test pisanja je sestavljen zgolj iz ene naloge. Naloga vsebuje 

pomešane črke besed iz besednega sklopa šola. Učenci besede poznajo, 

imeli pa so precej težav z zapisovanjem le teh. Težave so nastajale 

predvsem zaradi razlik med angleškim in slovenskim ujemanjem glasov in 

črk, saj angleške pisave ni mogoče pretvoriti v govor črko za črko, prav 
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tako pa tudi obratno govora ne moremo pretvoriti v glas za glas (Dagarin 

Fojkar idr. 1999, v Jesenko 2017). 

 

 

Slika 18: Test pisanja. 

 
 

število 
točk 

F1 F1% F2 F2% 

5 4 10,5 0 0 

4 4 10,5 6 18,8 

3 10 28,9 8 25,9 

2 7 18,4 9 28,1 

1 11 28,9 5 15,6 

0 2 5,3 4 12,5 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev doseženega števila točk na nalogi pisanja. 
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Iz tabele lahko razberemo, da so učenci dosegli podobno število točk. 

Na šoli 1 je 10,5 % učencev doseglo vseh pet točk, medtem ko na šoli 2 

niče ni pravilno zapisal vseh petih besed. Na šoli 1 je 10,5 % učencev 

doseglo 4 točke, na šoli 2 pa 18,8 % učencev. 26,3 % učencev na šoli 1 je 

doseglo 3 točke, na šoli 2 pa 25 % učencev. Največji delež učencev na šoli 

2 (28,1 %) je doseglo 2 točki, na šoli 1 pa je enako število točk doseglo 

18,4 % učencev. Na šoli 1 je največji delež učencev (28,9 %) doseglo le 

eno točko, na šoli 2 pa je 1 točko doseglo 15,6 % učencev. Nobene točke 

pa na šoli 1 ni doseglo 5,3 % učencev, na šoli 2 pa 12,5 % učencev. 

 

 

 

Tabela 12: Primerjava rezultatov naloge pisanja na šoli 1 in šoli 2 glede na doseženo število točk. 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (f=0,713, 

a=0,401) t-test za neodvisne vzorce med šolo 1 in šolo 2 ni pokazal 
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statistično pomembnih razlik v povprečnem številu točk, doseženih na testu 

pisanja (t=0,538, g=68, a=0,593). Hipotezo obdržimo, podatkov pa ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da 

so učenci na šoli 1 (M=2,39) več točk kot učenci na šoli 2 (M=2,22). 

 
 
 

 

Graf 3: Grafični prikaz doseženega povprečnega števila točk na testu pisanja na šoli 1 in šoli 2. 
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Beseda Zapis učencev šole 
1 

Zapis učencev šole 
2 

paper paper 
peapr  
pepar 
paepr 

paper 
pepar 
prepa 
peapr 

ruler ruler 
reulr 
 

ruler 
rurel 

eraser rapers raser 
araser 
areser 

pencil pencile 
pencie 
pincel 
pensil 
pansel 
pnceli 

pencil 
pencli 
peincl 
peacil 
pincl 
pencel 
pensil 

teacher  teacher 
tichaer  
techear 
thaecer 

teacher 
thichrae 
thoceer 
thaceer 
theacer 
thrcher 
thecher 
thaceer 
thoceer 
thicraee 
thacree 

Tabela 13: Zapisi učencev na testu pisanja. 

 

 

Ob pregledu izpisanih napak lahko ugotovimo, da učenci v veliki večini 

glede na izgovarjavo prepoznajo prvo in zadnjo črko besede, vmesne črke 

pa so premešane. Ta težava se kaže zaradi razlike v zapisovanju črk, ki 

ustrezajo posameznim glasovom v obeh jezikih. Čeprav ima angleščina v 

svoji abecedi le eno črko več, pa je njen glasovni sistem precej bolj bogat 

kot slovenski. Zaradi ortografske globine angleškega jezika je učenje 
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branja in pisanja precej oteženo, kar lahko vidimo tudi na rezultatih testa 

pisanja v angleščini (Dagarin Fojkar idr., 2011). 

3. 7. 2. REZULTATI IN INTERPRETACIJA TESTA ZA SPOZNAVANJE 

OKOLJA 

Test spoznavanja okolja je preverjal nekatere cilje, ki naj bi jih 

učenci dosegli v šolskem letu. Vprašanja so zaprtega tipa, vsako 

vprašanje pa ima samo en pravilen odgovor. Za vsak pravilen 

odgovor je učenec dobil eno točko.  

Test je preverjal naslednje cilje: 

 Vedo, da promet onesnažuje zrak, vodo in prst. 

 Poimenujejo prometne znake, pomembne za vedenje kolesarjev. 

 Poznajo različne vrste prometa. 

 Vedo, kako otrok nastane. 

 Vedo, kako se otrok razvija v maternici. 

 Zanjo razlikovati značilna okolja v Sloveniji. 

 Vedo, da imajo nekateri dnevi v letu poseben pomen. 

 Poznajo življenje na kmetiji po letnih časih. 

 Poznajo pomen osnovnih oznak za nevarne lastnosti snovi. 

 Poznajo lastnosti svetlobe in pogoje, ki nam omogočajo, da 

predmete vidimo. 

 Poznajo lastnosti zvoka. 

 Poznajo glavne strani neba. 

 Poznajo državne simbole. 

 Vedo, da je Slovenija v Evropski uniji. 
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Graf 4: Grafični prikaz doseženega povprečnega števila točk na testu spoznavanja okolja na šoli 1 
in šoli 2. 

 

Kot lahko vidimo iz tabele, so učenci na testu spoznavanja okolja 

dosegli podobne rezultate. Učenci šole 1 so v povprečju dosegli 14,05 točk, 

učenci šole 2 pa 13,66 točk. Pogledali si bomo še, ali povprečno število 

doseženih točk statistično pomembno vpliva na našo raziskavo. 
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Tabela 14: Primerjava rezultatov na testu spoznavanja okolja na šoli 1 in šoli 2 glede na doseženo 
število točk. 

 

Rezultate smo preverili s t-testom za neodvisne spremenljivke, ki je 

pokazal, da upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (f=1,037, 

a=0,312) med šolo 1 in šolo 2 ni statistično pomembnih razlik v 

povprečnem številu točk, doseženih na testu pisanja (t=0,644, g=68, α 

=0,522). Hipotezo obdržimo, podatkov pa ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da so učenci na šoli 1 

(M=14,05) dosegli več točk kot učenci na šoli 2 (M=13,66). 

Učenci so odgovarjali tudi na vprašanja o svojem zanimanju za 

okoljske teme oz. teme, ki se obravnavajo pri predmetu spoznavanje 

okolja. 

Postavili smo jim tri dejstva, s katerimi so se po dani likertovi lestvici 

stališč na določeni stopnji strinjali oz. nestrinjali. Prvo dejstvo je bilo rad/-a 

gledam dokumentarne filme in oddaje. 
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3. 7. 3. ANALIZA VPRAŠALNIKA O STALIŠČIH UČENCEV 

 

 

Graf 5: Grafični prikaz frekvenčne porazdelitve strinjanja s trditvijo: Rad/-a gledam dokumentarne 
filme in oddaje na šoli 1 in šoli 2. 

 

Učenci šole 1 se v večini (52,6 %) popolnoma strinjajo z zgornjo 

trditvijo, medtem ko se na šoli 2 s to trditvijo popolnoma strinja le 28,1 % 

anketiranih učencev. Z zgornjo trditvijo se je strinjalo še 18,4 % učencev 

šole 1 in 25 % učencev šole 2. 7,9 % učencev šole 1 in 28,1 % učencev 

šole dve se do navedene trditve niso mogli opredeliti. Nestrinjanje s trditvijo 

je na šoli 1 izrazilo 13,2 % anketiranih, na šoli 2 pa 15,6 %. Popolno 

nestrinjanje pa je na šoli 1 izrazilo 7,9 % sodelujočih in na šoli 2 3,1 % 

vprašanih. 
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Graf 6: Grafični prikaz frekvenčne porazdelitve strinjanja s trditvijo: Rad/-a prebiram naravoslovne 
revije (National Geographic Junior, Moj planet…) na šoli 1 in šoli 2. 

 

Učence smo vprašali tudi po stiku z okoljskimi vsebinami preko 

različnih revij, kot sta National Geographic Junior in Moj planet. V anketi so 

se opredeljevali do trditve: rad/-a prebiram naravoslovne revije (National 

Geographic Junior, Moj planet …). Največ učencev šole 1 (31,3 %) se s 

trditvijo strinja, 26,3 % učencev iste šole pa se s trditvijo popolnoma strinja, 

medtem ko je na šoli 2 popolno strinjanje izrazilo 18,7 % učencev, strinjanje 

pa 31,3 % vprašanih. Učenci šole 2 pa v veliki meri (46,9 %) glede 

navedene trditve niso mogli opredeliti. Nestrinjanje z zgornjo trditvijo je bilo 

precej majhno, nestrinjanje je na šoli 2 izrazilo 3,1 % učencev, na šoli 1 pa 

18,4 % vprašanih. Popolno nestrinjanje s trditvijo pa so izrazili le na šoli 1, 

in sicer v 10,5 % vprašanih. 
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Graf 7:Grafični prikaz frekvenčne porazdelitve strinjanja s trditvijo: Rad/-a sem v stiku z naravo, na 
šoli 1 in šoli 2. 

 

Trditev rad/-a sem v stiku z naravo nam je dodala dodaten vpogled v 

interes učencev za pouk spoznavanja okolja. Velika večina učencev obeh 

šol (73,7 % na šoli 1 in 71,9 % učencev na šoli 2) je izrazilo popolno 

strinjanje z navedeno trditvijo, precej podoben delež učencev obeh šol pa 

je izrazil strinjanje s trditvijo (31,6 % na šoli 1 in 31,3 % na šoli 2). Nekaj 

učencev se glede trditve ni moglo opredeliti (7,9 % na šoli 1 in 12,5 % 

učencev na šoli 2). S trditvijo pa se ne strinja le 2,6 % učencev šole 1 in 

6,2 % učencev šole 2. 

Vpliv integracije smo želeli preveriti tudi na področju samozavesti pri 

pouku angleščine. To smo preverili z dvema zastavljenima vprašanjema v 

anketi. Učence smo spraševali po njihovi oceni o znanju angleščine in o 

njihovem razumevanju učiteljice pri pouku angleščine, ko ta govori 

angleško. 

Odgovori na prvo zastavljeno vprašanje so pokazali, da imajo učenci 

obeh šol pozitivno mnenje o svojem znanju angleščine. 63,2 % učencev 

šole 1 in 46,9 % učencev šole 2 menijo, da jim gre angleščina zelo dobro. 

31,6 % učencev šole 1 in 43,8 % učencev šole 2 meni da jim gre angleščina 
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dobro. 2,6 % učencev šole 1 in 6,2 % učencev šole 2 meni, da jim 

angleščina ne gre niti dobro niti slabo. Nihče izmed učencev na šoli 1 in na 

šoli 2 ne meni, da mu gre angleščina slabo. Nekaj učencev iz šole 1 (2,6 

%) in šole 2 (3,1 %) pa meni, da jim gre angleščina zelo slabo. 

 

 

Graf 8: Grafični prikaz odgovorov na vprašanje, kako dobro mislijo, da jim gre angleščina. 

 

 

Graf 9: Grafični prikaz odgovorov na vprašanje kako dobro razumejo učiteljico, ko govori angleško. 
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To hipotezo pa smo preverili tudi z drugim vprašanjem, pri katerem so 

učenci ocenjevali svoje razumevanje učiteljice, ko govori v angleščini. 

Večina učencev obeh šol (55,3 % na šoli 1 in 37,6 % na šoli 2) učiteljico 

razume zelo dobro, 31,6 % na šoli 1 in 28,1 % na šoli 2 učiteljico razume 

dobro. Na šoli 1 10,5 % vprašanih učiteljico razume nekje vmes, na šoli 2 

pa je število takih učencev precej višje, in sicer 28,1 % vprašanih. 2,6 % 

učencev na šoli 1 učiteljico razume slabo, medtem ko se za slabo 

razumevanje na šoli 2 ni opredelil noben učenec. Za zelo slabo 

razumevanje pa se je opredelilo 6,2 % učencev na šoli 2. 

Zanimalo nas je tudi doživljanje integriranega pouka in ločenega pouka 

pri učencih šole 1. Za potrditev te hipoteze smo uporabili 4 različna 

vprašanja. Učenci so izrazili svoje počutje pred poukom spoznavanja 

okolja, angleščine in integriranim poukom (integracija). V drugem delu pa 

so učne predmete razvrstili od najljubšega do najmanj ljubega, pri čemer 

smo v nabor vseh predmetov uvrstili tudi integracijo angleščine v pouk 

spoznavanja okolja. 
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Graf 10: Grafični prikaz odgovorov učencev na vprašanje, kako se počutijo pri pouku angleščine, 
spoznavanja okolja in integriranem pouku. 

Pri pregledu grafikona najprej pozornost pridobi podatek, da nihče 

izmed vprašanih otrok nima izrazitih negativnih čustev do vseh treh učnih 

ur. Precej učencev (23,7 %) se pri pouku spoznavanja okolja počuti 

zdolgočaseno, medtem ko je pri pouku angleščine (2,6 %) in integriranem 

pouku (2,6 %) delež zdolgočasenih učencev precej nižji. Poglejmo si še 

deleže pozitivnih čustev pri vseh treh urah. Največji delež učencev (42,1 

%) se veseli pouka angleščine, prav tako tudi integriranega pouka (34,2 

%). Pouka spoznavanja okolja (21,1 %) pa se učenci ne veselijo v tej meri 

kot ostalih dveh. Precej učencev je tudi navdušenih tako nad angleščino 

(34,2 %) kot nad integriranim poukom (26,3 %). Iz grafa je razvidno, da so 

učenci najbolj radovedni pred uro integriranega pouka (18,4 %), temu 

deležu sledi pouk spoznavanja okolja (10,5 %), najmanj učencev pa je 

radovednih pred poukom angleščine (5,3 %). Precejšen kontrast med 

predmeti lahko opazimo tudi pri zgovornosti učencev, veliko učencev je 

zgovornih pri pouku spoznavanja okolja (21,1 %), medtem ko pri 

integriranem pouku (2,6 %) in pouku angleščine (2,6 %) niso tako zgovorni. 
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Predvsem zaradi uporabe angleškega jezika kot sredstva komunikacije, po 

drugi strani pa pouk spoznavanja okolja s svojimi vsebinami in temami v 

otrocih zbudi že doživete izkušnje, ki jih zlahka povezujejo z vsebinami. 

Nekaj otrok pa se pred uro angleščine (7,9 %) počuti igrivo. Delež učencev, 

ki se o svojem doživljanju niso mogli opredeliti, je pri pouku spoznavanja 

okolja 7,9 %, pri angleščini 5,3 % in pri integriranem pouku 10,5 %. 

V drugem delu potrjevanja hipoteze pa so učenci razvrščali predmete 

po priljubljenosti, od neljubšega do najmanj ljubega. S tem smo pridobili 

vpogled v priljubljenost integracije v primerjavi z ločenima predmetoma in 

tudi ostalimi predmeti, ki so v učnem načrtu za 3. razred osnovne šole. 

 

 

PREDMETI  M SD 

ŠPORT 2,53 2,06 

ANGLEŠČINA  3,74 1,87 

LIKOVNA 
UMETNOST 

4,40 2,48 

INTEGRACIJA 4,47 1,13 

MATEMATIKA 4,74 2,90 

SLOVENŠČINA 5,05 2,40 

GLASBENA 
UMETNOST 

5,53 1,83 

SPOZNAVANJE 
OKOLJA 

5,55 1,80 

Tabela 15: Ureditev šolskih predmetov od najljubšega (1) do najmanj ljubega (8). 
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Kot lahko razberemo iz zgornje tabele, je angleščina bolj priljubljena 

kot integrirana oblika pouka angleščine v kombinaciji s spoznavanjem 

okolja. Medtem pa je spoznavanje okolja najmanj priljubljen predmet.  

 

 

Graf 11: Grafični prikaz postavitve integracije na lestvici od 1 do 8 glede na priljubljenost v primerjavi 
z ostalimi predmeti. 

 

 Če si podrobneje pogledamo graf razvrstitve predmetov, katerega 

končen rezultat je zgornja tabela, lahko opazimo, da je največ učencev 

(34,2 %) integracijo uvrstilo na 4. mesto, temu sled 5. mesto z 31,6 % 

učencev. Zanimivo je tudi, da nihče izmed učencev integracije ni postavil 

na 1. ali zadnje mesto, medtem ko je angleščino na 1. mesto postavilo 13,2 

% učencev. Na zadnjem mestu pa sta se znašla le angleščina z 2,6 % 

glasov in spoznavanje okolja z nekoliko višjim deležem glasov (15,8 %).  

Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da je integriran pouk med učenci bolj 

priljubljen kot spoznavanje okolja v samostojni obliki. Še vedno pa je pouk 

angleščine bolj priljubljen od integracije. 

Z vprašanjem kje vse uporabljajo angleški jezik pa smo preverili na 

kakšne načine se učenci srečujejo z anglešino. Učenci so lahko izbrali več 
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možnih odgovorov. Vsi učenci obeh šol so odgovorili, da se z angleščino 

srečujejo v šoli. Na šoli 1 tečaj angleškega jezika obiskuje 6 učencev, kar 

predstavlja 15,8 % vseh sodeljujočih učencev te šole. Na šoli 2 pa tečaj 

obiskuje 5 učencev, kar je 15,6 %. 13,2 % učencev šole 1 govori angleško 

v družini ali s širšimi sorodniki, med tem pa na šoli 2 z domačimi nihče ne 

govori angleško. Z angleščino v knjigah, revijah, filmih … se z angleščino 

srečuje 26,3 % učencev šole 1 in 12,5 % učencev šole 2. Iz rezultatov lahko 

vidimo, da na osnovni šoli 1 02 % več učencev obiskuje tečaj angleščine 

kot na šoli 2. Razvidno je tudi, da na šoli 1 več učencev prihaja iz angleško 

govorečega okolja kot na šoli 2. Kot drugo pa so učenci navajali tudi, da se 

igrajo v angleškem jeziku (2,6 % učencev šole 1), sestavljajo zgodbe         

(2,6 % učencev šole 1)  in pišejo knjige (5,3 % učencev šole 1). Nekateri 

igrajo tudi angleške igrice (13,2 % učencev šole 1 in 9,4 % učencev šole 

2).  
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4. SKLEP 

Jezik ima pri pouku ključno vlogo pri samem učenju in razumevanju 

vsebin. Zato je poučevanje jezika pomemben element vseh šolskih 

predmetov. Dobro znanje jezika je tesno povezano z razumevanjem 

podanih vsebin. Kot učitelji se moramo zavedati, da je učenje tujega jezika 

dinamičen in stalen proces, ki se povezuje tudi z znanjem maternega 

jezika. Učenci z učenjem tujega jezika spoznavajo tudi druge kulture in se 

s tem navajajo sprejemati drugačnost.  

Številne raziskave so pokazale, da prav izpostavljenost tujemu jeziku 

daje boljše rezultate v samem učenju dotičnega jezika.  

Cilj magistrskega dela je bil poglobitev v konvergentne pristope pri 

učenju jezika, hkrati pa tudi pregled stanja znanja angleščine in doseganja 

ciljev pri predmetu spoznavanja okolja. Raziskali pa smo tudi priljubljenost 

integriranega pouka in samozavest učencev pri uporabi angleškega jezika.  

Raziskava je pokazala, da se pri slušnem in bralnem razumevanju med 

obema skupinama učencev kažejo statistično pomembne razlike v 

doseganju točk na testu slušnega razumevanja. Učenci, ki so del 

integracije, so angleščini vsaj eno uro tedensko več izpostavljeni kot 

primerjalna skupina. Medtem ko se statistično pomembne razlike v 

doseganju točk med obema skupinama niso pokazale na testu pisanja.  

Učni načrt za učenje tujega jezika do tretjega razreda temelji predvsem 

na razvijanju govornih in slušnih spretnosti oz. zmožnosti, proti koncu 3. 

razreda pa se vključujeta tudi branje in pisanje. Eden od razlogov za 

zavrnitev hipoteze je prav dejstvo, da so učenci šele na začetni fazi 

opismenjevanja v tujem jeziku.  

Učenci morajo pred branjem in pisanjem v tujem jeziku razviti 

predopismenjevalne zmožnosti, kot so orientacija, grafomotorika in 

fonološko zavedanje. Vse te elemente pa učenci razvijajo z elementi 

konvergentne pedagogike. 
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Zanimivo je bilo pregledovanje napak, ki so jih učenci naredili pri 

zapisovanju besed, ker je bila večina besed zapisana podobno, kot se 

izgovori. Kar prav tako nakazuje na to, da imajo učenci malo izkušenj z 

zapisovanjem v angleškem jeziku. 

Predpostavili smo tudi, da se doseganje ciljev pri predmetu 

spoznavanje okolja zaradi integrirane ure v angleščini ne razlikuje od 

učencev, ki vso snov spoznavanja okolja poslušajo v slovenskem jeziku. Z 

raziskavo smo ugotovili, da to hipotezo lahko potrdimo. 

Z anketnim vprašalnikom smo ugotovili, da imajo učenci pozitiven 

odnos do integriranega pouka, saj večina doživlja pozitivne občutke pred 

integrirano uro. Hkrati pa smo ugotovili, da imajo učenci obeh šol pozitivno 

mnenje o svojem znanju angleščine.  

Raziskava je bila izvedena tudi kot povratna informacija učiteljem 

projektne skupine na šoli, kjer izvajajo integriran pouk s konvergentno 

pedagogiko. Na podlagi rezultatov bodo učitelji oblikovali cilje za nadaljnje 

delo. Na podlagi zbranega teoretičnega gradiva pa bomo v šoli oblikovali 

tudi kratek vodnik po konvergentni pedagogiki, ki bo namenjen predvsem 

novim učiteljem, ki s konvergentno pedagogiko nimajo izkušenj.  
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6. PRILOGE 

6. 1. TEST SPOZNAVANJA OKOLJA 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

IME IN PRIIMEK:_________________________________________ 

Katero prevozno sredstvo najmanj onesnažuje okolje? 

a) vlak 

b) kolo 

c) avto 

d) ladja 

 

Kaj pomeni znak na sliki?  

a) kolesarska steza 

b) ustavi 

c) prepovedano za kolesarje 

d) dobrodošli kolesarji 

 

Kako delimo kopenski promet? 

a) zračni in vodni 

b) tirni in vodni 

c) tirni in cestni 

d) kopenski in zračni 

 

Kako imenujemo združitev ženske in moške spolne celice? 
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a) oploditev 

b) rojstvo 

c) odraščanje 

d) jajčece 

 

Koliko časa traja nosečnost? 

a) 1 mesec 

b) 9 mesecev 

c) 12 mesecev 

d) 16 mesecev 

 

Park je… 

a) umetno življenjsko okolje 

b) naravno življenjsko okolje 

c) naravno ali umetno življenjsko okolje 

 

Kaj praznujemo 8. februarja? 

a) valentinovo 

b) Prešernov dan 

c) dan reformacije 

d) Gregorjevo 

 

Kaj praznujemo 25. junija? 

a) dan upora proti okupatorju 

b) dan samostojnosti in enotnosti 

c) dan državnosti 
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Kaj od naštetega je naravna dediščina? 

a) pripovedka 

b) jama 

c) šege 

d) knjige 

V katerem letnem času je trgatev? 

a) poleti 

b) pozimi 

c) jeseni 

d) spomladi 

 

Kaj pomeni znak na sliki?      

a) vnetljivo 

b) strupeno 

c) jedko 

d) eksplozivno 

 

 

Koliko je ura na sliki?  

a) 8. 45 

b) 8. 40 

c) 7. 45 

d) 9. 40 
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Kako imenujemo predmet, ki oddaja svetlobo? 

a) svetilo 

b) zvočilo 

c) svetlost 

d) svetloba 

 

Kje vse lahko potuje zvok? 

a) po zraku 

b) po trdnih snoveh 

c) po vodi 

d) po zraku, vodi in trdnih snoveh 

 

Koliko glavnih strani neba poznamo? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

Kako imenujemo napravo, s katero se orientiramo v prostoru? 

a) daljnogled 

b) kompas 

c) orientator 

d) orientacija 

 

Kateri so simboli Slovenije? 

a) himna, grb in zastava 
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b) oblika države 

c) zastava  

d) človeška ribica 

 

Kje se nahaja Slovenija? 

a) V Evropi 

b) V Aziji 

c) V Afriki 

d) V Ameriki 
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6. 2. SPLOŠNI VPRAŠALNIK (ŠOLA 1) 

 

VPRAŠALNIK ŠOLA 1 

 

Kako se počutiš, kadar je na urniku spoznavanje okolja? 

 

 

Kako se počutiš, kadar je na urniku angleščina? 
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Kako se počutiš, ko je na urniku spoznavanje okolja z angleščino? 

 

 

Razvrsti predmete od najljubšega do najmanj ljubega. 

V levi prostorček napiši številko od 1 do 8, pri čemer najljubši predmet označiš z 

1, najmanj ljub pa z 8. 

 

 Matematika 

 Slovenščina 

 Angleščina  

 Likovna umetnost 

 Spoznavanje okolja 

 Šport 

 Spoznavanje okolja 
z angleščino 

 Glasbena umetnost 
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Označi, kako se strinjaš z naslednjimi trditvami? 

(1 = sploh se ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = ne morem se odločiti, 4 = strinjam 

se, 5 = popolnoma se strinjam)  

TRDITEV      

Rad/-a gledam oddaje o naravi (živali in rastline). 1 2 3 4 5 

Rad/-a prebiram naravoslovne revije in knjige (National Geographic 
Junior, Moj planet…). 

1 2 3 4 5 

Rad/-a sem v stiku z živalmi in naravo. 1 2 3 4 5 

 

 

Kako misliš, da ti gre angleščina? 

 

Zelo slabo Slabo Nekje 
vmes 

Dobro Zelo 
dobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali razumeš učiteljico, ko govori angleško? 

Zelo 
slabo 

Slabo Nekje 
vmes 

Dobro Zelo 
dobro 
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Kje vse uporabljaš angleščino? Obkroži. (Možnih je več 

odgovorov) 

a) v šoli 

b) obiskujem tečaj angleščine 

c) doma govorimo angleško 

d) s sorodniki govorim angleško 

e) berem angleške knjige in revije 

g)_______________________ 
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6. 3. SPLOŠNI VPRAŠALNIK (ŠOLA 2) 

VPRAŠALNIK ŠOLA 2 

 

Označi, kako se strinjaš z naslednjimi trditvami? 

(1 = sploh se ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = ne morem se odločiti, 4 = strinjam 

se, 5 = popolnoma se strinjam)  

TRDITEV      

Rad/-a gledam oddaje o naravi (živali in rastline). 1 2 3 4 5 

Rad/-a prebiram naravoslovne revije in knjige (National Geographic 
Junior, Moj planet…). 

1 2 3 4 5 

Rad/-a sem v stiku z živalmi in naravo. 1 2 3 4 5 

 

 

Kako misliš, da ti gre angleščina? 

 

Zelo slabo Slabo Nekje 
vmes 

Dobro Zelo 
dobro 
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Ali razumeš učiteljico, ko govori angleško? 

Zelo 
slabo 

Slabo Nekje 
vmes 

Dobro Zelo 
dobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kje vse uporabljaš angleščino? Obkroži. (Možnih je več 

odgovorov) 

a) v šoli 

b) obiskujem tečaj angleščine 

c) doma govorimo angleško 

d) s sorodniki govorim angleško 

e) berem angleške knjige in revije 

g)_______________________ 
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6. 4. TEST SLUŠNEGA RAZUMEVANJA 
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6. 5 TEST BRALNEGA RAZUMEVANJA 
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6. 6. TEST PISANJA 
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6. 7. ZAPIS ZVOČNEGA POSNETKA ZA TEST SLUŠNEGA 

RAZUMEVANJA 
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