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POVZETEK 

 
Začetno opismenjevanje traja celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ. V 1. in 2. 

razredu učenci sistematično usvajajo tehniko branja in pisanja, v 3. razredu pa ju utrjujejo in 

izboljšujejo. Učni načrt za slovenščino (2011) predvideva, da proces opismenjevanja poteka 

postopno, sistematično in individualno. Pomembno je zavedanje, da je obdobje od rojstva do 

8./9. leta najpomembnejše v razvoju pismenosti in da so med otroki ob vstopu v šolo velike 

razlike v stopnji razvitosti porajajoče se pismenosti, zato nobena metoda/didaktični pristop ni 

najprimernejša/-i za vse učence. Učenci razvijajo zmožnosti branja in pisanja glede na razvite 

veščine, spretnosti, zmožnosti in predznanje branja/pisanja. Učni načrt prav tako predvideva, 

da učitelj v začetku šolskega leta ugotovi, kako dobro ima posameznik razvite sposobnosti in 

spretnosti, ki so potrebne za proces opismenjevanja ter na podlagi ugotovitev izdela 

individualni načrt za vsakega učenca. 

Namen diplomskga dela je bil s pomočjo Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti ugotoviti, 

katere predopismenjevalne zmožnosti imajo učenci razvite ob vstopu v osnovno šolo, 

spremljati individualni razvoj predopismenjevalnih zmožnosti pri posameznih učencih, 

ugotoviti napredek pri individualiziranem in diferenciranem procesu predopismenjevalnih 

zmožnosti učencev ob koncu šolskega leta ter ugotoviti, ali je napredek v individualiziranem 

in diferenciranem procesu predopismenjevanja odvisen od spola otroka.  

 
Na vzorcu 22 prvošolcev (9 dečkov in 13 deklic) so dobljeni rezultati pokazali, da ima skoraj 

dve tretjini otrok ob vstopu v osnovno šolo že razvite vse predopismenjevalne zmožnosti, da 

se je uresničevanje in vpliv didaktičnega načela individualizacije in diferenciacije ter ustrezno 

načrtovanje in izvajanje predopismenjevalnih dejavnosti pokazalo v napredku vseh učencev, 

da je bil ob koncu raziskave samo en otrok, ki ni bil priravljen na sistematično 

opismenjevanje, da so tudi učenci, ki so ob vstopu v šolo že brali/pisali, z individualiziraniem 

in diferenciranim procesom začetnega opismenjevanja izboljšali zmožnost branja/pisanja ter 

da je napredek v individualiziranem in diferenciranem procesu predopismenjevanja odvisen 

od spola. 

 
Ključne besede: pismenost, začetno opisemnjevanje, individualizacija in diferenciacija, spol 

učenca, Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti (OSBZ) 
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SUMARRY 

 
Reading has an important role in the process of schooling and well-developed reading ability 

is one of the key factors of the pupil’s learning efficiency. The first triad of primary school is 

based on the intensive development of reading ability. The goal of reading lessons is to 

develop an automated reading technique alongside with appropriate reading comprehension. 

Initial teaching literacy includes the entire first educational period. Pupils in the first and 

second grade systematically assimilate the reading and writing techniques, but in the third 

grade, the techniques are being revised and improved.  

 
It is important to know that the period from the child’s birth to the age of 8 or 9 is the most 

significant for the development of the literacy. There are big differences between the literacy 

development levels among the children at the beginning of their schooling, therefore the 

methods or the didactic approach are not the most appropriate for all children at the same 

time.  On the other hand, motivation for learning how to read and write carries a remarkable 

meaning. The motivation is with most of the children in a high degree at the beginning, 

therefore it is really important for a teacher to maintain and stimulate the motivation with 

appropriate teaching contents and methods. 

 
The purpose of the research in my diploma was to evaluate the pupil’s pre-literacy skills at the 

beginning of their schooling by means of The evaluation scheme of reading ability. It was 

also used to observe the development of the pre-literacy ability with every individual, to find 

out the improvement of the individual and differentiated pre-literacy ability process at the end 

of the school year and to find out if the progress depends on the gender of a child. Therefore, 

the key was the path, which led me to the literacy. The research included 22 first grade pupils; 

9 boys and 13 girls. 

The results show that pre-literacy ability of approximately two-thirds of children is already 

developed at the beginning of their schooling. The usage and the influence of the didactic 

principles of individualization and differentiation, the appropriate planning and performing of 

the pre-literacy activities showed the improvement with all children. At the end of the school 

year, there was less than a third of children (only one child), who were not ready for the  
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teaching literacy. There were also pupils who could already read and write, but they improved 

their writing and reading techniques by individual and differentiated initial teaching literacy 

process. The improvement in a pre-literacy process really depends on the gender. 

 
Keywords: literacy, initial teaching literacy, individualization and differentiation, gender of a 

child, The evaluation scheme of reading ability 
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UVOD 

 

V zadnjem času se nam vse pogosteje porajajo vprašanja, povezana z opismenjevanjem v 

prvem razredu osnovne šole. Ob vstopu v šolo so med otroki velike razlike v stopnji 

pismenosti. Večina šestletnikov je ob vstopu v šolo že razvila koncept tiska in grafično 

zavedanje, med šolskim letom pa prehajajo od fonološkega zavedanja k vzpostavljanju 

povezav med glasovi in črkami, predvsem takrat, ko sami poskušajo brati ali pisati. Zato je 

pomembno, da učitelji pouk opismenjevanja diferenciramo oz. ga prilagodimo otrokom. 

Zavedati se moramo tudi razvojnih značilnosti šestletnikov, zato je smotrno razmišljati o 

celostnem pristopu, ker so učenci ob vstopu v šolo z uvedbo devetletne osnovne šole eno leto 

mlajši. Vemo tudi, da imajo otroci, ki so na različnih stopnjah pismenosti tudi različen interes 

in motivacijo. Zato potrebujejo veliko vzpodbud in situacij, v katerih bodo lahko uspešni vsi. 

Otrok mora v obdobju porajajoče se pismenosti dejavno graditi svoje znanje, preizkušati svoje 

hipoteze, pri tem pa potrebuje starše, vzgojitelje in učitelje. 

 

Učitelj mora zato na začetku prvega šolskega leta ugotoviti, v kolikšni meri je pri 

posameznem otroku razvita porajajoča se pismenost in sestaviti individualni načrt za vsakega 

otroka. Otrokove težave z branjem in pisanjem velikokrat izvirajo iz slabo razvitega 

glasovnega zavedanja in niso povezane s kognitivnim primanjkljajem, kot radi sklepamo.  

 
Preden pa učitelj sestavi individualni načrt, mora premisliti tudi, kako bo organiziral učilnico, 

katere dejavnosti za spodbujanje začetne pismenosti bo vključil v pouk, kako bo uvedel 

notranjo diferenciacijo in ali ima dovolj gradiva za učence z različnim predznanjem. K 

sodelovanju naj učitelj privabi tudi starše in jim pojasni, katere veščine ima otrok dobro 

razvite in katerih še ne. Tako bodo starši dobili pomembno vlogo pri razvijanju 

predopismenjevalnih spretnosti. 

 
V empiričnem delu želim prikazati vpliv didaktičnega načela individualizacije in 

diferenciacije na začetno opismenjevanje ter s tem povezano načrtovanje in izvajanje 

predopismenjevalnih dejavnosti; pri tem mi bo v pomoč Ocenjevalna shema bralnih 

zmožnosti  (Pečjak, Magajna, Podlesek, Potočnik 2009). 
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1 PISMENOST 

 

Pismenost je pojem, ki ga je težko enoznačno opredeliti; praktično nemogoče pa ga je 

opredeliti z eno samo definicijo. Pojem pismenost se namreč uporablja v različnih pomenih 

(Pečjak 2010: 11). 

 
Pismenost v širšem smislu 

 

M. Cencič (2000) opredeljuje pismenost kot zapleteno, sestavljeno ter povezano dejanje in 

proces, ki ne obsega le branja in pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje. 

 
Pismenost v ožjem smislu 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika označuje pismenost kot »znanje branja in pisanja, eksp. 

znanje, poznavanje česa: politična, prometna pismenost« (SSKJ, 2008). Pismen je torej tisti, 

ki zna brati in pisati. 

 

V Enciklopediji Slovenije (1994) je definicija pismenosti zapisana kot sposobnost branja in 

pisanja na ravni, primerni za pisno sporazumevanje oz. na ravni, ki posamezniku omogoča 

uspešno delovanje v družbi. 

 
Definicije pismenosti 

 

Različne definicije pismenosti obravnavajo pismenost kot konstrukt, ki zajema različne 

sestavine: 

1. Prvi sklop definicij so definicije, ki pri pismenosti poudarjajo spretnost branja 

(raziskava IEA, 1991; PISA, 2006). V raziskavi PISA 2006 je bralna pismenost 

opredeljena kot »razumevanje, uporaba in razmišljanje o pisnem besedilu, da 

dosežemo postavljeni cilj, razvoj posameznikovega znanja in aktivno sodelovanje v 

družbi« (PISA 2007: 77). Za branje pravijo, da je primarna dejavnost za doseganje 

pismenosti in da so druge dejavnosti sekundarnega pomena. Pismenost se torej zelo 

pogosto uporablja kot sinonim za bralno pismenost (Pečjak 2010: 13). 
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2. V drugo skupino definicij spadajo tiste, ki opredeljujejo pismenost kot osnovno ali 

primarno spretnost branja in pisanja, ki omogočajo primerjavo v času in prostoru, se 

pravi, da gre pri pismenosti za branje in pisanje, ki ga usmerjajo vprašanja kaj, kako, 

kdaj in zakaj brati in pisati (Graff, 1987; Lankshear, 1987; Gray, 1956, nav. po Pečjak, 

2010: 13). 

3. Tretjo skupino definicij predstavljajo tiste, ki razširjajo spretnosti pismenosti in poleg 

branja in pisanja vključujejo še npr. računanje (UNESCO, 1978, nav. po Pečjak, 

2010: 13).  

 
Pismenost skozi zgodovino 

 

S. Pečjak (2010: 11) pravi, da angleška beseda za pismenost (literacy) izvira iz latinske 

besede litteratus, kar označuje »človeka, ki se uči«. V srednjem veku je bil pismen tisti, ki je 

znal brati latinsko. V dobi reformacije je beseda dobila nov pomen – označevala je zmožnost 

branja in pisanja v maternem jeziku. 

 

Sicer pa Lankshear (1999, nav po Pečjak, 2010: 12) pravi, da lahko, zgodovinsko gledano, v 

razvoju pismenosti prepoznamo tri različna raziskovalna obdobja pismenosti: 

 

− Prvo obdobje preučevanja pismenosti, ki se začenja v šestdesetih letih preteklega 

stoletja in traja do začetka sedemdesetih let (Stone 1969, Cipola 1969, Schofield 

1968). Temeljilo je na raziskovanju trendov splošne pismenosti v različnih starostnih 

skupinah in prehodih v stopnji pismenosti med posameznimi starostnimi obdobji. Te 

raziskave so postavile temelje preučevanju pismenosti v drugem obdobju. 

− Drugo obdobje preučevanja pismenosti je trajalo od sredine sedemdesetih pa do 

začetka devetdesetih let preteklega stoletja (Johansson 1977, Lockridge 1974, Cressy 

1980, Houston 1983, 1985, Graff 1979). V tem času je bil poudarek na kvantitativnem 

raziskovanju pojavnosti različnih stopenj pismenosti znotraj posameznih skupin 

prebivalstva. Hkrati pa so ugotavljali, koliko na pismenost vplivajo različni ekonomski 

in socialni dejavniki, npr. dolžina šolanja in socialno ekonomski status posameznika. 

− Tretje obdobje preučevanja pismenosti se pričenja v začetku devetdesetih let 

preteklega stoletja. Raziskovalci nadaljujejo s kvantitativnim raziskovanjem 

pismenosti in primerjalnimi mednarodnimi študijami s področja pismenosti od mlajših 
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učencev do odraslih; pri tem pa se poudarek pri raziskovanju prenese na preučevanje 

razvoja kulturnih in ekonomskih politik pismenosti, kot npr. preučevanje pismenosti 

glede na socialno pripadnost, spol, starost in kulturno okolje. 

 

Na začetku novega tisočletja so se pojavile še nove vrste pismenosti. Tako npr. L. Magajna 

(2000) govori o »razmišljujoči pismenosti«, pri kateri se o osnovni veščini branja in pisanja 

ne uporabljata izolirano, pač pa »v interakciji kot orodji za komunikacijo, razmišljanje, 

ustvarjanje in reševanje problemov«. 

 

Danes so zelo razširjeni in splošno znani pojmi, kot so npr, informacijska pismenost, 

medijska, digitalna, družinska, akademska, funkcionalna ... in druge pismenosti, zato se lahko 

strinjamo z avtorji, da je nemogoče opredeliti pismenost samo z eno definicijo.  

 
Funkcionalna pismenost 

 

Po gradivih UNESCA (Zrimšek 2003: 11) je funkcionalna pismenost opredeljena kot 

sposobnost razumevanja in tvorjenja ter uporabljanja tistih jezikovnih oblik, ki jih delovanje v 

družbi zahteva in so pomembne za posameznika.  

 

S. Pečjak (2010: 13) pravi, da funkcionalno pismenost opredeljujejo vse tiste definicije, ki 

poudarjajo uporabo spretnosti branja, pisanja, računanja za delovanje v družbi in osebni 

razvoj posameznika. Za funkcionalno pismenost obstajata še izraza pragmatična ali 

konvencionalna pismenost in poudarjata, da zmožnosti branja/pisanja/računanja niso same 

sebi namen, ampak služijo boljšemu znajdenju/funkcioniranju posameznika v okolju, v 

katerem živi. 

 

E. Možina (1999: 15) pravi, da je funkcionalna pismenost posameznika odvisna od njegove 

kulturne in družbene pripadnosti ter konkretnih okoliščin, v katerih piše in bere, ter da novejše 

raziskovalce zanimajo posameznikove pisne prakse in raven njegovih pisnih sposobnosti. 

 

Ne glede na to,  ali govorimo o funkcionalni pismenosti ali pa o pismenosti v širšem pomenu 

besede, današnje razumevanje pojma pismenosti vključuje procesnost. Če so do srede 20. 

stoletja pri posamezniku ugotavljali predvsem stanje pismenosti oz. nepismenosti, pa pri 
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današnjem pojmovanju pismenosti mislimo na proces, ki pri človeku traja vse življenje, ki 

nam s svojimi spremembami prinaša vedno nove potrebe po pismenosti (Bešter Turk 2003: 

60). 

 
Lahko rečemo (Pečjak, 2010: 15), da je pismenost kompleksna sposobnost, ki vključuje 

številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), pri tem pa je poudarjen 

različen razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike (npr. socialni 

kontekst). Pismenost je torej kulturno, socialni in zgodovinsko-geografsko determiniran 

pojem. Temeljni element vseh pismenosti je bralna pismenost. 

 

1.1 PORAJAJOČA SE PISMENOST 
 

Učenci se ob vstopu v OŠ s pisnim jezikom ne srečajo prvič. Že v predšolski dobi (nekateri 

bolj, drugi manj) odkrivajo pisni jezik in njegovo vlogo v svojem okolju. V šoli pa se začnejo 

sistematično učiti brati in pisati.  

 

Predšolsko pismenost imenujemo tudi porajajoča se pismenost; otroci jo pridobivajo spontano 

in samoiniciativno daljše časovno obdobje v času pred vstopom v šolo. Obsega predbralne in 

-pisalne spretnosti. V časovnem zaporedju otrok najprej razvije koncept o tisku, nato grafično, 

fonološko zavedanje, zavedanje o glasovno-črkovni skladnosti in besedno branje z 

dekodiranjem (Grginič 2005a: 68). 

 

Pojav in razvoj pismenosti pri otroku je med drugimi raziskovala tudi Linda Miller (1995); 

uvedla je izraz pojavljajoča se pismenost (emergent literacy), ki zaznamuje izraz »bralna 

pripravljenost«. Gre za opredelitev tega, kar otroci v predšolski dobi že vedo o pismenosti in 

kako do tega vedenja pridejo. Takšen pogled na pismenost pa kaže, da v razvoju le-te ni neke 

prelomnice, ki bi določala, kdaj otrok bere in piše. Te spretnosti se pojavljajo postopno, tj. 

brez formalnega poučevanja otrok v predšolski dobi. Raziskave so pokazale, da se otrok že 

zelo zgodaj v predšolski dobi uči o pismenosti in se je zaveda, če živi v »pismenem okolju« 

(Miller 1995, nav. po Zrimšek 2003:14). 

Pojavljajočo se pismenost Millerjeva primerja z vrhom ledene gore. Vidni znaki razvoja 

pismenosti so v tem vrhu: navidezno branje, branje tiska v okolici, poimenovanje črk abecede, 
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prepoznavanje enakozvočnic, branje besed v knjigah, spontano pisanje, prepoznavanje in 

pisanje lastnega imena. Pod vrhom, torej v nevidnem delu ledene gore, pa so usmerjene in 

neusmerjene dejavnosti v družini, vrtcu in okolju: otroške pesmi in izštevanke, abecedne igre, 

prebiranje knjig z odraslimi, igranje s črkami, oblikami črk, uganke, branje napisov v 

trgovinah in veleblagovnicah, opazovanje odraslih pri pisanju nakupovalnih listkov, 

opazovanje odraslih pri branju knjig, časopisov in revij (Miller 1995: 6, nav. po Zrimšek 

2003:14). 

 

Razvoj branja in pisanja je torej neprekinjen proces, skozi katerega gre vsak otrok glede na 

individualne vzpodbude. Njegov napredek pa je odvisen od številnih dejavnikov. 

 

N. Potočnik (2008: 45) navaja, da je porajajoča se pismenost tista pismenost, ki se spontano 

razvija v predšolski dobi. Otroci si že od rojstva gradijo vedenje in zavedanje o zakonitostih 

pisnega jezika. Gre za dolgotrajen proces – od otrokovega prvega čečkanja in pretvarjanja, da 

piše, do poznejšega sistematičnega opismenjevanja na šoli. Na tej poti mora otrok spoznati 

povezavo med govorjenim in zapisanim jezikom ter različne funkcije in stalne oblike pisnega 

jezika. Postopoma se začne zavedati smeri branja, asociacijske povezave glas – črka, 

prepoznava posamezne črke, sliši glasove v besedah in se nato poskuša v pisanju. Glasovom 

pripisuje različne znake in ustvarja domiselne kombinacije črk. Bere tudi posamezne besede, 

ne le celostno, ampak poskuša črke tudi dekodirati. 

Pismenost se začne porajati v domačem okolju, v katerem otrok pridobiva različne izkušnje s 

pismenostjo, npr. opazuje starše pri nakupovanju (pisanje in branje nakupovalnega seznama), 

plačevanju računov, kuhanju (branje recepta), branju leposlovja, reševanju križank, branju 

TV-sporeda, pisanju razglednic, voščilnic, branju in pisanju elektronske pošte, pisem ... Otrok 

posluša pravljice in druga besedila, ki mu jih berejo starši, opazuje tisk in slikovno gradivo 

(prav tam: 45–46). 

Raziskave so pokazale, da v družinah z nižjim socialno-ekonomskim statusom otrok pridobi 

manj kakovostne izkušnje. Takšni otroci so bolj izpostavljeni bralnim neuspehom na prvi 

bralni stopnji. Dokazano je namreč, da dosežki v predšolski pismenosti vplivajo na razvoj 

branja in pisanja (prav tam: 46). 
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Slovenske avtorice (Marjanovič Umek, Podlesek in Fekonja 2005: 271–281) so v eni od 

raziskav ocenjevale povezanost med kakovostjo družinskega okolja, ocenjeno ob pomoči 

Vprašalnika kakovosti družinskega okolja: področje pismenosti (HLEQ), izobrazbo mame in 

otrokovo govorno kompetentnostjo. V raziskavo so vključile 308 mam in njihovih otrok, 

starih štiri leta. Mame so se razlikovale glede na leta zaključene formalne izobrazbe (8 % 

mam je imelo od 8 do 11 let formalne izobrazbe, 33 % od 12 do 13 let, 39 % pa najmanj 14 

let formalne izobrazbe). Avtorice so ugotovile, da se izobrazba mame pomembno povezuje s 

kakovostjo družinskega okolja. V primerjavi z manj izobraženimi mamami so bolj izobražene 

mame ocenile, da v večji meri spodbujajo otrokovo rabo govora:  otroku pogosteje kupujejo 

knjige, mu berejo, kadar otrok želi, skupaj z njim hodijo v knjižnico in obiskujejo lutkovne 

predstave; se pogosteje pogovarjajo z otrokom med igro, gledanjem slikanic in otroških oddaj 

in spodbujajo otroka k pogovoru in samostojnemu pripovedovanju ob skupnem branju. 

Rezultati so pokazali tudi, da so otroci, katerih mame so ocenile, da jim pogosto berejo, z 

njimi obiskujejo knjižnico in lutkovne predstave, se z njimi vključujejo v proces skupnega 

branja ter jih spodbujanju k branju, štetju in učenju črk, dosegli višjo govorno kompetentnost. 

Z izobrazbo mame ter posameznimi vidiki kakovosti družinskega okolja so avtorice lahko 

pojasnile 9 % variabilnosti v govornih dosežkih štiriletnih otrok. 

 

Tudi v drugi raziskavi, v kateri so avtorji (Marjanovič Umek idr. 2008: 31–48) s strukturnim 

modelom preverjali vpliv psiholoških (individualnih) in zunanjih dejavnikov na govorno 

kompetentnost otrok, starih pet let, so bili kot pomembni potrjeni vsi vključeni zunanji 

dejavniki: kakovost družinskega okolja (ocenjena z vprašalnikom …), mamino poznavanje 

otroških knjig in izobrazba mame (ta je vplivala na govorno kompetentnost otrok posredno, in 

sicer prek poznavanja otroških knjig). Rezultati tudi kažejo, da so najboljši napovedniki 

otrokovega govornega razvoja njegove intelektualne sposobnosti ter skupno branje staršev in 

otrok. 

 

N. Potočnik (2008: 46) zato ugotavlja, da je izjemno pomembno, da otroci svojo porajajočo se 

pismenost razvijajo tudi v vrtcu (nekateri vanj niso vključeni). Vzgojiteljice precej časa 

namenjajo spodbujanju otrokovega govornega razvoja in razvijanju književnih interesov, ki 

dokazano pripomoreta k razvijanju poznejše pismenosti. Razvijajo element globalnega branja, 

tako da otroci vzgojiteljici narekujejo sporočilo ali samo opazujejo, kako sporočilo nastaja. 
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Počasi ugotovijo, da ima izgovorjen glas svojo črko. Globalno tudi berejo pogoste besede, 

berejo z ugibanjem oz. s sklepanjem, prepisujejo oz. preslikujejo različne napise, naslove 

knjig, listajo slikanice, razvijajo domišljijski govor ob pripovedovanju zgodb ob slikah ipd. 

 

Naj omenim še rezultate sekundarne analize dosežkov otrok v mednarodni raziskavi bralne 

pismenosti PISA 2006 (povprečna starost slovenskih otrok, vključenih v raziskavo PISA, je 

bila 9,9 leta; vključeni pa so bili v tretji razred osemletke ali pa četrti razred devetletke) 

(Gaber in Marjanovič Umek 2009), ki kažejo, da ima vključenost v vrtec pozitiven učinek na 

dosežke otrok pri skupnem rezultatu bralne pismenosti in obeh delnih rezultatih 

(informacijskem in literarnem). Otroci, ki so bili vključeni v vrtec tri leta ali več, so dosegli 

pomembno višje dosežke ali rezultate blizu statistične pomembnosti kot pa otroci, ki v vrtec 

niso bili vključeni oziroma so bili v vrtec vključeni manj let.  

 

Ko govorimo o dolgoročnem učinku vrtca na razvoj otrokove pismenosti, je potrebno dodati 

še izsledke slovenske vzdolžne raziskave (Marjanovič Umek in Fekonja 2008), ki sicer kažejo 

na pozitivni učinek vrtca na otrokovo govorno kompetentnost v interakciji s socialno 

ekonomskim statusom staršev v vrtec vključenih otrok ter kakovostjo vrtčevskega in 

družinskega okolja, vendar ne enako velikega na vseh področjih govora. Gre za spoznanja, 

primerljiva s spoznanji tujih raziskovalcev (npr. Bryant idr. 1994, nav. po Marjanovič Umek 

2010: 39–40), ki v kontekstu spodbujanja govornega razvoja in razvoja zgodnje pismenosti v 

vrtcu izpostavljajo kot nujen pogoj zagotavljanje visoke kakovosti na strukturni ravni 

(izobrazba vzgojiteljic, število otrok v oddelku, razmerje med številom odraslih in otrok v 

oddelku) in procesni ravni (kakovost izvajanja celotnega pedagoškega procesa in 

uresničevanje ciljev kurikula).  

 

Raziskovalci (npr. Kleeck 2006, nav. po Marjanovič Umek 2010: 39) ugotavljajo, da je 

ključnega pomena vzgojiteljičina implicitna teorija oziroma njeno prepričanje o otrokovem 

razvoju in razvoju zgodnje pismenosti v zgodnjem otroštvu. Vzgojiteljice, ki menijo, da je 

zgodnje otroštvo obdobje občutljivo za otrokov govorni razvoj, se z otrokom pogosto 

pogovarjajo, spodbujajo, da otroci sprašujejo, na njihova vprašanja odgovarjajo; vzgojiteljice, 

ki menijo, da je v zgodnjem otroštvu pomembno spodbujanje predbralnih in -pisalnih 

spretnosti, zagotavljajo otrokom veliko tiskanega gradiva, slikanic in otroških knjig, jih 
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spodbujajo k dejavnostim, pri katerih uporabljajo simbolno izražanje, če pokažejo interes, jih 

učijo pisati črke, brati besede.  

Med različnimi dejavnostmi v vrtcu, ki so povezane z razvojem zgodnje pismenosti, so za 

otroke posebej zanimive dejavnosti z otroškimi knjigami, zlasti skupno branje z vzgojiteljico. 

Kakovostna otroška knjiga ima pomembno estetsko vlogo, vlogo v procesu socializacije in 

razvoju govorne kompetentnosti, zlasti v razvoju otroškega besednjaka, govornega izražanja 

in seznanjanja s tiskanim gradivom. Skupno branje vzgojiteljice in otrok v vrtcu je 

učinkovito, če vzgojiteljica otrokom bere glasno, z ustrezno intonacijo in spreminjanjem glasu 

ter smiselnimi poudarki – tako skupno branje otroke motivira k poslušanju, identifikaciji z 

junaki v besedilu, pripovedovanju, kaj, kako in zakaj se je kaj zgodilo, k nadaljevanju zgodbe 

in tudi razumevanju tiskanega gradiva, npr. kaj je odstavek, črka, ločilo, naslovnica, 

ilustracija, avtor. Za starejše predšolske otroke, stare pet in šest let, in tiste, ki imajo že razvite 

tudi metaspoznavne procese (teorijo uma, metajezikovno zavedanje), je še posebej zanimiva 

razprava o prebrani knjigi v manjših skupinah, ko morajo ustrezno artikulirati svoje misli, 

poglede, stališča in jih posredovati drugim tako, da jih le-ti razumejo (prav tam: 39–40). 

 

Strinjam se z N. Potočnik (2008: 46), ki pravi, da otrok v obdobju porajajoče se pismenosti 

dejavno gradi svoje znanje, preizkuša lastne hipoteze in samostojno oblikuje pravila. Pri tem 

pa potrebuje podporo izkušenega uporabnika jezika – starše in pozneje učitelje. Zavedati se 

moramo, da otrok v šolo ne prihaja kot nepopisan list. Učitelj mora znati uporabiti vsakršno 

otrokovo znanje ter to porabiti njemu v prid. Zelo pomembno je tudi, da njegovega znanja in 

izkušenj učitelji ne spregledamo. Tako bo otrok pridobival samozavest in s svojim aktivnim 

načinom učenja reševal probleme. 

 

1.2 PISMENOST V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO V OŠ (2011) 
 

Posodobljeni učni načrt za slovenščino v OŠ je Strokovni svet RS za izobraževanje potrdil l. 

2008 oz. ga določil l. 2011, njegovo uvajanje pa se je v šolo začelo v šolskem letu 2010/11 

(frontalno v 1., 4. in 7. r.).  

V učnem načrtu za slovenščino (2011) je pismenost pojmovana v širšem smislu: znati se 

sporazumevati v obeh prenosnikih. Pismenost torej ni le zmožnost pisanja in branja, temveč 

tudi govorjenja in poslušanja, saj obvladanje sporazumevalnih dejavnostih v slušnem 
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prenosniku močno vpliva na obvladanje pisanja in branja, lahko pa je tudi obratno (Bešter 

Turk 2011: 54). V UN 2008 je eden od temeljnih ciljev jezikovnega pouka pri predmetu 

slovenščina razvijanje sporazumevalne zmožnosti učencev, to pa je »zmožnosti kritičnega 

sprejemanja (poslušanja/branja) raznih besedil in zmožnost tvorjenja (govorjenja/pisanja) 

ustreznih, razumljivih in učinkovitih besedil raznih vrst« (Bešter Turk 2011: 55). 

 

Branju in pisanju je po UN 2011 namenjenih polovica ur pouka v vsakem razredu. Cilji in 

vsebine so v sklopih navedeni stopenjsko; gre za koncentrično nadgrajevanje ciljev in vsebin 

po triletjih (prav tam).  

Začetno opismenjevanje vključuje tako pripravo na branje in pisanje kot sistematično in 

vodeno spoznavanje črk štirih abeced (velike in male tiskane črke, male in velike pisane črke) 

ter urjenje tehnike pisanja in branja na primeru preprostih besedil (prav tam).  

 

Po učnem načrtu 2011 traja začetno opismenjevanje tri leta, torej je predvideno, da učenec 

razvije t. i. začetno pismenost do konca 1. triletja. Začetno pismenost učenci nadgrajujejo v 2. 

in 3. triletju. V ciljih učnem načrtu, povezanimi z branjem in pisanjem, je razvidna tudi 

procesnost; po posameznih sklopih je navedeno, kaj naj učenci delajo pred branjem/pisanjem 

besedila, kaj med tem in kaj po tem (prav tam: 56). 

 

V posodobljenem učnem načrtu je na področju branja in pisanja upoštevana individualizacija 

pouka.  

V UN 1998 (Bešter Turk 2011: 56) je bilo predvideno, da se učenci v 1. razredu pripravljajo 

na branje in pisanje (k predbralnim in -pisalnim dejavnostim spadajo: sistematično razvijanje 

zmožnosti slušnega razločevanja /zvokov in glasov, besed v povedih/ in razčlenjevanja 

/povedi na besede, besede na zloge in nato na glasove/ ter vidnega razločevanja, 

grafomotorične vaje, pravilna drža telesa in pisala ter orientacija na papirju), v 2. razredu 

obravnavajo črke treh abeced (velike tiskane črke, male tiskane črke in male pisane črke) in 

urijo tehniko pisanja in branja (z razumevanjem) ter to nadgrajujejo tudi v 3. razredu na 

primeru zahtevnejših besedil ter spoznajo še velike pisane črke. V posodobljenem UN 2011 

pa so cilji navedeni po triletjih (in ne po razredih), zato se učitelj pri uresničevanju ciljev, 

hitrosti obravnave lahko prilagaja zmožnostim svojih učencev. To še posebej velja za cilje na 
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področju branja in pisanja v 1. triletju, ko učitelj presodi, kateri učenci imajo že razvite 

predopismenjevalne zmožnosti. Ti se potem lahko začnejo sistematično opismenjevati. 

 

»Učenci prehajajo skozi navedene faze glede na razvite veščine, spretnosti in zmožnosti ter 

glede na svoje znanje branja/pisanja (to je šele tedaj, če oziroma po tem, ko imajo ustrezno 

razvito predhodno zmožnost). Zato naj učitelj na začetku vzgojno-izobraževalnega obdobja in 

tudi sproti pri vsakem učencu preverja razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti, potrebnih za 

branje/pisanje, nato pa naj za vsakega učenca izdela individualni načrt razvijanja zmožnosti 

branja in pisanja. Ob tem naj pri učencih razvija zanimanje za branje in pisanje.« (Program 

Osnovna šola, Učni načrt, Slovenščina 2011: 9).   

 

Po primerjanju UN 1998 in njegove posodobljene različice iz leta 2011 lahko povzamemo, da 

(funkcionalno) pismenost ne pojmujeta kot pismenosti v ožjem smislu, temveč kot 

sporazumevalno zmožnost, ki pa je tudi eden temeljnih ciljev jezikovnega pouka pri predmetu 

slovenščina: razvijati zmožnost kritičnega sprejemanja (poslušanja/branja) različnih besedil in 

zmožnost tvorjenja (govorjenja/pisanja) besedil različnih vrst. Medtem ko sta v UN 1998 že 

upoštevani stopenjskost (koncentrično nadgrajevanje ciljev in vsebin) in procesnost (z 

učenčevimi dejavnostmi do cilja), so v posodobljeni učni načrt (2011) vključena še nova 

strokovna spoznanja kot npr. kompetenčni pristop, poleg vsebinskih ciljev tudi strateški, 

izbirnosti vsebin in individualizacija pouka (Bešter Turk 2001: 58). 

 

 

 

2 OPISMENJEVANJE 

 

M. Grginič (2005b: 10) navaja, da opismenjevati pomeni učiti (poučevati) pisati in brati, 

opismeniti se pa naučiti se pisati in brati. Termin opismenjevati se Grginičeva povezuje z 

opismenjevanjem, to je poukom branja in pisanja, opismeniti pa z znanjem branja in pisanja. 

 

N. Zrimšek (2003: 7) opismenjevanje opredeljuje kot proces, v katerem se posameznik 

usposobi za branje in pisanje najrazličnejših besedil, si z njimi v vsakdanjem življenju 

pomaga in jih zna uporabljati. 
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2.1 ZAČETNO OPISMENJEVANJE 
 

D Golli k opismenjevanju prišteva tudi razvijanje predšolske pismenosti, ki jo otrok spontano 

pridobiva pred vstopom v šolo. Začetno opismenjevanje pa opisuje kot »fazo v procesu 

pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki se neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, 

nadaljuje pa formalno, načrtno in sistematično s šolanjem ter zaključi z doseganjem 

minimalnih standardov, ki se preverjajo z nacionalnim preizkusom« (D. Golli idr. 1996: 5).  

 

Začetno opismenjevanje je temeljna faza v procesu opismenjevanja, ki obsega tako pripravo 

na branje in pisanje kot sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje 

tehnike branja in pisanja. Z njim razvijamo predopismenjevalne spretnosti in sposobnosti 

(Zrimšek 2003: 7). 

 

Začetno opismenjevanje je v devetletni osnovni šoli opredeljeno kot faza procesa za 

pridobivanje funkcionalne pismenosti (prav tam: 11) in prav funkcionalna pismenost je 

ključni pojem sodobnega jezikovnega pouka in eden ključnih ciljev v učnem načrtu za 

slovenščino. 

 

Pri začetnem opismenjevanju so pomembne predvsem otrokove zmožnosti za učenje branja in 

pisanja, tj. zmožnost dekodiranja, ki zajemajo vidno in slušno razumevanje, ter druge miselne 

procese, ki so potrebni za uspešno učenje branja in pisanja (Grginič 2010: 11). 

 

2.1.1 DEJAVNIKI ZAČETNEGA OPISEMNJEVANJA 
 

M. Grginič (2005b: 67) pravi, da so za začetno opismenjevanje pomembni številni dejavniki. 

Med notranjimi so opredeljeni kognitivni in čustveno-motivacijski, med zunanjimi pa socialni 

in sociološko-kulturološki dejavniki. 

 

2.1.1.1 NOTRANJI DEJAVNIKI 
 

• KOGNITIVNI DEJAVNIKI 
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Pri začetnem učenju branja in pisanja imajo kognitivni dejavniki pomembno vlogo. Nanje 

vplivajo v veliki meri predšolske izkušnje, ki jih otrok spontano pridobiva v stiku s tiskano 

besedo pred formalnim učenjem branja in pisanja. Otrok ob vsakodnevnih dogodkih prepozna 

prve črke, napise in znake. Pridobi so zavest o tisku in pisanju, o obstoju glasov v govoru, 

glasove povezujejo s črkami, pojavlja se že celostno – globalno branje (Grginič 2010: 11). 

 

Za uspešno učenje branja in pisanja mora otrok razviti zaznavanje in razumevanje. 

 

ZAZNAVANJE 

 

Zaznavne sposobnosti se najintenzivneje razvijajo v predšolskem obdobju, v skladu z 

zorenjem živčnega sistema, učenjem in izkušnjami, ki jih otrok pridobiva v okolju (Pečjak 

2000: 43). K zaznavnim sposobnostim prištevamo vidno zaznavanje (prepoznavanje znakov), 

slušno zaznavanje, ki vključuje slušno razločevanje in razčlenjevanje. 

 

– Vidno zaznavanje  

Otrok v predšolskem obdobju najprej zaznava celostno, globalno in razpršeno, del vidi 

kot celoto. Kasneje razvije in poveča natančnost zaznavanja, to pa v razvoju vodi do 

zaznavanja podrobnosti. Po četrtem letu starosti se otrokov razvoj usmerja od 

zaznavanja k splošnemu miselnemu razvoju, ki vpliva na razvoj pozornosti, analizo 

zaznanega, sintetiziranje delov v celoto in povezovanje s preteklimi izkušnjami. 

Za proces opismenjevanja pa je pozornost tista zaznavna sposobnost, ki otroku 

omogoča selektivno usmerjanje miselne energije. Dejavnosti branja in pisanja namreč 

zahtevata, da otroci svojo pozornost nadzorujejo, usmerjajo in jo sistematično 

premikajo od sporočila ali dela sporočila k drugemu sporočilu v določenem zaporedju 

(Grginič 2010: 12–13). 

Za opismenjevanje, predvsem za učenje pisanja je pomembna tudi otrokova 

sposobnost zaznavanja prostora. Ta zmožnost se začenja razvijati pri lastnem telesu in 

v domačem okolju in otroku omogoča, da razpoznava obliko, velikost in položaj 

predmetov v prostoru. 

V razvoju zaznavnih sposobnosti vidnemu zaznavanju sledita razločevanje oziroma 

diferenciacija in nato identifikacija (Pečjak 2000: 54). 
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– Vidno razločevanje 

V razvoju zaznavnih sposobnosti vidno razločevanje (diferenciacija) in nato 

identifikacija sledi sposobnosti vidnega zaznavanja (Grginič 2010: 12). Tu je otrok 

sposoben razločevati predmete, osebe, različne vzorce in znake v svoji okolici, 

detajlov pa še ne (Grginič 2005b: 69).  

 

N. Zrimšek (2003: 69) navaja, da se vidno razločevanje, ko otrok loči črke med seboj, 

razvija po določenih stopnjah. Tako naj bi triletni otrok ločeval od 3 do 7 črk med 

seboj, petinpolletni otrok pa naj bi razločeval že kar 95 odstotkov vseh črk. 

 

M. Grginič (2010: 12) piše, da nekateri strokovnjaki vidijo vzrok težav pri vidnem 

razločevanju v t. i. zaznavni nezrelosti otroka. Razlogi težav so po njihovem mnenju v  

veliki meri odvisni od procesov živčnega zorenja. Sposobnost identifikacije je odvisna 

od razvite sposobnosti zaznavanja, razločevanja in pomnjenja. Proces identifikacije 

poteka pri branju in po mnenju nekaterih avtorjev otroci to sposobnost dosežejo pri 

sedmih letih.  

 

– Slušno zaznavanje 

M. Grginič (2009b: 17) definira fonološko zavedanje kot sposobnost upravljanja z 

glasovi jezika neodvisno od pomena. Tu ne gre za sposobnost, ki jo otrok ima ali 

nima, ampak za sklop sposobnosti, kot so prepoznavanje besed, ki se rimajo, 

določanje in raba prvih/zadnjih glasov v besedi, razdelitev in štetje vseh glasov v 

izgovorjeni besedi itd. Med sposobnostmi fonološkega zavedanja, ki so nujno 

potrebne za branje, so otrokove sposobnosti upravljanja z začetki besed in rimami v 

obsegu zlogov ter z doseženo stopnjo prepoznavanja glasov. Za otroka je torej 

temeljno spoznanje, da v govoru obstajajo glasovi. Pri razvijanju zmožnosti 

razločevanja glasov pa naj bi otroku pomagale črke, ker so izolirani glasovi za otroka 

abstraktni, v učenju skupaj s črkami pa pridobivajo konkretno obliko, se 

»materializirajo«. 

V prvem razredu učenci razvijajo zmožnost pozornega in natančnega poslušanja, 

sledenja navodilom, slušnega razločevanja dolžine besed, zlogov in prvega/zadnjega 

glasu ter slušnega razčlenjevanja besed na zloge in glasove. 
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RAZUMEVANJE 

Otroci se že od rojstva seznanjajo s pisnim jezikom, ob družinskem branju spoznavajo 

strukturo besedila, sodelujejo pri pisnih dogodkih v družini in bližnji okolici, zato začnejo že 

zelo zgodaj preizkušati pisni jezik. V okolju prepoznajo zanimive napise, začnejo zapisovati 

znake in črke, ki jih vidijo, v igri posnemajo odrasle pri branju in pisanju, pretvarjajo se, da 

berejo. S svojim vedenjem pokažejo razumevanje, da imata tisk in pisanje pomen (Grginič 

2005b: 73–74). 

 

• ČUSTVENO-MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 

 

Motivacija je za uspešno opismenjevanje ključnega pomena. Predvsem je pomembno, kakšne 

naloge daje učitelj učencem. Le-te morajo biti usklajene s sposobnostmi posameznega učenca, 

ker učenec ob pravilno rešeni nalogi doživlja navdušenje in spodbudo za nadaljnje učenje. 

Pomembno je tudi, da otrokom ponudimo več priložnosti za sodelovalno učenje z učitelji ali 

vrstniki, saj pričakujemo, da bodo v takih učnih aktivnostih naredili več, kot bi lahko sami, 

notranje so bolj motivirani. V veliki meri pa k uspešnemu opismenjevanju prispevata tudi 

organizacija razrednega okolja ter tisk v obliki napisov, ki bi moral biti vključen v otrokove 

dejavnosti in postati sestavni del njegove izkušnje. S tem pismenost osmislimo, za otroke pa 

postane koristna, saj otroci lažje premagujejo začetne težave pri učenju branja in pisanja 

(Grginič 2005b: 82–83). 

 

2.1.1.2 ZUNANJI DEJAVNIKI 
 

M. Grginič (2005b: 84) navaja, da so najpomembnejši zunanji dejavniki, ki vplivajo na razvoj 

pismenosti, socialni in socialno-kulturološki. Socialni procesi vplivajo na jezikovne in 

kognitivne procese, sociološko-kulturološke okoliščine, v katerih otroci odraščajo, pa imajo 

veliko vlogo pri otrokovem razvijanju jezika in šolske pismenosti. Razvoj pismenosti in 

njegovo zaporedje se razlikujeta glede na sociološko-kulturološke okoliščine. 

 

B. Bernstein (1971, nav. po Pečjak 1993: 20) je poudaril, da se pojavljajo velike razlike pri 

posameznih slojih, ki pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj jezika ter branja pri otroku, in 

širše na šolsko uspešnost otroka. 
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Prav tako so vse študije, ki se ukvarjajo z odnosom med bralno storilnostjo otrok in njihovim 

socialno-kulturnim okoljem, pokazale, da sta nizek socialno-ekonomski status (SES) in 

velikost družine povezana tako s slabimi dosežki otrok pri branju kot tudi z nizko 

inteligentnostjo (Pečjak 1993: 20). 

Rezultati raziskav so pokazali tudi, da se otroci iz višjega socialno-ekonomskega statusa že v 

predšolskem obdobju srečujejo s pisano besedo (literaturo) bolj pogosto kot otroci iz nižjih 

slojev, da so razlike med otroki strokovnih in nekvalificiranih delavcev največje v besednem 

zakladu in razumevanju prebranega, manjše pa v hitrosti branja ter da na uspešnost branja 

vpliva tudi pomoč staršev otrokom pri branju (Pečjak 1993: 20–23). 

 

M. Grginič (2005b: 84–91) navaja, da so socialne okoliščine, v katerih se razvija otrokova 

pismenost, pomemben dejavnik, ki podpira razvoj pismenosti pri mlajših otrocih. Otrokove 

socializacijske izkušnje doma in v vrstniških skupinah vplivajo na učenje pismenega jezika. 

Otroci so pri pridobivanju pismenosti najuspešnejši, ko je njihova socializacijska zgodovina 

enaka šolski socializacijski praksi. Pismeni dosežki otrok iz različnih družbenoekonomskih 

okolij se razlikujejo, prav tako se razlikuje pismena praksa posamezne družine in skupnosti. 

  

2.1.2 RAZVOJ PREDPISALNIH IN PREDBRALNIH SPRETNOSTI 
 

Predbralne in -pisalne spretnosti so tiste, ki jih pri otroku razvijamo pred obdobjem začetnega 

branja in pisanja, ter tiste, ki spodbujajo proces opismenjevanja. Gre za razvijanje koncepta 

prostora in časa, ki sta bistvena za branje in pisanje, vendar pa ju ne moremo pospešiti, ker sta 

odvisna od otrokove kognitivne zmožnosti. Za učenje pisanja pa je pomembno otrokovo 

zaznavanje prostora (levo, desno, spredaj, zadaj, v sredini …). Orientacijo začne otrok najprej 

razvijati pri sebi, na svojem telesu in nato v domačem okolju; prepozna obliko, velikost in 

položaj predmetov v prostoru (Grginič 2009: 21). 

 

2.1.2.1 RAZVIJANJE PREDPISALNIH SPRETNOSTI 
 

Ko učenci razvijajo predpisalne spretnosti (Grginič 2009b: 21–22), 

– razvijajo grafomotoriko (risanje ravnih, ukrivljenih črt, krožnic, vzorcev, spoznajo 

smer pisanja in vrsto črt), 
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– prosto »pišejo« in rišejo v kotičkih, 

– prerisujejo vzorce, 

– opazujejo pisanje učiteljice. 

 
Cilj grafomotoričnih vaj je razviti grafično zavedanje; to pomeni, da otroci zanjo vidno 

razločevati znake, črke, piktograme in vzorce, vadijo njihovo zapomnitev in razvijejo ročne 

spretnosti, koordinacijo oči – roka in orientacijo na papirju. Otrokom ponudimo različne 

pripomočke, grafomotorične vaje in jih vključimo v različne dejavnosti: pisanje, risanje, 

striženje, lepljenje, natikanje, prepletanje, gnetenje …, ponudimo jim pripomočke in material:  

papir, škarje, lepilo, plastelin, glino, slano testo, žico …, otroci lahko sami izdelajo učne 

pripomočke, igre, igrače. 

 

Otroci s pomočjo grafomotoričnih vaj uzaveščajo grafične poteze, vadijo pravilno držo telesa, 

rok in pisala, uskladijo govorni in grafično-gibalni ter govorni in telesno-gibalni ritem, s 

pomočjo vaj pa ugotovimo tudi, ali je otrok levičar ali desničar (Zrimšek 2003: 22). 

 

Drža telesa 
 

Učenec mora sedeti vzravnano, glavo mora držati pokonci, stopala se morajo popolnoma 

dotikati tal, kolena pa so upognjena pod pravim kotom. Višina mize je tolikšna, da učenci 

lahko podlahti položijo na mizo, ne da dvigujejo ramena ali upogibajo hrbtenico. 

Priporočljiva razdalja med očmi in pisalno površino je 25–35 cm. Stola ne smemo premikati 

čisto do mize, ampak ga pustimo nekaj cm stran od roba mize, da se otrok lahko nasloni na 

naslonjalo vzravnano. Mize postavimo tako, da svetloba pada direktno na pisalno površino in 

učencem ne sveti direktno v oči. Levičarji lahko list papirja obrnejo rahlo v desno, da vidijo, 

kaj pišejo, medtem ko imajo desničarji list papirja ali zvezek postavljen vzporedno z robom 

mize (Golli 1991: 147–148). 

 

Drža pisala  
 

Roka, s katero otrok piše, se premika samo v ramenskem in komolčnem sklepu. Zapestja 

skoraj ne premikamo. Pisalo pravilno primemo nad ošiljenim delom s palcem in kazalcem in 
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ga naslonimo ob notranji rob sredinca. Pisalo mora biti dovolj dolgo, da ga naslonimo ob 

zgornjo stran dlani (Zrimšek 2003: 23). 

Za začetek je najboljši mehak svinčnik, da lahko otrok postopno zmanjša pritisk, vendar pa 

predebela črta ni primerna. Papir ali zvezek naj bo dovolj velik, da ne drsi po podlagi. Lahko 

ga tudi pričvrstimo na mizo s selotejpom (Golli 1991: 151–152). 

 

2.1.2.2 RAZVIJANJE PREDBRALNIH SPRETNOSTI 
 

Z razvijanjem predbralnih spretnosti otroci razvijajo naslednje cilje (Grginič 2009b: 22–23): 

– vidno razločujejo vzorce (besede, zloge, črke), 

– »berejo« preproste preglednice, slikopise in piktograme, 

– prepoznavajo napise v okolju. 

 
Za razvijanje predbralnih spretnosti jim ponudimo različne učne pripomočke in jih 

vključujemo v raznovrstne dejavnosti: 

– obisk javnih ustanov, opazovanje napisov in plakatov; 

– skupne dejavnosti v jutranjem krogu: »branje« jutranjega sporočila, »branje« različnih 

tabel (dežurstvo, vremenska tabela …), skupno branje kratkih ritmičnih besedil z 

gibalnim spremljanjem, gledanje tiskanega besedila ob poslušanju, pogovor ob 

gledanju knjig stvarnih besedil; 

– dejavnosti v paru/trojicah: otroci »berejo« ob besedilu in slikah znana kratka besedila, 

ki so jih predhodno brali v jutranjem krogu, izmenjujejo se v vlogi bralca in 

poslušalca; 

– simbolna igra: priprava napisov, receptov, nakupovalnega seznama … in »branje« le-

teh; 

– spontano branje v učilnici, ki se zaradi napisov, označb, plakatov, seznamov, tabel … 

spremeni v opismenjevalno okolje; 

– igranje z abecednimi igrami (spomin s črkami/sličicami, igralne karte s 

sličicami/besedo, sestavljanke besed ...), postavljanje kartončkov s črkami in sličicami 

na črkovno-slikovni stavnici, domine, tombola, slikovne mreže … 
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3 DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA V PRVEM 

TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

 

3.1 OPREDELITEV POJMOV DIFERENCIACIJA IN 
INDIVIDUALIZACIJA 

 

Pojma učna diferenciacija in individualizacija se pojavljata skupaj, zato je uvodoma potrebno 

opredeliti področja, ki ju pokrivata. Po Strmčniku (1987) je pretirano istovetenje neumestno, 

čeprav je med učno diferenciacijo in individualizacijo težko potegniti mejo. Enačenje je 

smiselno, ko se pojma nanašata na diferenciacijo oziroma individualizacijo učnih vsebin, 

metod in oblik, čeravno se tudi v teh zvezah diferenciacija pojmuje širše, skupinsko in 

organizacijsko, individualizacija pa pedagoško in psihološko ter sega do posameznika. Ne 

moremo pa istovetiti pojmov diferenciacija in individualizacija za porazdeljevanje učencev, 

saj v tem primeru diferenciramo in ne individualiziramo (Strmčnik 1987: 11). 

 

Potemtakem učno diferenciacijo opredelimo kot »pretežno organizacijski ukrep, s katerim 

učence demokratično usmerjamo po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne 

homogene in heterogene učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi cilji, 

vsebinami in didaktično – metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in individualne 

vzgojno izobraževalne namene. Skladna in dopolnilna z učno diferenciacijo je 

individualizacija didaktično načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, spoštujeta in 

razvijata individualne razlike med učenci ter da skušata sicer skupno poučevanje in učenje 

čimbolj individualizirati in personificirati, se pravi prilagoditi individualnim vzgojnim in 

učnim posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega učenca in mu omogočiti 

kar se da samostojno učno delo.« (prav tam: 12–13.) 

 

Diferenciacija zajema učne in druge razlike učencev le v okviru manjše učne skupine 

relativno enakih učnih zmožnosti, individualizacija pa mora upoštevati ter zadovoljevati 

individualne učne in druge razlike ne le skupine, marveč tudi posameznika (Blažič, Ivanuš 

Grmek, Kramar, Strmčnik 2003: 216). 
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Tudi F. Nolimal (2010: 45) navaja, da je diferenciacija organizacijski ukrep, ki demokratično 

usmerja učence glede na njihove razlike (učne, specifične in druge razlike) v občasne ali 

stalne, homogene ali heterogene učne skupine z namenom, da bi učencem čim bolje 

prilagodili pouk, individualizacija pa pomeni odkrivanje, spoštovanje in razvijanje 

utemeljenih razlik med učenci in temu ustrezno prilagajanje pouka. 

 

Tudi viri z angleškega govornega področja ne ločujejo diferenciacije in individualizacije, npr. 

diferenciacija je »/…/ kako učitelj variira/spreminja vsebino, dejavnosti, metode 

(metodologijo) in vire, ko upošteva vrsto učenčevih zmožnosti, interesov, potreb in izkušenj.  

 

Namen diferenciacije je povečati uspeh učencev pri učenju in delati s posameznimi učenci, 

vendar ne zgolj z administrativnim individualiziranim programom, ki bi bil izven konteksta« 

(NCCA 2002, nav. po Nolimal 2010: 46). 

 

Poleg diferenciacije pa sodobni viri opredeljujejo tudi personalizacijo učnega procesa in 

personalizirano učenje. Opredeljujejo ga kot »/…/ razvoj poučevanja glede na različne tipe 

učencev in za namen skrbnega negovanja edinstvenih talentov vsakega učenca.« (David 

Miliband, v: Hopkins 2007, nav. po Nolimal 2010: 46). Čeprav na prvi pogled omenjena 

opredelitev sovpada s pojmom individualizacija, pa gre pri personalizaciji za širši pomen, saj 

personalizacija izobraževanja pomeni tudi personaliziran kurikulum in predmetnik (prav tam). 

 

3.2 CILJI DIFERENCIRANEGA POUKA 
 

D. Heacox (2009: 3) navaja naslednje cilje diferenciranega pouka: 

• priprava smiselnih in privlačnih nalog, ki bodo vsakemu učencu pomenile izziv; 

• načrtovanje učnih dejavnosti na osnovi bistvenih vsebin in konceptov, postopkov in 

veščin ter različnih načinov učenja; 

• prilagajanje obsega vsebin ter uporaba raznovrstnih oblik in metod dela; 

• odzivanje na učenčevo pripravljenost na šolsko delo, interese, nagnenja in učne 

potrebe; 

• organizacija takega učnega okolja, ki bo učencem omogočalo delo v različnih učnih 

oblikah; 
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• uskladitev standardov znanja in zahtev učnega načrta s cilji in z zmožnostmi 

posameznega učenca; 

• ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, ki bo upoštevalo posameznega učenca, učitelj 

pa bo v njem pomagal in podpiral. 

 

3.3 MODELI DIFERENCIACIJE 
 

Strmčnik (2001: 377–389) ločuje tri modele diferenciacije: notranjo (ali didaktično), 

fleksibilno in zunanjo (ali storilnostno diferenciacijo). 

V evropskih šolskih sistemih pa je najbolj pogost sistem koncentrične diferenciacije. Poteka 

podobno kot notranja oziroma fleksibilna diferenciacija, tj. v heterogenih skupinah znotraj 

oddelka, kombinira temeljne in nivojske cilje ter vsebine in didaktično-metodičnih poti 

(Nolimal 2010: 46). 

 

Zakon o 9-letni osnovni šoli (1996) vpeljuje vse tri modele učne diferenciacije, notranjo v 

prvem triletju, fleksibilno v drugem triletju in delno zunanjo v 8. in 9. razredu tretjega triletja 

kot eno možnih oblik. Pri notranji diferenciaciji poudari, da se delo diferencira glede na učne 

zmožnosti učencev. Fleksibilno omeji s predmeti, pri katerih se sme izvajati, tj. matematika, 

materinščina in tuji jezik, in z načinom organizacije, tj. kot temeljni in nivojski pouk na dveh 

ali več ravneh zahtevnosti, omeji pa tudi obseg nivojskega pouka do največ ene četrtine ur, 

namenjene posameznemu predmetu. Podobno opredeljuje tudi delno zunanjo diferenciacijo, 

ki za razliko od fleksibilne določi nivojski pouk za vse tri prej navedene predmete v celotnem 

obsegu ur (prav tam: 49). 

 

3.3.1 NOTRANJA (ALI DIDAKTIČNA) DIFERENCIACIJA 
 

Za notranjo diferenciacijo je značilno, da ohranja naravno heterogene učne razrede in 

oddelke, individualne zmožnosti, potrebe in želje učencev pa skuša upoštevati znotraj 

razredov, in sicer z variiranjem učnih ciljev in vsebin, v okviru raznih socialnih učnih oblik, 

metod in učne tehnologije ter z vključevanjem individualizirane učne pomoči in posebnih 

korektivnih ter kompenzatornih ukrepov (Strmčnik 1993: 49–50, 2001: 378). 
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Notranja diferenciacija za razliko od zunanje ostaja pri skupnih, temeljnih vzgojno-

izobraževalnih ciljih in pri enakem učnem tempu in napredovanju. To pomeni, da so učenci 

občasno in za krajši čas razporejeni v bolj homogene učne skupine, v katerih imajo, skladno s 

potrebami, prilagojene učne cilje, vsebine, učna sredstva, metode, didaktično vodenje, učni 

čas, sodelovanje itn. Učenci se pri notranji diferenciaciji grupirajo spontano, velikokrat 

prostovoljno, na podlagi interesov in medsebojnih odnosov. V ospredju v sistemu notranje 

diferenciacije je spoštovanje različnosti učencev, medsebojna pomoč in učenje, solidarnost ter 

prizadevanje, da bi si vsi učenci kar najbolje razvili svoje socialne, intelektualne, 

komunikacijske, osebnostne zmožnosti in samostojnost (Nolimal 2010: 46–47). 

 

V te namene je na voljo je na voljo več individualiziranih modelov (Blažič, Ivanuš Grmek, 

Kramar, Strmčnik 2003: 217), kot npr.:  

– preferenčni model: premaguje učne primanjkljaje z učencu bolj primernimi in 

uspešnejšimi metodičnimi postopki in pristopi ter z zagotavljanjem potrebnega učnega 

časa; 

– kompenzatorni model: tu se določeni učni primanjkljaji na nekem področju ublažijo 

s krepitvijo drugih, obetavnejših področij; 

– remedialni model: ta pa odkriva in odstranjuje vzroke učnih primanjkljajev in 

oblikuje spodbudno in ugodno učno okolje doma in v šoli.  

Zadnji model je nepogrešljiv tudi tam, kjer sta v ospredju preferenčni ali kompenzatorni 

model. 

Notranja diferenciacija in individualizacija sta izredno zahtevni, ker diferenciacijski ukrepi 

obsegajo vse segmente učnega procesa: razredno strukturo in klimo, navade, norme, počutje 

učencev, telesno-zdravstveno in duševno kondicijo učencev. Uspešno diferenciacijo in 

individualizacijo narekujeta tudi ustrezna diferenciacija in individualizacija delovnih sredstev 

in pripomočkov ter tudi vsebinsko-programske opreme, vključno z navodili, vrstami nalog, 

načini prikazov itn. Prav tako je za uspešno diferenciacijo in individualizacijo pomemben 

ustrezen učni tempo, ki pa ne sme obremenjevati počasnejših učencev. Prav tako pa ne sme 

zavirati hitrejših in zmožnejših (Nolimal 2010: 46–47). 

 

Strmčnik (2001: 382) pravi, da so pogoji notranje diferenciacije in individualizacije iz razreda 

v razred zahtevnejši; vse bolj jih zapletajo tudi vse večje razlike med učenci in da prav zaradi 
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tega notranja diferenciacija in individualizacija v višjih razredih osnovne šole in v srednji šoli 

ne zadoščata več. 

 

3.3.2 FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA 
 

Bistvo pri tej vrsti diferenciaciji je »/…/ prepletanje heterogenih in homogenih, večjih in 

manjših učnih skupin, temeljnega in nivojskega pouka, skupinsko sodelovanje učiteljev, 

kratkotrajnejše časovno, največkrat pa tudi prostorsko ločevanje učencev in večji učnociljni 

ter vsebinski razponi« (Strmičnik 2001: 382–383). 

 

Fleksibilna diferenciacija zmore različne modele, npr. individualno načrtovani pouk, 

projektno učno delo, timski pouk, šole brez razredov, izbirni pouk, dopolnilni in dodatni 

pouk, šolsko akceleracijo. Med njimi sta v naši šoli aktualna sukcesivno kombiniranje 

temeljnega in nivojskega pouka oziroma sukcesivni nivojski pouk (prav tam). 

 

Izpostavila bi pomembnost timskega pouka, katerega dosedanja vloga ni bila v funkciji 

realizacije oblik fleksibilne diferenciacije. Ta je bila vpeljana s spremembo 40. člena Zakona 

o OŠ (2006), poleg tega pa še hkratno poučevanje dveh učiteljev v 1. razredu. Glede na to, da 

je značilnost timskega pouka, da dva ali več učiteljev, ki so usposobljeni za eno ali več 

področij, s svojimi sodelavci skupaj načrtujejo, izvajajo in vrednotijo učno delo pri enem ali 

več učnih predmetih v enem ali več razredih, je realno pričakovati, da bo pouk bolj 

diferenciran in individualiziran tako v metodah in oblikah dela kot tudi v uporabljenih učnih 

virih in pripomočkih, da bo bolj zanimiv, da bodo odnosi med učitelji in učenci bolj iskreni in 

demokratični, vzdušje bolj delavno, višja motivacija za učenje itn. Organizacija dela in 

prevzemanje vlog v takih pogojih pa je odvisna od lastne strokovne presoje učitelja (Nolimal 

2010: 48). 

 

3.3.3 ZUNANJA DIFERENCIACIJA 
 

S to diferenciacijo označujemo šolsko ali učno organizacijo, pri kateri so učenci po učnih 

sposobnostih in tempu napredovanja bolj ali manj administrativno razdeljeni v relativno 

homogene, prostorsko trajno ločene skupine z neenotnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji in 
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vsebinami, z običajno ločenimi učiteljskimi zbori in šolskimi upravami ter z neenakimi 

možnostmi za nadaljnje izobraževanje (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik 2003: 218). 

Dokazano je, da popolna in prezgodnja zunanja diferenciacija utrjuje in poglablja socialno 

razslojevanje učencev, ker je v učno zmožnejših skupinah in oddelkih še vedno več učencev, 

katerih starši so premožnejši in akademsko izobraženi, v najmanj učno zahtevnih pa veliko 

več nič manj sposobnih učencev iz nižjih socialnih slojev. Hkrati pa je prezgodnja zunanja 

diferenciacija najbolj krivična za šibkejše otroke, ker si zaradi prilagajanja in identificiranja s 

pretirano znižanimi pričakovanji svojih učiteljev in okolja sploh ustvarjajo negativno 

samopodobo. Strokovnjaki poudarjajo, da tudi povprečni učenci bolje učno napredujejo v 

kakovostno notranje in fleksibilno diferenciranih heterogenih oddelkih, medtem ko za učno 

zmožnejše učence rezultati raziskav niso enotni, ker dajejo eni prednost homogenim, drugi pa 

heterogenim učnim skupinam. Zato je zgrešeno mišljenje, da prezgodnja zunanja 

diferenciacija pripomore k izboljšanju učne uspešnosti vseh učencev. Prezgodnjo in popolno 

zunanjo diferenciacijo na osnovnošolski stopnji odklanja večina demokratičnih in civiliziranih 

držav, šolski strokovnjaki pa tudi mednarodne šolske asociacije, npr. UNESCO, OECD, 

šolski sindikat ipd. (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik 2003: 219–220). 

 

3.4 POGOJI ZA USPEŠNO IZVAJANJE DIFERENCIACIJE IN 

INDIVIDUALIZACIJE 

 

Diferenciacija pouka je prilagajanje poučevanja na ravni vsebine, procesa in izdelka. Učitelj, 

ki pouk diferencira, prevzame dvojno vlogo, postane usmerjevalec in sodelavec. Kot 

usmerjevalec takega pouka ima tri ključne odgovornosti: pripravljanje in odrejanje 

diferenciranih učnih priložnosti, tj. priprava raznovrstnih dejavnosti, ki bodo učencem 

pomenile izziv, organiziranje učencev v učnem procesu, tj. uporaba različnih organizacijskih 

oblik: cel razred, individualno, v dvojicah, skupine, in prilagajanje časa, kar pomeni, da 

učitelj čas prilagaja različnim potrebam učencev. Učitelj kot sodelavec pa se povezuje s 

sodelavci in z njimi deli gradiva, vire in znanje ter družinami svojih učencev, saj bo tako več 

učencev uspešnih (Heacox 2009: 9–10). 

Diferenciacija pouka pomeni (prav tam: 14): 

• prepoznavanje različnih načinov učenja v razredih; 
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• sprejemanje dejstva, da imajo učenci različne učne potrebe, interese, učne sloge, 

močna področja in cilje; 

• vztrajnost učitelja pri uresničevanju ciljev iz učnih načrtov in doseganju standardov 

znanja za vse učence; 

• raznovrstnost v poučevanju, učenju in ocenjevanju; 

• zagotavljanje aktivnega učenja, visoke ravni zahtevnosti in izzivov; 

• upoštevanje tistega, kar učenci že vedo in znajo narediti; 

• zavedanje, da vsem učencem ni potrebno istega dela opraviti na isti način; 

• ugotavljanje učnih potreb in odrejanje primernih nalog, ki bodo prilagojene učencem, 

njihovim učnim slogom, potrebam in nagnjenjem; 

• pomoč učencem pri razvijanju sposobnosti za pravilen način učenja in predstavitev 

znanja; 

• oblikovanje diferenciranih nalog, s katerimi se učitelj najbolje odziva na posebne učne 

potrebe učencev; 

• uporaba fleksibilnega načina razvrščanja učencev v učne skupine, s čimer učitelj 

omogoči, da se učenci učijo z drugimi, ki imajo podobne interese, učne sloge in cilje; 

• zavedanje pomena in vrednosti vsega, kar učenci naredijo in delajo; 

• oblikovanje poštenih in nepristranskih postopkov za vrednotenje učenčevih dosežkov 

in ocenjevanje znanja. 

 

 

 

4 SODOBNI POUK OPISMENJEVANJA 

 

M. Grginič (2009a: 12) navaja, da se v zadnjih letih čedalje pogosteje pojavljajo vprašanja, 

povezana z opismenjevanjem v prvem razredu. Strokovnjakinja odgovarja, da je med 

prvošolci vedno več otrok z znanjem formalne pismenosti. Pravi, da ima ob vstopu v šolo 

večina šestletnikov že razvit koncept tiska in grafičnega zavedanja; to namreč otroci v svojem 

razvoju pismenosti najprej razvijejo, in da med šolskim letom bolj ali manj opazno prehajajo 

od fonološkega zavedanja k vzpostavljanju povezav med glasovi in črkami predvsem v lastnih 

poskusih branja in pisanja. Iz tega sledi, da »opismenjevalni« program prvega razreda po 
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učnem načrtu iz leta 1998 ni več zadoščal povsem razvojnim stopnjam pismenosti, zato so 

spremembe s prenovljenim učnim načrtom dobrodošle. 

Toda obstaja še nekaj pomislekov. M. Grginič pravi, da do vstopa v šolo vsi otroci ne 

dosežejo enakega razvoja pismenosti. Tudi motivirani niso vsi enako za nadaljnje branje in 

pisanje. Zato ni ključno vprašanje, ali v prvi razred več pismenosti, temveč kako do 

pismenosti – po kateri poti (Grginič 2009a: 12). 

 

»Učenci prehajajo skozi navedene faze glede na razvite veščine, spretnosti in zmožnosti ter 

glede na svoje znanje branja/pisanja (to je šele tedaj, če oziroma po tem, ko imajo ustrezno 

razvito predhodno zmožnost). Zato naj učitelj na začetku vzgojno-izobraževalnega obdobja in 

tudi sproti pri vsakem učencu preverja razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti, potrebnih za 

branje/pisanje, nato pa naj za vsakega učenca izdela individualni načrt razvijanja zmožnosti 

branja in pisanja. Ob tem naj pri učencih razvija zanimanje za branje in pisanje.« (Program 

Osnovna šola, Učni načrt, Slovenščina 2011: 9).   

 

4.1 NAČELA SODOBNEGA POUKA OPISMENJEVANJA 
 

Sodobni jezikovni pouk izhaja iz pojma funkcionalne pismenosti, zato je ključno vprašanje, 

kako oblikovati pouk opismenjevanja v prvem triletju osnovne šole, da bomo pismenost 

učencev razvili do stopnje funkcionalne pismenosti (Pečjak 2009: 12).  

 

M. Grginič (2009b: 8) pravi, da obstaja več poti, izpostavlja pa dve: ali začeti s sistematičnim 

opismenjevanjem in z analitično-sintetičnim pristopom ali pa otrokom omogočati izbirne 

naloge ob celostnem pristopu. Ob upoštevanju razvojne stopnje eno leto mlajših otrok, ki 

vstopajo v šolo, velja razmišljati o celostnem pristopu. 

 

S celostnim pristopom se strinjajo tudi pedagoški teoretiki, ki se ukvarjajo z oblikovanjem 

pouka opismenjevanja. Celostnost oziroma globalnost opismenjevanja pa zagotavljajo 

osnovna načela, ki jih moramo ob tem upoštevati (Pečjak 2009: 12): 

 

1. V bralno-napisovalni pouk je treba vključiti vsebine, ki so otroku blizu in s katerimi se 

dnevno srečuje. »Razvoj pismenosti naj poteka v realnih življenjskih situacijah ob 
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realnih življenjskih aktivnostih po načelu naredimo to!« (Teale in Sulzby, nav. po 

Pečjak 2009: 12) 

Zato M. Križaj Ortar (Križaj Ortar idr. 2000) poudarja, da sodobni komunikacijski pouk 

povezuje jezikovni pouk z življenjem. Navezuje se na učenčeve izkušnje, interes, spoznavne 

in sporazumevalne sposobnosti. Učenca tako pripravi na uspešno sporazumevanje v sodobni 

družbi. 

 

2. Pouk opismenjevanja moramo obravnavati celostno glede na druge sporazumevalne 

dejavnosti, kot so poslušanje, govorjenje, pisanje in branje, saj služijo za 

komunikacijo posameznika z drugimi ljudmi in s samim seboj. Tako strukturirani 

pouk opismenjevanja lahko poimenujemo kar komunikacijski pouk. Poslušanje in 

branje sta dve močno povezani receptivni sporazumevalni dejavnosti, pri kateri se 

napredek pri eni pogosto kaže tudi v napredku pri drugi, vendar pa sta tudi tako 

različni, da ju moramo razvijati ločeno. Poslušanje se lahko delno razvija hkrati ob 

poučevanju branja, vendar se razvijajo predvsem tiste spretnosti in sposobnosti, ki so 

branju in poslušanju skupne (npr. razločujoče poslušanje). Podobno je tudi z odnosom 

pri govorjenju in pisanju. Gre za dva različna sistema istih znakov. Pisanje obstaja 

zaradi tega, da reprezentatira prvo. Govorjenje in pisanje sta torej dva različna modusa 

istega jezikovnega sistema (Pečjak 2009: 12–14).  

Seveda pa obstajata tudi dve glavni dimenziji, ki ločita govorjenje od pisanja. Prva je 

stopnja povezanosti misli (stopnja integracije), ki pravi, da je pisanje bolj integrirano 

in kompleksno kot govorjenje, ki je bolj fragmentarno. Učenec potrebuje za zapis 

misli več časa kot za to, da jo pove. 

Druga dimenzija pa je stopnja povezanosti med sporočevalcem in naslovnikom 

(stopnja socialne interakcije), ki pravi, da pri pisanju ni nujno potreben stik pisca z 

naslovnikom. Pri govorjenju je kontakt govorec – poslušalec implicitno prisoten, to pa 

zahteva večje sodelovanje obeh (Pečjak 2009: 14). 

Zelo pomembno pa je tudi vprašanje razumevanja jezika pri poslušanju oziroma 

branju na različnih stopnjah šolanja. Raziskave kažejo, da je v nižjih razredih osnovne 

šole razumevanje govorjenega jezika mnogo boljše od pisnega. Te razlike se postopno 

zmanjšujejo in postanejo ob koncu osnovne šole nepomembne. Pri odraslih, ki so 

izobraženi, pa so ugotovili, da ti bolje razumejo pisni kot govorjeni jezik. Tudi to je 
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pomemben razlog, da je treba dati v začetku prvega triletja osnovne šole poudarek 

razvijanju sposobnosti poslušanja, ker so le-te osnova za uspešno branje (prav tam). 

Tradicionalni pouk opismenjevanja je zanemarjal ustno sporazumevanje, kar je 

razvidno iz majhnega števila ur, ki so bile namenjene ustnemu sporočanju v učnem 

načrtu, ki je bil veljaven pred zdajšnjim (prav tam: 16). Zmanjšanje deleža govora je 

šlo zlasti na račun povečanega obsega poslušanja in pisanja. 

 

3. Pouk opismenjevanja mora biti celosten tako, da spodbuja učence k branju tako 

umetnostnih kot neumetnostnih in pisanju raznih vrst besedil. S tega vidika lahko 

razvijamo sporazumevalno zmožnost pri vseh predmetih. Učenje branja in pisanja pa 

je v naših šolah še vedno preveč vezano pri branju le na individualno glasno branje iz 

beril in branje navodil, pri pisanju pa na pisanje pripovednih besedil in odgovarjanju 

na vprašanja. Učenci pa imajo relativno manj izkušenj z drugimi oblikami branja in 

pisanja oz. z drugimi vrstami besedil (Pečjak 2010: 16). 

 

Seveda pa sta glavna dejavnika pri oblikovanju takega pouka učitelj in učenec oziroma njuna 

vloga v učnem procesu. Pri učitelju gre predvsem za to, kako posreduje in interpretira 

podatke, do katere stopnje vstopa v učni proces in koliko pobude pušča učencu. Učitelj je v 

sodobnem pouku pismenosti usmerjevalec, ki vodi učenca k razumevanju učnih vsebin. 

Hkrati z vsebino pa naj bi mu učitelj z oblikami sodelovalnega in problemskega učenja kazal 

tudi poti in načine odkrivanja novega znanja v prihodnje. (Pečjak, 2009: 18). 

 

4.2 METODE OPISMENJEVANJA 
 

Metoda opismenjevanja označuje pot spoznavanja črk in njim pripadajočih glasov.  

S psihološkega vidika S. Pečjak (2010: 66–68) deli metode v: sintetične, analitične in 

globalne. 

 

 

 

 

 



Monika Čufer (2012): Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole? Diplomsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL. 

 
 

29 
 

– SINTETIČNE METODE 

 

Tu predstavlja izhodišče črka, ki ji pripišemo ustrezen glas. Ker gre za pretvorbo iz 

konkretnega, vidnega simbola (črke) v abstraktni simbol (glas), ta metoda predpostavlja 

veliko stopnjo abstrakcije (prav tam). 

 

D. Golli (1977)  navaja naslednje različice te metode: 

 

1. Črkovalna metoda 

Pri tej metodi so se učenci naučili imena črk abecede na pamet (a, be, ce, če, de …). 

Pri branju so besedo najprej črkovali, nato pa vezano prebrali z opustitvijo naučenih 

imen črk. To metodo so opustili zaradi težavnosti in neuporabnosti in jo nadomestili z 

glaskovalno metodo. 

 

2. Glaskovalna metoda 

Tu so se učenci naučili najprej vse glasove abecede (a, b, c, č, d …); to pa jim je 

omogočalo lažjo vezavo črk v zloge oz. besede.  

 

3. Metoda naravnih glasov 

Tukaj učitelj za lažjo vzpostavitev asociativne zveze črka/glas posnema glasove 

naravnih pojavov (npr. za črko U posnema zvok parne lokomotive, npr. UUUUUU). 

 

4. Interjekcijska metoda 

Tukaj učitelj za lažjo vzpostavitev asociativne zveze črka/glas posnema naravne 

glasove živali ali ljudi (npr. za črko I npr. KIKIRIKIIIII). 

 

5. Fonomomična metoda 

Pri tej metodi izgovor naravnega glasu spremljajo gibi, ki prispevajo k hitrejši 

zapomnitvi (npr. učitelj ob izgovarjanju glasu O po zraku z rokami zaokroži O). 

 

6. Fonografska metoda 

Tukaj učitelj poveže obliko črke z obrisom predmeta (npr. obris O z obliko ust). 
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7. Zlogovalna metoda 

Učenci spoznavajo zloge kot nerazčlenjene enote in jih povezujejo v različne besede. 

 

– ANALITIČNE METODE 

 

To so metode, ki izhajajo iz besedila, povedi ali besede. Z analizo celote pride učenec do 

glasov/črk. 

 

Različici te metode: 

 

1. Metoda besedila ali Jacocotova metoda 

Pri tej metodi je učenec bral daljše besedilo z učiteljevo pomočjo in ob večkratnem 

ponovljenem vlečenju istih glasov v besedah spoznaval zvezo med glasovi in 

ustreznimi črkami. Kasneje so to metodo poenostavili in začeli uporabljati lažje 

povedi ali besede, v katerih se glasovi dobro slišijo. 

 

2. Rostoharjeva metoda 

Tu gre za niz besed, katerim postopno dodajamo in odvzemamo črke, npr. 

O 

OS 

OSE 

OSEM 

OSE 

OS 

O 

 

Pri analitični metodi učenci najprej spoznajo besede, v katerih se najprej pojavi posamezna 

črka (npr. A), nato pa še črko. Analitična metoda obsega vidno in slušno analizo, pri kateri je 

slušna analiza lahko ločena od vidne. To pomeni, da učenec lahko glaskuje besedo, tudi če jo 

samo sliši in nima napisane. Danes strokovnjaki priporočajo kombinirano vidno in slušno 

analizo. 
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Pri našem opismenjevanju učitelji najpogosteje uporabljajo kombinacijo obeh metod in 

govorimo o analitično-sintetični metodi. Tukaj mora učenec analitično spoznane 

črke/glasove sintetizirati v besedo. 

 

– CELOSTNA/GLOBALNA METODA 

 

Pri tej metodi se beseda ali poved ne analizira na posamezne glasove, temveč se s 

ponavljanjem zapisana beseda utrjuje v zavesti kot celota. Ta metoda je bila pri nas 

uveljavljena od petdesetih do osemdesetih let, ko se je pri nas razmahnila Wambachova 

metoda opismenjevanja. 

 

4.3 POSTOPKI OPISMENJEVANJA 
 

Postopek opismenjevanja pove, v katerem vrstnem redu in s kakšnim tempom učitelj 

obravnava črke. Poznamo monografski postopek, postopek skupine črk in kompleksni 

postopek (Pečjak 2010: 68). 

1. Monografski postopek 

Tu učitelj posamezne črke/glasove obravnava drugo za drugo, po vnaprej določenem 

vrstnem redu – od lažjih k težjim in od pogosteje rabljenih črk do manj pogosto 

rabljenih (npr. O, A, M E, I, T, N, V, L, K, J, R, U, C, Č, S, Š, G, D, Z, P, B, Ž, H, F). 

 

2. Postopek skupine črk 

Pri tem postopku učitelj izbere določeno skupino črk, to pa nato učenci spoznajo in 

utrjujejo naenkrat. 

 

3. Kompleksni postopek 

Učitelj učencem pokaže vse črke naenkrat, učenec pa se jih uči po lastni izbiri brez 

vnaprejšnjega vrstnega reda. Tukaj ima pomembno vlogo črkovno-slikovna stavnica, s 

pomočjo katere učenec nastavlja besede in povedi, kljub temu da ne pozna vseh črk, 

saj si pomaga s sliko ob črki. 
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4.4 ORGANIZACIJA DELA PRI PREDOPISMENJEVALNIH 
DEJAVNOSTIH 

 
V sodobni šoli se vedno večja pozornost namenja sodelovalnemu učenju – za medsebojno 

komunikacijo s ciljem medvrstniškega učenja in razvijanja sporazumevalnih veščin. Zato 

mora učitelj pouk organizirati tako, da imajo učenci več možnosti za skupno dogovarjanje in 

sodelovanje ter medsebojno pomoč. Med oblike dela v sodobni šoli uvrščamo (Grginič 

2009b: 24): 

– skupno delo, pri katerem ima učitelj vlogo usmerjati in voditi učence do novega 

znanja; 

– delo v paru/trojicah, pri katerem učenci individualno in v sodelovanju s sošolci 

razvijajo bralne spretnosti in jezikovno zmožnost; 

– delo v manjših skupinah, pri katerem učenci vadijo oziroma ponovijo ob raznih 

dejavnostih. 

 

Namen in cilj oblikovanja različnih oblik dela je že v prvem razredu usmeriti otroke k njihovi 

večji samoiniciativnosti in ustvarjalnosti v učnem procesu, k prevzemanju odgovornosti za 

lastno učenje ter jih postopoma usposobiti tako za sodelovanje – sporazumevanje v skupini kot 

za samostojno delo znotraj skupine. Poleg navedenega je cilj tudi, da bi otroci sami iskali 

informacije v učnem gradivu, pri sošolcih in učitelju, znali poiskati rešitve in odgovore ter 

izbrati tiste dejavnosti, pri katerih bodo uspešni in bi se ob njih počutili varno in prijetno (prav 

tam). 

 

4.4.1 OPISMENJEVALNO OKOLJE – SPODBUDA ZA »BRANJE« 
  

Znano je, da otrokovo okolje spodbuja in motivira otroke za pridobivanje pismenosti. Zato že 

takoj na začetku pouka učilnico spremenimo v opismenjevalno okolje. To pomeni naslednje 

(Grginič 2009b: 24–26): 

– igralne kotičke opremimo z napisi (velike tiskane črke v kombinaciji s sličico), 

knjigami, opismenjevalnimi pripomočki (recepti, imeniki …); 

– vsakodnevno jutranje sporočilo, ki je lahko otrokom vir zanimive dnevne informacije, 

je izhodišče za pogovor obravnavane teme ali podlaga za spontano »branje«, hkrati pa 
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otroci z jutranjim sporočilom opazujejo grafične značilnosti pisanega jezika; 

– »branje« različnih tabel, ki nudijo zapisane informacije v razpredelnicah (razredna   

pravila, reditelji, urniki, koledarji, vremenske karte …); 

– računalnik v razredu, ki ponuja otrokom možnost oblikovanja in branja besedil, 

– skupaj z otroki oblikujemo razredna pravila in jih zapišemo na plakat ter ga pritrdimo 

na vidno mesto v razredu. Pravila nam omogočajo nemoten potek pouka, vedenje med 

odmori, kulturo prehranjevanja … Pravila so kratka, nedvoumna in razumljiva vsem. 

 

4.4.2 SKUPNO DELO V JUTRANJEM KROGU 
 

V jutranjem krogu organiziramo dejavnosti, v katerih sodelujejo vsi učenci, največkrat v 

obliki kroga. Ta nam omogoča lažje spremljanje tako besednega kot nebesednega 

sporazumevanja vseh članov. Uresničujemo cilje skupnega branja, grafičnega in fonološkega 

zavedanja, vzpostavljanja asociativne zveze glas – črka ter spodbujamo razvoj zaznavne 

zmožnosti in miselnih procesov (Grginič 2009b: 27–28). 

 

Dejavnosti skupnega branja v jutranjem krogu 

 

Omogočajo otrokom: 

– globalno branje – prepoznavanje besed kot slik; 

– sočasno opazovanje in poslušanje; otroci po večkratnem ponavljanju besed – zlogov, 

rim, aliteracij v besedilu, prepoznavajo prve/zadnje glasove/črke ter počasi 

vzpostavljajo asociativno zvezo med glasovi, ki jih slišijo, in črkami, ki jih vidijo. 

Take dejavnosti so jutranje sporočilo, sporočila otrok in skupno branje ritmičnih besedil. 

Kratka ritmična besedila so lahko uvod v spoznavanje novega glasu, hkrati pa so vir tekstov 

za individualno branje v paru ali trojicah (prav tam). 

 
 
Vaje za fonološko zavedanje in jezikovno zmožnost v jutranjem krogu 

 

Pomenijo sistematično skupno učenje posameznih glasov abecede. Slikovno in reklamno 

gradivo omogočata poimenovanje sličic, slušno prepoznavanje in razločevanje dolžine besed, 

enakih zlogov, rim, aliteracij ter posameznih glasov v besedah. 
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Otroci razvijajo jezikovno zmožnost s poslušanjem besedil, s pogovorom o besedilu ob opori 

slik, ob zaporedju slik, s pripovedovanjem otrok ob pomoči predmetov/igrač, z igranjem vlog, 

s pripovedovanjem o lastnih izkušnjah o določeni temi. 

V jutranjem krogu so primerne tudi igre za razvijanje socialnih veščin (npr.  igra stol na moji 

desni je prazen). Otroci ob takih igrah urijo govorno izražanje in poslušanje, vljudno izrekanje 

prošnje in zahvale, sledijo navodilom, upoštevajo pravila igre, spoznavajo sošolce ter 

vzpostavljajo prijateljske odnose (Grginič 2009b: 27–28). 

 

4.4.3 BRALNE DEJAVNOSTI – DELO V DVOJICAH/TROJICAH 
 

Po skupnem delu v jutranjem krogu učitelj vse otroke povabi k bralnim dejavnostim, ki naj 

trajajo 5 do 10 minut. Te aktivnosti naj bi v razredu izvajali vsak dan, da bi branje otrokom 

prišlo v navado. Otroci so razdeljeni v pare/trojice tako, da aktivno sodelujejo, učitelj pa mora 

vsak par videti pri dejavnosti. Učitelj pri dveh ali treh parih aktivno sodeluje, pomaga pri 

branju, sprašuje in beleži in spremlja učne cilje (kako otrok bere, opisuje, pripoveduje, 

obnavlja, odgovarja … (Grginič 2009b: 28–29). 

 

Bralne dejavnosti 

 

Otrokom ponudimo različne dejavnosti ob knjigah; npr. v paru ali trojicah se izmenjujejo v 

vlogi bralca, poslušalca in govorca. Navajam nekaj možnih dejavnosti (Grginič 2009b: 28–

30): 

– v paru eden ob sličicah pripoveduje izbrano besedilo, sošolec posluša, nato vlogi 

zamenjata; 

– učenci govorijo ob slikah in besedilu v knjigah, slikopisih, ob slikovnih kartah …; 

– učenca v paru postavljata sličice v pravilno zaporedje in nato izmenično pripovedujeta 

zgodbo; 

– sličice v slikopisu nadomestita z besedami in obratno; 

– v besedilu preštejeta besede, ki se ponovijo, jih prepišeta v črtast zvezek čez dve 

vrstici ali postavita na stavnici; 

– v pravljični zvezek vsak v paru nariše dogajanje v zgodbici, nato o tem pripoveduje 

sošolcu; 
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– v paru prirejajo pare kart z enakim prvim/zadnjim glasom, rimo, začetkom, vzorčkom,  

piktogramom, iščejo besede v besedah, pomanjševalnice …; 

– na slikovni mreži postavljajo besede s stavničnimi listki ali izdelajo svojo slikovno 

mrežo, izdelujejo svojo razredno kartoteko, abecedno knjigo … 

 

Ko izbiramo besedila za bralne dejavnosti v paru ali trojicah, moramo upoštevati razvojno 

stopnjo otrok, v izbor vključujemo znana besedila, kratka besedila, v katerih se besede, 

povedi in deli besedila večkrat ponovijo, besedila s pregledno strukturo besedila (uvod, 

zaplet, razplet, zaključek), razumljiva besedila in besedila, ki so zabavna, sproščujoča in 

hudomušna. Otroci ob takih besedilih, revijah ali knjigah doživljajo takojšen bralni uspeh, 

uživajo, imajo občutek, da sami »berejo«, in ta uspeh delijo s svojimi sošolci (prav tam). 

 

4.4.4 DELO V MANJŠIH SKUPINAH 
 

Zakaj oblikovati manjše skupine? 

 

– Psiho-socialni razvoj otrok; otroci v predšolskem  obdobju prehajajo od egocentrizma 

k sociocentrizmu. Strokovnjaki navajajo, da so otroci v današnjem času mnogo bolj 

kognitivno in socialno kompetentni ter večinoma že pred vstopom v šolo presežejo 

egocentrizem in zmorejo prevzeti perspektivo drugega. 

– Učenci so v tem obdobju na različnih razvojnih stopnjah pismenosti, zato jim je treba 

ponuditi različne dejavnosti in naloge in te so lažje izvedljive v manjših skupinah, v 

katerih si učenci med seboj lahko tudi pomagajo. 

– Raziskave so pokazale (Morrow in Smith 1990, nav. po Grginič 2009b: 30) večje 

razumevanje in govorno aktivnost v manjših skupinah. 

– Manjše skupine ponujajo možnosti za sodelovalno učenje, za razvoj porajajoče se 

pismenosti (medvrstniško učenje). 

– Otroci imajo več možnosti za razvijanje sporazumevalnih veščin in učinkovitejše 

razvijanje lastnih strategij učenja (Grginič 2009b: 30–31). 
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Organizacija dela v manjših skupinah 

 

Ta je odvisna od učitelja do učitelja. Ponekod učitelj določi, v katerih aktivnostih bodo učenci 

sodelovali, medtem ko drugje otroci sami izbirajo aktivnosti. K takemu delu otroke vodimo 

postopoma. 

Za tako delo izbiramo lažje izvedljive aktivnosti/naloge, ki omogočajo ponavljanje, 

obnavljanje znanja, pridobljenega v jutranjem krogu. S takim načinom dela učenci 

pridobivajo predbralne in -pisalne veščine (grafomotorične vaje, izdelovanje učnih 

pripomočkov, besedne igre, izdelovanje iger in igrač …) (Grginič 2009b: 32–33). 

 

4.4.5 PORAJAJOČE SE BRANJE IN PISANJE V SIMBOLNI IGRI 
 

Med vrstami iger so najpogostejše funckijske, simbolne, konstrukcijske igre ter igre s pravili. 

V pouk slovenščine najpogosteje vključimo simbolne igre in igre s pravili, manj pa 

konstrukcijske igre. Za razvijanje pragmatičnih in slovničnih zmožnosti so zelo priljubljene 

različne igre vlog, od naravne igre vlog do improvizacije. Za razvijanje predbralnih in -

pisalnih spretnosti ter začetnega učenja branja in pisanja so zelo primerne igre s pravili (igre 

na srečo, črkovno-besedne igre, križanke in računalniške igre) (Grginič 2004: 14).  

Ko uvajamo didaktične igre, moramo biti pozorni na to, da otroci lahko izbirajo med danimi 

igrami, ki jih učitelj pripravi v skladu z učnimi cilji, ter da se igrajo spontano in ustvarjalno. 

V prvem razredu osnovne šole učenci z igro razvijajo sklop predbralnih/-pisalnih spretnosti 

ter nekaterih dejavnosti pri poslušanju, kot so razčlenjevanje besed na zloge/glasove, 

prepoznavanje dolžine besed, glasov. Z igro vadijo glasovno in vidno razčlenjevanje in 

razločevanje (prav tam: 17). 

Vključevanje simbolne igre v pouk pomeni tudi kontinuiteto igranja iz vrtca v šolo (prav tam: 

33). 

Ohranjanje kontinuitete dejavnosti iz vrtca v šolo je pomembno zaradi večjega občutka 

varnosti otrok v šoli in splošnega boljšega počutja v novem okolju. Zato moramo ohraniti 

nekatere dejavnosti, značilne za predšolsko obdobje, sočasno pa vključujemo nove z 

upoštevanjem razvojne stopnje otrok (prav tam: 13). 
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Primer sheme organizacije dela v razredu (Grginič 2009b: 32–33) 

Učna ura 1 (shema) 

 

ORGANIZACIJA POUKA 1

SKUPNO DELO V JUTRANJEM KROGU

BRALNE DEJAVNOSTI OB KNJIGI V 
PARU/TROJICAH

REŠEVANJE NALOG na UL, UK, v DZ

FONOLOŠKE IN 
GRAFOMOTORIČNE 
VAJE V MANJŠIH 
SKUPINAH 

FONOLOŠKE IN 
GRAFOMOTORIČNE 
VAJE V MANJŠIH 
SKUPINAH 

FONOLOŠKE IN 
GRAFOMOTORIČNE 
VAJE V MANJŠIH 
SKUPINAH 

21

 

 

 

Učna ura 2 (shema) 

 

ORGANIZACIJA POUKA 2

SKUPNO DELO V JUTRANJEM KROGU

BRALNE DEJAVNOSTI OB KNJIGI V 
PARU/TROJICAH

REŠEVANJE NALOG na UL, UK, v DZ

SIMBOLNA IGRA V 
MANJŠIH SKUPINAH 
PORAJAJOČE SE 
BRANJE IN PISANJE

SIMBOLNA IGRA V 
MANJŠIH SKUPINAH 
PORAJAJOČE SE 
BRANJE IN PISANJE

SIMBOLNA IGRA V 
MANJŠIH SKUPINAH 
PORAJAJOČE SE 
BRANJE IN PISANJE

22
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5 SPREMLJANJE INDIVIDUALNEGA RAZVOJA 

PISMENOSTI 

 

5.1 DIAGNOSTICIRANJE OTROKOVEGA ZNANJA IN POT K 
INDIVIDUALNEMU NAČRTU UČENCA 
 

Otroci vstopajo v šolo z različnim predznanjem, ker na razvoj pismenosti vplivajo številni 

dejavniki; notranji (kognitivni in čustvenomotivacijski) in zunanji, med katerimi so 

najpogosteje omenjeni socialni in družbeno-kulturni. Otroci so že od svojega rojstva vključeni 

v različne dejavnosti, ki vključujejo pisne aktivnosti. Ker pa pomembne razlike ne obstajajo le 

med družinami, temveč tudi vj predšolskih in šolskih ustanovah, je pomembno, da vzgojitelji 

in učitelji mlajših otrok poznajo razvojne značilnosti otrok v vrtčevskem in šolskem 

kontekstu.  

Dokazano je, da so otroci v vrtcu večinoma socialno motivirani, učijo se z igranjem, abecedno 

znanje, fonološko zavedanje in uporaba knjižnega jezika so na začetni stopnji in se počasi 

porajajo, otroci kažejo interes za poslušanje besedil, vendar pa so pri upravljanju s stvarmi še 

nesamostojni in potrebujejo pomoč. Otroci v šoli pa so že usmerjeni k nalogam, učijo se z 

igranjem in se udeležijo pouka, njihovo abecedno znanje, fonološko zavedanje in knjižni jezik 

so na višji stopnji, kažejo interes za branje in so pri upravljanju s stvarmi večinoma 

samostojni. Otrokom, ki v v prvem razredu se ne razumejo abecednega principa in ki še niso 

razvili fonološkega zavedanja, nudimo še naprej vrtčevski koncept ter zanje zbiramo primerne 

aktivnosti za porajanje abecednega znanja oziroma glasovnega zavedanja (Grginič 2009b: 35–

36). 

 

N. Potočnik (2008: 46) opozarja, da mora učitelj zato na začetku šolskega leta ugotoviti, kako 

je pri otroku razvita porajajoča se pismenost. Prav tako se se morajo učitelji zavedati tudi 

pomembnosti in razvoj glasovnega zavedanja. Tuje in domače raziskave namreč kažejo, da je 

glasovno zavedanje zelo povezano z učenjem branja in pisanja. Slabo razvito glasovno 

zavedanje je vzrok za težave pri začetnem branju in pisanju, bralnem razumevanju, spominu, 

besednem zakladu … 

Glasovno zavedanje se pri otroku razvija v določenem zaporedju, skladno z njegovo starostjo 

in miselnim razvojem. Najprej sliši rime in aliteracije, nato ugotovi, da se povedi členijo na 
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besede in besede na zloge. Zloge potem povezuje v besede, nato je na vrsti iskanje prvega in 

zadnjega glasu ter besede na prepoznan prvi oziroma zadnji zlog. Šele na zadnji stopnji otrok 

lahko besede členi na glasove in jih povezuje v besede. 

 

Preden učitelj sestavi individualni načrt, mora premisliti še (prav tam: 47): 

• Kakšna naj bo prostorska organizacija učilnice, glede na različne potrebe učencev? 

• Katere dejavnosti, ki bodo spodbujale porajajočo se pismenost, naj učitelj vključi 

(skupno branje, elemente skupnega globalnega branja …)? 

• Kako naj uvede notranjo diferenciacijo, da bo del pouka izvajal skupaj z učenci, del pa 

v manjših skupinah, v katere se bodo učenci razvrščali glede na svoje zmožnosti, 

interese …? 

• Ali ima učitelj dovolj gradiva za učence z različnim predznanjem (različne knjige, IT-

pripomočke, slikovno in slušno gradivo …)? 

• Ali bi timsko sodelovanje učitelja razbremenilo, da bi bil še uspešnejši? 

 

Ko učitelj premisli o zgornjih vprašanjih in trditvi, se lahko loti individualnega načrtovanja. 

Najprej mora določiti učenčevo trenutno stanje na določenem področju obvladovanja veščine. 

S tem učitelj seznani tudi učenčeve starše in jih pritegne k sodelovanju. Ne sme pozabiti tudi 

na učenca. Staršem  predstavimo, katero znanje, veščine in zmožnosti ima otrok njihov otrok 

popolnoma razvite in katerih ne, kaj je treba še bolj in intenzivno razvijati (prav tam: 46–49).  

Učitelj nato določi etapne cilje, ki ji bo preverjal, ter strategije in pripomočke, s katerimi bo  

dosegel zastavljene cilje. V načrtu mora določiti tudi to, kdo bo vodil določene načrtovane 

dejavnosti. Najpogosteje bo to razredni učitelj, lahko pa so tudi starši ali učenci/tutorji. Starši 

bodo tako dobili občutek vključenosti v šolsko delo in bodo pomemben člen med otrokom, 

učiteljem in učno snovjo, saj je starševska samozavest pomembno zagotovilo za kvalitetno 

delo in izboljšanje dosežkov. Delo z učenci pa lahko vodijo tudi učenci-tutorji, ki lahko 

svetujejo in pomagajo tistim, ki določeno znanje še razvijajo. To so učenci, ki imajo ob 

vstopu v šolo berejo in pišejo ter imajo predopismenjevalne sposobnosti in spretnosti skoraj 

popolnoma razvite.  So vodje centrov dejavnosti (kotičkov) in npr. berejo besede, drugi iščejo 

sliko zanje/pravilen zapis, skupaj listajo knjige za začetno branje in se tako oboji učijo. Gre za 

sodelovalno učenje oziroma dvosmerno učenje; kjer učenci/tutorji poglabljajo svoje znanje, 

razvijajo metakognicijo, saj s tem iščejo strategije, kako pomagati svojim sošolcem. Učenci s 
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»primanjkljaji« pa razvijajo in usvajajo nove veščine in znanja. Seveda pa s tem, ko učenci 

tutorji nudijo pomoč in ta obrodi sadove, vzgajamo k strpnosti, razvijamo občutek 

zadovoljstva in socialne veščine. Če pa ima otrok večje učne težave na določenem področju, 

mora učitelj vključiti tudi zunanjo pomoč (individualno pomoč psihologinje ali druge 

učiteljice) (prav tam). 

Pomembno je tudi, da učitelj v individualni načrt zapiše, kako bo spremljal napredek in do 

kdaj želi zapisan etapni cilj doseči. Če učitelj ugotovi, da načrtovana pot oziroma strategija ni 

uspešna in učenec ne napreduje dovolj, strategije zamenja in na novo postavi cilje. 

Seveda pa moramo tudi »najboljšim« učencem prilagoditi oblike in metode dela. Njihovi 

individualni načrti se razlikujejo od pravkar predstavljenega v tem, da predopismenjevalne 

spretnosti in veščine zamenjajo za različne bralne in pisalne naloge. Pozorni moramo biti na 

tehniko pisanja, na določene grafomotorične vaje, s katerimi vadijo zapis črk od zgoraj 

navzdol, na držo pisala in telesa. Ti učenci naj prav tako izvajajo vse dejavnosti v skupnem 

delu ure, tudi če imamo občutek, da določene veščine že popolnoma obvladajo. 

 

5.2 OCENJEVALNA SHEMA BRALNIH ZMOŽNOSTI UČENCEV 1.–3. 
RAZREDA (OSBZ) 
 

5.2.1 ZAKAJ JE POTREBNA OCENJEVALNA SHEMA BRALNIH 
ZMOŽNOSTI (OSBZ)? 
 
Branje ima v procesu šolanja pomembno vlogo in dobro razvita bralna zmožnost učenca je 

eden ključnih dejavnikov njegove učne uspešnosti. V prvem triletju osnovne šole poteka 

intenzivni razvoj temeljnih bralnih zmožnosti in cilj bralnega pouka je razviti avtomatizirano 

tehniko branja ob ustreznem bralnem razumevanju. Začetno opismenjevanje traja celotno 

prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. V 1. in 2. razredu učenci sistematično usvajajo tehnike 

branja in pisanja, v 3. razredu pa jih utrjujejo in izboljšujejo. 

 

Učenje branja in pisanja je odločilno za učenčev uspeh v šoli in tudi pozneje v življenju. 

Opismenjevanje predstavlja enega temeljnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja. Razvoj 

pismenosti poteka skozi celotno življenjsko obdobje posameznika, vendar pa je njen razvoj od 

rojstva do 9. leta najpomembnejše obdobje (Pečjak, Magajna, Podlesek, Potočnik 2011: 7).  



Monika Čufer (2012): Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole? Diplomsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL. 

 
 

41 
 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti (OSBZ) avtoric Sonje Pečjak, Lidije Magajna, Anje 

Podlesek in Nataše Potočnik je prvi slovenski standardiziran merski instrument, ki pomaga 

učiteljem določiti bralno zmožnost učencev in je primeren za ocenjevanje bralnih zmožnosti 

učencev v prvem triletju osnovne šole, še posebej za diagnosticiranje tistih učencev, ki ne 

dosegajo niti minimalnih bralnih standardov. OSBZ nudi možnost, da učitelj s posameznim 

učencem izvede celoten preizkus bralne zmožnosti ali samo posamezne podteste, glede na 

problematiko učenca. Podatki, zbrani z Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti, služijo učitelju 

kot povratna informacija, katere dele bralne zmožnosti je učenec že uspel razviti oz. v 

kolikšni meri, predvsem pa kot informacija za načrtovanje učiteljevega nadaljnjega dela z 

učenci (prav tam: 5–8).  

 

5.2.2 SESTAVA OCENJEVALNE SHEME 
 

Ocenjevalna shema ima tri oblike (Pečjak, Magajna, Podlesek, Potočnik 2011: 13): 

• OSBZ-1 je za preverjanje bralnih zmožnosti učencev 1. razreda; 

• OSBZ-2 je za preverjanje bralnih zmožnosti učencev 2. razreda; 

• OSBZ-3 je za preverjanje bralnih zmožnosti učencev 3. razreda. 

 

Vse tri oblike Ocenjevalne sheme merijo v vseh treh razredih naslednje bralne dimenzije 

(prav tam): 

• sposobnost fonološkega zavedanja; 

• razumevanje prebranega; 

• motivacijo za branje; 

• kakovost tehnike glasnega branja (v 2. in 3. razredu). 

 

Poleg navedenega pa učitelj v prvem razredu lahko s shemo preverja še poznavanje koncepta 

knjige in pravil o branju ter poznavanje črk. V drugem razredu s shemo lahko dodatno preveri 

še zmožnost uporabe semantičnega, sintaktičnega in fonološkega ključa pri branju. V tretjem 

razredu pa lahko s shemo učitelj preveri še hitrost oz. avtomatiziranost tehnike tihega branja. 

 

Pri tem obstajata za vsak razred dve različici OSBZ. Prvo različico učitelj uporabi na začetku 

posameznega razreda (OSBZ-1 Z) in drugo različico (OSBZ-1 K) na koncu posameznega 
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razreda. Podatki, zbrani z OSBZ-1 Z, služijo prvenstveno načrtovanju učiteljevega dela z 

vsemi učenci in bolj intenzivni pomoči šibkejšim učencem. Podatki, ki jih učitelj zbere proti 

koncu leta, pa mu nudijo povratno informacijo o tem, koliko mu je med letom uspelo razviti 

bralne zmožnosti pri posameznih učencih, podlago za opisno ocenjevanje učencev in 

pomembne smernice učitelju v višjem razredu, npr. o tem, kako nadaljevati z razvojem 

bralnih zmožnosti pri učencu. Značilnosti branja, ki jih preverjajo posamezne skupine nalog 

znotraj vseh treh OSBZ, lahko razdelimo v dve področji: (meta)kognitivno in motivacijsko 

področje (prav tam: 14–15).  

 

5.2.3 OPIS POSAMEZNIH PREIZKUSOV 
 

FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

 

Fonološko zavedanje označuje sposobnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi, ki se 

pojavljajo v govoru. Strokovnjaki pravijo, da ima fonološko zavedanje dva elementa: 1) 

znanje o glasovih in črkah ter odnosu črka – glas; 2) sposobnost sintetiziranja glasov, 

predstavljenih s črkami (Pečjak, Magajna, Podlesek, Potočnik 2011: 16). 

Fonološko zavedanje vpliva na sposobnost dekodiranja, ko mora otrok črke pretvoriti v 

glasove, pri zapisu besed pa slišane glasove v besede. Če otrok v slišanih besedah ne zazna 

posameznih glasov, bo imel težave tudi pri identifikaciji zveze glas – črka – glas. Pouk 

opismenjevanja je smiseln, ko so otroci sposobni razmišljati tudi o glasovih v besedah, ne le o 

pomenu posameznih besed. Sposobnost fonološkega zavedanja pa je tudi eden najboljših 

napovedovalcev poznejše bralne uspešnosti učenca (prav tam). 

 

KAKOVOST GLASNEGA BRANJA 

 

Ocena kakovosti glasnega branja kaže, kakšen je razvoj bralne spretnosti pri učencu oziroma 

do katere stopnje je razvita njegova bralna spretnost pri branju na glas. Najnižja je stopnja 

frustracijskega branja, ko učenec bere z velikimi težavami, ki se kažejo kot počasno branje, 

neenakomeren ritem in veliko napak pri branju. Učenčevo branje je netekoče. Najvišja stopnja 

je stopnja samostojnega branja, ko učenec naenkrat prebere posamezno besedo ali skupino 

besed, bere natančno, z dobro intonacijo in upoštevanjem ločil. Vmesna stopnja branja je 
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stopnja, ki jo omogoča pouk. Na tej stopnji branja lahko učenec ob pomoči učitelja izboljša 

kakovost glasnega branja. Tekoče glasno branje kaže tudi na določeno stopnjo avtomatizacije 

tehnike branja. Strokovnjaki pravijo, da vključuje tekočnost branja avtomatičnost in 

prozodičnost (prav tam: 17). 

 

RAZUMEVANJE PREBRANEGA  

 

To je osnovni cilj branja, saj beremo zato, da bi prebrano razumeli. To pa nam omogoča 

uporabo znanja v novih situacijah. Tukaj govorimo o razumevanju besed in sporočil, ki so v 

besedilu jasno prepoznavna, pa tudi za razumevanje, ki je posledica sklepanja bralca. Na  

 

razumevanje prebranega močno vplivata predznanje bralca in vrsta besedila. Lažja besedila za 

razumevanje so pripovedovalna kot razlagalna. Pri ocenjevanju razumevanja je potrebno 

upoštevati, koliko posameznik razume in tudi katere informacije iz besedila razume, na kakšni 

ravni je to razumevanje (prav tam: 17). 

 

POZNAVANJE KONCEPTA KNJIGE 

 

Poznavanje koncepta knjige/tiska in branja predstavlja zelo pomemben del razvijanja bralne 

zmožnosti. To znanje pa otrok oblikuje na osnovi lastnih izkušenj s tiskom. Čim več je teh 

izkušenj, večje možnosti ima za manipulacijo s tiskom in boljše zavedanje o tisku. Ob 

poslušanju zgodb se otroci naučijo, da nam tisk (besedilo) nekaj sporoča, je nosilec sporočila, 

spoznajo tudi, kako so zgodbe vizualno zgrajene, da se besedilo začenja na vrhu, poteka od 

leve proti desni in od zgoraj navzdol. Otok spozna tudi pravila o branju, da beremo od leve 

proti desni (prav tam: 18).  

 

POZNAVANJE ČRK 

 

Poznavanje črk se kaže skozi poimenovanje, prepoznavanje in pisanje črk in predstavlja 

dokaz za vzpostavljanje asociativne povezave med črkami in glasovi. To omogoča abecedno 

branje, ki predstavlja prvo branje in najracionalnejši pristop k učenju branja. Pri začetnem 

razvoju branja pa je fonološka pot, ki vključuje pretvarjanje črk v glasove in nato spajanje 



Monika Čufer (2012): Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole? Diplomsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL. 

 
 

44 
 

glasov, zelo pomembna in kritična. Poznavanje črk je močen napovednik uspeha pri branju, 

hkrati pa napredovanje v branju vodi do boljšega prepoznavanja črk (prav tam 2011: 18).  

 

MOTIVACIJA ZA BRANJE 

 

Za načrtovanje učiteljevega dela je pomembno, da pozna interes učencev za branje, kako 

učinkovite se čutijo učenci kot bralci na splošno in kako kompetentne v primerjavi s sošolci 

ter kakšno vrednost pripisujejo branju. Informacija o vrsti motiviranosti je za učitelja zelo 

pomembna. Učenec, pri katerem učitelj ugotovi visok interes za branje ali če se učenec čuti 

sposobnega za branje, ne potrebuje veliko zunanjih spodbud za branje. Učenec, ki pa ima 

nizek interes za branje ali kompetentnost za branje, pa potrebuje stalno prisotnost zunanjih 

spodbud (prav tam: 14–16).  

 

5.2.4 UPORABA OCENJEVALNE SHEME 
 
Vsaka oblika OSBZ ima v posameznem razredu naslednje dele (prav tam: 19): 

• preizkus z natančnimi navodili za učitelje o izvedbi posameznih podtestov 

Ocenjevalne sheme; 

• predloge, ki jih učitelj predloži učencu, da ta lahko naredi nalogo (učenec nanjo piše); 

• odgovorni list z zbirno preglednico rezultatov, ki ga izpolnjuje učitelj, in odgovorni 

listi za določene naloge, ki jih izpolnjuje učenec; 

• šablono za vrednotenje vprašalnika o motivaciji branja ob koncu drugega razreda in v 

tretjem razredu, ki jo uporabi učitelj za hitrejše vrednotenje. 

 

Izvedba Ocenjevalne sheme ponavadi zahteva individualni pristop. Naenkrat lahko učitelj 

zbere podatke le za enega učenca. Izjema so le podtesti Hitrost tihega branja, Razumevanje in 

Motivacija za branje v 2. in 3. razredu. Učitelj se lahko sam odloči, ali bo pri posameznem 

učencu uporabil celoten preizkus ali le posamezne podteste. Večina podtestov časovno ni 

omejena, razen merjenja hitrosti tihega in glasnega branja. Pri takih testih učitelj uporabi 

štoparico. Čas testiranja z Ocenjevalno shemo je različen in je odvisen od razreda in bralne 

zmožnosti učenca (prav tam: 19–21).  
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5.2.5 VREDNOTENJE PODATKOV V OCENJEVALNI SHEMI 
 
Učitelj na odgovornem listu sešteje število pravilnih odgovorov učenca na posamezni lestvici 

OSBZ. Zbrano število točk vnese v zbirno preglednico za prikaz individualnih rezultatov 

učenca. Odgovori se vrednotijo po navodilih, zapisanih pri vsakem podtestu (prav tam: 21).  

 

5.2.6 PRIKAZ IN INTERPRETACIJA PODATKOV V OCENJEVALNI 
SHEMI 
 

Dosežke vsakega učenca učitelj prikaže v obliki zbirne preglednice, pri tem pa sledi 

navodilom, zapisanim pri vsakem podtestu  (prav tam: 25).  
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI 
 

Branje ima v procesu šolanja pomembno vlogo in dobro razvita bralna zmožnost učenca je 

eden ključnih dejavnikov njegove učne uspešnosti. V prvem triletju osnovne šole poteka 

intenzivni razvoj temeljnih bralnih zmožnosti in cilj bralnega pouka je razviti avtomatizirano 

tehniko branja ob ustreznem bralnem razumevanju. Začetno opismenjevanje traja celotno 

prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. V 1. in 2. razredu učenci sistematično usvajajo tehniko 

branja in pisanja, v 3. razredu pa jo utrjujejo in izboljšujejo. 

Pomembno je zavedanje, da je obdobje od rojstva do 8./9. leta najpomembnejše v razvoju 

pismenosti in da so med otroki ob vstopu v šolo velike razlike v stopnji razvitosti porajajoče 

se pismenosti, zato nobena metoda/didaktični pristop ni najprimernejša/-i za vse učence. 

Izrednega pomena pa je motiviranost za učenje branja in pisanja – ta je ob vstopu učencev v 

šolo  pri večini zelo visoka, zato je zelo pomembno, da jo učitelj z ustreznimi vsebinami in 

metodami dela ohrani oz. dvigne. 

 

Izhodišči mojega raziskovalnega dela sta poleg omenjenega zavedanja še posodobljen učni 

načrt za slovenščino (2011), v katerem se vsebine predmeta delijo na sklope, v okviru teh pa 

so navedeni procesnorazvojni učni cilji po triletjih, in Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti 

(OSBZ) avtoric Sonje Pečjak, Lidije Magajna, Anje Podlesek in Nataše Potočnik (2009), ki je 

primerna za ocenjevanje bralnih zmožnosti učencev v prvem triletju osnovne šole, še posebej 

za diagnosticiranje tistih učencev, ki ne dosegajo niti minimalnih bralnih standardov. OSBZ 

nudi možnost, da učitelj s posameznim učencem izvede celoten preizkus bralne zmožnosti ali 

samo posamezne podteste, glede na problematiko učenca. Podatki, zbrani z Ocenjevalno 

shemo, služijo učitelju kot povratna informacija, katere dele bralne zmožnosti je učenec že 

uspel razviti oz. v kolikšni meri, predvsem pa kot informacija za načrtovanje učiteljevega 

nadaljnjega dela z učenci (Pečjak, Magajna, Podlesek, Potočnik 2011).  

Problem, ki sem ga želela raziskati v diplomskem delu, je, kako na podlagi podatkov o 

stopinji predopismenjevalnih zmožnosti učencev 1. razreda osnovne šole, pridobljenih z 
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OSBZ, sestaviti individualni načrt za učence na področju razvijanja zmožnosti branja in 

pisanja, ter  

 

ugotoviti, na kakšen način spremljati individualni razvoj predpismenjevalnih zmožnosti pri 

posameznih učencih, ugotoviti napredek pri individualiziranem in diferenciranem procesu 

predopismenjevalnih zmožnosti učencev ob koncu šolskega leta in ali je napredek v 

individualiziranem in diferenciranem procesu predopismenjevanja odvisen od spola otroka. 

 

6.2 HIPOTEZE RAZISKOVANJA 
 

H1: Ob vstopu v osnovno šolo bo imela tretjina učencev že razvite vse predopismenjevalne 

zmožnosti.  

 

H2: Uresničevanje in vpliv didaktičnega načela individualizacije in diferenciacije ter ustrezno 

načrtovanje in izvajanje predopismenjevalnih dejavnosti se bo pokazalo v napredku vseh 

učencev.   

 

H3: Po obdobju individualiziranega in diferenciranega procesa predopismenjevanja bo še 

vedno približno tretjina otrok, ki ne bodo pripravljeni na začetno opismenjevanje.  

 

H4: Učenci, ki ob vstopu v šolo že berejo/pišejo, bodo z individualiziranim in diferenciranim 

procesom opismenjevanja izboljšali zmožnost branja/pisanja.  

 

H5: Spol otrok ne vpliva na napredek pri razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti.  

 

6.3 RAZISKOVALNA METODA IN VZOREC 
 

Izvedla sem kombinirano raziskavo, tj. kvantitativno in kvalitativno, in sicer je trajala pribl. 

šolsko leto. Uporabila sem deskriptivno metodo. 

 
Vzorec v raziskovalnem delu naloge predstavlja 22 učencev 1. razreda Osnovne šole Šenčur. 

Vzorec vseh otrok sem razdelila na vzorec dečkov in vzorec deklic. Raziskava je potekala v 
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Tabela 1: Struktura vzorca po spolu

 

Spol      f 
  
Dečki 9 

Deklice 13 

Skupaj 22 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz vzorca po spolu
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šolskem letu 2011/12. Za izvedbo raziskave sem pridobila soglasje šole in s

 tajnost podatkov in jim pojasnila, da bodo podatki namenjeni 

no za raziskavo. Z rezultati raziskave so bili kasneje seznanjeni tudi starši otrok.
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6.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN MERSKI INSTRUMENTI 
 

Na začetku in koncu šolskega leta sem preverila bralne in pisne zmožnosti učencev 1. razreda, 

in sicer  

 

na začetku šolskega leta 

a) poznavanje črk: poimenovanje, prepoznavanje in pisanje črk; 

b) koncept branja: orientacijo v knjigi, razlikovanje med slikami in besedilom, smer branja, 

poznavanje knjižne terminologije; 

c) fonološko zavedanje: prepoznavanje prvega in zadnjega glasu v besedi, razlikovanje 

prvega glasu v besedi, slušno analizo in sintezo besed; 

d) interes za branje; 

 
 na koncu šolskega leta pa 

a) poznavanje črk: poimenovanje, prepoznavanje in pisanje črk; 

b) fonološko zavedanje: prepoznavanje prvega in zadnjega glasu v besedi, razlikovanje 

prvega glasu v besedi, slušno analizo in sintezo besed; 

 

Uporabila sem Ocenjevalni shemi bralnih zmožnosti učencev 1. razreda (OSBZ-1 Z in OSBZ-

1 K) avtoric Sonje Pečjak, Lidije Magajna in Nataše Potočnik (2009), ki merita naslednje faze 

bralne dimenzije: sposobnosti fonološkega zavedanja, poznavanje črk, poznavanje koncepta 

knjige in pravila o branju ter interes za branje/poslušanje (PRILOGA 2 in 3). 

Obojno testiranje je potekalo individualno. Čas testiranja z ocenjevalnima shemama je bil 

različen – odvisen od predopismenjevalnega stanja učenca.  

 

Učencem, ki so imeli glede na rezultate reševanja OSBZ-1 Z razvite že vse 

predopismenjevalne zmožnosti, sem ponudila tudi svoj test za merjenje zmožnosti pisanja 

(smiselno besedilo, število in dolžino povedi ter jezikovne napake) in z njim ugotavljala, ali 

kateri že zna napisati besedilo oz. kakšno je to besedilo. Test sem izvedla dvakrat; prvič po 

dveh mesecih izvajanja individualiziranega in diferenciranega pouka (PRILOGA 4) ter nato 

še po dveh mesecih od prvega testiranja (PRILOGA 5). Učenci so na obeh testiranjih dobili 

sličico oz. več sličic, ki so prikazovale zaporedje dogajanja in nato napisali zgodbo. Pisali so 
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na črtasti papir. Pri pisanju sem jih spodbujala, nisem omejevala pisanja čez eno ali dve 

vrstici oz. jim nisem nudila pomoči v smislu pravilnosti pisanja (smer pisanja, pravilni zapis 

črke, končna ločila), ker rezultati ne bi bili realni. Čas pisanja ni bil omejen, vendar pa so vsi 

učenci končali pisanje besedila v eni šolski uri. 

 

Učencem, ki že berejo (to sem preverila na začetnem testiranju pri konceptu branja), sem 

ponudila test za merjenje tehnike branja (tekočnost in natančnost branja, razumevanje 

prebranega). Test sem izvedla dvakrat; prvič po dveh mesecih izvajanja individualiziranega in 

diferenciranega pouka (PRILOGA 6) ter nato še po dveh mesecih od prvega testiranja 

(PRILOGA 7). Časa branja učencem nisem omejevala. Z obema testoma sem ugotavljala, ali 

so napredovali tudi v tehniki branja. 

 

6.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Podatke, pridobljene s kvantitativno raziskavo, sem predstavila opisno, s tabelami in v obliki 

grafov.  

 

6.6 ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE 
 

Podatki o stopnji razvitosti bralnih zmožnosti učencev, ki sem jih zbrala z OSBZ-1 Z na 

začetku šolskega leta, so bili namenjeni načrtovanju dela z učenci in intenzivnejši pomoči 

tistim, pri katerih sem ugotovila določene šibkosti. Na podlagi teh podatkov sem otroke 

razdelila v homogene skupine in z njimi urila ugotovljene šibkosti – izdelala sem program 

dela za vsakega učenca posebej (gl. PRILOGO 9). Dosežke posameznega učenca na vseh treh 

testih sem zbrala in prikazala v obliki zbirne preglednice v kateri je prikazan njegov napredek 

na vseh treh testiranjih. Zaradi varovanja podatkov otrok, sem za vsakega učenca uporabila 

svojo črko (22 otrok = 22 črk). Na podlagi prvega testiranja z OSBZ-1 Z pa sem izdelala tudi 

kratko opisno oceno in načrt nadaljnjega dela z učencem. To je prikazano pod tabelo 

posameznega učenca. V nadaljevanju diplomskega dela bom (gl. pogl. 6.6.4 Vsebina in način 

dela po skupinah) prikazala tudi vsebino in način dela med šolskim letom s posameznimi 

učenci oz. po skupinah.  
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Po približno dveh mesecih dela sem na podlagi lastnega testa branja in pisanja (PRILOGA 8), 

ki je podoben testu OSBZ-1 K, preverila, kako poteka razvijanje predbralnih in -

opismenjevalnih zmožnosti učencev. 

 

Podatki, ki pa sem jih pridobila z OSBZ-1 K na koncu šolskega leta, so mi nudili povratno 

informacijo o tem, koliko mi je med letom uspelo razviti bralne zmožnosti pri posameznih 

učencih, podlago za opisno ocenjevanje učencev in tudi pomembne smernice učitelju v višjem 

razredu, kje nadaljevati razvijanje bralnih zmožnosti pri učencu. Test OSBZ-1 K poleg faz, ki 

so navedene pri testu OSBZ-1 Z (izločene so bile poznavanje koncepta knjige in pravila o 

branju), preverja tudi razumevanje prebranega. 

 

Z Ocenjevalno shemo bralnih možnosti in lastnim testom branja in pisanja sem preverila, 

katere predopismenjevalne zmožnosti imajo učenci razvite ob vstopu v OŠ, nato sem z 

upoštevanjem načela individualizacije in diferenciacije pouka spremljala individualni razvoj 

predopismenjevalnih zmožnosti pri posameznih učencih in potem ugotavljala napredek po 

individualiziranem in diferenciranem procesu predopismenjevalnih zmožnosti učencev ob 

koncu šolskega leta (tudi to ali je napredek v individualiziranem in diferenciranem procesu 

predopismenjevanja odvisen od spola otroka). 

 

6.6.1 TESTIRANJE NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 
 

Z ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti (OSBZ-1 Z) avtoric Sonje Pečjak, Lidije Magajna, 

Anje Podlesek in Nataše Potočnik (2009) sem na začetku šolskega leta preverila bralne in 

pisne zmožnosti vseh učencev ob vstopu v 1. razred. 

 

Preverila sem naslednje: 

a) poznavanje črk: poimenovanje, prepoznavanje in pisanje črk; 

b) koncept branja: orientacijo v knjigi, razlikovanje med slikami in besedilom, smer 

branja, poznavanje knjižne terminologije; 

c) fonološko zavedanje: prepoznavanje prvega in zadnjega glasu v besedi, razlikovanje 

prvega glasu v besedi, slušno analizo in sintezo besed: 

d) intres za branje. 
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Graf 2: Rezultati testiranja z OSBZ
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z OSBZ-1 Z na začetku šolskega leta  (vsi uč
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besedi je bilo uspešnih okrog 90 % učencev; to kaže, predvsem pri vajah slušnega 

razločevanja začetnega glasu v parih besed, na dobro zaznavanje akustično podobnih glasov 

(b – p, t – d, k – g, itd.). 

 
Na splošno pa imajo vsi učenci zelo dobro razvit koncept branja, saj so bili učenci pri vseh 

nalogah več kot 95-odstotno uspešni. Nekaj težav so imeli nekateri učenci pri vaji smer branja 

(od leve proti desni in od zgoraj navzdol) ter pri orientaciji v knjigi (tu so morali pokazati 

začetek in konec knjige). 

Prav tako so bili zelo dobri rezultati o bralnem interesau. To pomeni, da učenci radi listajo po 

revijah in knjigah, radi poslušajo, če jim kdo bere, oz. berejo sami, radi hodijo v knjižnico po 

knjige za branje in se razveselijo, če dobijo knjigo za darilo. 

 
Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko sklenemo, da sta imeli ustrezno razvite sposobnosti 

za takojšen pričetek sistematičnega opismenjevanja približno dve tretjini prvošolcev, ostali pa 

ne.  

 
 

Zato lahko ovržem hipotezo H1, da bo imela ob vstopu v osnovno šolo približno tretjina 

učencev že razvite vse predopismenjevalne zmožnosti. Rezultati kažejo, sta imeli ustrezno 

razvite sposobnosti za takojšen pričetek sistematičnega opismenjevanja približno dve tretjini 

prvošolcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monika Čufer (2012): Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole? Diplomsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL.

 

 

Graf 3: Rezultati testiranja z OSBZ
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Graf 3: Rezultati testiranja z OSBZ-1 Z na začetku šolskega leta – glede na spol 
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6.6.2 VMESNO TESTIRANJE (Z LASTNIM TESTOM BRANJA IN 

PISANJA) IZVEDEN PO DVEH MESECIH DELA  

 

Za učence sem na podlagi rezultatov pridobljenih s testom OSBZ-1 Z v začetku šolskega leta, 

izdelala individualizirane programe (gl. PRILOGO 9). Glede na rezultate sem jih razdelila v 

štiri homogene skupine in z njimi urila ugotovljene šibkosti (gl. pogl. 6.6.3 Vsebina in način 

dela s skupinami). Tiste, ki so na začetnem testiranju dosegli manj kot 90% točk (učenke A, 

C, E, učenci D, H, K, N, O, T, U),  sem razdelila v 3 skupne (1. skupina: učeneca H, U, 2. 

skupina: učenki A, C, učenec K, 3. skupina: učenka E, učenci D, N, O, T). Po približno dveh 

mesecih diferenciranega dela z vsako od treh skupin sem na podlagi lastnega testa branja in 

pisanja, ki je bil podoben testu OSBZ-1 K, preverila, kako poteka razvijanje predbralnih in -

pisalnih zmožnosti učencev.  

 

Rezultati na vmesnem testiranju so mi služili kot povratna informacija, katere dele bralne 

zmožnosti je učenec že uspel razviti oz. v kolikšni meri, predvsem pa kot informacija za 

načrtovanje nadaljnjega dela s temi učenci. 

 

Rezultati učencev, ki so na začetnem testiranju dosegli manj kot 90%, so prikazani v 

odstotkih v Grafu 4. Prav tako pa sem v tem grafu primerjalno prikazala tudi rezultate teh 

učencev na testiranju ob koncu šolskega leta. 

 

V Grafu 5 pa sem omenjene rezultate prikazala še za posamezne učence. 
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Graf 4: Primerjava rezultatov (v %) za

učencev, ki so na začetnem testir
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Graf 5: Primerjava rezultatov (v %) začetnega, vmesnega in končnega testiranja po 

učencih 

 

 

 

Rezultati učencev, ki so na testiranju ob začetku šolskega leta dosegli manj kot 90 % vseh 

točk, kažejo napredek na vmesnem (Graf 4 in 5). Napredovali so tako v poznavanju črk kot 

tudi pri fonološkem zavedanju. 

 

Izpostavila bi dva učenca: učenca H in U (Graf 5). Pri učencu H je viden precejšen napredek 

med testiranji. Napredoval je za kar 58 % točk (gl. PRILOGO 9, učenec H).  

Čeprav kaže Graf 5 za učenca U največji napredek med testiranji, je učenec U največ 

napredoval v poznavanju črk, in sicer za 17,78 % točk na vmesnem in za 57,78 % točk na 

zadnjem testiranju. Pri fonološkem zavedanju pa je na vmesnem testiranju učenec U 

napredoval za 4,34 % točk, na testiranju ob koncu leta pa za 13,05 % točk. Učenec U še 

vedno ne zmore identificirati začetnega in končnega glasu v besedi, prav tako ne razločuje 

začetnega glasu v parih besed, pričakovano pa ima nerazvito zmožnost slušne sinteze in 

analize besed. Za dečka je že vložen predlog za prešolanje v zavod s prilagojenim 
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programom, ker je zanj, po mnenju psihologov in specialnih pedagogov, redni program 

osnovne šole prezahteven. 

 

Učencev, ki pa so na prvem testu zbrali več kot 92 % točk, z drugim testom nisem testirala, 

temveč sem preverila njihovo tehniko branja in pisanja. (gl. pogl. 6.6.5).  

 

6.6.3 TESTIRANJE OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
 

Ob koncu šolskega leta pa sem ponovno preverila bralne in pisne zmožnosti učencev pri vseh 

22 učencih. To sem storila z OSBZ-1 K. 

Preverila sem naslednje: 

a) fonološko zavedanje: prepoznavanje prvega in zadnjega glasu v besedi, razlikovanje 

prvega glasu v besedi, slušna analiza in sinteza besed, 

b) poznavanje črk: poimenovanje, prepoznavanje in pisanje črk. 

 
Koncepta branja ta test ne vključuje, vključuje pa sposobnost predvidevanja, vendar je nisem 

preverila, ker tega z učenci nismo urili. Prav tako nisem preverjala interesa za 

branje/poslušanje, ker so bili vsi učenci, razen enega, na začetnem testu 100-odstotno uspešni. 
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Graf 6: Rezultati testiranja ob koncu šolskega leta z OSBZ
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ob koncu šolskega leta z OSBZ-1 K (vsi učenci)

Grafa 6, so bili ob koncu šolskega pri poimenovanju

enci (100 %),  pri prepoznavanju črk je bilo uspešnih 99 % učencev, to pa

glas vzpostavljena.  

Procesi fonološkega zavedanja so bili tudi na koncu leta pri učencih nekoliko slabše razviti: 
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proces slušne analize, ki je osnova za natančen zapis besed, pa dobrih 

četnega glasu v besedi je zmoglo na koncu šolskega leta skoraj 97 % 

čevanju začetnega glasu v parih besed je bilo uspešnih
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Graf: 7: Razvitost predopismenjevalnih sposobnosti (v %) 

testiranja z OSBZ na začetku in koncu šolskega leta (vsi u
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pismenjevalnih sposobnosti (v %) – primerjava rezult

četku in koncu šolskega leta (vsi učenci) 

primerjalnih rezultatov testiranj na začetku in koncu šolskega leta

v Grafu 7, lahko ugotovimo, da so v šolskem letu učenci napredovali v vseh podtestih in 

ne rezultate nad 93%.  

Z Grafom 8 pa sem prikazala rezultate posameznih učencev oz. njihov napredek na testiranjih 

1 K v odstotkih. 
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Graf 8: Skupen prikaz rezultatov 

leta po učencih 

 

 

 

Graf 9: Rezultati testiranja z OSBZ
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rezultatov testiranj z OSBZ  v % na začetku in koncu šolskega 

Graf 9: Rezultati testiranja z OSBZ-1 K na koncu šolskega leta – glede na spol
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Iz Grafov 8 in 9 lahko razberemo tudi, da sta bila na koncu šolskega leta samo dva učenca 

(učenec K in U) nepripravljena na opismenjevanje. Deček K ima težave s pisanjem oz. s 

priklicem črk pri pisanju. Učenec je na testiranju ob koncu šolskega leta samostojno zapisal 

petnajst črk, ostalih deset pa z mojo pomočjo. Prav tako ima nekaj težav še z razlikovanjem 

prvega glasu v besedi in tudi s slušno analizo in sintezo, saj se je pri omenjenih podtestih še 

zmotil. 

Pri dečku U pa je testiranje na koncu šolskega leta pokazalo, da je od testiranja na začetku 

šolskega leta zelo napredoval v poznavanju črk (kar za 75,56 odstotnih točk), še vedno pa ima 

velike težave pri vseh podtestih fonološkega zavedanja – tam je dosegel samo 4 točke od 

možnih 23 (17,39 %). Vendar pa je minimalni napredek vseeno viden, saj na testiranju 

fonološkega zavedanja na začetku šolskega leta deček U, ni dosegel nobene točke (0,00 %). 

 

Presenetljiv je rezultat deklic, ki kaže, da so vse deklice na tretjem testiranju dosegle več kot 

62,56 točke od možnih 68 točk oz. več kot 92 %. Kar enajst učenk je doseglo vse možne 

točke. Napredovali so tudi vsi dečki.  

 

To pomeni, da se je uresničevanje in vpliv didaktičnega načela individualizacije in 

diferenciacije ter ustrezno načrtovanje in izvajanje predopismenjevalnih dejavnosti pokazalo v 

napredku vseh učencev.   

 

Zato lahko potrdim hipotezo H2, da se je uresničevanje in vpliv didaktičnega načela 

individualizacije in diferenciacije ter ustrezno načrtovanje in izvajanje predopismenjevalnih 

dejavnosti pokazalo v napredku vseh učencev.   

 

Hkrati pa lahko ovržem hipotezo H3, ki pravi, da bo po obdobju individualiziranega in 

diferenciranega procesa predopismenjevanja še vedno približno tretjina otrok, ki ne bodo 

pripravljeni na začetno opismenjevanje. Iz Grafov 7, 8 in 9 lahko razberemo, da je na 

opismenjevanje pripravljeno kar 90,91 % učencev. Na opismenjevanje nista pripravljena le 

dva učenca (dečka), ker še nimata razvitih vseh predopismenjevalnih spretnosti.  
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Naj omenim še to, da je na Centru za psihodiagnostična sredstva v letih 2009–2011 potekal 

projekt Razvoj bralne pismenosti: diagnostični pripomočki za ocenjevanje bralne pismenosti 

in oblikovanje modela bralne pismenosti, financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada 

(ESS) in Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije. V okviru projekta so pripravili 

šest novih diagnostičnih pripomočkov za ocenjevanje govorne kompetentnosti in bralne 

pismenosti ter knjigo z naslovom Govor in branje otrok: ocenjevanje in spodbujanje, v kateri 

so obravnavani dejavniki in načini ocenjevanja ter spodbujanja govornega razvoja in 

pismenosti različno starih otrok in mladostnikov (Eurodyce 2011). 

 

V okviru omenjenega projekta je S. Pečjak izvedla raziskavo razvoja bralne pismenosti: 

Razvitost predopismenjevalnih sposobnosti pri slovenskih učencih ob vstopu v šolo 2009/10. 

 

Svoje rezultate sem primerjala še z rezultati te raziskave (Graf 10). Graf 10 kaže, da ima 

približno tretjina slovenskih otrok predopismenjevalne sposobnosti razvite ob vstopu v šolo, 

dve tretjini otrok pa ob koncu prvega šolskega leta. Rezultati moje razskave (Graf 7) pa 

kažejo, da je na koncu leta (ob zaključku raziskave) na opismenjevanje pripravljenih kar 

90,91 % otrok. 

 

Graf 10: Razvitost predopismenjevalnih zmožnosti pri slovenskih učencih ob vstopu v 

šolo v š. l. 2009/10 (Pečjak, Magajna, Podlesek 2011) 
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Odstopanje rezultatov pri moji raziskavi se praktično kaže pri razvitosti vseh 

predopismenjevalnih zmožnostih oz. pri vseh podtestih na obeh testiranjih (začetnem in 

končnem).  

 

Pri identifikaciji prvega glasu so bili učenci v moji raziskavi že na začetku raziskave 

uspešnejši za 21,45 odstotnih točk, na koncu raziskave pa za 2,59 odstotnih točk. Vsi razen 

enega učenca so že na začetnem testiranju pri identifikaciji začetnega glasu dosegli vse možne 

točke  (4 točke). Stanje se na koncu raziskave ni spremenilo. 

 

Veliko odstopanje se kaže tudi pri identifikaciji zadnjega glasu in razlikovanju prvega glasu v 

besedi na obeh testiranjih. Pri identifikaciji zadnjega glasu so bili učenci v moji raziskavi na 

začetnem testiranju uspešnejši za 52,3 odstotnih točk, na zadnjem testiranju pa za 18,45 

odstotnih točk. Pri razlikovanju prvega glasu je bila razlika na začetku razskave 48,27 -

odstotna, na koncu pa 34,73-odstotna.  

 

Nekoliko manjše je odstopanje v uspešnosti učencev moje raziskave pri slušni analizi, in sicer 

za 18,09 odstotnih točk na začetku raziskave in za 9,3 odstotnih točk ob koncu raziskave. Pri 

sintezi besed pa so bili učenci moje raziskave na začetku uspešnejši za 22,55 odstotnih točk, 

na koncu pa za 16,91 odstotnih točk. 

 

Najmanjša razlika v uspešnosti učencev moje raziskave pa se je pokazala pri prepoznavanju in 

poimenovanju črk. Ta je bila na začetku raziskave višja za 17,27 oz. 25,82 odstotnih točk, na 

koncu pa le za 4,45 oz. 8 odstotnih točk. 

 

Glede na to, da sta sposobnosti slušne alnalize in sinteze nujni pogoj za učenje tehnike branja 

in pisanja, največ težav pa se je pri obeh raziskavah (S. Pečjak in moje) pokazalo ravno pri  

slušni sintezi in analizi, lahko rečemo, da prav te razlike med učenci kličejo po 

diferenciranem pristopu pri razvijanju predbralnih in -pisalnih zmožnostih. 
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6.6.4 VSEBINA IN NAČIN DELA PO SKUPINAH 
 

Na podlagi podatkov, pridobljenih s testom OSBZ-1 Z na začetku šolskega leta, sem otroke, 

kot je bilo že rečeno, razdelila v štiri homogene skupine in z njimi urila ugotovljene šibkosti. 

V učnem procesu sem upoštevala načelo individualizacije in diferenciacije in prostorsko 

organizacijo učilnice glede na različne potrebe učencev.  

 

Dejavnosti smo vsak dan začeli s skupnim delom v jutranjem krogu, sledile so bralne 

dejavnosti v dvojicah/trojicah, nato pa delo po skupinah, oblikovanih na podlagi rezultatov 

testa OSBZ-1 Z.  

 

Pri delu po skupinah so učenci uporabljali naslednje didaktično gradivo: 

– bralne liste od A do Ž (M. Grginič); 

– ABC-karte; 

– razredno kartoteko, ki smo jo izdelali v razredu; 

– črkovno-slikovno stavnico; 

– raznovrstno gradivo za grafomotorične vaje (papir, škarje, plastelin, glina, volna, žica, 

barvice, palčke ...); 

– razne didaktične igre (spomin, domine, tombolo, karte s sličicami ...); 

– različne učne liste in vaje iz priročnika Ali slišiš – ali vidiš? avtorice Sonje Pečjak in 

iz priročnika Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole avtorice Marije 

Grginič; 

– učbenik ABC 1, prvi, drugi in tretji del (M. Grginič 2009). 

 

Kratek opis poteka dela pri obeh učnih urah  

 

Skupno delo v jutranjem krogu nam omogoča, da organiziramo dejavnosti, v katerih lahko 

sodelujejo vsi učenci. To so dejavnosti skupnega branja, pri katerih učenci globalno berejo, 

sočasno opazujejo in poslušajo neko besedilo, prepoznavajo prve/zadnje glasove/črke, berejo 

jutranje sporočilo, ritmična besedila ... grafično in fonološko zavedanje, vzpostavljanje 

asociativne zveze glas – črka, bralnih procesov ... V jutranjem krogu z učenci izvajamo vaje 

za fonološko zavedanje: sistematično skupno učenje posameznih črk abecede, učenci 
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poimenujejo to, kar je na sličicah, slušno prepoznavajo in razločujejo dolžino besed, rime in 

posamezne glasove v besedah. Jezikovno zmožnost razvijamo s poslušanjem besedil, 

pogovorom o besedilu, z igranjem vlog z lutkami, rekviziti, s pripovedovanjem/opisovanjem 

predstav/izkušenj o neki temi.  Učenci razvijajo tudi socialne in sporazumevalne spretnosti z 

igrami, kot so: sedež na moji desni je prazen, ti si zeleni krokodil, predmet potuje ... 

 

Bralne dejavnosti v paru ali trojicah smo izvajali vsakodnevno zato, da bi branje prešlo 

učencem v navado. Aktivnost je trajala od 5 do 10 minut. Pari ali trojke učencev so lahko 

stalne ali pa ne, to ponavadi določi učitelj, včasih pa so se učenci lahko v pare razdelili tudi 

sami. Izbor besedil in dejavnosti je bil diferenciran, glede na rezultate začetnega in vmesnega 

testiranja, zaradi spremljanja napredka učencev. Izbirala sem besedila,  primerna razvojni 

stopnji učencev (pravljice, ritmična besedila ...), znana besedila učencem (Matija Mataja), 

razumljiva in nezahtevna besedila in taka, ki so otroke zabavala, jih sprostila ... 

Pozorna sem bila na to, da sem vsak par videla in opazovala pri dejavnosti. Druga učiteljica 

mi je pri tem pomagala. Vlogi sva si razdelili tako, da sva obe sodelovali približno pri dveh 

do treh parih dnevno. Učencem sva pomagali pri branju, jih spraševali o prebranem, učenci so 

nama pripovedovali oz. obnavljali prebrano.  

Ostali pari, pri katerih s sodelavko nisva bili prisotni, so sodelovali med seboj. Ob besedilih 

so se izmenjavali v vlogi bralca, pripovedovalca in poslušalca, postavljali so sličice v 

pravilnem zaporedju dogodkov, reševali naloge v delovnem zvezku, postavljali besede na 

stavnici, izdelovali razredno kartoteko, prirejali pare kart z enakim prvim/zadnjim glasom, 

rimo, začetkom, iskali besede v besedah, pomanjševalnice, bili tutorji šibkejšim učencem, na 

slikovni mreži so postavljali besede s stavničnimi listki ... 

 

Pri delu v manjših skupinah pa so se učenci igrali v simbolni igri in urili predbralne in -

pisalne spretnosti.  

 

Pri grafomotoričnih vajah so pisali besede, črke, risali vzorčke, strigli po linijah in črtah, 

barvali, uporabljali različna orodja (barvice, lepilo, škarje, pinceto, pisala ...) in raznovrstni 

material (polento, žico, vrvico, volno, trakove, palčke, glino, plastelin ...). 

Individualno ali v paru so učenci izdelovali svojo abecedno knjigo, igrali so se različne igre za 

fonološko zavedanje, postavljali na slikovno-črkovni stavnici ... 
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V pouk slovenščine sva s sodelavko vključili tudi simbolno igro, ker so otroci visoko 

motiviranji za igranje. S tem sva dosegli, da so učenci spontano »pisali« in brali«. Igra je bila 

delno vodena in delno usmerjena, saj sva s sodelavko (npr. pri igri v prodajalni) učencem 

dajali pobude, priložnost ter tudi material in različne učne pripomočke. Učenci so pripravili 

prostor za prodajalno v kotičku, izdelali svoj denar, cene za artikle, plačilne kartice, brali so 

cenike ... 

 

Vse prej navedene dejavnosti so mi omogočile spremljanje individualnega napredka učenca. 

 

 Slika 1: Skupno branje v jurtanjem krogu 

 

 Slika 2: Bralne dejavnosti v paru 

 Slika 3: Fonološke vaje v paru 
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 Slika 4: Grafomotorične vaje (individualno) 

 Slika 5: Individualne vaje predopismenjevanja 

  

Slika 6: Individualne vaje: vprašanja in odgovori    nanje 

  

Slika 7: Grafom. vaje: zapis povedi na list čez eno vrstico 
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 Slika 8: Vaje za fonološko zavedanje v paru  

 

   

Slika 9: Vsakodnevna jutranja sporočiala  Slika 10: Skupno delo v jutranjem krogu 

  

Slika 11: Bralne dejavnosti v dvojicah/trojicah  Slika 12: Skupno branje bralni listov 
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6.6.4.1 VSEBINA IN NAČIN DELA S 1. SKUPINO 
 

V tej skupini so bili otroci, ki so na testiranju na začetku šolskega leta z OSBZ-1 Z dosegli 

najmanj točk, tj. od 15 % do 53 %. V tej skupini sta bila dva učenca, učenec H in učenec U 

(gl. PRILOGO 9, učenec H in U). Ta učenca sta imela zelo slabo razvito sposobnost 

fonološkega zavedanja, tako razlikovanje prvega in zadnjega glasu kot tudi analizo in sintezo 

besed, poznavanja črk, eden pa je imel tudi zelo slabo grafomotoriko in orientacijo.  

 

Omenila bi nekaj dejavnosti: 

– Vaje za razločevanje glasov v dvojicah. Učiteljica bere po dva glasova, učenci pa povedo, 

ali sta glasova enaka ali ne. Da bi vajo otežila, sem si z listom papirja zakrila usta, saj tako 

učenci niso videli moje izgovorjave glasov in besed. Podobne vaje smo delali z besedami. 

 

Primer:  a – a 

  a – u 

  u – n 

  n – n 

  b – e 

   

f – t 

  l – j  

balon –  bonbon 

kovač – kitara 

mak – pak ... 

 

– Glas M; učenje po fonomimični metodi. Učiteljica pokaže sliko za začetni glas M, naredi 

gib (z roko se poboža po trebuhu) in pove kratko pesmico h glasu M, učenca opazujeta 

učiteljico in ponovita za njo: 

 

M, M, M 

Maja s sladoledom se sladka, 

prazna je že skledica. 
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– Vaje slušne analize s pomočjo razredne kartoteke. Učenec si izbere kartonček iz 

kartoteke; na njem je narisan neki predmet. Predmetu lahko učenec določi prvi ali zadnji glas 

ali besedo glaskuje ali pa vse troje. Besedo glaskuje tako, da kartonček s sličico obrne proč od 

sebe in glaskuje.  

 

 Slika 13: Vaje slušne analize s pomočjo razredne kartoteke 
 

– Učenci tutorji. Učenec, ki ima že razvite predopismenjevalne zmožnosti, pomaga tistim, ki 

določeno znanje in veščine še razvijajo.  

Primer: Skupaj listajo knjige za začetno branje, tutor bere dvojice besed, drugi učenci pa 

morajo v besedah poiskati glas, po katerem se besedi razlikujeta (npr. lok – pok), tutor 

glaskuje besede, učenci povedo celo besedo ... 

 

  

Sliki 14 in 15: Učenka tutorka pomaga šibkejšemu učencu pri iskanju črke A 
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– Vaja za določanje prvega in zadnjega glasu, zlogovanje, ugotavljanje dolžine besed, 

štetja glasov. Uporabimo igro Želva iz ABC-igralnice; v njej na začetku vsak učenec dobi 

igralno ploščo z motivom iz stavnice. Kartončki so zloženi na kupčku in obrnjeni s sličico 

navzdol. Vsak igralec po vrsti izvleče po en kartonček. Če izvleče kartonček z enakim prvim 

glasom, kot je sličica na njegovi plošči, ga položi nanjo. Če dobljena sličica ni na enak prvi 

glas, vrne kartonček na kupček. Igro nadaljuje soigralec. Zmaga tisti, ki prvi dobi tombolo 

(pokrije ploščo s 4 kartončki).  

Dodatna naloga 

Predmetom na kartončkih učenci iščejo zadnji glas, določijo dolžino besed tako, da sta dlani 

dokler ne začnemo izgovarjati besede, skupaj, druga ob drugi, ko pa besedo začnemo 

izgovarjati, se dlani počasi oddaljujeta druga od druge v vodoravni smeri. Dolžino izmerjene 

besede primerjamo z  drugo izmerjeno besedo. Besede glaskujejo, štejejo zloge in glasove. 

 

– Vaje za grafomotoriko. Učenci rišejo različne vzorčke, črte, vijuge na papir večjega 

formata, v polento, strižejo po črtah in linijah, oblikujejo črke iz žice in volne, prenašajo 

različne predmete s pinceto ... 

 

Ker je bila 1. skupina glede na razvitost predopismenjevalnih zmožnosti najšibkejša skupina, 

je bila pri dejavnostih potrebna stalna prisotnost ene od učiteljic ali učenca tutorja. S 

sodelavko sva se pri prisotnosti menjavali. Dejavnosti sva prilagodili zmožnostim učenca, ker 

sva želeli, da bi bil uspešen vsak učenec. Največ težav je imel deček U, saj ima velike težave 

na vseh področjih razvoja. Pri dejavnostih je zelo slabo razumel navodila, večina nalog je bila 

zanj prezahtevna. Napredek učenca se je na zadnjem testiranju pokazal le pri poznavanju črk, 

saj se jih je učenec naučil na pamet. Po spominu je znal učenec zapisati nekaj črk, nekaj tudi 

po mojem nareku, pri fonološkem zavedanju pa je bil napredek minimalen (17,39 %).  

 

6.6.4.2 VSEBINA IN NAČIN DELA Z  2. SKUPINO 
 

V tej skupini so bili otroci, ki so na začetnem testiranju s testom OSBZ-1 Z dosegli od 54 % 

do 80 % točk. Taki so bil trije učenci: učenec K ter učenki A in C (gl. PRILOGO 9, učenec K, 

učenki A in C). Učenci so imeli slabše razvito slušno analizo in sintezo besed oz. glasov, 

vendar vseeno nekoliko bolje kot učenca v prvi skupini, ki sta imela težave tudi pri začetnem 
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oz. končnem glasu v besedi. Tudi sposobnost poznavanja črk (odnos črka – glas), predvsem 

pisanje črk oz. priklic črk in zapis črke na papir, je bila slabo razvita, vsi učenci pa so imeli 

tudi nekoliko slabšo grafomotoriko. Dejavnosti so bile podobne kot pri prvi skupini, vendar 

nekoliko bolj zahtevne, ker so bile predopismenjevalne zmožnosti učencev v tej skupini bolje 

razvite kot pri učencih v prvi skupini. Poleg omenjenega pa je razlog, da sem oblikovala 2. 

skupino tudi večji nadzor in pregled pri napredku učencev po skupinah.  

 

6.6.4.3 VSEBINA IN NAČIN DELA S  3. SKUPINO 
 

V tej skupini so bili učenci, ki so na začetnem testiranju s testom OSBZ-1 Z dosegli od 80 % 

do 91 % točk. Takih učencev je bilo pet: učenec D, N, O in T ter učenka E (gl. PRILOGO 9, 

učenci D, N, O in T, učenka E) . Ti učenci so imeli slabše razvito sposobnost slušne analize in 

sintezo besed oz. glasov ter sposobnost poznavanja črk (odnos črka – glas), predvsem pisanje 

črk oz. priklic črk in zapis črke na papir, dva učenca pa sta imela tudi slabšo grafomotoriko.  

 

Omenila bi nekaj dejavnosti: 

– Vaja za slušno sintezo in analizo. Uporabili smo igro Gusar iz ABC-igralnice, pri kateri 

učenci kartončke z narisanimi predmeti stresejo v vrečko. Vsak učenec potegne iz vrečke en 

kartonček ali dva, pove besedo/-i in določi prvi, zadnji glas ter besedo/-i glaskuje. Lahko se 

igramo tako, da učenec besede najprej glaskuje, ostali pa ugibajo besedo, nato pa v zboru 

glaskujejo, eden pa pove celo besedo.  

 

– Vaja za poznavanje črk (odnos črka – glas). Iz razredne kartoteke učenec izvleče 

kartonček z narisanim predmetom, poimenuje narisano in poskuša besedo nastaviti s 

stavničnimi listki na stavnici. Kot pomoč imajo otroci pod narisanim predmetom napisano 

tudi besedo. Učenci lahko delajo individualno ali v paru.  
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Slika 16: Primer kartončka iz razredne kartoteke 

 

– Vaja za poznavanje črk (odnos črka – glas). Pri pouku smo z učenci izdelali tudi 

abecedno knjigo, s katero si lahko pomagajo pri nastavljanju besed na stavnici ali zapisu 

besed v zvezke. 

 

   

Slika 17: Abecedna knjiga za glas A na začetku Slika 18: Abecedna knjiga za glas A 

kjerkoli v besedi 
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6.6.4.4 VSEBINA IN NAČIN DELA S 4. SKUPINO 
 

Ti učenci, bilo jih je kar 12, od tega 10 deklet (učenke B, Č, F, G, I, J, L, R, S, Š) in dva 

učenca (učenec P in M), so na začetnem testiranju s testom OSBZ-1 Z dosegli od 92 % do 

100 % točk (gl. PRILOGO 9, učenke B, Č, F, G, I, J, L, R, S, Š, učenca P in M). Vse točke na 

testu so dosegle štiri učenke. Ostalih osem učencev pa je imelo na testu nekaj manjših težav 

pri zapisu oz. samostojnem priklicu črk. Brez težav so jih na testu zapisali z mojo pomočjo. 

 

Ti otroci so pri individualiziranem in diferenciranem pouku razvijali zmožnost branja in 

pisanja. To sem izvajala v času rednega ali dodatnega pouka. Trudila sem se, da je bilo čim 

več dejavnosti v času rednega pouka. To mi je uspevalo tako, da so bili tutorji drugim 

sošolcem, brali so zgodbe v sličicah, pisali in brali so jutranje sporočilo ali bralne liste v 

jutranjem krogu. V knjižnem kotičku so ostalim učencem brali krajše zgodbice, pisali besede 

ali povedi v črtast zvezek. Tehniko pisanja smo razvijali tudi s pisanjem zgodbic, opisom 

sličic, prepisom, pisali so nadaljevanje zgodbice, spreminjali so konec zgodbice, v okviru 

razrednega projekta so pisali vojakom na mirovno misijo v Afganistan in na Kosovo, pisali so 

vprašalne povedi in odgovore nanje, reševali križanke, pisali voščila za praznike ...  

 

Naj omenim tudi, da sva bili vedno pri vseh načrtovanih dejavnostih v razredu prisotni obe 

strokovni delavki. Skupine sva si razdelili tako, da sva bili obe ves čas stalno prisotni pri delu 

dveh skupin, učencem sva pomagali pri nalogah, jih usmerjali, spraševali ... To nama je 

omogočilo vpogled v napredek vseh učencev. Uporabljali sva raznovrstne didaktične pristope, 

učne metode in oblike dela. Pouk sva gradili na znanju, spretnostih in izkušnjah učencev, 

individualnem načrtovanju za učenca oz. skupino ter vrednotenju napredka. Kot pa sem že 

omenila, sva v pouk vključevali tudi boljše učence, ti so pomagali šibkejšim in s tem tudi 

poglabljali svoje znanje in iskali strategije, kako pomagati sošolcem. 
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6.6.5 TESTIRANJE BRANJA IN PISANJA PRI UČENCIH 4. SKUPINE 
 

Z učenci, ki so na začetnem testiranju z OSBZ-1 Z dosegli zelo dobre rezultate (nad 90 %) in 

so imeli že razvite vse predopismenjevalne zmožnosti, sem razvijala zmožnost branja in 

pisanja. Takih otrok je bilo dvanajst (učenke B, Č, F, G, I, J, L, R, S, Š, učenca P in M). 

 

Učencem sem ponudila svoja testa za merjenje zmožnosti branja. Uporabila sem podobna, 

vendar ne enaka testa, ki sta bila primerna razvojni stopnji učencev. Z njima sem ugotavljala, 

ali so napredovali v zmožnosti branja. Test sem prvič izvedla po dveh mesecih izvajanja 

individualiziranega in diferenciranega pouka (PRILOGA 6) ter nato še po dveh mesecih od 

prvega testiranja (PRILOGA 7). 

 

Tem učencem sem ponudila tudi test za merjenje zmožnosti pisanja (smiselno besedilo, 

število in dolžina povedi ter jezikovne napake) in z njim ugotavljala, ali kateri že zna napisati 

besedilo. Test sem izvedla dvakrat; prvič po dveh mesecih izvajanja individualiziranega in 

diferenciranega pouka (PRILOGA 4) ter nato še po dveh mesecih od prvega testiranja 

(PRILOGA 5). Testiranje je potekalo individualno in ni bilo časovno omejeno – odvisno je 

bilo od predopismenjevalnega stanja razvoja pri učencu. 

 

TEST BRANJA 

 

Kot sem že omenila, je testiranje potekalo individualno in ni bilo časovno omejeno – odvisno 

je bilo od bralne zmožnosti učenca. Testiranje je potekalo tako, da sva imela oba z učencem 

pred seboj besedilo, napisano z velikimi tiskanimi črkami. Učenec je glasno bral besedilo, jaz 

pa sem si sproti zaznamovala, kako ga je bral. Po branju sem analizirala dobljene podatke. 

 

Zgledovala sem se po vprašalniku S. Pečjak idr. (1999). Test je vključeval naslednje 

elemente: 

– bralna tehnika (1 – bere besede, 2 – zloguje in 3 – črkuje); 

– ritem branja (1 – enakomeren/tekoče branje, 2 – neenakomeren/zaletavajoče, 

zatikajoče se branje); 

– natančnost branja; izražena je bila s številom napak, ki jih je učenec naredil pri branju. 

Ena beseda je ena napaka; besede, ki jih učenec sam popravi, nisem štela za napake (0 
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napak, 1–5 napak, več kot 5 napak). Za napako sem štela naslednje: dodajanje glasov, 

dodajanje besed, izpuščanje glasov, izpuščanje besed, zamenjevanje glasov, 

zamenjevanje besed, prebranje začetka besede in ugibanje nadaljevanja; 

– izraznost branja (pravilno naglaševanje, upoštevanje ločil). 

 
Po branju besedila sem preverila tudi razumevanje prebranega. Vprašanja sem učencem 

prebrala jaz. Ugotavljala sem število pravilnih odgovorov na vprašanja (pravilen odgovor = 1 

točka), nato pa izračunala odstotek pravilnih odgovorov in ga primerjala s skupino (0–43 % = 

slabo razumevanje, 44–57 % = srednje razumevanje, 58–100 % = dobro razumevanje). Če je 

učenec odgovoril na vprašanje nepopolno (npr. samo kljun ali močan kljun, namesto močan 

kljukast kljun), sem odgovor ovrednotila z 0,5 točke. Učenec je lahko odgovor poiskal tudi v 

besedilu. Pripravila sem vprašanja, ki so preverjala neposredno razumevanje (prva raven). 

 

Rezultate testov branja sem zbrala in prikazala v Tabeli 2. 
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Tabela 2: Rezultati razvijanja zmožnosti branja učencev prvega razreda na obeh 

testiranjih 

 

Merila kakovosti Prvo 
testiranje 
(N = 12) 

 
 
   
 
 
N          %           

Drugo 
testiranje 
(N = 12) 

 
 
 
 
 
 N        %              

Prikaz po spolu 
Prvo testiranje 
dečki ( N = 2) 

deklice (N = 10) 
  
dečki               deklice                     
 
 
 N     %        N        % 

Prikaz po spolu 
Drugo testiranje 

dečki ( N = 2) 
deklice (N = 10) 

 
dečki               deklice                     
 
  
N      %        N         % 

Tehnika 
branja                               

 1 – bere 
besede    
 
 2 – zloguje    
 
 3 – črkuje 

 6       50,0 
 
 
 5       41,7 
 
 1         8,3 

10      83,3 
 
 
 2      16,7 
 
 0         0,0 

1 
 
 

0 
 

1 

50,0 
 
 

0,0 
 

50,0 

5 
 
 

5 
 

0 

50,0 
 
 

0,0 
 

50,0 

1 
 
 

1 
 

0 

50,0 
 
 

50,0 
 

0,0 

9 
 
 

1 
 

0 

90,0 
 
 

10,0 
 

0,0 
Ritem  
branja 

1 – 
enakomeren 
 
2 – 
neenakomeren 
 

 6       50,0 
 
 
 6       50,0 

10      83,3 
  
 
2        16,7 

1 
 
 

1 

50,0 
 
 

50,0 

5 
 
 

5 

50,0 
 
 

50,0 

1 
 
 

1 

50,0 
 
 

50,0 

9 
 
 

1 

90,0 
 
 

10,0 

Natančnost           
branja 
(št. napak) 

0 napak 
 
1–5 napak 
 
več kot 5 
napak 

 0         0,0 
 
12    100,0 
 
  0        0,0 

9        75,0 
 
 3       25,0 
 
 0         0,0 

0 
 

2 
 

0 

0,0 
 

100,0 
 

0,0 

0 
 

10 
 

0 

0,0 
 

100,0 
 

0,0 

1 
 

1 
 

0 

50,0 
 

50,0 
 

0,0 

8 
 

2 
 

0 
 

80,0 
 

10,00 
 

0,00 

Pravilno            
naglaševanje  

1 – da 
 
2 – ne 

  8      66,7 
 
  4      33,3 

10      83,3 
 
  2      16,7 

1 
 

1 

50,0 
 

50,0 

7 
 

3 

70,0 
 

30,0 

2 
 

0 

100,0 
 

0,0 

8 
 

2 

80,0 
 

20,0 
Upoštevanje     
ločil  

1 – da 
 
2 – ne 

  5      41,7 
 
  7      58,3 

 9       75,0 
 
 3       25,0 

2 
 

0 

100,0 
 

   0,0 

3 
 

7 

30,0 
 

70,0 

2 
 

0 

100 
 

0,0 

7 
 

3 

70,0 
 

30,0 
Razumevanje 
prebranega 

 
 

0–43 % = 
slabo 

 
44–57 % = 
srednje 
 
58–100 % = 
dobro 

  
 0        0,0 
 
   
1        8,3 
 
 
 11     91,7 
 

  
 0        0,0 
 
 
 2      16,7 
 
 
 10    83,3 

 
0 
 
 

0 
 
 

2 

 
0,0 

 
 

0,00 
 
 

100,0 

 
0 
 
 

1 
 
 

9 

 
0,0 

 
 

10,0 
 
 

90,0 

 
0 
 
 

1 
 
 

1 

 
0 
 
 

50,0 
 
 

50,0 

 
0 
 
 

1 
 
 

9 

 
0,0 

 
 

10,0 
 
 

90,0 

 

N – število učencev, % – odstotek učencev 

 

Kot je razvidno iz Tabele 2, so učenci prvega razreda med izvajanjem individualiziranega in 

diferenciranega pouka izboljšali zmožnost branja. Po dveh mesecih urjenja je večina otrok 

brala besede, večina je pri branju pravilno naglaševala besede in upoštevala ločila (to so 
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nakazali s spuščanjem glasu ob koncu pripovedne povedi). Učenci so po urjenju naredili pri 

branju zelo malo napak. Napake, ki pa so se vendarle še pojavile, so bile neupoštevanje ločil 

ali zamenjevanje glasov oz. besed.  Kar devet otrok pri branju ni naredilo napake oz. so 

napako popravili sami. Tudi ritem branja se je pri večini učencev zelo izboljšal. 

 

Pri razumevanju prebranega ugotavljam, da se stanje po dveh mesecih vaje ni bistveno 

spremenilo, celo malo poslabšalo. Razlog vidim v prehitrih, nepremišljenih odgovorih 

učencev. Mogoče tudi v tem, da si vsi otroci še ne znajo pomagati z besedilom, čeprav so ga 

imeli ves čas pred seboj. Želela pa bi poudariti, da sta dva učenca na drugem testiranju 

odgovorila na vsa vprašanja pravilno. Večina učencev pa je na odgovore odgovarjala 

nepopolno (npr. z odejo namesto s pisano odejo ali kljun namesto kljukast kljun ...) 

 

Kot je razvidno iz Tabele 2, so deklice močno napredovale v tehniki, ritmu, natančnosti ter 

razumevanju branja, medtem ko sta bila dečka na drugem testiranju boljša le pri naglaševanju 

in upoštevanju ločil.  

 

TEST PISANJA 

 

Tudi testiranje pisanja je potekalo individualno in ni bilo časovno omejeno – odvisno je bilo 

zmožnosti učenca, vendar pa ni trajalo več kot eno šolsko uro. 

Na prvem testiranju sem učencem ponudila sličico, primerno njegovi razvojni stopnji, učenec 

pa je moral napisati svojo zgodbo. 

Na drugem testiranju pa je učenec dobil štiri sličice, ki so odslikavale dogodke v 

nadaljevanjih, on pa je moral napisati zgodbo. 

 

Po pisanju sem analizirala test in oblikovala kriterije: 

– smiselnost napisanega besedila (1 – besedilo ustreza sličicam, 2 – besedilo ne ustreza 

sličicam); 

– število povedi (1–5 povedi, 5–10 povedi, več kot 10 povedi); 

– dolžina povedi (1 – zapis dolgih povedi: povedi, v katerih učenec uporablja 

pridevnike,  priredno oz. podredno zložena poved, 2 – zapis kratkih povedi); 
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– število jezikovnih napak; izraženo je bilo s številom, ki jih je učenec naredil pri 

pisanju (0 napak, 1–5 napak,  6–10 napak, več kot 10 napak). Za napako sem štela 

naslednje: neupoštevanje končnih ločil, dodajanje, izpuščanje in zamenjevanje črk,  

dodajanje, izpuščanje in napačen zapis besed, pisanje besed skupaj oz. narazen. Uporaba 

vejice ni bila vključena v kriterij. 

 

V nadaljevanju je prikazano nekaj primerov besedil, ki so jih napisali učenci, na koncu 

šolskega leta. 

 

 

Slika 19: Besedilo učenke I 

 

Komentar 

 

Deklica I je napisala smiselno besedilo, ki je ustrezalo sličicam (gl. PRILOGO 5). Iz 

napisanega je moč razbrati, da je zapisala več kot pet povedi. Nekatere so daljše oz. zložene 

povedi. Napake, ki jih je učenka pri pisanju naredila, so: neupoštevanje končnih ločil, 

zamenjevanje in izpuščanje nekaterih črk. pogosto je uporabila besedo »nato« za nadaljevanje 

dogajanja v zgodbi. Opazimo tudi, da je grafomotorika pri tej učenki še nekoliko okorna. 
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Sliki 20 in 21: Besedilo učenke Š 

 

Komentar 

 

Tudi učenka Š je napisala smiselno besedilo, ki je ustrezalo sličicam (gl. PRILOGO 5). 

Zapisala je več daljših povedi. Napake, ki jih je učenka naredila pri prisanju: zamenjevanje, 

izpuščanje in nepravilen zapis nekaterih črk (črka S) in besed (ji je, teči), pisanje besed skupaj 

(z njo, si je, se je, pa je), neupoštevanje končnih ločil. Deklica je velikokrat uporabila besedo 

»in« za nadaljevanje dogajanja v zgodbic. Njena grafomotorika je dobra. 

 

 Slika 22: Besedilo učenca P 
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Komentar 

 

Besedilo dečka P je sicer ustrezalo sličicam (gl. PRILOGO 5), vendar je bilo zelo kratko. 

Tudi zapisane povedi so kratke. Ko sem ga vprašala, zakaj je napisal samo toliko, mi je 

odgovoril, da se ni mogel več spomniti. Kljub moji vzpodbudi, da naj zapiše še kakšno poved 

je ni. Napake, ki se pojavljajo v njegovem besedilu, so: izpuščanje in nepravilen zapis črk. 

Končna ločila je učenec upošteval. Prva napisana poved je naslov. Njegova grafomotorila je 

dobra. 

 

 

Slika 23: Besedilo učenca M 

 

Komentar 

 

Tudi besedilo učenca M je smiselno vendar zelo kratko. Sestavljeno je iz samo dveh povedi, 

prva poved je naslov. Napisal je končna ločila. Napake, ki jih je učenec naredil pri pisanju, so: 

napačen in nepravilen (Z) zapis črk ter napačen zapis besede (rolat). Grafomotorika je še 

delno okorna. 
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Slika 24: Besedilo učenke G 

 

Komentar 

 

Tudi besedilo deklice G je smiselno in je ustrezalo sličicam (gl. PRILOGO 5). Zapisala je šest 

daljših povedi in pri tem naredila pet napak. Napisala je tudi končna ločila. Napake, ki jih je 

pri zapisu naredila so: pisanje besed skupaj (šla na) oz. narazen (od rolala), napačen zapis črke 

in dodajanje črk. Njena grafomotorila je dobra. 

 

Rezultate testov pisanja sem zbrala in prikazala v Tabeli 3. 
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Tabela 3: Rezultati razvijanja zmožnosti pisanja učencev prvega razreda na obeh 

testiranjih 

 

Merila kakovosti Prvo 
testiranje 
(N = 12) 

 
 
   
 
 
N         %                                  

Drugo 
testiranje 
(N = 12) 

 
 
 
 
 
N         %            

Prikaz po spolu 
Prvo testiranje 
dečki ( N = 2) 

deklice (N = 10)                   
 
 
dečki                deklice 
 
  N       %         N       % 

Prikaz po spolu 
Drugo testiranje 

dečki ( N = 2) 
deklice (N = 10) 

 
 
dečki                deklice 
   
N        %         N        % 

Število 
povedi                               

1–5 
povedi    
 
6–10 
povedi    
 
 več kot 
10 povedi 

7       58,33 
 
 

5       41,67 
 
 

0         0,00 

4       33,33 
 
 
7       58,33 
 
 
1         8,33 

1 
 
 

1 
 
 

0 

50,00 
 
 

50,00 
 
 

0,00 

6 
 

 
4 
 
 
0 

60,00 
 
 

40,00 
 
 

0,00 

2 
 
 

0 
 
 

0 

100,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 

2 
 
 

7 
 
 

1 

20,00 
 
 
70,00 
 
 
10,00 

Dolžina 
povedi 

1 – zapis 
dolgih 
povedi 
 
2 – zapis 
kratkih 
povedi 
 

2       16,67 
 
 
 
 
10     83,33 

4       33,33 
 
 
 
 
8       66,67 

1 
 
 
 
 

1 

50,00 
 
 
 
 

50,00 

1 
 
 
 
 

9 

10,00 
 
 
 
 

90,00 

0 
 
 
 
 

2 
 

0,00 
 
 
 
 

100,00 

4 
 
 
 
 

6 

40,00 
 
 
 
 

60,00 

Smiselnost 
napisanega 
besedila 

1– ustreza 
sličici/-
am 
 
2 – ne 
ustreza 
sličici/-
am 

8       66,67 
 
 
 
4       33,33 

10     83,33 
 
 
 
2       16,67 

1 
 
 
 

1 

50,00 
 
 
 

50,00 

7 
 
 
 

3 

70,00 
 
 
 

30,00 

1 
 
 
 

1 

50,00 
 
 
 

50,00 

9 
 
 
 

1 

90,00 
 
 
 

10,00 

Število 
pravopisnih 
napak 
  

 0 napak 
 
1–5 napak 
 
6–10 
napak 
 
 
več kot 10 
napak 

0         0,00 
 
0         0,00 
 
 
6       50,00 
 
 
6       50,00 

0         0,00 
 
4       33,33 
 
 
3       25,00 
 
 
5       41,67 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
2 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

100,00 

0 
 

0 
 
 
6 
 
 

4 

0,00 
 

0,00 
 
 

60,00 
 
  
40,00 

0 
 

2 
 
 

0 
 
 

0 

0,00 
 

100,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 

0 
 

2 
 
 

3 
 
 

5 

0,00 
 

20,00 
 
 

30,00 
 
 

50,00 

 

N – število učencev, % – odstotek učencev 
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Iz rezultatov, prikazanih v Tabeli 3, lahko povzamem, da so učenci prvega razreda med 

izvajanjem individualiziranega in diferenciranega pouka izboljšali zmožnost pisanja. Učenci 

so na drugem testiranjua napisali več povedi, povedi pa so bile tudi nekoliko daljše. Pri večini 

učencev je smiselnost napisanega na drugem testu ustrezala sličicam, manj napredka pa je 

bilo pri številu napak, saj je bilo še vedno 5 otrok, ki so tudi na drugem testu naredili več kot 

10 napak.  

 

Če primerjam rezultate po spolu, lahko povzamem, da so dekleta v zmožnosti pisanja 

napredovala bolj kot fanta, razen pri številu napak. Tukaj sta oba dečka naredila od 1 do 5 

napak, medtem ko je polovica deklet še vedno naredila več kot 10 napak. Res pa je tudi, da 

sta dečka napisala izjemno kratko besedilo. 

 

Zato lahko na podlagi rezultatov lastnih testov za razvijanje zmožnosti branja in pisanja  

potrdim hipotezo H4, da bodo učenci, ki ob vstopu v šolo že berejo/pišejo, z 

individualiziranim in diferenciranim procesom začetnega opismenjevanja izboljšali zmožnost 

branja/pisanja. 
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Graf 11: Napredek učencev na koncu šolskega leta 

 

 

Rezultati Grafa 11 kažejo, da so deklice na testiranjih z OSBZ napredovale 

Vendar pa iz Grafa 11 lahko razberemo

v % večji kot pri dekletih (za 15,32 %)

so imeli možnost večjega napredovanja

začetku šolskega leta). Deklice pa

možnost za njihov napredek manjša

 

Zato lahko ovržem hipotezo H5, v kateri sem predvidevala, da spol otrok ne vpliva na 

napredek pri razvijanju predopismenjevalnih dejavnosti. 
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encev na koncu šolskega leta – glede na spol (v %)

kažejo, da so deklice na testiranjih z OSBZ napredovale 

lahko razberemo tudi, da pa je bil pri dečkih njihov relativni napredek 

(za 15,32 %). Menim, da je napredek v %  pri deč

jega napredovanja (zaradi slabših rezultatov na testiranju z OSBZ

). Deklice pa takrat dosegle zelo dober rezultat (92,14 %) in

možnost za njihov napredek manjša. 

Zato lahko ovržem hipotezo H5, v kateri sem predvidevala, da spol otrok ne vpliva na 

napredek pri razvijanju predopismenjevalnih dejavnosti.  

en rezultat dečkov Povprečen rezultat deklic

92,1492,73 99,77

22,96
7,64

ČETKU LETA Z OSBZ-1 Z – DOSEŽENO ŠT. TOČK V  %

TESTIRANJE OB KONCU ŠOLSKEGA LETA Z OSBZ-1 K – DOSEŽENO ŠT. TO

ČKAH

ufer (2012): Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole? Diplomsko delo. 

glede na spol (v %) 

 

kažejo, da so deklice na testiranjih z OSBZ napredovale bolj kot dečki. 

kih njihov relativni napredek 

pri dečkih večji zato, ker 

zaradi slabših rezultatov na testiranju z OSBZ-1 Z na 

rezultat (92,14 %) in zato je bila 

Zato lahko ovržem hipotezo H5, v kateri sem predvidevala, da spol otrok ne vpliva na 

K V  %
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ZAKLJUČEK 

 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, katere predopismenjevalne zmožnosti imajo učenci 

razvite ob vstopu v OŠ, spremljati individualni razvoj predpismenjevalnih zmožnosti pri 

posameznih učencih, ugotoviti napredek pri individualiziranem in diferenciranem procesu 

predopismenjevalnih zmožnosti učencev ob koncu šolskega leta in ali je napredek v 

individualiziranem in diferenciranem procesu predopismenjevanja odvisen od spola otroka. 

 

V raziskovalnem delu sem analizirala rezultate testiranja 22 učencev; na treh testih sem 

preverjala razvitost predopismenjevalnih zmožnosti  (OSBZ-1 Z, OSBZ-1 K in lastni test) ter 

pripravila tudi po dva testa za razvijanje zmožnosti branja in pisanja z boljšimi učenci (tisti, ki 

so na OSBZ-1 Z dosegli več kot 92%). Gre za nereprezentativni vzorec, ker je zelo majhen za 

posploševanje. 

 

Ugotovila sem, da imata skoraj dve tretjini otrok (12 učencev) ob vstopu v osnovno šolo že 

razvite vse predopismenjevalne zmožnosti (hipoteza 1), da uresničevanje in vpliv 

didaktičnega načela individualizacije in diferenciacije ter ustrezno načrtovanje in izvajanje 

predopismenjevalnih dejavnosti prispeva k napredku vseh učencev (hipoteza 2), da sta po 

obdobju individualiziranega in diferenciranega procesa predopismenjevanja le dva učenca, ki 

nista pripravljena na začetno opismenjevanje (hipoteza 3) ter da so učenci, ki so ob vstopu v 

šolo že brali/pisali, z individualiziranim in diferenciranim procesom začetnega 

opismenjevanja izboljšali zmožnost branja/pisanja (hipoteza 4). 

 

Pri primerjavi rezultatov med spoloma pa sem ugotovila, da spol otroka vpliva na napredek 

predopismenjevalnih dejavnosti (hipoteza 5). To se je pokazalo že na prvem testiranju z 

OSBZ-1 Z, na katerem je imelo kar deset učenk že razvite vse predopismenjevalne zmožnosti 

in so bile že pripravljene na opismenjevanje, medtem ko sta bila taka učenca samo dva.  

Na to kaže tudi rezultat deklic tretjega testiranja (OSBZ-1 K); na njem so vse dosegle več kot 

62,56 točk od vseh možnih 68 oz. več kot 92 %. Tudi dečki so napredovali vsi, vendar ne v 

tolikšni meri kot deklice.  

Prav tako so bile deklice boljše tudi na obeh testih za razvijanje zmožnosti branja in pisanja. 
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Z dobljenimi rezultati lahko potrdim le dve postavljeni hipotezi (hipotezo 2 in 4), medtem ko 

moram hipoteze 1, 3 in 5 ovreči, saj se je izkazalo, da je bilo v prvem razredu skoraj za  

tretjino več otrok, ki so bili že na začetku leta pripravljeni na opismenjevanje, ter da samo dva 

otroka nimata razvitih še vseh predopismenjevalnih spretnosti in ne ena tretjina, kot sem 

predvidevala v hipotezi pred začetkom raziskave. V moji raziskavi, v katero je bilo vključenih 

sicer samo 22 učencev, se je pokazalo, da ima spol učencev pomembno vlogo pri razvijanju 

predopismenjevalnih spretnostih. 

 

V raziskavi sem želela prikazati, kako na podlagi informacij o razvitosti predopismenjevalnih 

zmožnosti učencev 1. razreda osnovne šole, pridobljenih z OSBZ diferencirati in 

individualizirati pouk: kako sestaviti individualni načrt za učence na področju razvijanja 

zmožnosti branja in pisanja, katere so možnosti vključevanja otrok, ki so na različnih stopnjah 

pismenosti, katere dejavnosti za spodbujanje pismenosti naj se vključijo v pouk, kako naj se 

uvede notranja diferenciacija in kako z vsem tem ohraniti čim višjo motiviranost učencev za 

učenje oz. pismenost.  

 

Prav ta raziskava pa mi je prinesla idejo oz. vprašanje, ki bi ga kazalo raziskati v prihodnje. 

Sprašujem se, kako na podlagi informacij pridobljenih z OSBZ-2 in OSBZ-3 diferencirati in 

individualizirati pouk v drugem in tretjem razredu s predpostavko, da druga učiteljica v 

drugem oz. tretjem razredu ni prisotna.  

 
Pomembno je zavedanje, da je obdobje od rojstva do 8./9. leta najpomembnejše v razvoju 

pismenosti in da so med otroki ob vstopu v šolo velike razlike v stopnji razvitosti porajajoče 

se pismenosti, zato nobena metoda/didaktični pristop ni najprimernejša/-i za vse učence. 

Izrednega pomena pa je motiviranost za učenje branja in pisanja – ta je ob vstopu učencev v 

šolo  pri večini zelo visoka, zato je zelo pomembno, da jo učitelj z ustreznimi vsebinami in 

metodami dela ohrani oz. dvigne. Ključna je torej pot, ki nas bo pripeljala do pismenosti, in 

ne vprašanje, ali v prvi razred več pismenosti.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1:  SOGLASJE STARŠEV 
 

SPOŠTOVANI STARŠI! 

 

Kot sem vas že obvestila na začetku šolskega leta bom, v okviru svoje diplomske naloge z 

vašimi otroki izvedla testiranje bralnih zmožnosti učencev v 1. razredu osnovne šole. 

Uporabila bom Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti učencev avtoric Sonje Pečjak, Lidije 

Magajna, Anje Podlesek in Nataše Potočnik, ki meri naslednje faze bralne dimenzije: 

sposobnosti fonološkega zavedanja, poznavanje črk, poznavanje koncepta knjige in pravila o 

branju ter interes za branje/poslušanje. 

Diplomsko nalogo pripravljam v okviru predmeta didaktika slovenskega jezika na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, smer razredni pouk, pod mentorstvom dr. Marje Bešter Turk. 

Pri testiranju, ki ga bom opravila dvakrat, prvič v mesecu novembru 2011 in nato še v aprilu 

2012, bodo sodelovali vsi učenci v tem razredu. Na podlagi dobljenih rezultatov prvega 

testiranja bom za učence pripravila naloge, s katerimi bom poskušala bralne zmožnosti 

učencev še izboljšati. To pa bom z enakim testom preverila še enkrat v mesecu aprilu. Vse 

dobljene rezultate bom uporabila izključno za potrebe diplomske naloge. 

Prosim Vas, da s podpisom dovolite sodelovanje Vašega otroka pri raziskavi. 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

                                                                                      Monika Čufer                                                              

SOGLASJE 

 

Spodaj podpisani……………….…………………….  se strinjam, da moj otrok sodeluje  
 
pri dejavnostih za pripravo diplomske naloge. Seznanjen sem, da se bo gradivo uporabilo  
 
izključno za potrebe diplomske naloge. 
 
 

Podpis starša: 
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PRILOGA 2: OCENJEVALNA SHEMA BRALNIH ZMOŽNOSTI UČENCEV 1. 

RAZREDA – ZAČETEK (OSBZ-1  Z) 
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PRILOGA 3: OCENJEVALNA SHEMA BRALNIH ZMOŽNOSTI UČENCEV 1. 

RAZREDA – KONEC (OSBZ-1  K) 
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PRILOGA 4: PRVI TEST ZA RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI PISANJA 
 

NAVODILO: DOBRO SI OGLEJ SLIKO IN NAPIŠI ZGODBO. 
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PRILOGA 5: DRUGI TEST ZA RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI PISANJA 
 

NAVODILO: DOBRO SI OGLEJ SLIČICE IN NAPIŠI ZGODBO. 
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PRILOGA 6: PRVI TEST ZA RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI BRANJA 

 
GALEB 

 

GALEB JE PTICA. LAHKO JE BELE, ČRNE ALI SIVE BARVE. IMA GLAVO, 

TELO IN DVE NOGI. NA GLAVI IMA MOČAN KLJUKAST KLJUN. NJEGOVO 

TELO POKRIVA PERJE. PERUTNICE IMA DOLGE IN KONIČASTE. GALEB  SE 

NAJRAJE HRANI Z RIBAMI IN ŽUŽELKAMI. ŽIVI OB MORJU. 

 

 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE BESEDILA: 

 

1. Katero žival opisuje besedilo? 

2. Kaj ima na glavi? 

3. Kakšne so njegove perutnice?  

4. S čim se galeb hrani?  

5. Kje živi?  
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PRILOGA 7: DRUGI TEST ZA RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI BRANJA 
 

GOSPA POMLAD 

 

V  MESTO JE PRIŠLA GOSPA. IMELA JE PISAN PLAŠČ IN RUMENE ČEVLJE. V 

ROKAH JE DRŽALA ČOPIČ IN KANGLICO Z BARVO. PRIČELA JE DELATI. 

NAJPREJ JE Z RDEČO POBARVALA STREHE. TUDI HIŠE SO DOBILE NOVO 

PODOBO. DREVESA IN GRME JE OBLEKLA V ZELENO OBLEKO, ZELENICE V 

PARKU PA POKRILA S PISANO ODEJO. MEŠČANI SO BILI NAVDUŠENI. 

 

 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE BESEDILA: 

 

1. O kom pripoveduje zgodba? 

2. Kako je bila gospa oblečena? 

3. Kaj je držala v rokah? 

4. Kaj je naredila najprej? 

5. S čim je pokrila zelenice v parku? 
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PRILOGA 8: TEST ZA PREVERJANJE PREDOPISMENJEVALNIH ZMOŽNOSTI 

(VMESNO TESTIRANJE) 
 

IME UČENCA: __________________  

 

DEL 1: POZNAVANJE ČRK 

 

1. POIMENUJ ČRKE NA KARTONČKIH. 

 

O N S T R C L H A I 

 

2. PRED SEBOJ IMAŠ  PAPIRNATE TRAKOVE S ČRKAMI. IMENOVALA BOM ENO 

IZMED ČRK S TRAKU, TI PA MI POKAŽI ČRKO ZA IZGOVORJENI GLAS. 

GLAS ZA SKUPINA ČRK   PRAV NAROBE 
O  U  H  O  S  L  Z 

 

N  A  Ž  B  L  E  N 

 

P  P  F  Z  R  N  I  

 

I  L  T  I  P  A  G 

 

Ž  Š  N  Ž  U  V Č 

 

M  R  E  C  M  N U 

 

L  V  L  S  M  N  Š 

 

H  B  O  M  N  H  S 

 

B  G  P  R  S  P  B 

 

E  R  E  M  F  I  A 
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3. NA LIST NAPIŠI VSE Č

 

DEL 2: FONOLOŠKO ZAVEDANJE

 

1. PREBRALA TI BOM BESEDI. 

ODGOVORI DA, ČE PA SE ZA

ODGOVORI  NE. 

 

Naloge: 

1. LOK – POK 
2. TETA – TEMA 
3. HIŠKA – MIŠKA 
4. GLAVA – PLAVA 
5. DAN – DOM 

 

 

2. BESEDE, KI SE ZAČNEJO Z ISTIM GLASOM, OBKROŽI Z 
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LIST NAPIŠI VSE ČRKE ABECEDE, KI JIH POZNAŠ. 

DEL 2: FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

PREBRALA TI BOM BESEDI. ČE SE BESEDI ZAČENJATA Z ISTIM GLASOM, 

ČE PA SE ZAČENJATA Z RAZLIČNIMA GLASOVOMA, 

ČNEJO Z ISTIM GLASOM, OBKROŽI Z ISTO

ufer (2012): Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole? Diplomsko delo. 

ENJATA Z ISTIM GLASOM, 

NIMA GLASOVOMA, 

ISTO BARVO. 
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3. V VRSTI PREČRTAJ SLIČICO, KI PREDSTAVLJA PREDMET ALI BITJE, 

KATEREGA IME SE KONČA Z DRUGAČNIM GLASOM KOT OSTALE BESEDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

4. GLASKUJ BESEDE. 

 

Naloge: 

 
pas 

roka 

sonce 

grad 

hlače 
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5. GLASKOVALA BOM BESEDE, TI PA POVEJ CELO BESEDO. 

Naloge: 

 

r-a-k 

š-a-l 

s-o-v-a 

k-a-č-a 

r-o-b-o-t 
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PRILOGA 9: PRIKAZ REZULTATOV TESTIRANJ ZA VSAKEGA UČENCA POSEBEJ (OD A DO U) 
 

 

(učenka A) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 
OSBZ-1 Z 

VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

24,5 54,44 37,0 82,22 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 7/10  9/10  10/10  
Prepoznavanje črk 8/10  10/10  10/10  
Pisanje črk 9,5/25  18/25  25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

11,0 47,83 16,0 67,57 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  4/4  4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 3/5  3/5  5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  3/4  3/4  4/4  
Slušna analiza 1/5  3/5  5/5  
Slušna sinteza 0/5  3/5  5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka še ne bere  
sama; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenka A 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– redko razlikuje besede po prvem glasu; 
– še ne poveže glasov v besedo; 
– še ne glaskuje besed; 
– poimenuje in prepozna le nekaj črk in jih tudi zapiše; 
– ima visok bralni interes; 
– učenka ima pravilno držo pisala, njena motorika je še delno okorna. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Razlikovanje prvega glasu v besedi, slušno sintezo in analizo ter poznavanje črk. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenka B) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

45,0 100,00 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  / / 10/10  
Pisanje črk 25/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

10,0 90,91 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 1/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka še ne bere  
sama; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenka B 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– še ne pokaže smeri branja na eni strani;; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže glasove v besedo; 
– glaskuje besede; 
– poimenuje, prepozna in zapiše vse črke, včasih pri zapisu črke obrača (Z, Ž); 
– ima visok bralni interes; 
– učenka ima pravilno držo pisala, njena motorika je dobra. 

 
 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Tehniko pisanja in branja, pravilen zapis črk, zaradi obračanja črk pri zapisu, smer branja. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, doma, pri dodatnem pouku. 
Kdo uri? Učitelj in starši. 
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(učenka C) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

38,0 84,44 42,5 94,44 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  10/10  10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  10/10  10/10  
Pisanje črk 18/25  22,5/25  25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

17,0 73,91 18,0 78,26 22,0 95,65 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  4/4  4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 4/5  4/5  4/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  3/4  4/4  
Slušna analiza 2/5  4/5  5/5  
Slušna sinteza 3/5  3/5  5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka še ne bere  
sama; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenka C 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– še ne poveže glasove v besedo; 
– še ne glaskuje besede; 
– poimenuje in prepozna črke, večino tudi zapiše samostojno ali z učiteljevo pomočjo, razen črk G, L; 
– ima visok bralni interes; 
– učenka ima pravilno držo pisala, njena motorika je še delno okorna. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 

1. Kaj uriti? Slušno analizo in sintezo, poznavanje črk, grafomotoriko. 
2. Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
3. Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenka Č) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

45,0 100,00 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  / / 10/10  
Pisanje črk 25/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka že bere  
sama; možno št.  
točk = 14) 

14,0 100,00 / / / / 
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Učenka Č 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže glasove v besedo; 
– glaskuje besede; 
– poimenuje, prepozna črke in zapiše vse črke; 
– učenka že sama bere in ima visok bralni interes; 
– učenka nima pravilne drže pisala, njena motorika je še delno okorna. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Grafomotoriko in pravilno držo pisala, tehniko branja in pisanja. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Monika Čufer (2012): Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole? Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL. 

 
 

123 
 

 
(učenec D) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

42,0 93,33 45/45 100,00 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  10/10  10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  10/10  10/10  
Pisanje črk 22/25  25/25  25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

19,0 82,61 23,0 100,00 22,0 95,65 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  4/4  4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  5/5  5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  3/4  4/4  4/4  
Slušna analiza 3/5  5/5  4/5  
Slušna sinteza 4/5  5/5  5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenec še ne bere  
sam; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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 Učenec D 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenec se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– še ne poveže vedno vseh glasove v besedo; 
– še ne glaskuje težjih besed; 
– poimenuje in prepozna vse črke, črke tudi zapiše samostojno ali z učiteljevo pomočjo (G, I, J,S, Š, V); 
– ima visok bralni interes; 
– učenec ima pravilno držo pisala, njegova motorika zelo dobra. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Slušno sintezo in analizo ter pisanje oz. priklic črk. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenka E) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

39,5 87,78 42,5 94,44 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  10/10  10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  10/10  10/10  
Pisanje črk 19,5/25  22,5/25  25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

18,0 78,26 21,0 91,30 22,0 95,65 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  4/4  4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  5/5  4/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  4/4  4/4  
Slušna analiza 3/5  4/5  5/5  
Slušna sinteza 2/5  4/5  5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka še ne bere  
sama; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenka E  

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– še ne poveže vse glasove v besedo; 
– še ne glaskuje  besede; 
– poimenuje in prepozna vse črke, nekaj črk tudi zapiše samostojno ali z učiteljevo pomočjo, ne zapiše 

črke F, črke pri zapisu obrača (Z, Ž, J); 
– ima visok bralni interes; 
– učenka nima pravilne drže pisala, njena motorika je še delno okorna. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Grafomotoriko in držo pisala, slušno analizo in sintezo ter pisanje oz. priklic črk. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenka F) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

44,5 98,88 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  / / 10/10  
Pisanje črk 24,5/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka še ne bere  
sama; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 

 

 

 

 

 



Monika Čufer (2012): Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole? Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta UL. 

 
 

128 
 

Učenka F  

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže vse glasove v besedo; 
– glaskuje  besede; 
– poimenuje in prepozna vse črke, črke tudi zapiše samostojno ali z učiteljevo pomočjo (črko U), 

nekatere črke pri zapisu obrača (J, Z, Ž); 
– ima visok bralni interes; 
– učenka ima pravilno držo pisala, njena motorika je dobra. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Pisanje oz. priklic črk, tehniko branja in pisanja. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenka G) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

45,0 100,00 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  / / 10/10  
Pisanje črk 25/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka že bere  
sama; možno št.  
točk = 14) 

14,0 100,00 / / / / 
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Učenka G  

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže vse glasove v besedo; 
– glaskuje  besede; 
– poimenuje, prepozna in zapiše vse črke samostojno; 
– učenka ima pravilno držo pisala in dobro grafomotoriko. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Izboljšati tehniko branja in pisanja. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenec H) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

14,0 31,11 35,5 78,89 42,0 93,33 

Poimenovanje črk 5/10  10/10  10/10  
Prepoznavanje črk 4/10  7/10  10/10  
Pisanje črk 5/25  18,5/25  22/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

12,0 52,17 18,0 78,26 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  4/4  4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 4/5  5/5  5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  3/4  4/4  
Slušna analiza 0/5  3/5  5/5  
Slušna sinteza 0/5  3/5  5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenec še ne bere  
sam; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenec H  

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenec se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu, redko se zmoti; 
– ne poveže vse glasove v besedo; 
– ne glaskuje  besede; 
– poimenuje (5 črk) in prepozna (4) nekaj črk, samostojno zapiše le nekaj črk (A,B, I, O, E), ostalih črk 

ne pozna; 
– ima visok bralni interes; 
– učenec ima pravilno držo pisala, njegova motorika je dobra. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Slušno sintezo in analizo, razlikovanje prvega glasu, poznavanje črk. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dopolnilnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenka I) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

41,5 92,22 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  / / 10/10  
Pisanje črk 21,5/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka že bere  
sama; možno št.  
točk = 14) 

14,0 100,00 / / / / 
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Učenka I  

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže vse glasove v besedo; 
– glaskuje  besede; 
– poimenuje in prepozna vse črke, črke tudi zapiše samostojno ali z učiteljevo pomočjo (črko P, S, Š, T, 

U, V, Ž); 
– ima visok bralni interes; 
– učenka ima pravilno držo pisala, njena motorika je okorna. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Pisanje oz. priklic črk, grafomotoriko. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenka J) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

45,0 100,00 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  / / 10/10  
Pisanje črk 25/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka še ne bere  
sama; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenka J 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže vse glasove v besedo; 
– glaskuje  besede; 
– poimenuje in prepozna vse črke, vse črke tudi zapiše samostojno; 
– ima visok bralni interes; 
– učenka ima pravilno držo pisala, njena motorika je dobra. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Tehniko branja in pisanja. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenec K) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

22,0 48,89 33,0 73,33 40,0 88,89 

Poimenovanje črk 4/10  8/10  10/10  
Prepoznavanje črk 5/10  9/10  10/10  
Pisanje črk 13/25  16/25  20/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

10,0 90,91 / / / / 

Orientacija knjige 2/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

14,0 60,87 16,0 69,57 20,0 86,96 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  4/4  4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 3/5  3/5  4/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  3/4  4/4  
Slušna analiza 1/5  3/5  4/5  
Slušna sinteza 2/5  3/5  4/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenec še ne bere  
sama; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenec K 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenec se orientira v knjigi, vendar ne pokaže naslova knjige (ne ve kje ima knjiga naslov); 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– ne razlikuje vseh besede po prvem glasu; 
– ne poveže vse glasove v besedo; 
– ne glaskuje  besede; 
– poimenuje (5) in prepozna nekaj črk (5), samostojno zapiše 12 črk, s pomočjo učitelja zapiše 2 črki, ne 

zna zapisati 11 črk; 
– ima visok bralni interes; 
– učenec ima pravilno držo pisala, njegova motorika je okorna (trda roka). 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Slušno sintezo in analizo, razlikovanje prvega glasu, poznavanje črk, grafomotoriko. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dopolnilnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenka L) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

45,0 100,00 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  / / 10/10  
Pisanje črk 25/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka še ne bere  
sama; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenka L  

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže vse glasove v besedo; 
– glaskuje  besede; 
– poimenuje in prepozna vse črke, vse črke tudi zapiše samostojno; 
– ima visok bralni interes; 
– učenka ima pravilno držo pisala, njena motorika je še delno okorna. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Tehniko branja in pisanja, grafomotoriko. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenec M) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

42,50 94,44 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  / / 10/10  
Pisanje črk 22,5/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenec še ne bere  
sam; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenec M 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenec se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi;sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže vse glasove v besedo; 
– glaskuje  besede; 
– poimenuje in prepozna vse črke, večino črk tudi zapiše samostojno ali z učiteljevo pomočjo (M, N, S, 

Š). Črke včasih še obrača (J, S ,Š); 
– ima visok bralni interes; 
– učenec ima pravilno držo pisala, njegova motorika je dobra. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Pisanje oz. priklic črk, tehniko branja in pisanja. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenec N) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

36,5 81,11 42,5 94,44 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  10/10  10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  10/10  10/10  
Pisanje črk 16,5/25  22,5/25  25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

10,0 90,91 / / / / 

Orientacija knjige 2/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

20,0 86,96 21,0 91,30 22,0 96,65 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  4/4  4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  5/5  4/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  4/4  4/4  
Slušna analiza 3/5  4/5  5/5  
Slušna sinteza 4/5  4/5  5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenec še ne bere  
sam; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenec N 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– še ne poveže vseh glasov v besedo; 
– še ne glaskuje vseh besed; 
– poimenuje in prepozna vse črke, nekaj črk tudi zapiše samostojno (A, B, C, Č, D, E, F, G) ali z 

učiteljevo pomočjo (vse ostale črke), včasih črke pri zapisu obrača (L, Z, Ž); 
– ima visok bralni interes; 
– učenec ima pravilno držo pisala, njegova motorika je dobra. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Pisanje oz. priklic črk. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenec O) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

37,0 82,22 42,5 94,44 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  10/10  10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  10/10  10/10  
Pisanje črk 17/25  22,5/25  25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

19,0 82,61 19,0 82,61 21,0 91,30 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  4/4  4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  4/5  3/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  4/4  4/4  
Slušna analiza 3/5  4/5  5/5  
Slušna sinteza 3/5  3/5  5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenec še ne bere  
sam; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenec O 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenec se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– še ne poveže vse glasove v besedo; 
– še ne glaskuje vseh besed; 
– poimenuje in prepozna vse črke, črke tudi zapiše samostojno (A, B, C, Č, D, E, F, G, H) ali z 

učiteljevo pomočjo (vse ostale črke); 
– ima visok bralni interes; 
– učenec ima pravilno držo pisala, njegova motorika je še delno okorna. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Slušno sintezo, pisanje oz. priklic črk, grafomotoriko. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenec P) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

44,0 97,78 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  / / 10/10  
Pisanje črk 24/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenec še ne bere  
sam; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenec P 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenec se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže vse glasove v besedo; 
– glaskuje  besede; 
– poimenuje in prepozna vse črke, črke tudi zapiše samostojno ali z učiteljevo pomočjo (črki L, U); 
– ima visok bralni interes; 
– učenec ima pravilno držo pisala, njegova motorika je dobra. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Tehniko branja in pisanja. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenka R) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

38,0 84,44 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  / / 10/10  
Pisanje črk 18/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka že bere  
sama; možno št.  
točk = 14) 

14,0 100,00 / / / / 
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Učenka R 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže vse glasove v besedo; 
– glaskuje  besede; 
– poimenuje in prepozna vse črke, črke tudi zapiše samostojno (A, B, C, Č, O, U T, J, K, S, I, Z) ali z 

učiteljevo pomočjo (vse ostale črke); 
– ima visok bralni interes; 
– učenka ima pravilno držo pisala, njena motorika je dobra. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Tehniko branja in pisanja, pisanje oz. priklic črk. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenka S) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

43,5 96,67 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  / / 10/10  
Pisanje črk 23,5/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka že bere  
sama; možno št.  
točk = 14) 

14,0 100,00 / / / / 
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Učenka S 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže vse glasove v besedo; 
– glaskuje  besede; 
– poimenuje in prepozna vse črke, črke tudi zapiše samostojno ali z učiteljevo pomočjo (črke J, S, Š); 
– ima visok bralni interes; 
– učenka ima pravilno držo pisala, njena motorika je dobra. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Tehniko branja in pisanja. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenka Š) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

44,0 97,78 / / 45,0 100,00 

Poimenovanje črk 10/10  / / 10/10  
Prepoznavanje črk 9/10  / / 10/10  
Pisanje črk 25/25  / / 25/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

23,0 100,00 / / 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  / / 4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  / / 5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  / / 4/4  
Slušna analiza 5/5  / / 5/5  
Slušna sinteza 5/5  / / 5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenka še ne bere  
sama; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenka Š 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenka se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– poveže vse glasove v besedo; 
– glaskuje  besede; 
– poimenuje in prepozna vse črke, vse črke tudi zapiše samostojno; 
– ima visok bralni interes; 
– učenka ima pravilno držo pisala, njena motorika je zelo dobra. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Tehniko branja in pisanja. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenec T) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

38,0 84,44 42,5 94,44 43,5 96,67 

Poimenovanje črk 10/10  10/10  10/10  
Prepoznavanje črk 10/10  10/10  10/10  
Pisanje črk 18/25  22,5/25  23,5/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

11,0 100,00 / / / / 

Orientacija knjige 3/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 3/3  / / / / 
Smer branja 2/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 3/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

19,0 82,61 20,0 86,96 23,0 100,00 

Ugotav. prvega glasu v besedi 4/4  4/4  4/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 5/5  4/5  5/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  4/4  4/4  4/4  
Slušna analiza 5/5  4/5  5/5  
Slušna sinteza 1/5  4/5  5/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenec še ne bere  
sam; možno št.  
točk = 10) 

10,0 100,00 / / / / 
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Učenec T 

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenec se orientira v knjigi; 
– razlikuje med slikami in besedami; 
– pozna smer branja; 
– pozna izraz beseda in črka; 
– sliši 1. glas v besedi; 
– sliši zadnji glas v besedi; 
– razlikuje besede po prvem glasu; 
– še ne poveže vse glasove v besedo; 
– glaskuje  besede; 
– poimenuje in prepozna vse črke, nekatere črke tudi zapiše samostojno ali z učiteljevo pomočjo (črke E, 

K, U, V, Z, Ž), nekaj črk še ne zna zapisati (F, H, Š, T), nekatere črke tudi obrača pri zapisu (S, D); 
– ima visok bralni interes; 
– učenec ima pravilno držo pisala, njegova motorika je še okorna. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Pisanje oz. priklic črk, grafomotoriko, slušno sintezo. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dodatnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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(učenec U) TESTIRANJE NA ZAČETKU LETA Z 

OSBZ-1 Z 
VMESNO TESTIRANJE PO DVEH 
MESECIH DELA Z LASTNIM 
TESTOM 

TESTIRANJE OB KONCU LETA Z 
OSBZ-1 K 

 DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

DOSEŽENO 
SKUPNO 
ŠTEVILO TOČK 
UČENCA 

DOSEŽENE 
TOČKE V % 

POZNAVANJE ČRK (možno št. točk = 
45) 

2,0 4,44 10,0 22,22 36 80,00 

Poimenovanje črk 0/10  4/10  10/10  
Prepoznavanje črk 0/10  2/10  7/10  
Pisanje črk 2/25  4/25  19/25  
KONCEPT BRANJA (možno št. točk = 
11) 

6,0 54,55 / / / / 

Orientacija knjige 2/3  / / / / 
Razlik. med slikami in besedilom 2/3  / / / / 
Smer branja 1/2  / / / / 
Poznavanje knjižne terminologije 1/3  / / / / 
FONOLOŠKO ZAVEDANJE (možno 
št. točk = 23) 

0,0 0,0 1 4,34 4,0 17,39 

Ugotav. prvega glasu v besedi 0/4  1/4  1/4  
Razlik. prvega glasu v besedi 0/5  0/5  3/5  
Ugotav. zadnjega glasu v besedi  0/4  0/4  0/4  
Slušna analiza 0/5  0/4  0/5  
Slušna sinteza 0/5  0/4  0/5  
INTERES ZA BRANJE  
(učenec še ne bere  
sam; možno št.  
točk = 10) 

6,0 60,00 / / / / 
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Učenec U  

Ocena učenčevih bralnih zmožnosti po začetnem testiranju z OSBZ: 
 

– učenec ima slabo orientacijo v knjigi; 
– slabo razlikuje med slikami in besedami; 
– slabo pozna smer branja; 
– ne pozna izraz beseda in črka; 
– ne sliši 1. glas v besedi; 
– ne sliši zadnji glas v besedi; 
– ne razlikuje besede po prvem glasu; 
– ne poveže glasove v besedo; 
– ne glaskuje  besede; 
– ne poimenuje in ne prepozna nobene črke, dve črki zapiše, vendar jih ne poimenuje (M, A); 
– ima srednje visok bralni interes; 
– učenec nima pravilne drže pisala, njegova motorika je zelo okorna. 

 

Načrt dela z učencem po analizi začetnega testiranja z OSBZ: 
 
Kaj uriti? Vse predopismenjevalne spretnosti. 
Kako uriti? V okviru rednega pouka, dopolnilnega pouka in doma. 
Kdo uri? Učitelj in starši.  
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PRILOGA 10: UČNA PRIPRAVA 
 

Učiteljica: Monika Čufer (učiteljica 1) 

                   Mira Keršmanc (učiteljica 2) 

Šola: OŠ Šenčur 

Razred: 1. A 

Datum: 13. 4. 2012 

Predmet: slovenščina 

Učna tema: Predopismenjevanje 

Učna enota:  Utrjevanje predopismenjevalnih zmožnosti, branja in pisanja 

Učne metode:  pogovor, razlaga, delo z besedilom, delo s slikovnim gradivom, delo z DL, didaktična 

igra 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, v parih 

Učni cilji:   

SKUPNI 

Učenci: 

� berejo jutranje sporočilo, 
� prepoznajo  in rešijo uganko, 
� vrednotijo učno uro in izražajo svoja občutja. 

 
1.  SKUPINA 

Učenci: 

� zlogujejo besede,  
� iščejo besede, ki se začnejo z enakim prvim glasom, 
� določajo prvi/zadnji glas v besedah  
� štejejo glasove. 

 

2.  SKUPINA 

Učenci: 

� sestavijo verigo besed, 
� poimenujejo to, kar je na sličicah, 
� določajo prvi/zadnji glas v besedah in predmetom na sliki,  
� sestavijo poved iz delov. 
 

3.  SKUPINA 

Učenci: 

� razvijajo poimenovalno zmožnost,  
� berejo besede, tvorijo in zapisujejo povedi, 
� povedi pišejo v zvezek. 
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4.  SKUPINA 

Učenci: 

� razvijajo poimenovalno zmožnost,  
� postavljajo besede na stavnici, 
� povedi pišejo v zvezek, 
� razlikujejo in tvorijo vprašalno in pripovedno poved. 
Učna sredstva in učni pripomočki: igre iz ABC-igralnice: »ž – želva«, »stonoga«, »sestavi smiselno 
poved«, »kaj sodi skupaj?« »stavnični  križ-kraž«, »kje se skriva odgovor«, igra »razredna 
kartoteka«, moja stavnica (6 kompletov), karton slikovne mreže (6 kosov), jutranje sporočilo 
Literatura:  

Grginič, M., Zupančič, M. (2004). ABC-igralnica. Priročnik za učitelje. Domžale: Izolit. 
Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za učitelje. Mengeš: 
Izolit. 
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Potek učne ure: 

 
UVODNI DEL  
 
SKUPNO DELO V JUTRANJEM  KROGU 
 
Pozdraviva učence in jih povabiva pred tablo v 
jutranji krog. 
 
 
Učiteljica 2 spodbudi učence, da naj poskušajo po 
tiho prebrati jutranje sporočilo na tabli:  
 
BESEDA NA K, 
KONČA SE NA O, 
VMES O STA IN L, 
KAJ NEKI JE TO? 
 
Vprašam (učiteljica 1) jih, ali so jutranje 
sporočilo prebrali in kdo bi ga želel prebrati na 
glas. Izberem učenca, ki je dvignil roko, da bi 
sporočilo prebral. 
 
Nato predlagam, da še enkrat v zboru preberemo 
jutranje sporočilo. 
 
Nato jih jaz vprašam, katero ločilo je na koncu 
jutranjega sporočila. 
 
Učiteljica 2 vpraša učence, kako se imenuje to, 
kar je zapisano na tabli.  
 
Spodbudi učence, da rešijo uganko. 
 
Pravilni odgovor zapišem (učiteljica 1) na tablo. 
 
Nato jih vprašam, iz koliko črk je zapisana beseda 
na tabli.  
 
Vprašam (učiteljica 1) tudi, ali je beseda 
»beseda« daljša ali krajša beseda od besede 
»kolo«. 
 
Učence prosim (učiteljica 1), da naj povedo, 
katera beseda je daljša v dvojici (npr. vmes – sta, 
konča – na).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Odzdravijo, vzamejo blazinice in se usedejo v 
krog pred tablo. 
 
 
Po tiho preberejo jutranje sporočilo na tabli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izbrani učenec glasno prebere jutranje sporočilo. 
 
 
 
Zborno glasno preberejo sporočilo. 
 
 
Izbrani učenec odgovori na vprašanje. 
 
 
Naključno izbrani učenec odgovori na vprašanje. 
(Uganka.) 
 
Naključno izbrani učenec pove rešitev. (Kolo.) 
 
 
 
Izbrani učenec pove odgovor.  
 
 
Izbrani učenec pove odgovor in ga utemelji s 
številom črk. 
 
 
Izbrani učenci povedo rešitev in ga utemeljijo. 
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OSREDNJI DEL 
 
BRALNA DEJAVNOST V DVOJICAH 
 
Po končanem delu v jutranjem krogu učiteljica 2 
naroči učencem, da naj se usedejo na svoja mesta, 
in jim pove, da bo sledilo delo v parih. 
 
Preberem imena parov in jih prosim (učiteljica 1), 
da naj se pari usedejo skupaj, učiteljica 2 pa jim 
med tem razdeli diferencirane bralne liste z 
ritmičnim besedilom (PRILOGA 1).  
 
Učence razdelim (učiteljica 1) v pare tako, da 
učenec 1. in 4. skupine bereta skupaj (vloga 
tutorja), taka sta dva para. 
 
Skupaj bereta skupaj tudi učenec 2. in 4. skupine 
(vloga tutorja), taki so trije pari. 
 
Ostali pari pa so razdeljeni po enakih 
predopismenjevalnih zmožnostih (6 parov).  
 
Naročim (učiteljica 1) jim, da naj oba učenca v 
paru bereta bralni list skupaj, in sicer tako, da se 
izmenjavata v vlogi bralca in poslušalca (prvi 
učenec bere, drugi posluša). Ko prvi v paru 
prebere celotno besedilo, si vlogi zamenjata 
(drugi bere in prvi posluša). Učenci tutorji naj 
učencu, ki ima težave,  pomagajo pri branju. 
 
Nato jih povabim (učiteljica 1) k branju. 
 
Medtem ko učenci berejo v parih, obe učiteljici 
aktivno sodelujeva pri dveh ali treh parih in jim 
pomagava pri branju. 
Pare, ki jim nudiva pomoč, sva določili vnaprej, 
glede na cilje, ki jih beleživa in spremljava. 
Največ pomoči nudiva parom, v katerem so po en 
učenec iz 1. ali 2. skupine in učenec tutor. Ostali 
pari, pri katerih z učiteljico 2 trenutno nisva 
prisotni, sodelujejo med seboj. 
Po končanem branju prosim učence, da naj 
pospravijo bralne liste v šolsko mapo, v kateri 
hranimo bralne liste, in se usedejo na svoja mesta. 
 
Učiteljica 2 pred koncem bralne dejavnosti 
razdeli na mize učencev kartončke z njihovimi 
imeni ter pripomočke za delo po skupinah. 
 

 
 
 
 
 
 
Sedejo na svoja mesta. 
 
 
 
Posedejo se v parih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci se pri branju bralnih listov izmenjujejo v 
vlogi bralca in poslušalca.  
 
Učenci tutorji pomagajo šibkejšim učencem pri 
branju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci pospravijo bralne liste v šolsko mapo in 
se usedejo na svoja mesta. 
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DELO V MANJŠIH SKUPINAH 
 
Ko se učenci usedejo na svoja mesta, jim 
učiteljica 2 pove, da bodo delali po skupinah.  
Pove jim, da so na mizah vsake skupine kartončki 
z njihovimi imeni. Vsak učenec mora poiskati 
kartonček s svojim imenom in sesti za tisto mizo, 
na kateri je našel kartonček z imenom. 
Učencem pomagam pri iskanju kartončkov z 
imeni. 
 
4. skupini učencev (učenci, ki že berejo) učiteljica 
2 pove, da imajo na svoji mizi navodilo za delo 
oz. reševanje nalog. Prosi jih, da naj navodilo 
natančno preberejo in nato začnejo reševati 
naloge. 
 
1., 2. in 3. skupini (učenci, ki še ne berejo) z 
učiteljico 2 poveva navodila po skupinah.  
Jaz (učiteljica 1) dam navodila najprej prvi, nato 
drugi skupini, učiteljica 2  pa tretji skupini. 
Povabiva jih k reševanju nalog. 
 
Vsaki skupini (1., 2., 3. in 4.) že na začetku tudi 
poveva, da sva zanje pripravili dodatno nalogo, ki 
jo bodo lahko rešili, ko bodo rešili  prvo nalogo. 
 
Učiteljici nudiva pomoč učencem, če je to 
potrebno, in sicer: jaz (učiteljica 1) učencem 3. in 
4. skupine, učiteljica 2 pa učencem 1. in 2. 
skupine.  
 
Če opaziva, da so nekateri učenci že opravili obe 
nalogi, jih povabiva, da naj pomagajo učencem, 
ki naloge še niso zaključili. 
 
NALOGE PO SKUPINAH 
 

1. SKUPINA (učenec H in U) – učenca 
rešujeta nalogo individualno 
 

Igra iz ABC-igralnice »ž – želva« -- učenca 
razločujeta prvi, zadnji glas, dolžino besed, 
štetje zlogov in glasov (PRILOGA 2) 
 
Učiteljica 2 povabi učenca k igri in jima postopno 
pove navodilo.  
Najprej ju prosi, da naj si izbereta eno igralno 
ploščo z motivom in motiv na igralni plošči 
poimenujeta. 
 

 
 
 
 
 
 
Poslušajo navodila in poiščejo kartonček s 
svojim imenom. Usedejo se za mizo. 
 
 
 
 
 
Preberejo navodila za reševanje nalog in se 
ravnajo po njih. 
 
 
 
 
 
Poslušajo navodila in se ravnajo po navodilih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prehajajo med skupinami in si pomagajo med 
seboj pri reševanju nalog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravnata se po navodilu.  
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Nato ju prosi, da naj si med kartončki, ki so 
zloženi na kupčku in obrnjeni s sličico navzdol, 
izbereta in izvlečeta po en kartonček. 
 
Če sta izvlekla kartonček z enakim prvim glasom, 
kot je sličica na njegovi plošči, ga položita nanjo, 
če se beseda na dobljeni sličici ne začne na enak 
prvi glas, vrneta kartonček na kupček. 
 
 
Dodatna naloga (uporabimo kartončke iz igre 
»ž – želva«  (PRILOGA 2) 
 
Pri tej nalogi učiteljica 2  prav tako pove navodila 
postopoma. 
Najprej učenca prosi, da naj si izbere en 
kartonček z narisanim predmetom, ga poimenuje 
in mu določi najprej zadnji glas. Nato ga povabi, 
da s ploskanjem določi zloge besede in nazadnje 
še navede glasove v besedi. Vseskozi mu pomaga 
sodelavka. 
 
 

2. SKUPINA (učenec K, učenki A in C) – 
učenci rešujejo nalogo »stonoga« 
skupaj, nalogo »sestavi smiselno 
poved« pa individualno 
 

Igra iz ABC-igralnice »stonoga« - veriga besed 
(PRILOGA 3) in igra »sestavi smiselno poved« 
(PRILOGA 4 ) 
 
Učiteljica 2 povabi učence k igri »stonoga« – 
veriga besed in učencem da navodilo (to igro 
učenci že poznajo).  
Pove jim, da naj krožce s sličicami premešajo in 
si jih razdelijo. Igro bo začel izšteti učenec (z 
izštevanko An ban). Ta naj na sredino mize 
postavi »glavo« stonoge in en krožec. Postavljeni 
krožec s sličico naj poimenuje, določi zadnji glas 
in med svojimi krožci poišče enega z enakim 
prvim glasom. Če ga ima,naj ga priloži k stonogi, 
če ne, naj igro nadaljuje naslednji igralec. Tako 
bo nastajala stonoga in z njo veriga besed. 
 
Dodatna naloga 
 
Igra »sestavimo smiselne povedi« 
 
Ko učenci rešijo igro »stonoga«, jim učiteljica 2 
izreče navodilo za reševanje dodatne naloge: 
»Delali boste skupaj. Razdelite si rumene in 
vijolične kartončke in poiščite pare delov povedi. 

 
Izbereta in izvlečeta po en kartonček. 
 
 
Določita prvi glas besede na sličici in kartonček 
položita na igralno ploščo oz. v nasprotnem 
primeru vrneta kartonček na kupček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenca določita zloge v besedi in jih preštejeta, 
nato določita zadnji glas v besedi ter navedeta 
glasove in jih preštejeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V igri »stonoga« sestavijo verigo besed, 
poimenujejo predmet na krožcu, določijo prvi in 
zadnji glas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci na rumenih in vijoličnih kartončkih 
iščejo pare delov povedi. Po želji jih zapišejo v 
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Poved sestavite iz enega rumenega in enega 
vijoličnega kartončka. Sestavite smiselne povedi. 
Če želite, lahko povedi prepišete v zvezek.« 
 
Učiteljica 2 po potrebi pomaga učencem pri 
sestavljanju verige besed, ter tvorjenju in zapisu 
smiselnih povedi. 
 
 

3. SKUPINA (učenec D, N, O, T in 
učenka E) – nalogi učenci rešujejo 
individualno ali v parih 

 
Igra »razredna kartoteka« (PRLOGA 5) 
Učence prosim, da naj si vsak učenec iz razredne 
katoteke izbere po tri kartončke. Nato naj 
predmete na kartončkih poimenuje in tvori 
smiselno poved, v kateri bo beseda s kartončka. 
Poved naj zapiše v zvezek. 

 
Dodatna naloga 
 
Igra »kaj spada skupaj?« (PRILOGA 6) 
 
Ko učenci zaključijo reševanje prve naloge, jim 
dam navodilo (učiteljica 1) za reševanje dodatne 
naloge. Navodilo izrečem vsem učencem 
naenkrat. 
 
Na mizo položim (učiteljica 1) ovojnice, za 
vsakega učenca svojo, v kateri so kartončki z 
besedami.  
Učence prosim, da naj iz ovojnice  vzamejo 
kartončke z besedami in iz njih sestavijo smiselne 
povedi.  
Povem jim tudi, da se lahko sami odločijo, ali 
bodo delali sami ali v paru. 
Ko bodo povedi sestavili, naj jih prepišejo še v 
zvezek. 
 
Če je potrebno, pomagam (učiteljica 1) učencem 
pri iskanju besed, tvorjenju in zapisu smiselnih 
povedi. 

 
 

4. SKUPINA (učenka B, Č, F, G, I, J, L, 
R, S, Š, učenca P, M) – reševanje nalog 
individualno ali v parih 

 
Najprej učencem dam (učiteljica 1) skupna 
navodila. Povem jim, da jih na mizi čakajo 
navodila za reševanje nalog (v PRILOGI 7 in 8). 

zvezek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsak učenec si izbere tri kartončke iz razredne 
kartoteke, predmet na kartončku poimenuje  in 
sestavi smiselno poved ter jo zapiše v zvezek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci iz besed na kartončkih sestavijo smiselne 
povedi. Prepišejo jih v zvezek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo navodila in se ravnajo po njih. 
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Prosim jih, da naj si navodila natančno preberejo 
in začnejo z reševanjem. Nalogo lahko rešujejo 
individualno ali v paru (to se lahko odločijo 
sami). 
Ker je učencev v tej skupini veliko, jih prosim, da 
naj se razdelijo v skupini po šest učencev. 
Polovica učencev bo najprej reševala nalogo 
Stavnični »križ-kraž«, polovica pa igro »kje se 
skriva odgovor?« 
Ko bodo zaključili reševanje ene igre, se bodo 
zamenjali s skupino, ki je reševala drugo nalogo. 
Povabim jih, da naj se razdelijo v skupini. 
 
 
Igra »stavnični križ-kraž« (polovica učencev) – 
navodilo za igro je v prilogi PRILOGA 7) 
 
Učencem pomagam (učiteljica 1) pri nastavljanju 
besed na karton s slikovno mrežo. 
 
 
 
Igra »kje se skriva odgovor?« (druga polovica 
učencev) – navodilo za igro je v prilogi 
(PRILOGA 8) 
 
 
Učencem pomagam pri iskanju ustreznega 
odgovora na vprašanje in samostojnem zapisu 
vprašanj oz. odgovorov v zvezek. 
 
 
 
 
 
 
ZAKLJUČNI DEL 
 
Po končanem delu po skupinah učiteljica 2 naroči 
učencem, da naj se usedejo v krog pred tablo. 
 
Učiteljica 2 jih k pogovoru o poteku ure. Sprašuje 
jih npr.: 
»Kakšne so se vam zdele naloge? 
Ali so bile katere naloge pretežke oz. prelahke? 
Če da, katere? 
Ali jim katera od nalog ni bila všeč?  
Če ne, zakaj ne? 
Ali bi mogoče kaj spremenili pri nalogah? 
Če da, kaj? 
Kako ste se med reševanjem počutili? 
Ali ste med nalogami prehajali med skupinami in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razdelijo se v dve skupini. 
 
 
 
 
 
Učenci si izberejo karton s slikovno mrežo. S 
stavničnimi listki individualno ali v paru 
nastavljajo besede na slikovni mreži.  
Po rešeni nalogi skupino zamenjajo. 
 
 
 
 
 
 
Učenci individualno ali v parih iščejo odgovore 
na vprašanja. V zvezek samostojno zapišejo 
nekaj vprašanj in odgovorov. 
Po rešeni nalogi skupino zamenjajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usedejo se v krog pred tablo. 
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pomagali kateremu od sošolcev? 
Če da, kaj ste ugotovili? 
Kako ste se pri tem počutili?« 
 
Sama (učiteljica 1) po potrebi sodelujem pri 
pogovoru in spodbujam učence k pogovoru. 
 
Po končani analizi učne ure učence prosim 
(učiteljica 1), da naj pospravijo učne pripomočke 
in igre na svoja mesta v razredu. 

 
 
 
Učenci sodelujejo pri analizi učne ure in 
pospravijo učne pripomočke in igre na svoja 
mesta v razredu. 
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PRILOGA 1: izbrana besedila 

 

   

 

   

 

 

MATIJA, MATAJA, 

HRUŠKE PRODAJA, 

HRUŠKA MU ZGNIJE, 

MATIJA PA VPIJE. 
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PRILOGA 2: igra iz ABC-igralnice »ž – želva«  

 

 

 

 

PRILOGA 3: igra iz ABC-igralnice »stonoga« 
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SLIKA 1: primer igre »stonoga«  

 

 

PRILOGA 4: igra iz ABC-igralnice »sestavi smiselno poved« 
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PRILOGA 5: igra »razredna kartoteka« 

 

 

 

 

PRILOGA 6: igra iz ABC-igralnice »kaj paše skupaj?« 
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SLIKA 2: primer igre »kaj paše skupaj?« 

 

 

PRILOGA 7: igra iz ABC-igralnice »stavnični križ-kraž«  
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SLIKA 4: primer igre »stavnični križ-kraž« 
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Navodilo za delo 4. skupina 

 
NAVODILO 1. NALOGE: 

 
1. RAZDELITE SE V PARE ALI TROJICE. VSAK PAR ALI TROJICA SI 

IZBERE ENO SLIKOVNO MREŽO (KRIŽANKO) IN JO S POMOČJO 

STAVNICE POSKUŠAJTE REŠITI. KO REŠITE ENO KRIŽANKO, LAHKO 

VZAMETE NOVO, ALI SKUPINO ZAMENJATE. 

 

PRILOGA 8: igra iz ABC-igralnice »kje se skriva odgovor?«  
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SLIKA 3: primer igre »kje se skriva odgovor?« 

 

Navodilo za delo 4. skupina 

 
NAVODILO 2. NALOGE: 

 

1. DELATE V PARIH. NA MIZI IMATA IMA VSAK PAR RUMENO 

OVOJNICO, V KATERI SO LISTKI Z VPRAŠANJI IN ODGOVORI. 

NALOGA PARA JE, DA POIŠČE USTREZEN ODGOVOR NA VPRAŠANJE. 

ČE VAMA OSTANE ČAS, LAHKO V ZVEZEK ZAPIŠETA KAKŠNO 

VPRAŠANJE IN ODGOVOR NANJ.  

 


