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POVZETEK  
 

Ob vstopu v šolo je predznanje otrok zelo različno. Šele ko učitelj spozna posameznega 

otroka in ugotovi, kakšno je njegovo predznanje, lahko poučuje tako, da zagotovi napredek 

slehernemu. 

V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljeni temeljni pojmi o opismenjevanju, 

individualizaciji in diferenciaciji pouka ter razvojnih značilnostih šestletnih otrok. 

Empirični del naloge zajema rezultate raziskave – pet mesecev trajajočega 

individualiziranega in diferenciranega opismenjevanja v 1. razredu osnovne šole. 

Predstavljeno je testiranje učencev, s katerim je bilo ugotovljeno njihovo predznanje. Na 

podlagi rezultatov so bili sestavljeni individualni učni načrti. Prikazan je način spremljanja in 

beleženja napredka in učne priprave za individualizirano in diferencirano učno uro. Naloga 

prikazuje tudi odvisnost uspešnosti opismenjevanja od spola otroka in izobrazbe otrokovih 

staršev. 

Vzorec je vključeval 47 učencev v dveh oddelkih 1. razreda. En oddelek je predstavljal 

eksperimentalno skupino, v kateri je potekalo individualizirano in diferencirano 

opismenjevanje, drugi oddelek pa je predstavljal kontrolno skupino, v kateri je pouk potekal 

brez individualnih načrtov, diferenciacija pa je bila manj sistematična.  

Na začetku šolskega leta smo ugotovili, da ob vstopu v 1. razred osnovne šole bere že dobra 

četrtina vseh učencev ter da so bili učenci eksperimentalne in kontrolne skupine  po razvitosti 

opismenjevalnih sposobnosti dokaj izenačeni. Glede na rezultate začetnega testiranja smo 

učence v eksperimentalni skupini razdelili v tri skupine: na učence s slabo razvitimi 

opismenjevalnimi sposobnostmi, učence z dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi in 

bralce.  

Dobljeni rezultati zaključnega testiranja učencev obeh skupin so prikazali, da so učenci v 

eksperimentalni skupini, ki so imeli izdelan individualni načrt in so bili deležni 

individualiziranega in diferenciranega pouka začetnega opismenjevanja, dosegli večji 

napredek v razvoju opismenjevalnih sposobnosti kot učenci kontrolne skupine. V 

eksperimentalni skupini se je močno povečal delež učencev v skupini bralcev, napredovali pa 

so tudi učenci drugih dveh skupin. Ugotovili smo tudi, da so v procesu individualiziranega in 
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diferenciranega opismenjevanja otroci napredovali neodvisno od spola ter neodvisno od 

izobrazbe njihovih staršev. 
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ABSTRACT 

When children enter school their knowledge differs. Only when the teacher gets to know 

each child he/she can adapt the teaching so each child can succeed.  

In the theoretical part of my thesis I have introduced the basics of literacy, individualisation 

and differentiation and developmental characteristics of six year olds. 

The empirical part presents the results of my research – a five month literacy development in 

the first grade. I have presented the test with which I have established their previous 

knowledge. Individual lesson plans were based on the results. The way of following and 

lesson plans for individualised and differentiated lessons were also shown. The thesis also 

shows the dependence between the success of literacy and parent's education. 

The test group included 47 pupils in two first grade classes. One class was the experimental 

group, where individualised and differentiated literacy took place and the other class was the 

control group where lessons didn't include individualised lessons and the differentiation was 

less systematic. 

In the beginning of the school year we discovered that a quarter of pupils could already read 

and both groups were quite equally literate. Based on the results of the first testing the pupils 

in the experimental group were divided into three parts: pupils with bad literacy skills, pupils 

with good literacy skills and readers. 

Final tests results for both groups have shown that the children in the experimental group 

improved their literacy faster than the children in the control group. The reader part of the 

experimental group became larger, and the children in other two groups improved. We have 

also discovered that during the process of individualised and differentiated learning process 

children improved regardless of their gender and parent’s education. 

 

Keywords: literacy, individualisation, differentiation, individual plan, gender, parent's 

education 

  



Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

 

KAZALO 
 

1 UVOD  ......................................................................................................................................  1 

2 TEORETIČNI DEL  .................................................................................................................  2 

2.1 OPISMENJEVANJE  ............................................................................................................  2 

2.1.1 KAJ JE OPISMENJEVANJE  ........................................................................................  2 

2.1.2 KDAJ ZAČETI OPISMENJEVATI  ..............................................................................  3 

2.1.3 KOMUNIKACIJSKI MODEL OPISMENJAVANJA  ..................................................  4 

2.1.4 TEMELJNE SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI  ...................................................  6 

2.2 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO  .................................................................................  11 

2.2.1 OPREDELITEV PREDMETA  ....................................................................................  11 

2.2.2 SPLOŠNI CILJI PREDMETA SLOVENŠČINA  .......................................................  12 

2.2.3 OPERATIVNI CILJI ZA PODROČJE RAZVIJANJA ZMOŽNOSTI BRANJA IN 

PISANJA V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU  .................................  13 

2.2.4 O INDIVIDUALIZACIJI IN DIFERENCIACIJI V UČNEM NAČRTU  ...................  14 

2.3 INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA  ...............................................................  14 

2.3.1 KAJ DIFERENCIRAMO  ............................................................................................  15 

2.3.2 FLEKSIBILNE UČNE SKUPINE  ..............................................................................  16 

2.3.3 ORGANIZACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA IN DIFERENCIRANEGA POUKA   17 

2.4 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI ŠESTLETNIH OTROK  .....................................................  18 

2.4.1 BIOSOCIALNI RAZVOJ  ...........................................................................................  18 

2.4.2 KOGNITIVNI RAZVOJ  .............................................................................................  18 

2.4.3 PSIHOSOCIALNI RAZVOJ  .......................................................................................  21 

2.4.4 POMEN  RAZUMEVANJA RAZVOJNIH ZNAČILNOSTI OTROK  ......................  22 

3 EMPIRIČNI DEL  ..................................................................................................................  23 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA  ..........................................................................................  23 

3.2 CILJI  ...................................................................................................................................  23 

3.3 HIPOTEZE  .........................................................................................................................  24 

3.4 OPIS SPREMENLJIVK  .....................................................................................................  24 

3.5 RAZISKOVALNE METODE  ............................................................................................  25 

3.6 STATISTIČNE METODE OBDELAVE PODATKOV  ....................................................  25 

3.7 RAZISKOVALNI VZOREC  .............................................................................................  25 

3.8 POSTOPEK  ZBIRANJA  IN OBDELAVE PODATKOV  ...............................................  28 

3.8.1 ZAČETNO TESTIRANJE IN OBLIKOVANJE SKUPIN  .........................................  29 

3.8.2 INDIVIDUALNI NAČRT IN SPREMLJANJE NAPREDOVANJA  .........................  33 

3.8.3 INDIVIDUALIZIRAN IN DIFERENCIRAN POUK  .................................................  43 



Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

   

3.8.3.1 VZPODBUDNO UČNO OKOLJE  ........................................................................  43 

3.8.3.2 DIDAKTIČNA GRADIVA  ...................................................................................  45 

3.8.3.3 RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA  ..........................................  47 

3.8.3.4 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE  .................................................................  66 

3.8.3.5 OBLIKE IN METODE DELA  ...............................................................................  67 

3.9 KONČNO TESTIRANJE  ..................................................................................................  69 

3.10 PREDSTAVITEV IN ANALIZA REZULTATOV  ...........................................................  70 

3.10.1 FONOLOŠKO ZAVEDANJE  ....................................................................................  70 

3.10.2 POZNAVANJE ČRK IN PISANJE  ............................................................................  73 

3.10.3 BRANJE  ......................................................................................................................  81 

3.10.4 RAZVOJ OPISMENJEVALNIH SPOSOBNOSTI – SKUPNI REZULTATI  ...........  86 

3.10.5 RAZVOJ OPISMENJEVALNIH SPOSOBNOSTI GLEDE NA SPOL  ....................  89 

3.10.6 RAZVOJ OPISMENJEVALNIH SPOSOBNOSTI GLEDE NA IZOBRAZBO 

STARŠEV  ..............................................................................................................................  90 

3.11 PREVERJANJE HIPOTEZ  ................................................................................................  91 

4 ZAKLJUČEK  ........................................................................................................................  95 

VIRI IN LITERATURA  ....................................................................................................................  97 

PRILOGE  ...........................................................................................................................................  99 



Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

 

 



Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

1 

 

1 UVOD 

 »Če bi moral skrčiti vso pedagoško psihologijo na eno samo načelo, bi 

rekel: najvažnejši posamezen dejavnik, ki vpliva na učenje, je to, kar 

učenec že zna ... Ugotovi to in ga poučuj s tem v skladu.« 

David Ausubel 

Ko otroci začnejo obiskovati šolo, so polni pričakovanj, vsi želijo biti uspešni. Lotevajo se 

številnih novih dejavnosti, nekatere opravljajo z lahkoto, za druge se morajo zelo truditi. 

Veseli so, če je njihov trud opažen. Spomin na prve izkušnje s šolo bo otroke spremljal celo 

življenje. Občutljivost učitelja za njihove potrebe, prijetno vzdušje v skupini, ustrezne 

metode in ravno prav zahtevne naloge so ključni dejavniki za uspešno učenje.  

Ob vstopu v šolo je predznanje otrok zelo različno. Različne so tudi njihove trenutne 

zmožnosti, izkušnje, ki jih imajo z branjem in pisanjem, ter osebnostne lastnosti, ki vplivajo 

na učenje. Šele ko učitelj spozna posameznega otroka  in ugotovi, kakšno je njegovo 

predznanje, lahko poučuje tako, da zagotovi napredek slehernemu. 

V diplomskem delu želimo prikazati, kako naj poteka individualizirano in diferencirano 

opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. Prikazali bomo, kako ugotoviti, kakšno je 

predznanje otrok, kako sestaviti individualni načrt za vsakega učenca posebej in kako 

organizirati in izvajati prilagojeno začetno opismenjevanje, da bo slehernemu omogočen 

individualni napredek, ter katere so vsebine, ki naj jih učitelj ponudi učencem, ki že 

berejo/pišejo. Preverili bomo tudi, kakšna je uspešnost individualiziranega in diferenciranega 

pouka opismenjevanja v 1. razredu. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OPISMENJEVANJE 

2.1.1 KAJ JE OPISMENJEVANJE 

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2002) pomeni opismenjevati učiti oziroma 

poučevati pisati in brati, opismeniti pa naučiti brati in pisati. Pismen je človek, ki zna brati in 

pisati, saj je pismenost definirana kot znanje branja in pisanja. 

»Opismenjevanje v ožjem pomenu vključuje učenje branja in pisanja, v širšem pomenu pa 

razvijanje vseh tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne pismenosti pri 

učencu.« (Pečjak 2000: 43) 

Različni avtorji so, za potrebe mednarodne raziskave, pojem funkcionalna pismenost 

opredelili kot »... sposobnost razumevanja in tvorjenja pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva 

družba in/ali so pomembne za posameznika« (nav. po Pečjak 2009: 11).  

Razvoj katerih spretnosti in sposobnosti vodi do funkcionalne pismenosti? Gre za razvoj 

štirih temeljnih komunikacijskih sposobnosti – poslušanja, govorjenja, pisanja in branja. 

Govorimo o komunikacijskem modelu opismenjevanja, ki se uresničuje s celostnim 

vsebinskim in metodičnim pristopom. Zanj veljajo naslednja izhodišča: 

1. Opismenjevanje je naraven proces, ki se prične že v predšolski dobi. 

2. Opismenjevanje se uresničuje v življenjskih okoliščinah, ki so otroku blizu in v funkciji. 

3. Glede na razvijanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti opismenjevanje poteka 

celostno. 

4. Učitelj in učenec se zavedata prvotnosti govorjenega besedila in strukturnega 

razlikovanja med ustnim in pisnim sporazumevanjem. 

5. Učitelj zagotavlja in povezuje prosto in sistematično opismenjevanje. 

6. Učitelj spodbuja sposobnost tvorjenja besedil (govorjenja, pisanja) in zagotavlja 

individualizacijo. 

7. Upošteva se različno predznanje učencev – individualizacija pouka. 

8. Izbira besed je pravopisno kontrolirana, težje besede se uvajajo načrtno, pravopisna 

pravila pa le v rabi, implicitno, in le tista, ki so za začetno pisanje nujna. 
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9. Učenci umetnostna besedila predvsem poslušajo, tehniko branja in razvijanje 

razumevanja pa urijo ob neumetnostnih besedilih. (Golli idr. 1996: 10, 11) 

V literaturi zasledimo tudi pojem začetno opismenjevanje. Zanj je najpomembnejša 

sposobnost dekodiranja. Pri branju to pomeni pretvarjanje črke v glas, pri pisanju pa 

pretvarjanje glasu v črko. Na sposobnost dekodiranja vplivata procesa vidnega in slušnega 

zaznavanja (Pečjak 2000: 43). 

»Začetno opismenjevanje je faza procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti, ki se 

neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, nadaljuje formalno, načrtno in sistematično z 

všolanjem in zaključi z doseganjem minimalnih standardov /../.« (Golli idr.1996: 9) 

S. Pečjak (2009) opredeljuje pojem opismenjevanja kot nepretrgan proces, ki se začenja že 

pred formalnim začetkom šolanja in traja do končnega cilja, funkcionalne pismenosti 

človeka. 

2.1.2 KDAJ ZAČETI OPISMENJEVATI 

Otrok se z različnimi bralnimi in pisnimi vzorci srečuje doma in v okolju že v predšolskem 

obdobju. Ko se sreča s formalnim procesom opismenjevanja, v razvoju pismenosti ni na točki 

nič. Do neke mere je že pripravljen na branje in pisanje. Pripravljenost zajema razvitost 

nekaterih splošnih in specifičnih sposobnosti, ki so potrebne za uspešen pričetek usvajanja 

branja in pisanja (Pečjak 2009: 11). 

N. Zrimšek (2003) navaja naslednje  sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne za uspešen 

pričetek usvajanja branja in pisanja:  

 sposobnost vidnega razločevanja, 

 zavedanje pojmov beseda, zlog, črka, zavedanje dolžine besed, števila besed,  

 sposobnost slušnega razločevanja in razčlenjevanja (zlogovanje, glaskovanje), 

 razvitost orientacije na telesu, v prostoru in na listu, 

 pravilnost in sproščenost drže telesa in pisala, 

 otrokova govorna razvitost, 

 sposobnost dojemanja narave pisanja, 

 čustvena in socialna zrelost, interes itd. 
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V obdobju porajajoče se pismenosti otrok dejavno gradi svoje znanje, preizkuša lastne 

hipoteze in samostojno oblikuje pravila. Jasno je torej, da v šolo ne prihaja kot nepopisan list 

papirja. Vsakršno znanje pismenosti ob prihodu v šolo moramo uporabiti otroku v prid. Zelo 

pomembno je, da izkušenj in zgrajenega znanja ne spregledamo. Otrok verjame, da je njegov 

aktivni način učenja koristen, ter nadaljuje reševanje problemov in je ob tem samozavesten 

(Potočnik 2008: 46). 

Psihološka spoznanja o neprekinjenem razvoju pismenosti od zgodnje predšolske dobe naprej 

odločilno vplivajo na značilnosti nadaljnjega opismenjevanja. D. Golli (Golli idr. 1996: 27–

30) opozarja na velike razlike v bralnih in pisalnih izkušnjah otrok ob vstopu v šolo. Na to 

mora šola odgovoriti z individualizacijo pouka in z zagotovilom staršem, da bo tudi otrok 

brez predznanja napredoval. Zato je v sistematičnem opismenjevanju nujna kombinacija 

različnih metod: kombinacija analize in sinteze, elementi globalnega branja, uporaba 

slikovno-črkovne stavnice za pisanje, upoštevanje otrokovega prostega pisanja itd. Sodobno 

opismenjevanje je dinamično in prilagodljivo za individualne razlike učencev. 

Začetek opismenjevanja torej ni hkraten za vse učence. N. Potočnik v svojem prispevku 

(Potočnik 2008) opisuje pot k individualnemu načrtu opismenjevanja za učenca. V začetku 

šolskega leta mora učitelj ugotoviti, kako dobro je pri otroku razvita porajajoča se pismenost. 

Opravi preizkus glasovnega zavedanja, preveri otrokovo grafomotoriko, orientacijo in vidno 

zaznavanje. Na podlagi trenutnega stanja obvladovanja veščin določimo etapne cilje, ki jih 

bomo lahko preverjali. Otrokom s slabše razvitimi predopismenjevalnimi sposobnostmi 

nudimo dejavnosti za njihov razvoj. Otroke, ki imajo razvite predopismenjevalne 

sposobnosti, začnemo opismenjevati, torej učiti brati in pisati. Otrokom, ki ob vstopu v šolo 

že berejo in pišejo ter imajo predopismenjevalne sposobnosti skoraj popolnoma razvite, v 

individualnem načrtu predvidimo različne bralne in pisalne naloge. 

2.1.3 KOMUNIKACIJSKI MODEL OPISMENJAVANJA 

Komunikacijski model opismenjevanja ima tri temeljne značilnosti, po katerih se loči od 

ostalih modelov: je celosten, vodi k funkcionalni pismenosti in poudarja aktivno vlogo 

učenca v procesu opismenjevanja (Pečjak 1999a: 79). 
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Je celosten  

Celostnost tega pouka se kaže v treh vidikih.  

Prvič, pri aktivnostih opismenjevanja izhaja iz vsakodnevnega življenja otroka, torej iz 

njegove obstoječe kognitivne sheme (izkušenj in predznanja) ter jo upošteva pri pouku. 

Drugič, vse sporazumevalne sposobnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) povezuje 

med seboj v enoten, uravnotežen sistem. Posamezne sporazumevalne sposobnosti imajo 

določene skupne elemente (npr. poslušanje in govorjenje imata skupno sposobnost slušnega 

razločevanja; branje in pisanje pa sposobnost vidnega razločevanja). 

Tretjič, v celoto povezuje umetnostna in neumetnostna besedila, pri čemer poteka proces 

opismenjevanja v ožjem pomenu besede (tj. učenje tehnike branja in pisanja) na 

neumetnostnih besedilih (prav tam). 

Vodi k funkcionalni pismenosti  

Povezanost sporazumevalnih sposobnosti s funkcionalno pismenostjo sta prikazala Duffy in 

Roehlerjeva (nav. po Pečjak 1993) v modelu, ki izhaja iz vloge, ki jo ima človek/učenec v 

sporazumevalnem procesu. Sporazumevalne dejavnosti so receptivne (poslušanje in branje) 

in produktivne (govorjenje in pisanje). Pri receptivnih je primarna funkcija učenca 

recepcija/sprejemanje sporočil. Dražljaj prihaja od zunaj, iz zunanjega vira, ki oddaja 

sporočilo po slušni (pri poslušanju) ali po vidni poti (pri branju). Učenec/receptor sprejme to 

sporočilo. Cilj receptivnih dejavnosti je torej sprejemanje jezika oz. razumevanje sporočil, ki 

jih učenec dobiva po slušnem ali/in vidnem kanalu. Pri produktivnih dejavnostih pa izhaja 

dražljaj iz človeka in ga posreduje naprej v govorni (pri govorjenju) ali/in v pisni obliki (pri 

pisanju). Cilj, h kateremu stremimo, je oblikovanje razumljivih besedil. Kadar je učenec 

sposoben razumeti poslušana/brana umetnostna in neumetnostna besedila in sam tvoriti 

razumljiva besedila, v govorni ali pisni obliki, lahko rečemo, da je funkcionalno pismen.  

Na poti k funkcionalni pismenosti lahko govorimo o dveh, jasno ločenih fazah:  

– Faza opismenjevanja v ožjem pomenu besede vključuje razvijanje predbralnih in 

predpisalnih sposobnosti, usvajanje tehnike branja in urjenje/avtomatizacijo bralne 

tehnike. Celotno prvo triletje je namenjeno razvijanju in avtomatizaciji bralne tehnike 
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ali drugače rečeno: izdelavi orodja, ki ga bo učenec potreboval ves čas nadaljnjega 

izobraževanja. 

– Faza opismenjevanja v širšem pomenu pa nastopi, ko mora učenec bralno spretnost 

uporabiti v funkciji učenja, torej pridobivanja novega znanja. Ta faza se začne v 2. 

Triletju in traja do konca šolanja (prav tam). 

Poudarja aktivno vlogo učenca v učnem procesu  

Sodoben pouk opismenjevanja na novo definira tudi vlogi učitelja in učenca. Namesto 

pomena učiteljeve kontrole v procesu opismenjevanja stopa vse bolj v ospredje vloga učenca, 

ki sam usmerja proces učenja. Učitelj je v komunikacijskem modelu opismenjevanja 

predvsem usmerjevalec, ki postopoma vodi učenca k razumevanju učnih vsebin. Skladno s 

spremenjenim pojmovanjem učenja in znanja je prišlo tudi do spremembe paradigme 

poučevanja od transmisijskega h kognitivno-konstruktivističnemu pristopu. Učitelj nima več 

vloge le enostavnega posrednika pri prenašanju znanja med učnim gradivom in učenci, pač 

pa vlogo tistega, ki pomaga učencu priti do znanja, ki ga sam konstruira skladno z obstoječim 

predznanjem (prav tam). 

2.1.4 TEMELJNE SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI 

Z vidika vloge človeka v sporazumevalnem procesu delimo sporazumevalne dejavnosti na 

receptivne in produktivne. Receptivni dejavnosti sta poslušanje in branje, produktivni pa 

govorjenje in pisanje (Pečjak 2009: 12). 

Poslušanje 

Poslušanje je prva sporazumevalna dejavnost, ki se pojavi pri otroku in s poslušanjem se ta 

tudi nauči svojega jezika. Zlasti v prvih letih šolanja je poslušanje pomemben način 

pridobivanja znanja. Poznamo več vrst poslušanja: priložnostno, doživljajsko, terapevtsko, 

razločevalno poslušanje in poslušanje z razumevanjem (Plut Pregelj 1990: 28). V osnovni 

šoli bi morali razvijati učenčevo poslušanje na naslednjih področjih: 

– Sposobnost razločujočega in razčlenjujočega poslušanja 

Ta sposobnost predstavlja temelj vsem drugim vrstam poslušanja in ima odločilno 

vlogo pri procesu opismenjevanja. Gre za razločevanje glasov v dvojicah, v nizu; 

razločevanje prvega, zadnjega in ostalih glasov v besedi; razločevanje glasu v parih 
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besed. Sem sodi tudi sposobnost slušnega razčlenjevanja, to je členitve besed na 

zloge in glasove. 

– Razumevanje govorjenih besedil 

Učenec v šoli sprejema mnogo vsebin s poslušanjem. Razumevanje vsebine besedil 

pokaže s tem, da sledi navodilom, ugotavlja zaporedja v slišanem besedilu, ugotavlja 

vodilne misli v slišanem besedilu in si zapomni podatke iz poslušanega besedila. 

– Navajanje učencev na osnovna pravila uspešnega sporazumevanja 

Preden pričnemo z učenci uriti posamezne spretnosti poslušanja, je potrebno 

vzpostaviti navado poslušanja. Učenci morajo spoznati, da obstaja čas za govorjenje 

in čas za poslušanje. Spoznati morajo, kakšno je vedenje, ki vodi k učinkovitemu 

poslušanju: ob dogovorjenem znaku se naslonijo na naslon stola, gledajo učitelja v 

oči in poslušajo – ne govorijo. Navado takšnega poslušanja vzpostavljamo z 

velikokratnim ponavljanjem in opisovanjem tega vedenja (Pečjak 2009: 23, 24).      

Govorjenje  

Govor ima zelo pomembno vlogo v razvoju človeka. S pomočjo govora se človek oblikuje 

kot posameznik. Govor služi tudi kot sredstvo za sporazumevanje s svetom (Pečjak 2009: 

97). 

Pri šestih letih ima otrok ob dobrih intelektualnih dispozicijah v optimalnih razmerah v 

družini in v vrtcu že razmeroma tekoč govor. Lahko izraža časovne odnose, skladnja je 

ustrezna, tvori lahko povedi s 5 do 6 besedami, razume lahko od 2500 do 3000 besed. Sledi 

lahko navodilom, ki vsebujejejo 3 do 4 aktivnosti, razume pomen besed: če, zato (pogoj, 

sklep). Zgradbo vprašalnih povedi obvladuje postopno, najprej uporablja vprašalnice: kaj, 

kje, kdo; pozneje zakaj, kako, kdaj; nazadnje sledijo vprašalnice kateri, čigav. Postopno se 

oblikujejo tudi nikalne povedi, uporaba zloženih povedi pa je odvisna od obvladovanja 

razmerij med stavki, ki jih izražamo z vezniki. Najprej obvladajo razmerje, ki ga izraža 

veznik in. Več težav imajo z besedami, ki se glede na govorni položaj govorca spreminjajo 

npr. zaimkov jaz, moj, tvoj, ti, ta, tisti ter z besedami, ki označujejo pojem prostora, velikosti 

in sorodstvenih odnosov (Golli idr. 1996: 41). 
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Govorni razvoj otroka je v veliki meri odvisen od kulturnega okolja in od tega, ali je 

spodbujen k izražanju. Družbene razlike, tujejezično domače okolje in kulturna zaostalost 

poglabljajo razlike v govornem razvoju otrok  (prav tam). 

Cilji pouka govornega sporazumevanja pri začetnem opismenjevanju so: 

– učenci tvorijo razumljiva, ustrezna in pravilna krajša govorna besedila, 

– obvladajo različne načine izrekanja pogostejših govornih dejanj v različnih govornih 

vlogah, 

– obvladajo poimenovanja za prvine stvarnosti, njihove lastnosti, čas, prostor in 

njihova medsebojna razmerja, 

– skladno s pravili poslušalsko-govornega sporazumevanja si prizadevajo upoštevati 

okoliščine, naslovnika in načelo vljudnosti, 

– pri govorjenju si prizadevajo za pravilno rabo slovničnih oblik ter pravilen izgovor, 

– razvijajo globalno zgradbo govorjenega besedila, 

– kot govorci sodelujejo v neposrednem in telefonskem pogovoru, predstavljajo in 

opisujejo osebe, živali, predmete, pripovedujejo o dogodkih, izrekajo prošnjo, vabilo, 

zahvalo, pozdrav, čestitko, opravičilo itd. 

Pri izboljševanju govornih besedil učencem pomagamo z vzorom in z usmerjevalnimi 

vprašanji (prav tam: 42–43).   

Branje 

Že od začetka opismenjevanja hočemo doseči razumevanje prebranega. Poznavanje 

značilnosti in razvoja branja nam pomagata, da razumemo pot posameznika do tekočega 

branja z razumevanjem (Golli idr. 1996: 51). 

Do bralne pismenosti vodijo tri hierarhično organizirane stopnje. Prva stopnja je 

avtomatizirana bralna tehnika, sledi ji stopnja branja z razumevanjem, najvišja pa je stopnja 

fleksibilnega branja. S. Pečjak (2009) navaja, da kljub hierarhični organiziranosti stopenj, 

lahko relativno sočasno razvijamo vse tri sposobnosti. Učenec usvaja bralno tehniko ob 

hkratnem razumevanju prebranega in z različnim bralnim gradivom. 
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Faze, ki si sledijo pri usvajanju bralne tehnike po modelu Ute Frith: 

1. stopnja: logografska ali slikovna stopnja 

Otrok prepoznava besede glede na grafične poteze. Skupino črk prepozna kot 

sliko, celoto. Gre za prepoznavanje besed iz vsakdanjega življenja. To se imenuje 

logografska strategija – celotna beseda predstavlja znak za izgovorjeno besedo. 

2. stopnja: alfabetska ali abecedna stopnja 

Otrok razume in vzpostavi zvezo med črko in glasom, kar mu omogoča branje z 

dekodiranjem. Vsaki črki določi pripadajoči glas. Črkovna strategija vključuje tri 

procese:  

– analiziranje besed na njihove sestavne dele (črke in glasove); 

– odkrivanje in oblikovanje pravil za ugotavljanje tega, kako se črke ujemajo 

z glasovi (asociativna zveza črka – glas); 

– spajanje glasov v besedo. 

Z urjenjem lahko otrok črkovno strategijo izboljša in začne hitreje 

(avtomatizirano) dekodirati posamezne črke in s tem hitreje brati. S tem pa pride 

na višjo in učinkovitejšo stopnjo branja. 

3. stopnja: ortografska ali pravopisna stopnja 

V tej fazi otrok besede ne razstavlja več na njene elemente – črke, pač pa hkrati 

zazna dele besed ali celotno zapisano besedo. Gre torej za kombinacijo 

logografske strategije in glasovnega razčlenjevanja. Hitro in brez težav lahko bere 

cele besede, ko pa pride do težje besede, uporabi strategijo razčlenitve besede na 

glasove (Pečjak 2009: 123–125). 

Na razvoj branja imajo velik vpliv kognitivni, čustveni in motivacijski dejavniki in med 

otroki nastajajo velike razlike. Zato  je nujna individualizacija bralnega pouka v spodbudnem 

učnem okolju (prav tam). 

Pisanje  

Pisanje je kompleksnejša dejavnost od govorjenja, kar pomeni, da učenec potrebuje za zapis 

misli več časa. Pisanje je produktivna sporazumevalna dejavnost, pri kateri prejemnik ni 
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prisoten. To je pomembno dejstvo za razumevanje pisanja pri mlajših otrocih, ker ti nimajo 

izkušenj, kako oblikovati besedilo, če naslovnik ni prisoten (Pečjak 2009: 14). 

Pri pisanju mora otrok glasovnemu znaku dati dogovorjeno vidno podobo. Glasovni znak 

mora zapisati v grafični obliki. Pisanje pa ni le preoblikovanje ene simbolne oblike v drugo, 

temveč gre tudi za procese ustvarjalnosti, črkovanja, poznavanja in upoštevanja slovničnih 

pravil, možnosti izbiranja ustreznih besed itd. Za uspešen pričetek opismenjevanja je 

pomembno ozaveščati otroke tudi o tem, kaj pisanje sploh je in čemu služi – metakognicija 

pisanja (prav tam: 156). 

Večina psiholoških študij skuša razvoj otrokovega pisanja razložiti s pomočjo kognitivne 

psihologije. Kognitivista A. Ferreiro in A. Teberosky (nav. po Pečjak 2009: 157) pravita, da 

gre otrok v svojem razvoju pismenosti skozi pet stopenj. 

1. Za prvo stopnjo je značilno, da otroci počasi razločujejo med risbo in zapisom. 

Spoznajo, da je vrsta simbolov poljudna, da črke nimajo zveze z obliko predmeta, ki 

ga zapisujejo in da so črke urejene na linearni način. Velikost pisave povezujejo z 

velikostjo predmeta (beseda konj mora biti daljša kot beseda muha, ker je konj pač 

večji od muhe). Verige garfičnih znakov še ne analizirajo. 

2. Na drugi stopnji se pojavi zavedanje, da obstajajo za različne predmete različne 

pisane oblike. Uporabljati začnejo konvencionalne znake pisnega jezika, tako da 

pišejo verige črk, številk in jih »berejo« kot zgodbe.  

3. To je stopnja glasovne hipoteze: vsaka črka otroku predstavlja besedo ali zlog. S 

črkami poimenuje predmete, živali, osebe. Otroci začnejo analizirati celotno besedo 

na njene sestavne dele in iskati skladnosti med glasom in črko. Postopno usvojijo 

vedenje, da ima vsak glas svojo črko in tako pridejo do abecednega principa pisanja. 

4. Otroci ob pomoči odraslega izgradijo notranjo strukturo znanja/vedenja o odnosih 

črka – glas. Odkrivati začnejo sistem pravilnega zapisovanja in razumevati notranjo 

naravo abecednega sistema pisanja. 

Hitrost napredovanja s stopnje na stopnjo je individualna, razlike med posameznimi 

stopnjami pa so marsikdaj nejasne. Opisanih stopenj v razvoju otrok ne dosega le sam od 

sebe z zorenjem, pač pa predvsem v okviru pouka pisanja (Pečjak 2009: 157–158). 
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D. Golli idr. (1996) dajejo velik poudarek spontanemu razvoju pismenosti. Upoštevanje 

otrokovega prostega pisanja predstavlja po njenem mnenju najboljšo obliko individualizacije 

pri začetnem opismenjevanju. Poudarja pomembnost kombinacije prostega pisanja in 

sistematičnega postopka opismenjevanja. 

Za pisanje je potrebna tudi  gibalna sposobnost otroka, pomembna je drža telesa in drža 

pisala, spoznati in izuriti mora poteze posameznih črk, zavedati se mora, da pišemo od leve 

proti desni in od zgoraj navzdol, torej mora imeti razvito sposobnost orientacije (Zrimšek 

2003: 20). 

2.2 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO 

V šolskem letu 2011/12 je bil v osnovno šolo vpeljan posodobljeni učni načrt za slovenščino 

(Učni načrt 2011).  

2.2.1 OPREDELITEV PREDMETA  SLOVENŠČINA 

»Slovenščina kot materni/prvi jezik za večino učencev in kot drugi jezik/jezik okolja za 

pripadnike manjšin je ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. Učenci se pri 

njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje, razvijajo zavest o 

pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot državnem in uradnem jeziku, o 

njenem položaju v Evropski uniji in njeni izrazni razvitosti na vseh področjih javnega in 

zasebnega življenja.« (Učni načrt 2011: 4) 

»Cilji predmeta se uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom v sklopu štirih 

sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, branja, govorjenja in pisanja. Namen jezikovnega 

pouka je razviti sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku, to je praktično in 

ustvarjalno obvladovanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti pa tudi jezikovnosistemskih 

temeljev. Pri književnem pouku se učenci srečujejo z umetnostnimi/književnimi besedili ter 

tudi ob njih poleg sporazumevalne zmožnosti razvijajo doživljajsko, domišljijskoustvarjalno, 

vrednotenjsko in intelektualno zmožnost. Z zaznavanjem kulturnih, etičnih, duhovnih in 

drugih razsežnosti, ki jih premore besedna umetnost kot eden najuniverzalnejših 

civilizacijskih dosežkov, ki je za obstoj slovenstva še posebno pomemben, se utrjujejo 

kulturna, domovinska in državljanska vzgoja ter medkulturna širša socialna zmožnost.« (prav 

tam) 
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»Takšen smisel in namen predmeta se ob udejanjanju ciljev pouka slovenščine na vseh 

stopnjah šolanja prilagajata spoznavni zmožnosti oziroma razvojni stopnji učencev. V vseh 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih se predmet s cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev tesno 

povezuje z drugimi predmeti – to velja tudi za t. i. začetno opismenjevanje, ki traja celotno 

prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (in sicer v 1. in 2. razredu kot sistematično usvajajnje 

tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa kot njeno utrjevanje in izboljševanje); učenci v tem 

obdobju poleg vstopanja v svet branja in pisanja opravljajo tudi druge dejavnosti, na primer 

sodelujejo v pogovorih, kritično sprejemajo oziroma interpretirajo govorjena in zapisana 

besedila, se (po)ustvarjalno odzivajo nanje, govorno nastopajo, pišejo krajša besedila ter 

sistematično razvijajo svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, pravopisno, slogovno, 

metajezikovno zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja.« (prav tam) 

2.2.2 SPLOŠNI CILJI PREDMETA SLOVENŠČINA 

V učnem načrtu (Učni načrt 2011: 6, 7) so navedeni naslednji splošni cilji: 

 Predmet slovenščina omogoča oblikovanje osebne, narodne in državljanske identitete ter 

razvijanje ključnih zmožnosti vseživljenskega učenja. 

 Učenci si oblikujejo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika ter 

se zavedajo pomembne vloge materinščine in slovenščine v svojem osebnem in 

družbenem življenju. Tako si oblikujejo jezikovno, narodno in državljansko zavest. 

 Učenci razvijajo zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja besedil raznih vrst 

(neumetnostna besedila, umetnostna/književna besedila, pogovarjanje, dopisovanje, 

govorno nastopanje, pisanje), motivirani so za vse štiri sporazumevalne dejavnosti ter pri 

tem varno uporabljajo digitalno tehnologijo. 

 Učenci ohranjajo in razvijajo pozitivni odnos do branja neumetnostnih in umetnostnih 

besedil. 

 Učenci razvijajo sestavine sporazumevalne zmožnosti, torej stvarno znanje, jezikovno 

zmožnost, slogovno zmožnost, zmožnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovno 

zmožnost. 

 Učenci ob sprejemanju umetnostnih/književnih besedil pridobivajo književno znanje.  
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2.2.3 OPERATIVNI CILJI ZA PODROČJE RAZVIJANJA ZMOŽNOSTI BRANJA 

IN PISANJA V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 

V učnem načrtu so v sklopu Individualizirano, postopno in sistematično razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja besedil navedeni naslednji operativni cilji: 

INDIVIDUALIZIRANO, POSTOPNO IN SISTEMATIČNO 

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA BESEDIL 

Učenci: 

 sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti: 

– vidno razločevanje, 

– slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

– orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, pravilno držo telesa in pisala ipd.; 

 sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja: 

– pišejo besede in preproste enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi 

črkami, 

– glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila, napisana s 

tiskanimi črkami, 

– pišejo besede in preproste enostavčne povedi s pisanimi črkami, 

– glasno berejo besede, enostavčne povedi in kratka preprosta besedila, napisana s 

pisanimi črkami; 

 sistematično razvijajo branje z razumevanjem in pisanjem preprostih besedil: 

– šepetajoče oziroma tiho berejo svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni in 

recepcijski zmožnosti ustrezna besedila določene vrste, 

– ustno določajo okoliščine nastanka besedila in sporočevalčevega namena, 

– ustno povzemajo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost, 

– ustno obnavljajo besedila, 

– ustno vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost idr. Besedila in utemeljujejo 

svoje mnenje, 

– ustno izražajo svoja občutja med branjem, 

– razvijajo pozitiven odnos do branja, 

– ustno vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali, 

– za vajo pišejo vezana besedila (npr. narek, prepis, nadaljevanje prebranega 

besedila), 

– pišejo polvezana besedila (npr. pripoved ob neurejenem nizu slik, besedilo 

določene vrste ob prebranem zgledu), 

– ustno izražajo svoja občutja med pisanjem, 

– ustno vrednotijo svoje in tuje besedilo, predlagajo popravke/izboljšave in 

utemeljujejo svoje mnenje, 

– ustno vrednotijo svojo pisno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali. 

(Učni načrt 2011: 9, 10) 



Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

14 

 

2.2.4 O INDIVIDUALIZACIJI IN DIFERENCIACIJI V UČNEM NAČRTU 

O doseganju operativnih ciljev na področju razvijanja zmožnosti branja in pisanja v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju učni načrt še navaja: 

»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.« 

(Učni načrt 2011: 9) 

»Učencem glede na zmožnosti in druge posebnosti prilagajamo pouk slovenščine tako v 

fazah načrtovanja, organizacije in izvedbe kot pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Izvaja se 

kot notranja, fleksibilna ali delna zunanja diferenciacija v obstoječih izvedbenih oblikah. Pri 

tem smo še posebej pozorni na specifične skupine in posameznike.« (prav tam: 107) 

2.3 INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA  

Kako najbolj učinkovito poučevati učence in pri tem upoštevati njihove individualne 

posebnosti? 

Poučevanje ni samo posredovanje vsebin, ampak zagotavljanje, da si bodo učenci ob njih 

oblikovali zanje smiselno in razumljivo znanje. Eden od temeljnih načinov delovanja je 

individualizacija, s katero učitelj uravnava učni proces in pouk.  Mnogo bolj pomembno za 

učne rezultate je, kaj se dogaja v razredu, kot pa grupiranje učencev po sposobnostih ali 

učnih dosežkih. Eden temeljnih namenov osnovne šole je v razvijanju zdravih osebnosti (Plut 

Pregelj 1999: 34). 

Individualizacija in diferenciacija se navadno pojavljata združeni in med njima ni izrazite 

meje, vendar ju ne moremo istovetiti.  

F. Strmčnik opredeljuje diferenciacijo kot pretežno organizacijski ukrep, s katerim šola čim 

bolj demokratično in humano usmerja učence po določenih učnih ali drugih razlikah v 

občasne ali stalne, homogene ali heterogene učne skupine, da bi jim pouk in učenje bolje 
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prilagodila. Gre za bistveno spreminjanje posameznih učnih dejavnikov, za ločevanje 

(Strmčnik 1993: 8). 

Individualizacija pa pomeni, da tisto, kar je skupno in namenjeno vsem učencem,  

prilagajamo posamezniku. Spusti se do učnih in drugih posebnosti vsakega učenca, medtem 

ko diferenciacija zmore le grobo prilagoditev povprečju neke skupine. Individualizacija, kot 

pedagoško načelo, zahteva od učitelja, poleg prilagoditev tudi to, da razlike med učenci 

odkriva, spoštuje in razvija (prav tam: 9, 10). 

O slabostih diferenciranega in prednostih individualiziranega dela piše L. Plut Pregelj (1999). 

Navaja tuje raziskave, ki potrjujejo, da diferenciacija ne pomaga učencem premagovati 

razlik, temveč jih povečuje. Manj uspešni učenci v homogenih skupinah dosegajo slabše učne 

rezultate kot podobni učenci v mešanih skupinah, toda istočasno  zmožnejši učenci v 

homogenih skupinah ne dosegajo nič boljših rezultatov kot njim podobni vrstniki v mešanih 

skupinah. Učenci naj bi ostali čim dlje v sposobnostno in storilnostno mešanih razredih in se 

z njimi tudi identificirali. V razredu naj bi se oblikovale skupine le za specifično spretnost ali 

nalogo ter naj ne bi bile dolgotrajne. Do vseh učencev moramo imeti visoke zahteve in visoka 

pričakovanja, zahtevati moramo to, kar največ zmorejo. To je uresničljivo s poučevanjem na 

tak način, da pri učencih angažiramo njihove različne sposobnosti in vrste inteligentnosti. 

Individualizacijo potrebujemo zato, ker je učenje vedno individualni proces, pogosto v neki 

socialni skupini (Plut Pregelj 1999: 36, 37, 46). 

2.3.1 KAJ DIFERENCIRAMO 

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

Vsebina 

Vsebino diferenciramo z osredotočanjem na najpomembnejše, bistvene koncepte, postopke in 

spretnosti ali z večanjem vsestranskosti in večplastnosti učenja. Nekateri učenci potrebujejo 

več razlage in urjenja, drugi manj. Za učence, ki že obvladajo snov ali jo hitro usvojijo, lahko 

izpustimo vsebino ali podamo bolj strnjeno razlago. Vsebino prilagodimo tako, da: 

– preverimo predznanje o učni snovi in obvladovanje spretnosti, nato pa uskladimo 

pripravljenost posameznega učenca s primernimi dejavnostmi; 

– omogočimo učencem izbiro med temami, ki jih želijo globlje raziskati; 
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– pripravimo učencem osnovne in naprednejše vire, ustrezne njihovi trenutni ravni 

znanja; 

– na osnovi teme iz učnega načrta izberemo različna gradiva, nekaj ključnih in 

temeljnih ter nekaj miselno zahtevnejših ali bolj poglobljenih. Posebna vsebinska 

gradiva dodelimo posameznim učencem glede na njihovo trenutno raven znanja o 

obravnavani snovi. 

Proces 

Proces pomeni, kako učimo. Upoštevamo različne učne sloge in potrebe učencev (npr. 

razdelimo jih v skupine vizualnih, slušnih in kinestetičnih učencev), spodbujamo h 

kritičnemu in ustvarjalnemu razmišljanju. Ob isti vsebini jim omogočimo različne načine 

učenja – glede na procesiranje podatkov. 

Izdelek 

Izdelek je končni rezultat učenja (predmet, govorni nastop, dramatizacija, spis idr.) Izdelki 

kažejo na to, kaj so učenci razumeli in kako so znanje uporabili. Pokažejo uporabo naučenega 

in lahko razkrijejo morebitno drugačno razmišljanje ter nove zamisli.  

Izdelki so diferencirani takrat, ko že ob načrtovanju učne enote upoštevamo več oblik za 

predstavitev znanja in pripravimo različne projekte, med katerimi bodo učenci lahko izbirali. 

Učencem dovolimo, da na edinstven način pokažejo, kaj so se naučili (Heacox 2009: 9). 

2.3.2 FLEKSIBILNE UČNE SKUPINE 

Fleksibilno sestavljanje učnih skupin je jedro diferenciacije pouka in je ključna strategija 

vodenja diferenciranega pouka. Namenjeno je zagotavljanju boljše povezanosti med učenci 

in njihovimi individualnimi učnimi potrebami. Omogoča nam, da individualiziramo učne 

dejavnosti skladno s potrebami učencev, v učnem procesu pa nam zagotovi dovolj časa, da 

določenim učencem ali skupinam nudimo ponovno razlago in utrjevanja, drugim pa 

razširjene dodatne naloge. Prilagodljivost pri oblikovanju skupin prepreči, da bi se podrla 

zavest o pripadnosti razredni skupnosti. Učenci se počutijo vključeni, sprejeti in 

samozavestni. 
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Fleksibilnih učnih vsebin ne uporabljamo vsak dan, temveč po potrebi. To tudi niso stalne 

skupine, temveč jih oblikujemo vedno znova glede na trenutne potrebe in okoliščine. Prav 

tako se spreminjata velikost skupin in čas za izvedbo dejavnosti (prav tam: 71). 

2.3.3 ORGANIZACIJA INDIVIDUALIZIRANEGA IN DIFERENCIRANEGA 

POUKA 

Pri organizaciji individualiziranega in diferenciranega pouka moramo premisliti o naslednjih 

stvareh: 

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

(kotički oz. centri dejavnosti za poslušanje, neodvisno pisanje, neodvisno branje)? 

– Katere dejavnosti, ki bodo spodbujale porajajočo se pismenost, naj še vključim 

(skupno branje, elemente skupnega globalnega pisanja)? 

– Kako naj uvedemo notranjo diferenciacijo, da bomo del pouka izvajali skupaj, del pa 

v manjših skupinah, v katere se bodo učenci razvrščali po svojih zmožnostih, interesih 

in glede na tedensko/dnevno zadolžitev? 

– Ali imamo dovolj gradiva za učence z različnim predznanjem – različnih knjig, IKT 

pripomočkov, slikovno gradivo in drugo (povezava s knjižnico, drugimi 

učiteljicami)? 

– Sodelovanje v timu bo zagotovo uspešnejše in nas bo pri delu tudi razbremenilo 

(Potočnik 2008: 47). 

Poleg tega razmislimo še o vodenju učencev pri delu: 

– Kam gre kdo?  

Na kakšen način bomo razporedili učence oz. jim dodelili prilagojene naloge. 

– Kako uredimo stvari?  

Kam damo gradiva in pripomočke, kje je razdeljevalno središče, kam učenci odložijo 

nedokončane/dokončane izdelke, ali potrebujemo oglasno desko, preglednice za 

evidenco opravljenih nalog, kdo deli gradiva, kje v učilnici imamo najboljši pregled 

nad delom vseh skupin itd. 

– Kako posredujemo navodila?  

Lahko jih posredujemo ustno ali pisno, vsem hkrati ali vodjem skupin. 

– Kako spremljamo delo? 

Z opazovanjem, s kontrolnimi listi, z opombami v beležnici, v času »uradnih ur«, s 

pregledom izdelkov (Heacox 2009: 103, 104). 
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2.4 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI ŠESTLETNIH OTROK 

Ob vstopu v devetletno osnovno šolo so otroci stari od pet let in osem mesecev pa do šest let 

in osem mesecev. Razlika v starosti med otroki istega razreda je lahko tudi do enega leta, to 

pa predstavlja velike razvojne razlike. 

Za vstop v šolo morajo otroci doseči neko stopnjo šolske zrelosti, da bodo lahko sledili 

zahtevam učnega načrta ter se uspešno vključili v novo socialno okolje. Gre za področja 

telesnega, čustvenega in miselnega razvoja. Razvoj na posameznem področju deluje na 

razvoj ostalih področij, povezan pa je tudi s socialnimi dejavniki. Telesno zrelost otroka 

ugotovi šolski zdravnik, čustveno zrelost šolska psihologinja iz pogovora z otrokom in starši, 

miselni razvoj pa ugotovimo s testi šolske zrelosti. 

2.4.1 BIOSOCIALNI RAZVOJ 

Možgani se razvijajo hitreje kot katerikoli drugi del telesa. Že pri petletnem otroku dosežejo 

devetdeset odstotkov teže odraslih možganov. Hitra rast možganov omogoča povečano 

koordinacijo ter kontrolo nad telesom in širjenje kognitivnih sposobnosti (Pergar Kuščer 

2004: 30). 

Gibanje je vedno bolj spretno in usklajeno. Rezultat je vidno izboljšanje različnih motoričnih 

spretnosti. Fina motorika oziroma aktivnosti, ki zahtevajo majhne telesne premike, zahtevajo 

mišično kontrolo, potrpežljivost in natančno presojo. Otroci imajo še kratke debelušne prste, 

zato naj bi bile igre za spodbujanje finomotoričnih spretnosti dobra priprava na formalno 

učenje pisanja  (prav tam: 31, 32). 

2.4.2 KOGNITIVNI RAZVOJ 

Eno najbolj izdelanih in uveljavljenih teorij kognitivnega razvoja je izdelal švicarski biolog 

in psiholog Jean Piaget. 

Piaget zagovarja diskontinuiteto v razvoju, saj pravi, da razvoj mišljenja poteka v stadijih. Za 

vsak stadij so značilne specifične strukture naše zavesti, ki se kažejo v specifičnih oblikah 

intelektualne aktivnosti in vedenja. To pomeni, da otroci približno enake starosti, ki so v 

istem stadiju razvoja, dajejo ob reševanju nekega problema podobne odgovore. Piaget je bil 

zlasti pozoren na tipične nepravilne odgovore, iz katerih je sklepal, kako otroci razmišljajo. 

Bolj ga je zanimala pot usvajanja znanja in način razmišljanja kot vsebina. Stadiji se med 
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seboj kvalitativno razlikujejo, vendar med njimi ni stroge meje, ker se v vsakem stadiju 

ohranjajo nekateri vzorci iz prejšnjega stadija (Horvat, Magajna 1987: 77, 78). 

Prehod na nov stadij poteka postopno, lahko traja mesec, več mesecev ali celo leto. Ko otrok 

vzorce mišljenja poveže v koherenten sistem ravnanja v svetu, doseže stanje ravnotežja 

(Thomas 1992, nav. po Batistič Zorec 2000: 59). 

Cilj miselne aktivnosti je torej vzpostaviti ravnotežje med miselnim procesom in okoljem. V 

vsakem razvojnem stadiju mora otrok doseči določeno stopnjo ravnotežja, da lahko napreduje 

v višji stadij (Piaget 1982, nav. po Batistič Zorec 2000: 57). 

Za teorijo stadijev je značilno, da je zaporedje stadijev stalno, za vse otroke enako, medtem 

ko se čas pojavljanja določenega stadija lahko od posameznika do posameznika razlikuje. 

Povezava med stadiji in starostjo je torej le okvirna (Batistič  Zorec 2000: 59). 

Piaget govori o štirih stadijih razvoja (prav tam):  

I. senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij (od rojstva do dveh let), 

II. stadij predoperativnega mišljenja ali stadij priprave konkretnih operacij (od dveh 

do sedem let), 

III. stadij konkretnih operacij (od sedem do enajst let), 

IV. stadij formalnih operacij. 

Otroci, stari šest in sedem let, so ravno na prehodu med dvema fazama, in sicer otroci, stari 

šest let, spadajo v stadij predoperativnega mišljenja ali stadij priprave konkretnih operacij, 

otroci, stari sedem let, pa sodijo že v stadij konkretnih operacij. Vendar ta meja ni točno 

določena in je različna pri vsakem individuumu (prav tam). 

Stadij predoperativnega mišljenja je obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja. 

Otroku se v tem obdobju že razvijajo predstave; oblike notranjega predstavljanja v tej dobi se 

kažejo v posnemanju, simbolni igri, domišljiji in jeziku. Hiter razvoj govora mu pomaga pri 

reševanju problemov, ni pa sposoben miselnega obrata zunaj akcije (poskus s prelivanjem 

tekočine), kar imenujemo ireverzibilnost mišljenja; v zavesti ne more obdržati spremembe 

dveh dimenzij hkrati (npr. širino in višino kozarca). V mišljenju je pretežno egocentričen, saj 

presoja z lastnega stališča, ne more pa se postaviti v gledišče druge osebe. Težko določi celo 

desno roko nasproti stoječe osebe (Marentič Požarnik 2008: 142). 
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Stadij konkretnih operacij ali konkretno logičnega mišljenja omogoča miselno operacijo 

reverzibilnosti, tj. sposobnost, da v mislih obrne neko dejavnost, zato vse pravilneje rešuje 

naloge v zvezi s prelivanjem tekočine, razvrščanjem kroglic. V mislih je sposoben obržati 

dve ali več značilnosti hkrati. S tem v zvezi raste tudi sposobnost konzervacije ali ohranitve 

mase, prostornine, števila (kljub spremembam v obliki, razvrstitvi) ter klasifikacije in 

razporejanja predmetov po določeni značilnosti, najprej po eni, nato tudi po dveh. Mišljenje 

je vezano na konkretne predmete in pojave, ki jih zazanava ali o katerih si je pridobil žive 

predstave na podlagi prejšnjih izkušenj (prav tam). 

Pomembna je organizacija takih razmer za učenje, da lahko otrok aktivno konstruira svoje 

znanje. Nova spoznanja lahko oblikuje v interakciji z že obstoječimi miselnimi strukturami in 

z okoljem, v katerem preverja in utemeljuje svoje ideje. S svojo miselno aktivnostjo, ki jo 

spodbuja skrbno pripravljen in fleksibilen učitelj, ki zna sprejeti vsak odgovor enakovredno 

kot začasno sprejemljiv, otrok odkriva probleme, ki povzročijo neravnotežje – kognitivni 

konflikt. Pomembno je, da učenec sam uvidi, da njegova zamisel ni ustrezna. Cilj tako 

vodene miselne aktivnosti je vzpostavitev ravnotežja med miselim procesom in okoljem, 

učenec tako ponotranji svojo rešitev. Ni dovolj, da učitelj samo pripravi razmere za delo. 

Pomembne so interakcije. Bistveno sredstvo, ki omogoča učinkovito ponotranjenje znanja, je 

jezik. Po Vigotskem je pri otroku govor, tako zasebni, ko govori sam sebi, kot socialni, ko je 

v besednih interakcijah z drugimi, ključnega pomena za razvoj mišljenja in šestletnik 

potrebuje čim več priložnosti in spodbude za govorjenje, pojasnjevanje, spraševanje (Pergar 

Kuščer 2004: 41, 42). 

Socialna in kulturna pogojenost kognitivnega razvoja 

Ruski psiholog Vigotski, sodobnik Piageta, je oblikoval teorijo o razvoju otroka, v kateri 

utemeljuje, da nastanejo strukturne razlike v mišljenju ljudi predvsem zaradi kulturnih razlik 

v ciljih, izkustvih in jezikovnem orodju, ki podpira mentalno rast. Čeprav je Vigotski govoril 

o dialektiki bioloških in kulturnih dejavnikov, pa se je osredotočil predvsem na preučevanje 

socialnih in kulturnih vplivov. Višji psihični procesi se oblikujejo z jezikom, ki je družbeno-

kulturni fenomen. Procesi socialne komunikacije in socialnih odnosov predstavljajo vir 

višjega psihičnega delovanja. Sposobnost mišljenja in notranjega govora (verbalnega 

mišljenja) je že v osnovi rezultata socialnih procesov. Kognitivni razvoj je torej v veliki meri 

aktivno ponotranjenje procesov reševanja problemov ob interakciji z drugimi. Vigotski meni, 

da je razvoj tako kompleksen proces, da ga ne moremo razlagati z razvojnimi stopnjami, ker 
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razvojnih obdobij ni mogoče ločevati na podlagi nekega kriterija ali karakteristike. Za 

miselni razvoj je pomembna interakcija z odraslimi ali s sposobnejšimi vrstniki. Pomemben 

je jezik (Pergar Kuščer 2004: 39, 40). 

Govorni razvoj 

V otrokovem besedišču je veliko besed, ki jih otroci uporabljajo za opisovanje čustev, 

miselnih procesov, kot npr. reševanje problemov, napovedovanje, in tudi besed, ki jih 

manjkrat slišijo, se pa pogosteje pojavljajo v zapisanih besedilih. V otrokovem besedišču gre 

v tem času tudi za nekatere druge kakovostne spremembe, in sicer otrok razume, da imajo 

lahko iste besede več pomenov, razume in pogosto rabi primere ter prispodobe (Owens, 

1996, nav. po Marjanovič Umek, Zupančič 2004: 417). 

Z vidika pragmatične rabe govora sta v ospredju konverzacija in sposobnost pripovedovanja. 

Konverzacija med vrstniki je zelo odprta, otroci se, skladno s siceršnjim socialnim in 

spoznavnim razvojem, pogovarjajo več in na razvojno višji ravni med seboj kot pa z 

odraslimi, vsebine pogovorov so raznolike, v pogovoru se pogosto uporablja sleng. V 

pripovedovanje zgodbe pogosto vpletejo osebne izkušnje, opisujejo osebe, njihov značaj, 

mišljenje in čustvovanje, smiselno povezujejo motive, vzroke in posledice, spreminjajo kraj 

in čas dogajanja ter opisujejo manj podrobnosti kot mlajši otroci. Po šestem letu razumejo 

humor in uživajo v večpomenskem humorju (Marjanovič Umek, Zupančič 2004: 418). 

2.4.3 PSIHOSOCIALNI RAZVOJ 

Pojmovanje samega sebe 

Otroci se vedno bolj zavedajo sebe in okolice. Poveča se njihova sposobnost sporazumevanja 

in predstavljanja, socialno razumevanje pa jim omogoča sodelovanje v bolj izdelanih igrah z 

vrstniki. Pri tem se učijo raznih socialnih vlog. So že precej neodvisni in samostojni. 

Običajno nimajo problemov s pozitivnim pojmovanjem sebe in pomembno je, da učitelj 

ohranja in spodbuja občutke ustreznosti pri vsakem otroku (Pergar Kuščer 2004: 43). 

 

Moralni razvoj 

Po Kolbergovi teoriji moralnega razvoja doseže šestletnik konvencionalno raven moralnega 

presojanja. Pri preučevanju moralnega razvoja je Kolberg izhajal iz Piagetove teorije 

kognitivnega razvoja in teorij socialnega učenja. Pogoj za ta stadij je otrokova sposobnost, da 
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je zmožen stvari dojemati iz perspektive drugega oz. prevzemati vloge. Otroci stremijo k 

spoštovanju pravil predvsem zato, da so deležni nagrade ali priznanja pomembnih odraslih in 

socialne skupine, ki ji pripadajo. Značilna je usmerjenost k medsebojnemu ujemanju, tj. k 

vzajemnim medsebojnim pričakovanjem, odnosom in prilagajanju. Upoštevajo že namen 

dejanja oz. vedenja, rečejo npr. ni mislil nič slabega. Njihov kriterij je, da je prav to, kar 

pomembni odrasli odobravajo, in da je slabo tisto, česar ti ne odobravajo (Batistič Zorec 

2000: 12). 

2.4.4 POMEN  RAZUMEVANJA RAZVOJNIH ZNAČILNOSTI OTROK 

Tako teorija Piageta kot teorija Vigotskega poudarjata, da poteka učenje v izgradnji 

(konstrukciji) znanja. Piaget bolj poudarja konstrukcijo znanja z akcijo, Vigotski pa z 

interakcijo. Smer miselnega razvoja gre pri Piagetu od individualnega k socialnemu, pri 

Vigotskem pa od socialnega k individualnemu. Otroci približno enake starosti so, po teoriji 

razvoja v stopnjah, na isti stopnji razvoja zaradi biološkega zorenja in dajejo ob reševanju 

nekega problema približno enake odgovore.  

Razvoj je torej pred učenjem – otrok mora najprej doseči določeno razvojno stopnjo, da se 

lahko sproži proces učenja. Zato je pomembna  organizacija takih razmer za učenje, da lahko 

otrok aktivno konstruira svoje znanje. Tako lahko nova spoznanja oblikuje v interakciji z že 

obstoječimi miselnimi strukturami in z okoljem, v katerem preverja in utemeljuje svoje ideje 

(Pergar Kuščer 2004: 41). 

Poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti ima velik pomen, ker nam omogoča, da 

pomagamo otrokom v največji meri razvijati njihove potenciale. Omogoča nam, da lahko 

ustvarimo razmere, v katerih bo vsak učenec dosegal rezultate, za katere je sposoben. Za 

optimalen razvoj šestletnikov je ključna občutljivost učiteljev za njihove potrebe.  

 

 



Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

23 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Izhodišče raziskovalnega dela je posodobljeni učni načrt za slovenščino, ki navaja procesno-

razvojne cilje za triletja in ne več po razredih. 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. Učni načrt predvideva, da 

proces opismenjevanja poteka postopno, sistematično in individualno. 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 

začetnega opismenjevanja, ter na podlagi ugotovitev  izdela individualni načrt za vsakega 

učenca. 

V diplomskem delu nameravamo »rešiti« problem: kako sestaviti individualni načrt za 

vsakega učenca posebej in kako organizirati in izvajati prilagojeno začetno opismenjevanje, 

da bo slehernemu omogočen individualni napredek, ter katere so vsebine, ki naj jih učitelj 

ponudi učencem, ki že berejo/pišejo. 

3.2  CILJI 

 Ugotoviti stopnjo opismenjevalnih sposobnosti pri učencih ob vstopu v OŠ. 

 Oblikovati individualni načrt za posamezne učence, ki bo učitelju v pomoč pri 

načrtovanju pouka ter mu omogočil spremljanje napredka učenca na področju začetnega 

opismenjevanja. 

 Oblikovati pouk tako, da bodo v procesu opismenjevanja napredovali vsi otroci; tisti, ki 

že berejo/pišejo, in tisti, ki še ne.  

 Ugotoviti prednosti individualizacije in diferenciacije pri pouku začetnega 

opismenjevanja. 

 Opozoriti na težave pri izvajanju individualizacije in diferenciacije pri pouku. 

 Ugotoviti stopnjo opismenjevalnih sposobnosti pri učencih po izvajanju individualizacije 

in diferenciacije pri pouku. 

 Ugotoviti,  ali na napredek  v procesu opismenjevanja vpliva spol otroka. 

 Ugotoviti,  ali na napredek v procesu opismenjevanja vpliva izobrazba staršev. 
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3.3 HIPOTEZE 

H1  Ob vstopu v 1. razred osnovne šole četrtina učencev že zna brati. 

H2  Napredek v razvoju opismenjevalnih sposobnosti bo večji pri učencih eksperimentalne 

skupine, ker bo imela učiteljica izdelan individualni načrt za vsakega učenca in ker bodo 

učenci deležni individualiziranega in diferenciranega pouka začetnega opismenjevanja. 

H3  Prednost individualizacije in diferenciacije pri pouku začetnega opismenjevanja se bo 

pokazala v napredku vseh učencev:  

 učenci, ki ob vstopu v šolo še ne berejo/pišejo, bodo napredovali v razvoju 

opismenjevalnih sposobnosti, 

 učenci, ki ob vstopu v šolo že berejo/pišejo, bodo izboljšali tehniko branja in pisanja.  

H4 V procesu opismenjevanja bodo otroci napredovali neodvisno od spola. 

H5  Otroci staršev z višješolsko in visokošolsko izobrazbo bodo v procesu začetnega 

opismenjevanja uspešnejši. 

3.4 OPIS SPREMENLJIVK 

Neodvisne spremenljivke: 

 Eksperimentalna (ES) in kontrolna skupina (KS), z meritvami pred izvedbo 

individualiziranega in diferenciranega pouka začetnega opismenjevanja in po njej, 

 spol učencev, 

 stopnja izobrazbe staršev. 

Odvisne spremenljivke: 

 poznavanje črk (poimenovanje črk, prepoznavanje črk, pisanje črk, pisanje besed, 

pisanje povedi), 

 fonološko zavedanje (poimenovanje prvega glasu v besedi, razlikovanje prvega 

glasu, poimenovanje zadnjega glasu v besedi, slušna analiza, slušna sinteza), 

– kakovost glasnega branja (hitrost branja, ritem branja, napake, natančnost branja, 

izraznost branja).  

– kakovost pisanja (izpuščanje črk, obračanje črk, pravi vrstni red črk, hitrost pisanja, 

presledki med besedami, končno ločilo). 
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3.5 RAZISKOVALNE METODE 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo, v kateri smo preverjali uspešnost individualiziranega in 

diferenciranega pouka začetnega opismenjevanja.  

Z deskriptivno metodo raziskovanja smo ugotavljali, kakšen je napredek učencev po izvedbi 

individualiziranega in diferenciranega pouka začetnega opismenjevanja. 

Pri interpretaciji rezultatov bomo z eksplikativno metodo iskalo vzročne povezave med 

dosežki eksperimentalne in kontrolne skupine, povezavo med spolom in dosežki učencev ter 

povezavo med izobrazbo staršev in dosežki učencev. 

3.6 STATISTIČNE METODE OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), ki sodi med najbolj razširjene programske pakete za 

statistično obdelavo podatkov na družboslovnem področju. 

Izdelali smo kvalitativno in statistično analizo podatkov. Podatke smo prikazali tabelarno, 

nekatere tudi grafično. 

Ugotavljali smo, ali rezultati potrjujejo ali ovržejo postavljene raziskovalne hipoteze.  

3.7 RAZISKOVALNI VZOREC 

Raziskavo smo opravili v dveh oddelkih 1. razreda OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki. V 

eksperimentalni skupini (ES) je bilo 24 učencev (12 deklic in 12 dečkov) iz 1. a-razreda, v 

kontrolni skupini (KS) pa 23 učencev (11 deklic in 12 dečkov) iz 1. b-razreda.  

Na prvem roditeljskem sestanku so starši otrok obeh prvih razredov izpolnili pisni vprašalnik 

in dali dovoljenje za uporabo podatkov v diplomskem delu. Zagotovili smo tajnost podatkov 

in pojasnili, da bodo podatki uporabljeni anonimno in le za študijske namene. Razdelili smo 

48 vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 47. V raziskavi so sodelovali učenci, katerih starši so 

podpisali soglasje. 

Vzorec v raziskovalnem delu naloge tako obsega 47 učencev, 23 deklic in 24 dečkov, ki v 

šolskem letu 2011/12 obiskujejo prvi razred devetletne osnovne šole. Starost učencev je bila 

na začetku raziskave od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 9 mesecev. 
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Tabela 1: Struktura vzorca po spolu glede na ES in KS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz strukture vzorca po spolu glede na ES in KS 

 

 

 

 Iz Tabele 1 je razvidno število in odstotek otrok, udeleženih v eksperimentalni in kontrolni 

skupini. Po številu udeleženih otrok sta eksperimentalna (51 %) in kontrolna (49 %) skupina 

homogeni. Prav tako sta skupini homogeni po številu udeleženih deklic (25,5 % in 23,4 %) in 

dečkov (25,5 % in 25,5 %).  

 

 

 

 

 

Struktura vzorca po spolu 

dečki

deklice

Učenci ES KS Skupaj 

 N N % N N % N N % 

Deklice 12 25,5 11 23,4 23 48,9 

Dečki 12 25,5 12 25,5 24 51,1 

Skupaj 24 51,0 23 49,0 47 100,0 
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Tabela 2: Struktura vzorca po izobrazbi staršev glede na ES in KS 

 ES KS SKUPAJ 

Izobrazba 

staršev 

(gl. legendo) 

N N % N N % N N % 

1 0 0,0 2 4,4 2 4,4 

2 0 0,0 4 8,9 4 8,9 

3 4 8,9 1 2,2 5 11,1 

4 5 11,1 4 8,9 9 20,0 

5 7 15,6 2 4,4 9 20,0 

6 8 17,8 8 17,8 16 35,6 

Skupaj 24 53,2 21 46,6 45 100,0 

 

Legenda:  

1 = osnovnošolska ali poklicna  +  osnovnošolska ali poklicna 

2 = osnovnošolska ali poklicna  +  srednješolska 

3 = osnovnošolska ali poklicna  +  višješolska ali visokošolska 

4 = srednješolska  +  srednješolska 

5 = srednješolska  +  višješolska ali visokošolska 

6 = višješolska ali visokošolska  +  višješolska ali visokošolska 

 

Graf 2: Grafični prikaz strukture vzorca po izobrazbi staršev 

 

 

 

Struktura vzorca po izobrazbi staršev 

osnovnošolska ali poklicna  +  osnovnošolska ali

poklicna
osnovnošolska ali poklicna  +  srednješolska

osnovno šolska ali poklicna  +  višješolska ali

visokošolska
srednješolska  +  srednješolska

srednješolska  +  višješolska ali visokošolska

višješolska ali visokošolska  +  višješolska ali

visokošolska
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Med vsemi starši je delež tistih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pri obeh starših 

najvišji, in sicer 35,6 %. Deleža staršev s srednješolsko + srednješolsko (20 %) in 

srednješolsko + višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (20 %) sta enaka. Delež staršev z 

osnovnošolsko ali poklicno + višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je 11,1 %, z osnovno 

šolsko ali poklicno + srednješolsko izobrazbo znaša 8,9 %, najnižji pa je delež staršev z 

osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo pri obeh starših (4,4 %). 

Osnovnošolske ali poklicne izobrazbe pri obeh straših je več v KS (4,4 %) kot v ES (0,0 %), 

prav tako je  več osnovnošolske ali poklicne + srednješolske izbrazbe  v KS (8,9 %) kot v ES 

(0,0 %). Staršev z osnovnošolsko ali poklicno + višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je v 

KS 2,2 %, v ES pa 8,9 %. Staršev s srednješolsko + srednješolsko izobrazbo je v KS 8,9 %, v 

ES pa  11,1 %, takih s srednješolsko + višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa je v KS 4,4 

% v ES pa 15,6 %. V KS in ES je izenačen delež staršev, ko imata oba (mama in oče) 

višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,  in sicer 17,8 %. 

3.8 POSTOPEK  ZBIRANJA  IN OBDELAVE PODATKOV 

V zadnjem tednu septembra 2011 smo izvedli začetno preverjanje, pri katerem smo uporabili 

test Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1. razreda (OSBZ-1Z, Pečjak idr. 2011a). 

S preverjanjem smo ugotovili stopnjo opismenjevalnih sposobnosti pri učencih, število 

učencev, ki ob vstopu v 1. razred že berejo/pišejo, ter deloma tudi kakovost njihovega branja 

(gl. Prilogo 1). 

Sodelovali so učenci eksperimentalne in kontrolne skupine. Preverjanje smo izvedli z vsakim 

učencem posebej, v prostoru, ločenem od ostalih učencev. Časovno je bil omejen le test 

glasnega branja, ki je trajal 1 minuto. Ostali testi niso bili časovno omejeni. Vse odgovore 

učencev smo zapisali na odgovorni list, razen pri pisanju črk, besed in povedi – tu so učenci 

sami pisali črke, ki so se jih spomnili, ter besede in povedi, kot so jih že znali pisati. 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo za vsakega učenca eksperimentalne skupine oblikovali 

individualni načrt (gl. pogl. 3.8.2). V njem smo opisali stanje, cilje in strategije ter 

pripomočke za delo ob začetnem ter ob končnem testiranju. Med obema testiranjema smo 

napredek posameznikov spremljali s kontrolno listo (gl. pogl. 3.8.2). Iz nekaj učnih priprav je 

razvidno, katere vsebine, oblike in metode dela smo uporabljali pri pouku začetnega 

opismenjevanja, da smo zagotovili individualizirano in diferencirano učenje.  
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V kontrolni skupini smo izvajali pouk opismenjevanja brez individualnih načrtov, 

diferenciacija je bila manj sistematična, za učence je bilo manj prilagojenih dejavnosti in 

vsebin.  

Za zaključno preverjanje učencev smo po 5 mesecih dela (februarja 2012)  uporabili test 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1. razreda (OSBZ-1K, Pečjak idr. 2011b). 

Test so reševali učenci eksperimentalne in kontrolne skupine. Preverjanje smo izvedli z 

vsakim učencem posebej, v prostoru, ločenem od ostalih učencev. Časovno je bil omejen le 

test glasnega branja, ki je trajal 1 minuto. Ostali testi niso bili časovno omejeni. Vse 

odgovore učencev smo zapisali na odgovorni list, razen pri pisanju črk, besed in povedi – tu 

so učenci sami pisali črke, ki so se jih spomnili, ter besede in povedi, kot so jih že znali 

pisati. 

S testom smo želeli dokazati, da so učenci v eksperimentalni skupini, ki so imeli izdelan 

individualni načrt in so bili deležni diferenciranega pouka začetnega opismenjevanja, dosegli 

večji napredek v razvoju opismenjevalnih sposobnosti kot učenci kontrolne skupine. 

3.8.1 ZAČETNO TESTIRANJE IN OBLIKOVANJE SKUPIN 

Začetno testiranje smo izvedli v zadnjem tednu septembra 2012. Iz testa Ocenjevalna shema 

bralnih zmožnosti učencev 1. razreda (OSBZ-1Z, Pečjak idr. 2011a) smo uporabili preizkuse 

za področje fonološkega zavedanja, poznavanja črk in glasnega branja. Rezultate smo zbrali 

v zbirnih preglednicah, po posameznih področjih, razvidni pa so v poglavju 3.10. Rezultati so  

prikazani primerjalno z rezultati končnega testiranja. 

Glede na rezultate začetnega testiranja smo učence razdelili v 3 skupine po naslednjih 

kriterijih: 

1. učenci s slabo razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi 

Učence, ki so v testu fonološkega zavedanja dosegli 10 ali manj točk, smo razvrstili v 

skupino s slabo razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi. 

2. učenci z dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi 

Učence, ki so v testu fonološkega zavedanja dosegli več kot 10 točk, a še ne berejo,  smo 

razvrstili v skupino z dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi. 
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3. bralci  

Bralci so učenci, ki so v podtestu hitrost branja dosegli najmanj 9 točk; to pomeni, da so v 

1 minuti prebrali 9 besed. Pri razvrstitvi učencev med bralce se nismo ozirali na stopnjo 

razvitosti bralne tehnike. To pomeni, da so v skupini bralcev med učenci velike razlike 

tako v hitrosti branja kot v ritmu, natančnosti in izraznosti branja. 

Tabela 3: Število učencev glede na dosežke na začetnem testiranju (OSBZ–1Z)  

 

Graf 3: Grafični prikaz števila bralcev ob vstopu v šolo 

 

Ob vstopu v 1. razred osnovne šole je 27,7 % učencev že bralo. V ES je bilo bralcev 33,3 %, 

v KS pa 21,7 %. 

 

Število bralcev ob vstopu v šolo 

bralci

nebralci

Dosežki 

učencev 
ES KS Skupaj 

  N N % N N % N N % 

Slabo razvite 

opismenjevalne 

sposobnosti 

6 25,0 7 30,4 13 27,7 

Dobro razvite 

opismenjevalne 

sposobnosti 

10 41,7 11 47,9 21 44,6 

Bralci 8 33,3 5 21,7 13 27,7 

Skupaj 24 51,0 23 49,0 47 100,0 
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Tabela 4: Število bralcev ob vstopu v šolo glede na spol  

 

                 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Grafični prikaz števila bralcev ob vstopu v šolo glede na spol 

 

 

 

Ob vstopu v šolo je med bralci več deklic (69,2 %) kot dečkov (30,8 %). V ES je med bralci 

več deklic (53,8 %) kot dečkov (7,7 %), v KS pa je obratno, več dečkov (23,1 %) kot deklic 

(15,4 %). 

 

 

 

Število bralcev glede na spol ob vstopu v šolo 

deklice

dečki

Bralci  ES KS Skupaj 

 N N % N N % N N % 

Deklice  7 53,8 2 15,4 9 69,2 

Dečki  1 7,7 3 23,1 4 30,8 

Skupaj 8 61,5 5 38,5 13 100,0 
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Tabela 5: Število bralcev ob vstopu v šolo glede na izobrazbo staršev  

  Bralci v ES Bralci v KS Bralci skupaj 

Izobrazba 

staršev 

(gl. legendo) 

N N % N N % N N % 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 0 0,0 1 9,1 1 9,1 

3 1 9,1 0 0,0 1 9,1 

4 1 9,1 1 9,1 2 18,2 

5 2 18,2 0 0,0 2 18,2 

6 4 36,4 1 9,1 5 45,5 

Skupaj 8 72,7 3 27,3 11 100,0 

Legenda:  

1 = osnovnošolska ali poklicna  +  osnovnošolska ali poklicna 

2 = osnovnošolska ali poklicna  +  srednješolska 

3 = osnovnošolska ali poklicna  +  višješolska ali visokošolska 

4 = srednješolska  +  srednješolska 

5 = srednješolska  +  višješolska ali visokošolska 

6 = višješolska ali visokošolska  +  višješolska ali visokošolska 

V kontrolni skupini je troje staršev oddalo nepopoln vprašalnik o izobrazbi oz. ga sploh niso 

oddali in zato niso navedeni v preglednici. Ker so otroci teh staršev tudi bralci, sta v Tabeli 5 

navedena dva bralca manj (bralcev v KS je 5, vendar smo pridobili le 3 izpolnjene 

vprašalnike o izobrazbi staršev teh učencev). 

Med bralci je največji delež otrok, katerih starši imajo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo 

(45,5 %). Med bralci ni otrok, katerih starši imajo osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. 

Enaka sta deleža bralcev, katerih starši imajo osnovnošolsko ali poklicno + višješolsko ali 

visokošolsko izobrazbo oz. osnovnošolsko ali poklicno + srednješolsko izobrazbo (9,1 %). 

Prav tako sta enaka deleža bralcev, katerih starši imajo srednješolsko + srednješolsko 

izobrazbo oz. srednješolsko + višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (18,2 %). 
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3.8.2 INDIVIDUALNI NAČRT IN SPREMLJANJE NAPREDOVANJA 

Ko smo septembra določili otrokovo trenutno stanje na določenem področju, smo za vsakega 

učenca ES posebej izdelali individualni načrt. Določili smo cilje, strategije in pripomočke. Za 

učence iz skupine bralcev smo načrtovali različne bralne in pisne naloge. 

V individualnem načrtu je bilo v rubriki Učenec zapisano ime  učenca, v diplomskem delu pa 

smo namesto le-tega zapisali šifro (npr. AZ2). 

Primer individualnega načrta za učenca iz skupine »učenci s slabo razvitimi 

opismenjevalnimi  sposobnostmi« 

UČENEC: AZ2  

DATUM STANJE CILJI 
STRATEGIJE, 

PRIPOMOČKI 

SEPT. 

Začetno 

testiranje 

27. 9. 

2011 

Fonološko zavedanje:  ne 

prepozna prvega in zadnjega 

glasu v besedi, nima razvite 

sposobnosti slušne analize in 

sinteze. Ne razlikuje prvega 

glasu v parih besed. Med 

nalogami želi govoriti, se ne 

zbere. Govori nerazločno, 

hitro, del besede večkrat 

izpusti. Slabo izgovarja 

sičnike, šumnike. 

 

 

Glasno branje:  ne bere. 

 

Poznavanje črk:  pozna 5 od 

10 prikazanih črk, poimenuje 

3 od 10 prikazanih črk. Sam 

zna napisati 8 črk. Črke Z, Ž, 

S, Š, Č obrne, nad črko R 

naredi strešico. Med 

nalogami sprašuje druge 

stvari, ni zbran. 

 

Grafomotorika:  upošteva 

smer zapisa od zgoraj 

navzdol in od leve proti 

desni, svinčnik drži visoko, 

piše sproščeno in hitro ter 

nenatančno, črke so velike in 

urejene v vrsti.  

Razločno 

izgovarja 

besede. 

Poimenuje 

bitja, 

predmete, 

pojave. 

Loči dolge in 

kratke besede. 

Zloguje ob 

ploskanju. 

 

 

 

 

Natančno 

opazuje. 

Prepozna in 

nadaljuje 

vzorec. 

 

 

 

 

Pravilno drži 

pisalo in ima 

urejeno 

delovno 

površino. 

Riše različne 

črte v večjem 

prostoru. 

Didaktične igre: uh, koliko 

igrač; nagajiva muca; velik – 

večji – največji; nasprotja; kaj 

sodi skupaj itd. 

Razvršča igrače, predmete, slike 

in jih poimenuje.  

Tvori glasove, besede in se ob 

tem opazuje v ogledalu 

(razločuje glasove v dvojicah). 

Besede »meri« (odmika roki, 

dokler izgovarja besedo, UL).  

Ritmično izreka krajša besedila, 

jih spremlja s ploskanjem ali 

ritmičnim glasbilom. Išče rime – 

slikovno gradivo. 

Vaje okulomotorike: potovanje z 

očmi po vzorcu, labirinti. 

Natančno preriše sliko, išče 

podobnosti in razlike med 

slikami,  igra spomin: črke, 

izdela črke lutke. 

UL: črke, kje ste; iščemo enako; 

katera črka je skupna vsem 

besedam v vrsti;  

Did. igre: piščanček Tik, črtarija, 

potujmo po hiši, v mestu. 

Rokuje s snovmi in predmeti, s 

katerimi razvija ročne spretnosti: 

striženje, plastelin, semena, 

ščipalke, pinceta ... 
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Primer individualnega načrta za učenca iz skupine »učenci z dobro razvitimi 

opismenjevalnimi  sposobnostmi« 

UČENEC: AŠ2  

DATUM STANJE CILJI 
STRATEGIJE, 

PRIPOMOČKI 

SEPT. 

Začetno 

testiranje 

27. 9. 

2011 

Fonološko zavedanje:   Prepozna 

prvi in zadnji glas v besedi, 

razvito ima sposobnost slušne 

analize in sinteze. Težave ima z 

razlikovanjem prvega glasu v 

parih besed, kjer so prvi glasovi 

podobni (k-g, t-d). 

 

Glasno branje:  Ne bere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje črk:  Pozna 9 od 10 

prikazanih črk, O zamenja z U, 

poimenuje 7 od 10 prikazanih črk. 

Sam zna napisati 9 črk, obrne 

črko Z. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafomotorika:   Upošteva smer 

zapisa od zgoraj navzdol in od 

leve proti desni, svinčnik drži s 

tremi prsti, sredinec je zgoraj. 

Piše sproščeno, trudi se biti 

natančen, a ima še težave, črke so 

nenatančno oblikovane in 

neenakomerno velike. 

Natančno 

posluša, 

izgovarja in 

razlikuje 

podobne 

glasove. 

 

Globalno 

bere 

ritmično 

besedilo ali 

slikopis in 

sočasno 

kaže 

besede. 

Besedam 

priredi 

sličice. 

 

Pozna 

velike 

tiskane 

črke. 

Vzpostavi 

zvezo  

črka – glas. 

 

 

 

 

 

Pravilno 

drži 

svinčnik. 

Riše črte v 

različnih 

smereh v 

omejen 

prostor. 

Nadaljuje 

vzorec. 

Pravilno 

prepiše 

besede.  

Igre slušnega razlikovanja: 

razlikuje glasove v dvojicah, 

določa vsiljivca med 

besedami, razvršča besedne 

pare glede na prvi glas. 

 

 

Skupno branje kratkih 

ritmičnih besedil, spremljanje 

z gibanjem (Bralni listi od A 

do Ž), bere napise na 

predmetih v učilnici, bere 

imena sošolcev. 

Didaktični igri: pri nas doma, 

ra-ca (ABC igralnica).   

Bere, sestavlja slikopise. UL 

dopolnjuje luknjičaste besede, 

povezuje besedo in sliko. 

 

Oblikuje črke iz plastelina, 

kosmatenih žičk, črke iz 

brusnega papirja prepoznava s 

tipom, igra spomin, išče 

asociacije na obliko črke, 

oblikuje črke s svojim 

telesom. Igre vidnega 

razlikovanja: v besedilu 

pobarva vse določene črke, 

išče pare besed, išče črko, ki 

je skupna vsem besedam. 

 

Rokuje s snovmi in predmeti, 

s katerimi razvija ročne 

spretnosti: striženje, plastelin, 

semena, ščipalke, pinceta ... 

Delovni kartončki z vzorci, 

igri črtarija, piščanček Tik. 
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Primer individualnega načrta za učenca iz skupine »bralci« 

UČENEC: AJ1   

DATUM STANJE CILJI 
STRATEGIJE, 

PRIPOMOČKI 

SEPT. 

Začetno 

testiranje 

26. 9. 

2011 

Fonološko zavedanje:   
Prepozna prvi in zadnji glas v 

besedi, razlikuje prvi glas v 

parih besed, razvito ima 

sposobnost slušne analize in 

sinteze. Izrazito široko 

izgovarja samoglasnika E in O. 
 

Glasno branje:  Prebere 33 

besed v minuti. Besede najprej 

prebere tiho, nato glasno. 

Ritem je neenakomeren. 

Prebere začetek in ugiba 

naprej (mamo = mamico, šla = 

šele, poti = potoku). Ne 

upošteva ločil.  

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje črk:  Pozna vse 

prikazane črke in jih 

poimenuje. Sama napiše 25 

črk, zapisuje jih po abecedi, 

obrne črko J, v svojem imenu 

jo obrne pravilno.  

 

 

 

 

 

Grafomotorika:   Upošteva 

smer zapisa od zgoraj navzdol 

in od leve proti desni, med 

risanjem obrača list, svinčnik 

drži primerno, piše sproščeno, 

črke so primerno velike in 

urejene v dveh vrstah. 

Razločno 

izgovarja besede 

in jasno 

artikulira 

glasove. 

 

 

 

Glasno bere 

krajša besedila z 

velikimi 

tiskanimi 

črkami. 

Razume 

prebrano 

besedilo. 

Bere 

enakomerno, 

pravilno naglaša 

besede, upošteva 

ločila. 

 

 

Utrjuje  

poznavanje 

velikih tiskanih 

črk. 

Spozna male 

tiskane črke. 

 

 

 

 

 

Črke piše po 

predpisani 

smeri, obliki in 

velikosti. 

Pravilno prepiše 

in samostojno 

piše enostavne 

povedi z 

velikimi 

tiskanimi 

črkami. 

Igre pred ogledalom: 

oblikuje glasove, opazuje 

položaj ustnic in jezika. 

Glasbeno didaktična igra: 

papagajčki v kletke. 

 

 

 

Skupno branje kratkih 

ritmičnih besedil (ritem, 

upoštevanje ločil). Glasno 

bere jutranja poročila, 

navodila za igro, uganke, 

vabilo, pismo. 

Z ustrezno besedo dopolni 

poved. Ob sliki označi 

ustrezno poved. Prebere 

besedilo in ustrezno dopolni 

sliko, ali jo ustrezno 

pobarva. Sestavlja 

»razrezano poved«. Povedi 

razvrsti v pravilni vrstni red. 

 

Črke iz brusnega papirja 

prepoznava s tipom, igra 

spomin, išče asociacije na 

obliko črke, oblikuje črke s 

svojim telesom.  

Igre vidnega razlikovanja 

(male tiskane črke): v 

besedilu pobarva vse 

določene črke, išče pare 

besed, katera črka je skupna 

vsem besedam. 

V črtasti zvezek prepiše 

besede s table ali z delovnih 

kartončkov; prepiše poved – 

slikopis, namesto slike 

napiše besedo. 

Piše nakupovalni seznam, 

seznam sošolcev, vabilo, 

voščilo, pismo, napise za 

razstavo. 
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Izdelava individualnega načrta nam je omogočila, da o učencu nismo imeli presplošne slike o 

razvitosti njegovih opismenjevalnih ali bralno/pisalnih sposobnosti. Usmerila nas je h 

konkretnemu načrtovanju dela.  

Učenčevo napredovanje smo do končnega testiranja spremljali s pomočjo kontrolne liste, na 

kateri je nabor ciljev za razvijanje posameznih sporazumevalnih zmožnosti. V rubriki 

Opombe smo  z naslednjimi znaki označevali, v kolikšni meri učenec že dosega cilje:  

–           cilj ni dosežen,  

O         cilj delno dosežen, 

+           cilj v celoti dosežen, 

prazno  cilja še nismo preverili. 

Poleg znakov smo posebnosti zapisali tudi opisno. Spremljanje napredka učenca s pomočjo 

kontrolne liste nam je pomagalo, da smo na govorilnih urah lahko staršem natančno in ciljno 

svetovali, kako naj delajo doma ter jih obveščali o napredovanju. 
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Primer kontrolne liste s cilji za štiri sporazumevalne dejavnosti 

Učenec: AZ2 Opombe 

Cilji za posamezno področje  

P
O

S
L

U
Š

A
N

J
E

 

Riše, barva ali ravna po navodilih, ki jih posluša. 

 

+  

Ne loči oranžne in rdeče barve. 

Natančno posluša in sledi navodilom v pravilnem 

zaporedju. 
+ 

Prepozna pare besed z enako rimo, išče rime na dano 

besedo. 

O 

Sam ne najde rime. 

Razlikuje dolge in kratke besede. 

 
+ 

Prepozna zloge in njihovo zaporedje. 

 
O 

Prepozna začetni in končni glas v besedi, določi 

mesto glasu v besedi. 

+  Jan. (prepozna prvi glas) 

+  Mar. (prepozna zadnji glas) 

Prepozna in pove zaporedje vseh glasov v besedi. 

 
– 

B
R

A
N

J
E

 

Prepozna in poimenuje razne napise. 

 

O 

Globalno bere ritmično besedilo ali slikopis in 

sočasno kaže besede. 

–   

Besedilo izgovaraja, a ne gleda 

in ne sledi zapisu. 

Besedam prireja sličice. 

 

 

Luknjičaste besede dopolni s črkami. 

 

 

Glasno bere besede ali povedi z velikimi tiskanimi 

črkami. 

 

Glasno bere besede ali povedi z malimi tiskanimi 

črkami. 

 

Razume prebrano besedo ali poved. 

 

 

Bere enakomerno, pravilno naglaša besede, upošteva 

ločila. 

 

G
O

V
O

R
J

E
N

J
E

 

Razločno in dovolj glasno izgovarja vse glasove v 

besedi. 

– 

Govori nerazločno, hitro, del 

besede večkrat izpusti. Slabo 

izgovarja sičnike, šumnike.  

S knjižnimi besedami poimenuje bitja, predmete, 

pojave v svoji okolici, na sliki. Razlaga dane besede.  

O 

Reven besedni zaklad. 

Spontano govorno nastopa. 

 

O 

Smiselno sodeluje v pogovoru, na vprašanja smiselno 

odgovarja v povedih. 

O 

Smiselno, a nerazločno. 

Slike razvrsti v pravem zaporedju in ob njih 

pripoveduje. 

O 

Skromna pripoved. 

Smiselno uporabi pojma prej – potem. 

 

O 
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Pozna in uporablja ustrezne predloge za prostorske 

odnose. 

– 

(uporablja besede tukaj, tam ) 

Opiše sebe, poklic, predmet, žival, sliko. 

 

O 

Poimenuje predmet, ki ne sodi v skupino in utemelji 

izbiro. 

+ 

Tvori voščilo, opravičilo, vabilo, pozdrave. 

 

– 

 

Besede posploši v nadpomenke, poimenuje 

protipomenke. 

– 

Tvori manjšalnice, ženski par moškemu. 

 

+ 

Razume in opiše pomen vidnih nebesednih sporočil 

(piktogrami). 

 

Obnovi vsebino pravljice. 

 

O  

 

Pozna in uporablja vljudnostne izraze, pozdrave. 

 

 

P
IS

A
N

J
E

 

Pri pisanju sedi na stolu, pravilno drži pisalo, ima 

urejeno delovno površino. 

– 

Nered na mizi, ne primakne 

stola. 

Poimenuje in razlikuje smeri levo, desno, navzgor, 

navzdol. 

O 

Natančno opazuje podobnosti in razlike med slikami. 

 

 

Prepozna in označi enak vzorec v skupini vzorcev; 

enake črke v besedi. 

+ 

V labirintu označi pot do cilja. 

 

+ 

Pobarva risbo v skladu z legendo. 

 

+ 

Nenatančno barvanje. 

Riše navpične, vodoravne, poševne, cikcak črte v 

manjšem omejenem prostoru. 

+ 

Riše kroge in polkroge v manjšem omejenem 

prostoru. 

O 

Riše vijuge, pentlje, spirale. 

 

O 

Z risanjem nadaljuje vzorec in upošteva smer pisanja 

od L proti D in od zgoraj navzdol. 

+ 

Ima vzpostavljeno asociativno zvezo glas – črka.  

 

 

Pravilno prepiše besede, enostavne povedi z velikimi 

tiskanimi črkami. 

 

Samostojno piše besede, enostavne povedi z velikimi 

tiskanimi črkami. 

 

Samostojno piše besede, enostavne povedi z malimi 

tiskanimi črkami. 
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V zbirni kontrolni listi, v kateri so zajeti vsi učenci, smo po začetnem testiranju njihovih 

bralnih zmožnosti s kljukico označili dobro razvite sposobnosti. Ko smo ugotovili, da je 

učenec napredoval na določenem področju, smo to zabeležili (zapisali smo mesec, v katerem 

je učenec napredoval) in zanj postavili višje cilje. Bralci so v  zbirni kontrolni listi označeni z 

rumeno barvo. 

Zbirna kontrolna lista za učence ES 

U
če

n
ec

 

P
o

im
en

o
v

a
n

je
 

čr
k

 

P
o

zn
a

v
a

n
je

 č
rk

 

P
is

a
n

je
 č

rk
 

P
rv

i 
g
la

s 

R
a

zl
ik

o
v

a
n

je
 

p
rv

eg
a

 g
la

su
 

Z
a

d
n

ji
 g

la
s 

S
lu

šn
a

 a
n

a
li

za
 

S
lu

šn
a

 s
in

te
za

 

H
it

ro
st

 b
ra

n
ja

 

R
it

em
 b

ra
n

ja
 

Iz
ra

zn
o

st
 b

ra
n

ja
 

AZ2    jan. mar. mar.      

AV2        nov. jan. jan. feb.   

AU2      jan.        

AT1                 42   

AŠ2      dec.       jan.   

AS1          nov.     dec.   

AR2             dec. dec. jan.   

AP1                 25   

AO2       feb.      

AN2         nov. feb.     

AM1           dec.   feb. feb.   

AL1      dec. dec. feb.      

AK1                 43 feb.  

AJ1                 33 feb.  

AI1                 67     

AH2                 dec.   

AG2        jan.       feb.   

AF1                 36 feb. feb. 

AE1               okt. nov.   

AD2           jan. feb.   

AČ2                 25   

AC1           dec. dec.   jan.   

AB1                 33   

AA2       jan. feb.     

Legenda: 

  –   dobro razvita sposobnost 

42   –   število prebranih besed 

jan. –   mesec, v katerem je učenec napredoval 
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Po končnem testiranju smo v individualnem načrtu ponovno opisali otrokovo stanje na 

posameznem področju. Glede na napredek smo izbrali nove, običajno višje cilje in določili 

strategije in pripomočke za nadaljnje delo. O rezultatih testiranja in o nadaljnjem delu z 

otrokom smo na govorilnih urah seznanili starše. 

Primer individualnega načrta za učenca iz skupine »učenci s slabo razvitimi 

opismenjevalnimi  sposobnostmi« – končno testiranje 

 

 

 

UČENEC: AZ2  

DATUM STANJE CILJI 
STRATEGIJE, 

PRIPOMOČKI 

FEB. 

Končno 

testiranje 

17. 2. 

2012 

Fonološko zavedanje:   Prepozna 

prvi in zadnji glas v besedi, nima 

razvite sposobnosti slušne analize 

in sinteze. Ne razlikuje prvega 

glasu v parih besed.  

(Med reševanjem je zbran. 

Govori počasneje in mnogo bolj 

razločno, slabo izgovarja sičnike, 

šumnike.) 

Glasno branje:  ne bere. 

 

 

Poznavanje črk:  Pozna 5 od 10 

prikazanih črk, poimenuje 3 od 10 

prikazanih črk. Sam zna napisati 

17 črk,  obrne le črko Z. Med 

delom je bolj zbran. 

 

 

 

Grafomotorika:   Upošteva smer 

zapisa od zgoraj navzdol in od 

leve proti desni, svinčnik drži 

primerno, piše sproščeno in dokaj 

natančno, črke so velike in 

urejene v vrsti. 

Primerja, 

razlikuje 

prvi glas v 

besedah. 

Določi 

mesto 

glasu v 

besedi. 

 

 

 

Prepozna 

in 

poimenuje 

napise.  

 

 

 

 

Riše 

različ. črte 

v manjšem 

omejenem 

prostoru. 

Pravilno 

prepiše 

besede. 

Igre za izgovorjavo različnih 

glasov, predvsem sičnikov in 

šumnikov (npr. Papagajčki v 

kletke). 

Igre za razlikovanje glasov, 

šumov in drugih zvokov. 

UL – Kje v besedi je glas? 

Igre: vsiljivec; iskanje besede 

nasprotnim pomenom; 

vstavljanje manjkajočih 

pridevnikov.  

 

»Bere« napise na embalaži, na 

predmetih v učilnici. Skupno 

branje pesmi, slikopisov. 

Spomin s piktogrami. 

Igra pišemo s telesi. 

Iskanje določenih črk v 

stavnici. 

Nadaljevanje vzorca v črtovju; 

potovanje po vrvici; pri nas 

doma – prepis slikopisa. 

UL – iščemo enako, barvanje 

po legendi, skrivalnica besed. 
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Primer individualnega načrta za učenca iz skupine »učenci z dobro razvitimi 

opismenjevalnimi  sposobnostmi« – končno testiranje 

 

UČENEC:  AŠ2  

DATUM STANJE CILJI 
STRATEGIJE, 

PRIPOMOČKI 

FEB. 

Končno 

testiranje 

17. 2. 

2012 

Fonološko zavedanje: 
Prepozna prvi in zadnji glas v 

besedi,  razlikuje prvi glas v 

parih besed, razvito ima 

sposobnost slušne analize in 

sinteze. 

Glasno branje:   Prebere 41 

besed v minuti. Bere počasi in 

tekoče, enakomerno, brez 

napak. Večinoma upošteva 

ločila (piko). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje črk:  Pozna 9 od 

10 prikazanih črk, P zamenja s 

F, poimenuje 10 od 10 

prikazanih črk. Napiše 2 

povedi, ne upošteva ločil 

(pike),  enkrat napiše besedi 

brez presledka. 

 

 

Grafomotorika:   Upošteva 

smer zapisa od zgoraj navzdol 

in od leve proti desni, svinčnik 

drži s tremi prsti, sredinec je 

zgoraj, po opozorilu drži 

svinčnik pravilno. Piše 

sproščeno, od leve proti desni, 

črke so še okorno oblikovane.  

 

 

 

 

 

 

 

Glasno bere 

krajša 

besedila z 

velikimi 

tiskanimi 

črkami. 

Razume 

prebrano 

besedilo. 

Bere 

enakomerno 

in upošteva 

ločila. 

 

Utrjuje  

poznavanje 

velikih 

tiskanih črk. 

 

 

 

 

 

Črke piše po 

predpisani 

smeri, obliki 

in velikosti. 

Pravilno 

prepiše in 

samostojno 

piše 

enostavne 

povedi z 

velikimi 

tiskanimi 

črkami. 

 

 

 

 

 

 

Skupno branje kratkih ritmičnih 

besedil (ritem, upoštevanje 

ločil). Glasno bere jutranja 

poročila, navodila za igro, 

uganke, vabilo, pismo. 

Z ustrezno besedo dopolni 

poved. Ob sliki označi ustrezno 

poved. Prebere besedilo in 

ustrezno dopolni sliko, ali jo 

ustrezno pobarva. Sestavlja 

»razrezano poved«. Povedi 

razvrsti v pravilni vrstni red.  

 

 

Vaje za natančno opazovanje in 

vidno razlikovanje: išče 

podobnosti in razlike med 

slikami,   natančno preriše 

sliko, igra spomin (črke), v 

besedilu pobarva vse določene 

črke, išče pare besed, išče črko, 

ki je skupna vsem besedam. 

 

V črtasti zvezek prepiše besede 

s table ali z delovnih 

kartončkov; prepiše poved – 

slikopis, namesto slike napiše 

besedo. 

Piše nakupovalni seznam, 

seznam sošolcev, vabilo, 

voščilo, pismo. 
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Primer individualnega načrta za učenca iz skupine »bralci« – končno testiranje 

 

UČENEC:  AJ1 

DATUM STANJE CILJI 
STRATEGIJE, 

PRIPOMOČKI 

FEB. 

Končno 

testiranje 

17. 2. 

2012 

Fonološko zavedanje:   

Prepozna prvi in zadnji glas v 

besedi, razlikuje prvi glas v 

parih besed, razvito ima 

sposobnost slušne analize in 

sinteze. Artikulacija  

samoglasnikov E in O je 

boljša. 

 

Glasno branje:   Prebere 56 

besed v minuti (velike tiskane 

črke). Ritem je enakomeren, 

bere počasi in tekoče. Včasih 

prebere začetek in ugiba naprej 

(Jana = Janez, šla = šel). 

Večinoma upošteva ločila 

(piko). Bere tudi male tiskane 

črke. Prebere 36 besed v 

minuti, najprej prebere tiho, 

nato glasno. Ritem je 

neenakomeren s postanki. 

 

 

 

 

Poznavanje črk:  Pozna vse 

prikazane črke in jih 

poimenuje. Napiše 3 povedi, 

vsako poved napiše v svojo 

vrstico, upošteva končno ločilo 

(pika). Obrne črko Ž, v besedi 

namesto soglasnika Š napiše Ž. 

  

Grafomotorika:   Upošteva 

smer zapisa od zgoraj navzdol 

in od leve proti desni, svinčnik 

drži primerno, piše sproščeno, 

črke so  enakomerno velike in 

natančno oblikovane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasno bere 

besedila z 

velikimi in 

malimi 

tiskanimi 

črkami. 

Uri branje z 

razumevanjem. 

Bere 

enakomerno, 

pravilno 

naglaša 

besede, 

upošteva 

ločila. 

 

Velike in male 

tiskane črke 

piše po 

predpisani 

smeri, obliki in 

velikosti. 

Piše enostavne 

povedi z 

velikimi in 

malimi 

tiskanimi 

črkami. 

Začetek povedi 

in osebna 

imena piše z 

veliko 

začetnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prebere opis in ugotovi poklic, 

žival, predmet itd.  

Prebere navodilo in izvede 

nalogo (npr. gibalno, nekaj 

poišče itd.)  

Izpolni vprašalnik o zdravju. 

Bere besedilo in se pomika po 

zemljevidu. 

V paru bere preproste dialoge 

z vprašalnimi in vzkličnimi 

povedmi, upošteva končna 

ločila. 

 

 

 

 

V besedilu z barvico prevleče 

velike začetnice in ločila.  

V besedilu poišče podobne 

črke in jih ustrezno pobarva 

(npr. e in a; d in b; m in n). 

Poved z velikimi tiskanimi 

črkami prepiše z malimi 

tiskanimi črkami. 

Z malimi tiskanimi črkami 

napiše imena sošolcev, 

upošteva veliko začetnico. 

Dopolnjuje povedi. Piše 

sporočila sošolcem, jutranja 

sporočila. 
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3.8.3 INDIVIDUALIZIRAN IN DIFERENCIRAN POUK 

Individualiziran  in diferenciran pouk je celovit in izvajali smo ga  na naslednjih področjih. 

3.8.3.1 VZPODBUDNO UČNO OKOLJE 

V učilnici smo skupaj z učenci oblikovali napise, sporočila, urnik in razna obvestila v obliki 

preglednic (npr. vremenski koledar, bralna značka, dežurni učenci, zlati sonček itd.). Z napisi 

smo opremili igralne kotičke, omizja, zabojnike z igračami, predmete v učilnici. Uvedli smo 

vsakodnevno jutranje sporočilo učencem. V začetku smo sporočila pisali sami, kasneje so 

spontano pričeli  pisati tudi učenci.  

Ob vsebinah, ki so učencem blizu in s katerimi se dnevno srečujejo,  so spoznavali funkcijo 

pisnega jezika. 

 

           

Slika 1: Jutranja sporočila učencem 
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Slika 2: Jutranja sporočila, ki so jih napisali učenci 
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3.8.3.2 DIDAKTIČNA GRADIVA 

Že pred raziskavo smo veliko pozornosti in časa namenili zbiranju in pripravi didaktičnih 

gradiv. To delo je obsegalo izdelavo didaktičnih iger, zbiranje slikovnega gradiva, pripravo 

IT-gradiv, učnih listov, preglednic, napisov, tematskega urejanja razredne knjižnice itd. 

Zaradi boljše preglednosti in dostopnosti smo gradiva uredili v registratorje, v štiri skupine: 

poslušanje, govorjenje, branje, pisanje. Didaktične igre v kompletih smo shranili v škatle z 

napisi.  

Uporabljali smo tudi že pripravljena gradiva in didaktične igre: 

– Grginič, M. (2001): ABC 2, priročnik za učitelje. Trzin: Izolit (učni listi). 

– Grginič, M. (2009a): Bralni listi od A do Ž. Mengeš: Izolit. 

– Grginič, M. (2009b): Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za 

učitelje. Mengeš: Izolit  (učni listi, 165–226). 

– Grginič, M., Zupančič, M. (2004): ABC igralnica, komplet didaktičnih iger. Domžale: 

Izolit.  

– Jeršan Kojek, H. (2009): Pajkec Piko posliša, govori, bere, piše. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo (učni listi). 

– Lavrenčič, A., Bavčar, H. (2001): Učni komplet Žarek v besedi. Nova Gorica: Educa. 

– Pečjak, S. (2009b): Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo in šport. 

– Pečjak, S. (1999): Ali slišiš – ali vidiš? Trzin: Izolit. 

– Reviji Cicido in Ciciban: slikovno gradivo in pripravljene didaktične igre. 

– Ropič, M. (2000): Magnetna stavnica. Ljubljana: Rokus. 

– Zrimšek, N. (2006): Didaktične igre za prvi razred. Na žirafinem hrbtu. Ljubljana: 

MK 

(računalniške didaktične igre). 

– Računalniške didaktične igre (1999): Potovanje med črkami. Polžkovi koraki v svet 

glasov, črk, besed. Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo in šport. 
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Slike 3–11: Različna didaktična gradiva 
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3.8.3.3 RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI BRANJA IN PISANJA 

V učnih pripravah smo načrtovali frontalno delo v krogu ter delo v kotičkih. Večina  

diferenciranega in individualiziranega dela z učenci je potekala pri delu v kotičkih. 

Dejavnosti v manjših fleksibilnih učnih skupinah smo prilagajali potrebam učencev glede na 

njihov individualni načrt. Skupine so bile okvirne in učenci so občasno želeli sodelovati tudi 

z drugimi sošolci. To smo jim omogočili, a največkrat so učenci spontano ugotovili in 

povedali, da bi rajši šli v »svojo skupino«.  Največji ponos so učenci pokazali, kadar smo jih 

povabili v skupino bralcev. Tudi znotraj te skupine smo pripravili  različno zahtevne naloge.  

Glede na rezultate testiranj fonološkega zavedanja, poznavanja črk, pisanja in branja smo 

učence razdelili v 3 skupine, kot je prikazano v poglavju 3.8.1. V učnih pripravah smo 

dejavnosti za posamezne skupine označili na naslednji način: 

1.  =  učenci s slabo razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi 

2.  =  učenci z dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi 

3.  =  bralci  

Rumeno obarvano = individualizirano delo 

Roza obarvano = diferencirano delo 
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Učna priprava 1 

Šola: Razred: 1. a Učiteljica: 

Predmet:  SLJ Zaporedna št. ure:   Učiteljica: 

Učna enota:   Razvijanje zmožnosti branja in pisanja  

Cilji:    

Razvijajo sposobnost poslušanja. 

Prepoznajo in poimenujejo prvi glas. 

Naštevajo besede na isti prvi glas. 

Glasno berejo besede in  povedi z velikimi tiskanimi črkami. 

Samostojno pišejo besede z velikimi tiskanimi črkami. 

Glasno berejo povedi z malimi tiskanimi črkami. 

Razločno izgovarjajo besede in poimenuje bitja, predmete, pojave. 

 

1.–3. skupina 

1.–3. skupina 

1.–3. skupina 

2. in 3. skupina  

2. in 3. skupina 

Učenka AI1 

Učenca AZ2 in AU2 

Učna metoda: razlaga, didaktična igra, delo z besedili, metoda pisnih izdelkov, pogovor 

Učna oblika: frontalna, delo v dvojicah, individualno delo 

Učna sredstva in pripomočki: kartice z zapovedmi in navodili, zvonček, slikovno gradivo iz 

revij, magnetna stavnica 

Viri, literatura: Pečjak, S. (2009): Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport. Str. 23, 24. 

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela: 

učiteljica 1 učiteljica 2 učenci individualizacija 

UVOD 

Učencem naroči, 

da naj se posedejo 

s stoli v krog. 

Pove navodila za 

igro poslušaj in 

naredi: najprej tiho 

preberi besedo na 

kartici, pri tem ti 

lahko pomaga 

sošolec. Nato bo 

izbrani učenec 

zapoved glasno 

prebral. Ostali 

učenci bodo 

poslušali in izvršili 

zapoved. 

 

 

Izbere učenca za 

glasno branje 

zapovedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebralcem, po 

razlagi navodil, 

razdeli kartice z 

zapisanimi 

zapovedmi (npr. 

SKAČI. 

MIJAVKAJ.). 

 

Učence, ki že 

začenjajo brati, 

spodbudi, da 

zapoved preberejo 

sami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi učenci, ki so dobili 

kartice, najprej tiho 

preberejo zapoved. 

Bralci pomagajo 

nebralcem, ki sedijo 

poleg njih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak učenec 

posamično na glas 

prebere zapoved, ki jo 

je dobil, ostali zapoved 

izvršijo. Ko učenec, ki 

je prebral zapoved, 

želi, da se dejavnost 

preneha, zazvoni z 

zvončkom. 
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Vsakemu bralcu da 

na listku zapisano 

daljše navodilo in 

izbere učenca, ki 

navodilo glasno 

prebere.  

Opazuje, kako 

pozorni so učenci 

med poslušanjem in 

kako dobro si 

zapomnijo vrstni 

red dejavnosti, ki 

jih morajo opraviti. 

Opažanja beleži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bralci glasno berejo 

navodila: 

 OLUPI IN POJEJ 

POMARANČO, 

NATO SI UMIJ 

ROKE. 

 V KOZAREC 

NATOČI SOK, 

POPIJ GA, NATO 

KOZAREC POMIJ. 

 IZ PERESNICE 

VZEMI BARVICO, 

JO OŠILI IN 

POBARVAJ SLIKO. 

 IZ OMARE VZEMI 

PIŽAMO, JO 

OBLECI IN SE 

ZAVRTI. 

 OBUJ ŠKORNJE, 

ODPRI DEŽNIK IN 

TRIKRAT POSKOČI 

PO LUŽI. 

 POBRIŠI PRAH Z 

VISOKE OMARE, 

OTRESI KRPO IN 

JO POSPRAVI V 

PREDAL. 

 ODREŽI SI KOS 

KRUHA, NAMAŽI 

GA Z MASLOM IN 

POJEJ. 

 Iz škatlice vzemi 

kredo, na tablo 

napiši številko 

sedem in pokaži 

sedem prstov. 

Ostali učenci navodila 

pozorno poslušajo do 

konca, nato dejavnosti 

v enakem vrstnem redu 

pokažejo s pantomimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtevnost zapisa je 

prilagojena 

posamezniku. Učenka 

AI1 prebere navodilo 

napisano z malimi 

tiskanimi črkami. 

OSREDNJI DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pove, da je bila v 

trgovini. Opozori 

učence, da naj 

pozorno poslušajo, 

kaj je kupila. 

Našteva različne 

stvari, ki jih je 

kupila in se začnejo 

na glas B: 

bombone, balon, 
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Hodi med pari in 

posameznim 

učencem 2. in 3. 

skupine naroči, da 

naj poiščejo 

besedo, v kateri je 

določen glas v 

sredi ali na koncu 

besede. 

 

 

 

 

Pripravi blazino v 

kotičku in slikovno 

gradivo. 

Individualno dela z 

učencema AZ2 in 

AU2. Pozorna je na 

razločno 

izgovorjavo. 

bibo, biser, boben.  

Vpraša, ali so 

opazili kaj 

posebnega.  

 

Spodbudi jih, da 

naj naštejejo, kaj bi 

kupili v trgovini. 

Začne naj se na 

glas M. Nato naj 

naštevajo stvari, ki 

se začnejo na glas 

S in nazadnje še na 

glas R. 

 

V sredo kroga 

pokliče učence 1. 

skupine in jim 

naroči, da naj se 

razdelijo v pare. 

Nato naroči, da naj 

se še ostali učenci 

postavijo v pare. 

Pove navodilo za 

delo: eden v paru 

določi glas, drugi 

našteva besede, ki 

se začnejo na ta 

glas.  

Hodi med pari,  

pozorna je na 

učence iz 1. 

skupine in jih po 

potrebi popravlja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naroči jim, da naj 

se pripravijo na 

risanje v velike 

zvezke. Ko so 

pripravljeni, jim 

pove navodilo za 

delo. Hodi med 

učenci in jim 

 

Poslušajo in ugotovijo, 

da se vse besede 

začnejo na glas B. 

 

Sedijo v krogu in 

naštevajo najprej 

besede, ki se začnejo 

na glas M, nato S in 

nazadnje še na R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 1. skupini  drugemu 

naštevajo besede, ki se 

začnejo na glas, ki ga 

določijo sami. 

Učenci 2. in 3. skupine 

naštevajo besede, v 

katerih je določen glas 

v sredi ali na koncu 

besede. 

 

 

 

 

Usedejo se na svoja 

mesta, med seboj so 

pomešani učenci vseh 

treh skupin. Med delom 

si med seboj pomagajo 

(sosed sosedu). 

1. V veliki zvezek 

narišejo pet stvari ali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učencema AL1 in AN2 

določi, da naj iščeta 

besede, ki se začnejo 

na glas A in M. Prvi 

glas dolgo vlečeta, 

nato besedo izgovorita. 

Učencu AO2, ki ima 

slabše razvit sluh, 

glasneje in s 

poudarkom izgovarja 

besede. 

 

 

Učenca AZ2 in AU2 

glasno in razločno 

poimenujeta slike 

(konj, krava, kokoš, 

knjiga, kolo ...) in o 

posamezni sliki nekaj 

povesta. Skušata 

ugotoviti, na kateri 
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pomaga pri zapisu 

besed. Po potrebi 

jim ponudi 

magnetno stavnico.  

živali, ki se začnejo na 

glas K.  

2. V veliki zvezek 

narišejo in napišejo pet 

stvari, ki se začnejo na 

glas K. Za pomoč pri 

zapisu lahko uporabijo 

magnetno stavnico ali 

prosijo bralce ali 

učiteljico.  

3. V veliki zvezek 

napišejo besede za pet 

ali več stvari, ki se 

začnejo na glas K. 

Pomagajo sošolcem pri 

zapisu besed.  

glas se začnejo vse 

besede. 

 

ZAKLJUČEK 

Pregleda in 

popravi izdelke, 

posluša komentarje 

učencev o tem kaj 

so narisali. 

 

Pokliče posamezne 

učence, ki glasno 

povedo kaj so 

narisali ali 

napisali. 

 

 

Posamezni učenci 

glasno povedo kaj so 

narisali ali napisali. 

Pokažejo izdelke, 

pospravijo potrebščine 

na ustrezno mesto.  
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Slike12–15: Primeri diferenciranih nalog (gl. učno pripravo1) 
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Učna priprava 2 

Šola: Razred: 1. a Učiteljica: 

Predmet:  SLJ Zaporedna št. ure:   Učiteljica: 

Učna enota:   Razvijanje zmožnosti branja in pisanja  

Cilji:  

Razločijo glasove v dvojicah. 

Prepoznajo in poimenujejo prvi glas. 

Naštevajo besede na enak prvi glas. 

Razvijajo poimenovalno zmožnost. 

Glasno berejo besede in  velikimi tiskanimi črkami. 

Samostojno pišejo besede z velikimi tiskanimi črkami. 

Dopolnjujejo črke v besedah. 

Berejo z razumevanjem.  

Berejo enakomerno, pravilno naglašajo besede, upoštevajo ločila. 

 

1.–3. skupina 

1.–3. skupina 

1.–3. skupina 

1. skupina 

2. skupina 

2. skupina 

3. skupina  

Učenca AB1 in AČ2 

Učenca AB1 in AČ2 

Učna metoda: razlaga, didaktična igra, delo z besedili, metoda pisnih izdelkov, pogovor 

Učna oblika: frontalna, individualno delo 

Učna sredstva in pripomočki: zvonček, DI gusar - grad, UL prvi glas (gl. prilogo 3), UL kje 

se skriva kolesar (gl. sliko16), slika (gl. prilogo 4), lističi s  povedmi 

Viri, literatura:  

Pečjak, S. (1999): Ali slišiš  –  ali vidiš? Trzin: Izolit. Str. 74, 97.  
Grginič idr. (2004): ABC-igralnica, priročnik. Domžale: Izolit. Str. 29, 108. 

Grginič, M. (2001): ABC 2, priročnik za učitelje. Domžale: Izolit. Učni list 69. 

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela: 

učiteljica 1 učiteljica 2 učenci individualizacija 

UVOD 

Učencem naroči, da 

naj se posedejo s 

stoli v krog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaže, kaj je 

naredil zajček in 

spodbudi otroke k 

sodelovanju. 

 

 

 

 

 

 

Vpraša, zakaj ima 

zajec tako velika 

ušesa.  

Pripoveduje 

motivacijsko 

zgodbo. Zajec z 

velikimi ušesi je 

imel oster sluh in je 

dobro razlikoval 

glasove. Kadar je 

slišal enaka 

glasova, je visoko 

poskočil, kadar je 

slišal različna 

glasova, si je s 

tačkama pokril 

ušesa.  

Pove primera O-M 

in S-S.  

 

 

 

 

 

 

Odgovorijo in 

utemeljijo. 
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Opazuje, kako 

pozorni so učenci 

med poslušanjem in 

kdo v igri ni 

samostojen. Pristopi 

do posameznika in 

mu ponovi glasova.  

 

 

Pove navodila za 

igro zajec z 

velikimi ušesi: ko 

slišiš enaka 

glasova, visoko 

poskoči, ko slišiš 

različna glasova, se 

z obema rokama 

primi za glavo. Ko 

zazvoni zvonček, je 

odmor in steci 

enkrat okrog 

stolov. Zakrije si 

usta in izgovarja:  

A-A, A-U, U-N, N-

N, M-M, B-E, F-T. 

Zazvoni z 

zvončkom. Odmor.  

C-C, L-J, H-K, T-

K, Z-S, H-H, K-H. 

Zazvoni z 

zvončkom. Odmor. 

C-S, Š-Z, D-D, A-E, 

M-M, N-M, E-I. 

Zazvoni z 

zvončkom. Zajčji 

pouk se konča. 

Pozorno poslušajo 

glasove in upoštevajo 

navodila.  

Če je potrebno, si 

učiteljica ne pokrije 

ust, da jo lahko 

učenec tudi opazuje. 

Izbira glasove, ki jih 

izgovarja izrazito 

različno npr. A-M, S-

O, U-C. 

OSREDNJI DEL 

Nadaljuje s 

pripovedovanjem 

motivacijske zgodbe.  

Zajec z velikimi 

ušesi je skozi gozd 

odšel domov. Ob 

poti  je videl mah, 

mleko, mušnico, 

meduzo, marmelado. 

Vpraša, ali imajo 

stvari, ki jih je zajec 

videl, kakšno skupno 

lastnost. 

 

Razloži, da bo vsak 

učenec, ko bo na 

vrsti, povedal eno 

besedo, ki se začne 

na glas S ter ponovil 

vse besede od 

prejšnjih učencev. 

 

 

Pripravi tri omizja 

oz. kotičke in 

ločeno dve mizi za 

individualno delo. 

Pripravi didaktično 

igro gusar – grad 

in učne liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo in ugotovijo, 

da se vse besede 

začnejo na glas M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. učenec reče:  »Zajec 

je v gozdu našel 

smreko.« 2. učenec 

reče: »Zajec je v gozdu 

našel smreko in 

sladoled.« 3. učenec 

reče: »Zajec je v gozdu 

našel smreko, sladoled 
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Z učenci 1. skupine 

najprej poimenujejo 

vse sličice in 

besedam določijo 

prvi glas. Pove 

navodila za igro: 

igraš se enako kot 

spomin. Iščeš pare 

slik, ki se začnejo na 

isti prvi glas. Igro 

nadaljujejo 

samostojno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usmerja delo v 3. 

skupini.  

K ločeni mizi 

pokliče učenca AB1 

in AČ2. Pove jima, 

da bosta glasno 

prebrala vsak eno 

poved (izmenjujoče),  

nato pa na sliki 

pokazala kar sta 

prebrala. 

 

 

Naroči učencem, 

da naj se posedejo 

po skupinah v tri 

kotičke (učencem je 

že znano kako 

sedijo). 

Učencem 3. skupine 

razloži njihovo 

nalogo. Delajo 

samostojno. 

 

Učencem 2. skupine 

razloži njihovo 

nalogo.  

Z magnetno 

stavnico pomaga 

učencu zapisati 

besedo za žival, 

besedo bere glasno, 

skupaj s 

posameznikom. 

 

 

 

 

 

 

in sekiro.« Itd. 

 

Delo po kotičkih 

1. Didaktična igra 

gusar – grad  

Iščejo pare slik, 

katerih besede se 

začnejo na isti prvi 

glas. 

2. UL prvi glas 

(gl. prilogo 3) 

Povežejo pare živali, 

katerih imena se 

začnejo na isti prvi 

glas in sami narišejo 

en tak par živali. Pod 4 

slike  napišejo besede 

za živali. UL nalepijo v 

zvezek. 

3. UL  kje se 

skriva kolesar? (gl. 

sliko 16) 

Besede dopolnijo z 

manjkajočimi črkami, 

pri tem si pomagajo s 

črkami iz stavnice. 

Pobarvajo besedo 

kolesar. UL nalepijo v 

brezčrtni zvezek in 

prepišejo besede.  

 

 

 

Učenca AB1 in AČ2 

dopolnita UL in ga 

nalepita v zvezek. 

Besed ne prepišeta, ker 

z učiteljico odideta k 

ločeni mizi. Glasno, 

vezano bereta krajše 

povedi in na sliki (gl. 

prilogo 4) pokažeta, 

kaj sta prebrala. 

 MAJA REŽE KRUH. 

 NA STENI VISI 

URA. 

 NA MIZI JE VAZA Z 

ROŽAMI. 

 V VAZI SO ŠTIRI 

CVETICE. 

 MAMA DRŽI VELIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S posamezniki iz 2. 

skupine vadi zapis in 

branje besed. Izbira 

različno zahtevne 

besede. Lažje so npr. 

ŽABA, MUHA, RAK, 

MIŠ, RACA,  težje pa 

so npr. PAPAGAJ, 

KROKODIL, ŽELVA. 

Med branjem s 

prstkom kažejo črko 

in vlečejo glas. 

 

 

 

 

 

Oba učenca bereta 

neenakomerno, 

zatikajoče in ne 

upoštevata ločil. Zato 

prebrano poved po 

potrebi prebereta 

ponovno glasno, 

skupaj z učiteljico in 

upoštevata končno 

ločilo. S tem, da 

pokažeta na sliki kaj 

sta prebrala, 

pokažeta, da sta 

razumela prebrano. 
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LONEC. 

 NA ŠTEDILNIKU JE 

PONEV. 

 V SKLEDI JE 

SADNJE. 

 POD MIZO LEŽI 

KUŽA. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Naroči učencem, da 

naj prinesejo zvezke 

na pomožno mizo 

(kamor vedno 

odložijo svoje 

izdelke) in 

pospravijo ostale 

potrebščine. Nato se 

usedejo brez stolov v 

krog. 

 

Pomaga pri 

pospravljanju 

didaktične igre in 

urejanju miz. 

 

 

 

 

 

Pove, da bodo še 

skupaj, ustno rešili 

UL.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posamezni učenci iz 2. 

skupine povedo, katere 

slike so povezali med 

seboj in rešitve 

utemeljijo, npr. 

povezal sem muho in 

miško, ker se obe 

besedi začneta na glas 

M. Ostali učenci 

poslušajo. 

 

 

Slika 16: Rešen učni list (gl. učno pripravo 2) 
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Učna priprava 3 

Šola: Razred: 1. a Učiteljica: 

Predmet:  SLJ Zaporedna št. ure:   Učiteljica: 

Učna enota:   Razvijanje zmožnosti branja in pisanja  

Cilji:  

Vzpostavijo asociativno zvezo glas – črka. 

Pišejo normirane oblike črk oz. besed v manjši omejen prostor. 

Pišejo normirane oblike črk v večji neomejen prostor. 

Sestavljajo in prepisujejo besede. 

Razvijajo bralno tehniko: berejo s počasno vezavo.  

Glasno berejo besede in povedi z velikimi tiskanimi črkami. 

Glasno berejo povedi z malimi tiskanimi črkami. 

Sestavijo in berejo slikopis z velikimi tiskanimi črkami.   

Sestavijo in berejo slikopis z malimi tiskanimi črkami.   

 

1.–3. skupina 

1.–3. skupina 

učenca AL1 in AZ2 

2. skupina 

1.–3. skupina 

1.–3. Skupina 

Učenca AI1 in AJ1 

3. skupina 

Učenca AI1 in AJ1 

Učna metoda: razlaga, demonstracija, didaktična igra, delo z besedili, metoda pisnih 

izdelkov, pogovor 

Učna oblika: frontalna, individualno delo 

Učna sredstva in pripomočki: delovni kartoni, žetoni, ABC igralnica, nalepke in starih revij 

Viri, literatura:  

Pečjak, S. (1999): Ali slišiš  –  ali vidiš? Trzin: Izolit. Str. 77.  
Grginič idr. (2004): ABC-igralnica, priročnik. Domžale: Izolit. Str. 36. 

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela: 

učiteljica 1 učiteljica 2 učenci individualizacija 

UVOD 

Učencem naroči, 

da naj se usedejo 

za mize, na svoja 

mesta. 

 

Pove učencem, da 

se je  zajec z 

velikimi ušesi, v 

zajčji šoli, zopet 

učil poslušanja. 

Pozorno je 

poslušal učiteljico 

in ugotavljal, v 

kateri besedi se 

sliši glas  M 

(kasneje glas  N). 

Če je slišal glas v 

prvi besedi, je 

položil žeton na 

prvi krogec v vrsti, 

če je slišal glas v 

drugi besedi, je 

položil žeton na 

drugi krogec   v 

vrsti.  

 

Razdeli liste in 

žetone (gl. sliko 

18). 
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Pove primera: 

MUCA – KUŽA, 

LUNA – DOM. 

Naroči učencem, 

da naj storijo 

enako. 

 

 

 

 

Bralcem razdeli 

listke z besednimi 

pari (za glas M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasno ponovi 

besedne pare in 

izbere učenca, ki 

pove rešitev (v 

kateri besedi je 

glas M). Na listu, 

ki je pripet na tabli 

z magneti prikaže 

pravilne rešitve.  

 

Vse ponovi še z 

glasom N. 

 

 

Na tablo pripne 

list in prikaže, 

kateri krogec 

predstavlja prvo 

besedo in kateri  

drugo.  

Ob navedenem 

primeru na 

ustrezni piki pripne 

magnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristopi do 

učencev AL1 in 

nato še  AZ2 in 

jima pomaga pri 

reševanju naloge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bralci posamično, 

glasno preberejo 

besedne pare, ostali 

učenci pozorno 

poslušajo in 

ugotavljajo, v kateri 

besedi se sliši glas M. V 

parih besed prepoznajo 

določen glas in žeton 

postavijo na ustrezno 

piko na papirju (gl. 

sliko18). 

MIZA – RIBA 

MIŠKA – GORA 

SNEG – MOST 

KOST – SALAMA 

OMARA – STOL 

MAK – NOHT 

VETER – METER 

TETA – TEMA 

Zadnji bralec zazvoni z 

zvončkom. Odmor. 

Izbrani učenec pove, v 

kateri besedi je slišal 

glas M. Vsak preveri 

pravilnost svoje naloge. 

 

 

 

Bralci posamično, 

glasno preberejo 

besedne pare, ostali 

učenci pozorno 

poslušajo in 

ugotavljajo, v kateri 

besedi se sliši glas N: 

NOGA – MOST 

SNEG – GORA 

MOKA – BOBEN 

NOHT – HRAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nalogo prilagodi tako, 

da je glas M vedno 

prvi glas v besedi. 

Besede izgovori tako, 

da zadrži prvi glas. 

Npr. MAK – RAK, 

MEČ – ROČ, RACA – 

MIZA. 
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Učencem naroči, 

da naj pospravijo 

liste in žetone na 

pomožno mizo 

(kamor vedno 

odložijo svoje 

izdelke) in se 

usedejo na tla, 

tako, da bodo 

videli na platno. 

BALON – HIŠA 

OMARA – LONEC 

SONCE – MIŠKA 

BOMBON – ROŽA 

Zadnji bralec zazvoni z 

zvončkom. Zajčji pouk 

se konča. 

Izbrani učenec pove, v 

kateri besedi je slišal 

glas N. Vsak preveri 

pravilnost svoje naloge. 

OSREDNJI DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projicira 

posamezne besede 

in povedi. S 

svetlobnim snopom 

kaže, smer branja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadaljuje z zgodbo 

o zajcu z velikimi 

ušesi. 

Zajec je skozi gozd 

odšel domov. Ob 

poti je našel listek. 

Na njem je pisalo 

MAMI. Našel je še 

en listek … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj z učiteljico 

glasno berejo besede, s 

počasno vezavo: MAMI, 

NINA, MINA, IMA, 

NIMA.  

Nazadnje bralci 

preberejo povedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povedi so prilagojene 

bralcem po dolžini, po 

zahtevnosti besed in po 

zapisu z velikimi oz. 

malimi tiskanimi 

črkami. 

NINA IMA KOLO. 

MAMI KUHA JUHO. 

ATI NIMA LETALA. 

TINE SE IGRA Z 

NOVIM VLAKOM. 

KUŽA REKS SE IGRA 

Z RUMENO ŽOGO. 

OTROCI SKAČEJO, 
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Naroči učencem, 

da naj se posedejo 

po skupinah v tri 

kotičke (učencem 

je že znano kako 

sedijo). 

Učencem 2. 

skupine razloži 

njihovo nalogo. 

Pomaga pri 

sestavljanju besed. 

Opozarja učence 

na pravilno 

zapisovanje črk 

(smer pisanja in 

oblika), na 

pravilen položaj 

pri mizi in pravilen 

prijem pisala. 

 

V 1. kotičku se z 

učenci igra 

prostovoljka, 

učenka 9. razreda, 

ki sodeluje v 

projektu MEPI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učencem 3. 

skupine razloži 

njihovo nalogo in 

razdeli nalepke. 

Najprej pove vse 

tri povedi, namesto 

samostalnika 

položi predse 

nalepko in jo 

»prebere«. 

Nato pove 

posamezno poved 

in učenci jo 

zapišejo z velikimi 

oz. malimi 

tiskanimi črkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. didaktična igra 

stonoga 

Poimenujejo sliko in 

besedi določijo zadnji 

glas. Nato med drugimi 

slikami poiščejo takšno, 

da se beseda zanjo 

začne z enakim prvim 

glasom, kot se je 

prejšnja končala itd. 

Ko končajo z igro v 

črtani zvezek,  zapišejo 

po eno vrstico črk A, I, 

M, N. 

2. Iz kartončkov s 

črkami A, I, M, N 

sestavljajo  besede. 

Glasno jih preberejo in 

prepišejo v črtasti 

zvezek.  

3. Z velikimi oz. 

malimi tiskanimi črkami 

napišejo slikopis, kot ga 

narekuje učiteljica in 

nalepijo nalepko. Z 

rdečo barvico označijo 

veliko začetnico in 

končno ločilo: Mama 

ima .... Ana nima .... 

Nina in mama.  

TEČEJO IN SE 

SPUŠČAJO PO 

TOBOGANU. 

Babica je povabila 

Tomaža in Majo na 

čokoladno torto. 

Z repom košatim 

mahlja, z veje na vejo 

skaklja. Kdo je to? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenca AL1 in AZ2 

imata slabše razvito 

grafomotoriko, zato 

pišeta besede v veliki 

brezčrtni zvezek.  

 

 

 

 

 

 

Učenca AI1 in AJ1 

pišeta z malimi 

tiskanimi črkami (gl. 

sliko 17). 

ZAKLJUČEK 

Naroči učencem, 

da naj prinesejo 

zvezke na pomožno 

mizo (kamor vedno 

odložijo svoje 

izdelke) in 

pospravijo ostale 

potrebščine. 

 

Pokliče učence v 

krog brez stolčkov 

in spodbudi bralce, 

da sošolcem 

preberejo svoje 

slikopise. 

 

Bralci pokažejo svoje 

slikopise in jih 

preberejo. 
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Sliki 17, 18: Slikopis; prepoznavanje glasu M v parih besed 
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Še en primer učnih listov z diferenciranimi nalogami. Učiteljica in vzgojiteljica sta bili 

prisotni pri 1. in 2. skupini, medtem ko bralci samostojno reševali nalogo. 

1. Poimenujejo sliko, glaskujejo in narišejo ustrezno število pik (pika za vsak glas). 

2. Poimenujejo sliko, z rdečo barvo obkrožijo prvo črko v besedi, zadnjo pa z modro. 

Besede pravilno zapišejo z velikimi tiskanimi črkami. 

3. Preberejo besedilo z malimi tiskanimi črkami in klovna ustrezno pobarvajo. Zapišejo 

eno poved o klovnu, zapišejo končno ločilo (gl. sliko 19). 

   

       

Slika 19: Diferencirane naloge  
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Po obravnavi Ruske pravljice Babica  Zima so učenci dobili nove naloge. Reševali so učne 

liste  z diferenciranimi nalogami. Navodilo za delo so dobili najprej učenci 1. skupine. 

Medtem ko so samostojno risali nastopajoče živali, sva z učiteljico usmerjali delo v 2. in 3. 

skupini. 

1. Narišejo nastopajoče osebe, poskušajo sami napisati besede oz. jih prepišejo s table. 

2. Glasno preberejo kratke povedi z velikimi tiskanimi črkami (vsak učenec prebere eno 

poved) in jih povežejo z ustrezno sliko živali. Zadnjo poved samostojno dopolnijo. 

3. Glasno preberejo krajše besedilo – opis živali. Izrežejo oblačke z besedilom in jih 

nalepijo k ustrezni sliki živali (gl. sliko 20).  
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Slika 20: Diferencirane naloge po poslušanju pravljice Babica Zima 

 

 

Po obravnavi zgodbe Snežaki v vrtcu, pisateljice Branke Jurca, so učenci dobili nove naloge. 

Reševali so učne liste  z diferenciranimi nalogami. Posamična skupina učencev je prišla k 

učiteljici, ki jih je usmerjala pri delu, medtem ko sta drugi dve skupini učencev, izdelovali 

likovni izdelek in je bila z njimi vzgojiteljica. 

1. Ilustrirajo dogodek iz zgodbe ali družino snežakov. Učiteljici ustno obnovijo dogodek 

iz zgodbe, ki so ga ilustrirali. 

2. Glasno preberejo kratke povedi z velikimi tiskanimi črkami in glede na sliko, 

pobarvajo ustrezen kvadratek pred povedjo. 

3. Glasno preberejo začetek povedi z velikimi tiskanimi črkami in označijo smiselno 

nadaljvanje. Z velikimi tiskanimi črkami odgovorijo na vprašanje – napišejo imena 

snežakov. IND: Učenke AI1, AJ1 in AT1 napišejo imena z malimi tiskanimi črkami, 

upoštevajo veliko začetnico. 
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Slika 21: Diferencirane naloge po poslušanju pravljice Snežaki v vrtcu 
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3.8.3.4 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Proces opismenjevanja ni celosten le v okviru učnega predmeta slovenščina, temveč tudi v 

okviru pouka nasploh. Učenci so imeli za razvoj bralnih in pisalnih spretnosti mnogo 

priložnosti pri vseh učnih predmetih. 

V povezavi s predmetom spoznavanje okolja: razstavo starih predmetov so opremili z 

napisi, skupaj z »nebralci« so sestavili in napisali nakupovalni seznam, prebrali so pismo, ki 

ga je poslal dedek Mraz, glasno so prebrali uganke o vremenu, sestavili so pravo zaporedje 

dogodkov na temo moj dan – besedilo je bilo zapisano, z vrat šolskih prostorov so prepisali 

napise, plakat o junakih so opremili z napisi, pisali so pisma prijateljem itd. 

 

    

 

     Slika 22–25: Bralne in pisalne sposobnosti so si razvijali pri spoznavanju okolja 



Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

67 

 

V povezavi s predmetom matematika: z napisi so opremili preglednice, pri vajah za 

orientacijo so brali navodila, v sodelovanju z »nebralci« so reševali naloge povezovanja itd. 

 

           

Sliki 26, 27: Reševanje naloge s povezovanjem besedila is slike 

 

V povezavi s predmetom glasbena vzgoja: glasno so brali uganke o glasbilih, slike glasbil 

so opremili z napisi, sestavili in napisali so vabilo na razredni koncert. 

V povezavi s predmetom likovna vzgoja: izdelali so igro spomin (barva/beseda za barvo), z 

napisi so opremili razstavo raznih likovnih izdelkov, sestavili in napisali so vabilo na 

razredno razstavo, darilca so opremili z napisanim voščilom. 

V povezavi s predmetom športna vzgoja: napisali so ukaze za gibanje po prostoru, brali so 

navodila za delo na postajah, poiskali so omaro, opremljeno z napisom »žoge« itd. 

3.8.3.5 OBLIKE IN METODE DELA 

Skupno delo:  

Pouk smo pričeli s skupnim delom v jutranjem krogu. Učenci so »prebrali« urnik in se 

seznanili s potekom dela za tekoči dan. Zelo so se veselili jutranjih sporočil – vedno so jih 

brali učenci sami. V tem času so imeli tudi priložnost, vsem sošolcem pripovedovati o 
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dogodku prejšnjega dne, preživljanju počitnic itd. V skupni obliki dela smo izvajali še 

pravljični stolček (poročanje o prebrani knjigi), pripovedovanje zgodb ob slikah, opisovanje 

predmetov, slik in oseb, skupno branje ritmičnih besedil, vaje za okulomotoriko, igranje vlog, 

iskanje rim, vaje in igre za fonološko zavedanje, spoznavanje novega glasu in velike tiskane 

črke. 

V skupni obliki dela so učenci razvijali predvsem govorne in poslušalske spretnosti. 

Delo v manjših skupinah:  

V tej obliki dela se je uresničevalo individualizirano delo z učenci. Dejavnosti v manjših 

fleksibilnih učnih skupinah smo prilagajali potrebam učencev glede na njihov individualni 

načrt. Oblikovali smo homogene učne skupine, za katere smo pripravili specifične naloge in 

jim prilagodili čas. To so bile okvirne skupine in učenci so lahko sodelovali tudi v drugih. 

Znotraj posamezne skupine smo glede na individualni načrt posamezno nalogo  prilagodili 

posebnosti učenca. Posamezniki so prehajali med skupinami takoj, ko se je pokazalo, da so 

napredovali in dosegli zastavljeni cilj. O tem, kako dobro opravljajo naloge, so učenci dobili 

sprotne ustne informacije učiteljice oz. vzgojiteljice. Učence smo za prehod v drugo skupino 

spodbudili z vprašanjem, ali bi želel opravljati težje naloge, vendar so to pobudo navadno 

dali kar učenci sami. 

Delo v manjših skupinah je potekalo v kotičkih, za mizami ali na tleh. Če smo ocenili, da bi 

učence pri delu motili glasovi ostalih sošolcev, smo se umaknili tudi na hodnik. V manjših 

skupinah smo izvajali vaje za razvoj fonoloških sposobnosti, grafomotorične vaje ter vaje za 

izboljšanje tehnike branja in pisanja.  

Uporabljali smo didaktična gradiva, navedena v poglavju 3.8.3.2. 

Pri organizaciji pouka v manjših skupinah pa smo se srečali tudi z mnogimi težavami. 

Delo v manjših skupinah smo lahko izvajali le takrat, ko sta bili pri pouku prisotni učiteljica 

in vzgojiteljica. To je pomenilo, da so učenci v eni skupini delali samostojno in temu so bile 

prilagojene dejavnosti. Opazili smo, da nenamerno največkrat delajo samostojno v skupini 

bralcev, zato smo načrtno organizirali samostojno delo tudi za drugi dve skupini.  



Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

69 

 

Med vajami za razvoj fonoloških sposobnosti in vajami za izboljšanje tehnike branja so se 

učenci težko zbrali, ker so z dejavnostmi motili drug drugega. Vedno nismo imeli  možnosti, 

da bi se umaknili v drug prostor in kakovost učenja je bila zato slabša. 

Dejavnosti so v skupinah potekale različno dolgo, zato je bilo potrebno vedno predvideti tudi 

to, kaj bodo delali učenci, ki bodo prej končali nalogo. 

Sodelovalno učenje:  

Večkrat smo ustvarili priložnosti za sodelovanje med učenci. Sestavili smo heterogene 

skupine, v katerih so učenci s sodelovanjem reševali naloge. Včasih so si morali sami 

poiskati sošolca, s pomočjo katerega so lahko opravili nalogo. Izvajali so igre vlog, igro 

spomin,  izdelali skupni plakat itd. 

V sodelovalni obliki učenja so razvijali predvsem naslednje komunikacijske veščine: 

poslušanje sošolcev v skupini, upoštevanje idej drugih, utemeljevanje svojih idej. 

 

Slika 28: Sodelovanje pri pisanju besed 

3.9 KONČNO TESTIRANJE 

Po 5 mesecih individualiziranega in diferenciranega opismenjevanja v eksperimentalni 

skupini (februar 2012) smo izvedli zaključno preverjanje učencev. Uporabili smo test 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1. razreda (OSBZ-1K, Pečjak idr.: 2011). 

Sodelovali so učenci eksperimentalne in kontrolne skupine.  

Podrobni rezultati testiranja so navedeni v naslednjem poglavju. 



Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

70 

 

3.10 PREDSTAVITEV IN ANALIZA REZULTATOV 

Stopnjo opismenjevalnih sposobnosti smo preverjali na treh področjih, vsako področje pa je 

zajemalo nekaj podtestov. 

3.10.1 FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

To področje je zajemalo naslednje podteste: ugotavljanje prvega glasu, razlikovanje prvega 

glasu, ugotavljanje zadnjega glasu, slušna analiza in slušna sinteza. 

V Tabeli 6 smo za vsak podtest v levem stolpcu prikazali rezultate začetnega testiranja (Z), v 

desnem stolpcu pa rezultate končnega testiranja (K) v eksprimentalni skupini (ES), v Tabeli 7 

pa rezultate v kontrolni skupini (KS). 

Tabela 6: Prikaz rezultatov fonološkega zavedanja učencev v ES 

  
UGOTAVLJANJE  
1. GLASU 

RAZLIKOVANJE  
1. GLASU 

UGOTAVLJANJE 
ZADNJEGA GLASU 

SLUŠNA 
ANALIZA 

SLUŠNA 
SINTEZA 

SKUPAJ 
 

UČENEC 4 t Z 4 t K 5 t Z 5 t K 4 t Z 4 t K 5 t Z 5 t K 5 t Z 5 t K 23 t Z 23 t K  

AZ2 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6 

AV2 4 4 4 5 0 4 3 5 1 5 12 23 

AU2 3 4 0 4 3 4 1 3 0 2 7 17 

AT1 4 4 4 5 4 4 5 5 2 5 19 23 

AŠ2 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 19 22 

AS1 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 21 23 

AR2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 20 22 

AP1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 23 23 

AO2 4 3 3 5 0 4 0 0 0 0 7 12 

AN2 3 4 0 3 0 4 0 5 0 2 3 18 

AM1 4 4 5 4 2 4 4 5 2 5 17 22 

AL1 2 4 2 4 2 4 0 1 0 0 6 13 

AK1 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 22 23 

AJ1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 23 23 

AI1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 23 23 

AH2 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 22 23 

AG2 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 21 23 

AF1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 23 23 

AE1 3 4 5 5 4 4 5 5 3 5 20 23 

AD2 4 4 3 3 3 4 5 5 2 5 17 21 

AČ2 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 21 23 

AC1 4 4 5 5 0 4 3 5 5 5 17 23 

AB1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 23 23 

AA2 3 4 2 3 0 4 1 5 0 3 6 19 

                    87         94             83        104          64            95         86      104       73      97        393          494 

Legenda:       4 / 5 / 23 t  Z = največje možno število točk pri začetnem testiranju 

                      4 / 5 / 23 t  K = največje možno število točk pri končnem testiranju 
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Tabela 7: Prikaz rezultatov fonološkega zavedanja učencev v KS 

 

  
UGOTAVLJANJE  
1. GLASU 

RAZLIKOVANJE 
 1. GLASU 

UGOTAVLJANJE 
ZADNJEGA GLASU 

SLUŠNA 
ANALIZA 

SLUŠNA 
SINTEZA 

SKUPAJ 
 

UČENEC 4 t Z 4 t K 5 t Z 5 t K 4 t Z 4 t K 5 t Z 5 t K 5 t Z 5 t K 23 t Z 23 t K 

BZ1 3 4 4 5 3 4 3 5 0 2 13 20 

BV1 4 4 5 5 3 4 3 5 2 5 17 23 

BU2 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 21 23 

BT1 4 4 4 5 3 4 5 5 3 5 19 23 

BŠ2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 23 23 

BS2 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 21 23 

BR2 4 2 2 5 0 2 1 2 0 4 7 15 

BP2 4 4 2 4 1 4 0 4 1 1 8 17 

BO2 4 4 4 5 1 4 1 4 0 1 10 18 

BN1 4 4 4 5 3 4 5 5 1 5 17 23 

BL1 4 4 3 5 3 4 2 4 3 4 15 21 

BK2 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 22 23 

BJ2 3 4 3 4 1 3 1 5 0 2 8 18 

BI1 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 21 22 

BH2 4 4 4 4 4 4 5 5 2 5 19 22 

BG2 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 21 23 

BF1 4 4 3 5 3 4 5 5 5 5 20 23 

BE1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 23 23 

BD1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 23 23 

BČ2 2 4 0 2 0 3 0 0 0 0 2 9 

BC2 4 4 2 5 0 4 3 4 1 3 10 20 

BB1 4 4 4 5 1 4 0 5 4 5 13 23 

BA1 2 4 0 1 0 4 0 3 0 0 2 12 

    86           90          75          104         58           88        74     101       62         87      355    470 

Legenda:       4 / 5 / 23 t  Z = največje možno število točk pri začetnem testiranju 

                      4 / 5 / 23 t  K = največje možno število točk pri končnem testiranju 
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Tabela 8: Strukturni in frekvenčni prikaz rezultatov fonološkega zavedanja v ES in KS na 

začetku in koncu eksperimenta 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Grafični prikaz rezultatov fonološkega zavedanja v ES in KS na začetku in koncu 

eksperimenta 

 

 

Stopnja fonološkega zavedanja se je v podobnem razmerju izboljšala v ES (18,3 %) in v KS 

(21,7 %).  

Večini otrok se v tem starostnem obdobju intenzivno razvijajo sposobnosti fonološkega 

zavedanja in učni program, ki je predviden za delo v 1. razredu, je osredotočen prav nanje. 

Med  eksperimentom so učenci obeh oddelkov sodelovali v igrah in vajah za fonološko 

zavedanje, uporabljali so enako gradivo in pripomočke. Menimo, da se je zato stopnja 

razvoja fonološkega zavedanja izboljšala v obeh skupinah v podobnem razmerju. 
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3.10.2 POZNAVANJE ČRK IN PISANJE 

To področje je zajemalo naslednje podteste: poimenovanje črk, poznavanje črk, pisanje črk, 

pisanje besed, pisanje povedi. 

V Tabeli 9 smo za vsak podtest v levem stolpcu prikazali rezultate začetnega testiranja (Z), v 

desnem stolpcu pa rezultate končnega testiranja (K) v eksperimentalni skupini (ES), v Tabeli 

10 pa rezultate v kontrolni skupini (KS). 

Tabela 9: Prikaz rezultatov poznavanja črk pri učencih ES 

 

  POIMENOVANJE ČRK POZNAVANJE ČRK PISANJE ČRK SKUPAJ 
 UČENEC 10 t Z 10 t K 10 t Z 10 t K 25 t Z 25 t K 45 t Z 45 t K 

AZ2 3 3 5 5 3 17 8 25 

AV2 5 10 8 9 5 16  18 35 

AU2 1 6 5 6 8 12 14 24 

AT1 10 10 10 10 10 21  30 41 

AŠ2 7 10 9 9 7 11  23 30 

AS1 10 10 9 10 8  25 27 45 

AR2 10 10 10 10 9 24  27 45 

AP1 10 10 10 10 9 25  29 45 

AO2 2 4 6 7 7 14 15 25 

AN2 9 9 10 10 3 15 22 34 

AM1 10 10 10 10 25  23 45 43 

AL1 10 10 9 10 8 10 27 30 

AK1 10 10 10 10 6 25  26 45 

AJ1 10 10 10 10 25 23  45 43 

AI1 10 10 10 10 25 25  45 45 

AH2 10 10 10 10 8 21  28 41 

AG2 10 10 10 10 5 9  25 41 

AF1 10 10 10 10 25 25  45 45 

AE1 10 10 10 10 25  25 45 45 

AD2 8 10 8 10 9  10 25 30 

AČ2 10 10 10 10 6  25 26 45 

AC1 10 10 10 10 11  24 31 44 

AB1 10 10 10 10 13 25  33 45 

AA2 5 8 7 10 7 11 19 29 

                   200          220        216        226       267       461       680        907 

 

Legenda:       10 / 25 / 45 t  Z = največje možno število točk pri začetnem testiranju 

                      10 / 25 / 45 t  K = največje možno število točk pri končnem testiranju 
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Tabela 10: Prikaz rezultatov poznavanja črk pri učencih KS  

  POIMENOVANJE ČRK POZNAVANJE ČRK PISANJE ČRK SKUPAJ 
 UČENEC 10 t Z 10 t K 10 t Z 10 t K 25 t Z 25 t K 45 t Z 45 t K 

BZ1 9 10 10 10 8 14  27 34 

BV1 10 10 10 10 5 25  25 45 

BU2 10 10 10 10 6 11  26 31 

BT1 10 10 10 10 7  23 27 43 

BŠ2 10 10 10 10 4  21 24 41 

BS2 10 10 10 10 4 12  24 32 

BR2 9 8 8 9 5 9  22 26 

BP2 10 10 10 10 7 18  27 38 

BO2 10 10 10 10 8 20 28 40 

BN1 10 10 10 10 6  21 26 41 

BL1 10 10 10 10 7  11 27 31 

BK2 10 10 10 10 6 25  26 45 

BJ2 1 6 6 7 7  3 14 16 

BI1 10 10 10 10 7 13  27 33 

BH2 10 10 10 10 6 21  26 41 

BG2 10 10 10 10 7 25  27 45 

BF1 10 9 10 10 8 8  28 27 

BE1 10 10 10 10 10  25 30 45 

BD1 10 10 10 10 8  24 28 44 

BČ2 5 8 7 10 5 18 17 36 

BC2 9 10 9 10 3  11 21 31 

BB1 10 10 10 10 7  11 27 31 

BA1 7 9 9 10 5  9 21 28 

                 210           220         219       226      146      378    575       824 

Legenda:       10 / 25 / 45 t  Z = največje možno število točk pri začetnem testiranju 

                      10 / 25 / 45 t  K = največje možno število točk pri končnem testiranju 
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Tabela 11: Strukturni in frekvenčni prikaz rezultatov poznavanja črk v ES in KS na začetku in 

koncu eksperimenta 

 

 

 

 

 

Graf 6: Grafični prikaz rezultatov poznavanja črk v ES in KS na začetku in koncu 

eksperimenta 

 

Učenci ES so na začetnem testiranju dosegli 63,0 %, na končnem testiranju pa 84,0 % 

možnih točk. Učenci KS pa so na začetnem testiranju dosegli 55,6 %, na končnem testiranju 

pa 79,6 % možnih točk. V ES se je stopnja poznavanja črk izboljšala za 21,0 %, v KS pa za 

24,0 %. Na področju razvoja poznavanja črk med rezultati ES in KS ni bilo bistvene razlike. 

Na končnem testiranju so tisti učenci, ki so zmogli, poleg črk pisali tudi besede in povedi. 

Rezultate smo zbrali le na končnem testiranju, zato lahko primerjamo le rezultate med obema 

skupinama, ne pa tudi napredka v razvoju pisanja. 
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Tabela 12: Prikaz rezultatov pisanja črk, besed in povedi pri učencih ES in KS na koncu 

eksperimenta 

ES 
 

 
  KS 

 

  

  

ŠTEVILO 
NAPISANIH 

ČRK 

ŠTEVILO 
NAPISANIH 

BESED 

ŠTEVILO 
NAPISANIH 

POVEDI 
 

  

ŠTEVILO 
NAPISANIH 

ČRK 

ŠTEVILO 
NAPISANIH 

BESED 

ŠTEVILO 
NAPISANIH 

POVEDI 

UČENEC  
   

UČENEC  
  

AZ2 17 
   

BZ1  4 
 AV2  

 
2 

 
BV1  

 
2 

AU2 12 
   

BU2  
 

3 

AT1  
 

3 
 

BT1  
 

2 

AŠ2  
 

2 
 

BŠ2  
 

2 

AS1  
 

1 
 

BS2  4 
 AR2  

 
2 

 
BR2  2 

 AP1  
 

2 
 

BP2  3 
 AO2 14 

   
BO2  4 

 AN2 15 
   

BN1  4 
 AM1  

 
2 

 
BL1  5 

 AL1 10 
   

BK2  
 

2 

AK1  
 

2 
 

BJ2  2 
 AJ1  

 
3 

 
BI1  

 
1 

AI1  
 

2 
 

BH2  
 

1 

AH2  
 

2 
 

BG2  
 

2 

AG2  
 

2 
 

BF1  
 

2 

AF1  
 

2 
 

BE1  
 

2 

AE1  
 

3 
 

BD1  
 

1 

AD2  
 

2 
 

BČ2 18 
  AČ2  

 
2 

 
BC2  2 

 AC1  
 

1 
 

BB1  
 

1 

AB1  
 

2 
 

BA1  3 
 AA2 11 

   
       

SKUPAJ          79                    0                   37                        SKUPAJ            18                    30                      21                    
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Tabela 13: Strukturni in frekvenčni prikaz števila učencev v ES in KS, ki so pisali črke, 

besede ali povedi na koncu eksperimenta 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Grafični prikaz števila učencev v ES in KS, ki so pisali črke, besede ali povedi na 

koncu eksperimenta 

 

 

 

Po končani raziskavi je v ES pisalo črke 25,0 %  učencev, v KS pa 4,3 % učencev. V ES ni 

noben učenec napisal le posameznih besed (pisali so povedi), v KS pa je kar 43,5 % učencev 

pisalo posamezne besede. Povedi je v ES pisalo 75,0 % učencev, v KS pa 52,2 % učencev.  
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 Število učencev ES  Število učencev KS  

Zapis  N N % N N % 

Pisanje črk 6 25,0 1 4,3 

Pisanje besed 0 0,0 10 43,5 

Pisanje povedi 18 75,0 12 52,2 

Skupaj  24 100,0 23 100,0 
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Na tem mestu je prikazanih nekaj zapisov črk, besed in povedi.  

 

           

Sliki 29, 30: Primerjava zapisov črk istega dečka na začetnem in končnem testiranju 

 

 

      

Sliki 31, 32: Primerjava zapisov črk istega dečka na začetnem in končnem testiranju 

 

 

                                              

Slika 33: Primer zapisa črk po abecedi                     Slika 34: Primer nelinearnega zapisa črk 
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Slike 35–46: Na končnem testiranju so učenci ob opazovanju slike zapisali besede ali povedi. 

Med zapisi je velika razlika v kakovosti (izpuščanje črk, obračanje črk, presledki med 

besedami, uporaba končnih ločil, pisanje z velikimi ali malimi tiskanimi črkami). 
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3.10.3 BRANJE 

To področje zajema naslednje podteste: hitrost branja, ritem branja, natančnost branja, 

izraznost branja. 

Test glasnega branja je bil časovno omejen, trajal je 1 minuto. Učenci so brali besedilo z 

velikimi tikanimi črkami (gl. priloga 2), v katerem je 69 besed. Učitelj je imel pred seboj 

enako besedilo kot učenec. Ko je učenec bral, je učitelj sproti označeval značilnosti 

njegovega branja. Takoj po končanem preizkusu je učitelj izpolnil preglednico pod 

besedilom. Določili smo kriterije, nato pa kakovost glasnega branja učencev ovrednotili  in 

prikazali s točkami.  

Kriteriji 

Hitrost branja: 

 0–69 točk 

Število prebranih besed v minuti; višja vrednost pomeni hitrejše branje. 

Ritem branja: 

0 t – ne bere 

1 t – neenakomerno branje (zaletavajoče, zatikajoče branje s postanki) 

2 t – enakomerno branje (tekoče branje) 

Natančnost branja: 

0–69 točk 

Natančnost branja je določena tako, da so od števila vseh besed v besedilu odštete 

besede, ki jih je učenec prebral napačno oz. mu jih je pomagal prebrati učitelj; višja 

vrednost pomeni večjo natančnost branja. 

Izraznost branja: 

0 t – ne bere 

1 t – slabša (pogosto ne upošteva ločil in ne naglašuje pravilno) 

2 t – povprečna (večinoma upošteva ločila, le redko ne naglašuje pravilno) 

3 t – dobra (vedno upošteva ločila in pravilno naglašuje)  
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Skupaj: 

0–143 točk 

Višja vrednost pomeni večjo kakovost glasnega branja. 

 

Med učenčevim branjem smo bili pozorni na naslednje napake: dodaja glasove, dodaja 

besede, izpušča glasove, izpušča besede, zamenjuje vrstni red glasov, zamenjuje vrstni red 

besed, prebere začetek in ugiba naprej, ima težave pri branju predlogov, veznikov, 

maliči/povsem napačno prebere celo besedo. 

Učenci so v glavnem delali naslednje napake: dodaja glasove, izpišča glasove. Najpogostejša 

napaka pa je bila: prebere začetek besede in ugiba naprej. 

V Tabeli 14 smo za vsak podtest v levem stolpcu prikazali rezultate začetnega testiranja (Z) 

v, v desnem stolpcu pa rezultate končnega testiranja (K) v eksperimentalni skupini (ES), v 

Tabeli 15 pa rezultate v kontrolni skupini (KS). 
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Tabela 14: Prikaz rezultatov branja učencev v ES na začetku in koncu eksperimenta 

 

  
HITROST 
BRANJA 

RITEM  
BRANJA 

NATANČNOST 
BRANJA 

IZRAZNOST  
BRANJA SKUPAJ 

 UČENEC 69 t Z 69 t K 2 t Z 2 t K 69 t Z 69 t K 3 t Z 3 t K 143 t Z 143 t K 

AZ2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AV2 0 10 0 1 0 67 0 1 0 79 

AU2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AT1 42 53 1 1 63 67 1 1 107 122 

AŠ2 0 41 0 2 0 68 0 2 0 113 

AS1 0 14 0 1 0 69 0 1 0 85 

AR2 0 19 0 1 0 65 0 1 0 86 

AP1 25 46 1 1 65 66 2 2 93 115 

AO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AN2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AM1 0 16 0 1 0 65 0 1 0 83 

AL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AK1 43 60 1 2 67 68 2 2 113 132 

AJ1 33 56 1 2 66 67 1 2 101 127 

AI1 69 69 2 2 69 69 3 3 143 143 

AH2 0 18 0 1 0 67 0 1 0 87 

AG2 0 11 0 1 0 67 0 1 0 80 

AF1 36 64 1 2 68 69 2 3 107 138 

AE1 0 38 0 2 0 69 0 2 0 111 

AD2 0 9 0 1 0 66 0 1 0 76 

AČ2 25 38 1 2 67 68 1 2 94 110 

AC1 0 26 0 1 0 69 0 2 0 98 

AB1 33 47 1 1 67 68 2 2 103 118 

AA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj           306         634           9           25           532            1214              14              30               861            1903 

 

Legenda:       2 / 3 / 69 / 143 t  Z = največje možno število točk pri začetnem testiranju 

                      2 / 3 / 69 / 143 t  K = največje možno število točk pri končnem testiranju 
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Tabela 15: Prikaz rezultatov branjaučencev  v KS na začetku in koncu eksperimenta 

  
HITROST  
BRANJA 

RITEM  
BRANJA 

NATANČNOST 
BRANJA 

IZRAZNOST 
BRANJA SKUPAJ SKUPAJ 

UČENEC 69 t Z 69 t K 2 t Z 2 t K 69 t Z 69 t K 3 t Z 3 t K 143 t Z 143 t K 

BZ1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BV1 0 17 0 1 0 67 0 1 0 86 

BU2 26 33 1 1 69 67 1 2 97 103 

BT1 0 9 0 1 0 67 0 1 0 78 

BŠ2 35 38 1 1 68 65 2 2 106 106 

BS2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BP2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BN1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BK2 40 62 1 2 69 69 3 3 113 136 

BJ2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BI1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BH2 0 9 0 1 0 68 0 1 0 79 

BG2 0 44 0 1 0 68 0 1 0 114 

BF1 0 10 0 1 0 66 0 1 0 78 

BE1 37 44 1 2 67 69 2 2 107 117 

BD1 14 25 1 1 68 69 2 2 85 97 

BČ2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BC2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BB1 0 12 0 1 0 68 0 1 0 82 

BA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ       152          303           5            13            341            743              10            17             508            1076      

Legenda:       2 / 3 / 69 / 143 t  Z = največje možno število točk pri začetnem testiranju 

                      2 / 3 / 69 / 143 t  K = največje možno število točk pri končnem testiranju 
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Tabela 16: Strukturni in frekvenčni prikaz rezultatov branja učencev  v ES in KS na začetku 

in koncu eksperimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Grafični prikaz rezultatov branja učencev ES in KS na začetku in koncu eksperimenta 
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Že pri začetnem testiranju branja so učenci v ES dosegli boljši rezultat (25,1 %) od učencev 

KS (15,5 %). Med eksperimentom pa se je ta razlika še povečala. Učenci ES so na končnem 

testiranju dosegli 55,4 %, učenci KS pa 32,2 % možnih točk. Razlika v izboljšanju glasnega 

branja je v ES 30,4 %, v KS pa 17,3 %. 

V ES se je med eksperimentom močneje povečalo tako število bralcev (iz 8 na 18, v KS iz 5 

na 11)  kot kakovost branja (30,4 %, v KS: 17,3 %).  

Povečanje števila bralcev v ES smo dosegli z individualiziranimi in diferenciranimi nalogami 

v 2. Skupini (učenci z dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi). Cilji, ki smo jih 

zastavili učencem 2. skupine, so delno razvidni iz primera individualnega načrta enega 

učenca v poglavju 3.8.2, primeri nalog pa v poglavju 3.8.3.3. Povečanje kakovosti branja 

učencev v ES pa smo dosegli z individualiziranimi in diferenciranimi nalogami v 3. skupini 

(bralci). Cilji, ki smo jih zastavili učencem 3. skupine, so delno razvidni iz primera 

individualnega načrta enega učenca v poglavju 3.8.2, primeri nalog pa v poglavju 3.8.3.3. 

3.10.4  RAZVOJ OPISMENJEVALNIH SPOSOBNOSTI – SKUPNI REZULTATI 

Kot je bilo že napisano, smo učence glede na začetno testiranje razdelili v 3 skupine. Učence, 

ki so v testu fonološkega zavedanja dosegli 10 ali manj točk, smo razvrstili v skupino s slabo 

razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi. Učence, ki so v testu fonološkega zavedanja 

dosegli več kot 10 točk, a še ne berejo,  smo razvrstili v skupino z dobro razvitimi 

opismenjevalnimi sposobnostmi. Glede na rezultate testiranja branja pa smo nato razvrstili še 

ostale učence v skupino bralcev. 
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Tabela 17: Prikaz razvrstitve učencev ES in KS v tri skupine glede na stopnjo razvitosti 

opismenjevalnih sposobnosti na začetku in koncu eksperimenta 

ES 

 

   

KS 

 

  

Učenci 

Na 

začetku 

Na  

koncu 

 
Učenci 

Na 

začetku 

Na 

koncu 

AZ2 1 1 

 

BZ1 2 2 

AV2 2 3 

 

BV1 2 3 

AU2 1 2 

 

BU2 3 3 

AT1 3 3 

 

BT1 2 3 

AŠ2 2 3 

 

BŠ2 3 3 

AS1 2 3 

 

BS2 2 2 

AR2 2 3 

 

BR2 1 2 

AP1 3 3 

 

BP2 1 2 

AO2 1 1 

 

BO2 1 2 

AN2 1 2 

 

BN1 2 2 

AM1 2 3 

 

BL1 2 2 

AL1 1 2 

 

BK2 3 3 

AK1 3 3 

 

BJ2 1 2 

AJ1 3 3 

 

BI1 2 2 

AI1 3 3 

 

BH2 2 3 

AH2 2 3 

 

BG2 2 3 

AG2 2 3 

 

BF1 2 3 

AF1 3 3 

 

BE1 3 3 

AE1 2 3 

 

BD1 3 3 

AD2 2 3 

 

BČ2 1 1 

AČ2 3 3 

 

BC2 1 2 

AC1 2 3 

 

BB1 2 3 

AB1 3 3 

 

BA1 1 2 

AA2 1 2 

    
Legenda:      1  =  učenci s slabo razvitimi opismenjevalnimi  sposobnostmi 

        2  =  učenci z dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi 

        3  =  bralci  

 

Kot je razvidno iz Tabele 17, sta dva učenca ES ostala na stopnji slabo razvitih 

opismenjevalnih sposobnosti. To ne pomeni, da nista napredovala, saj gre v obeh primerih za 

učenca, ki sta imela ob vstopu v šolo izredno slabo artikulacijo, skromen besedni zaklad in 

kratkotrajno koncentracijo (gl. individualni načrt za učenca AZ2 v poglavju 3.8.2), eden od 

njiju pa ima tudi slabše razvit sluh. Oba učenca sta napredovala glede na njun individualni 

načrt.  Zaradi naštetih razvojnih značilnosti bosta višjo stopnjo opismenjevalnih sposobnosti 

dosegla kasneje. 
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Tabela 18: Strukturni in frekvenčni prikaz števila učencev ES in KS glede na stopnjo 

razvitosti opismenjevalnih  sposobnosti  na začetku in koncu eksperimenta 

 ES KS 

 Na začetku Na koncu Na začetku Na koncu 

DOSEŽKI UČENCEV N N % N N % N N % N N % 

Slabo razvite 

opismenjevalne sposob. 
6 25,0 2 8,3 7 30,5 1 4,4 

Dobro razvite  

opismenjevalne sposob. 
10 41,7 4 16,7 11 47,8 11 47,8 

Bralci  8 33,3 18 75,0 5 21,7 11 47,8 

Skupaj  24 100,0 24 100,0 23 100,0 23 100,0 

Graf  9: Grafični prikaz razvitosti opismenjevalnih sposobnosti učencev  ES in KS pred 

eksperimentom 

 

Graf  10: Grafični prikaz razvitosti opismenjevalnih sposobnosti učencev ES in KS po 

eksperimentu 
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V začetku šolskega leta so bili učenci ES in KS po razvitosti opismenjevalnih sposobnosti 

dokaj izenačeni. Slabo razvite opismenjevalne sposobnosti je v imelo 25,0 % učencev ES, v 

KS pa je bilo takih 30,5 % učencev. Dobro razvite opismejevalne sposobnosti je v ES imelo 

41,7 %, v KS pa 47,8 % učencev. Nekoliko večja je bila razlika med bralci. Več  jih je bilo v 

ES (33,3 %), v KS pa 21,7 %. 

Po končnem testiranju je bil v ES opaznejši napredek predvsem v skupini bralcev. V ES je 

bil delež bralcev kar 75,0 %, v KS pa 47,8 %. V KS se delež učencev z dobro razvitimi 

opismejevalnimi sposobnosti med raziskavO ni spremenil (47,8 %), medtem ko se je v ES 

bistveno zamanjšal, kar za 25,0 %. Učencev s slabo razvitimi opismenjevalnimi 

sposobnostmi v ES je bilo 8,3 %, v KS pa 4,4 %.  

3.10.5 RAZVOJ OPISMENJEVALNIH SPOSOBNOSTI GLEDE NA SPOL  

Tabela 19: Strukturni in frekvenčni prikaz stopnje razvitosti opismenjevalnih sposobnosti 

učencev ES in KS glede na spol na začetku in koncu eksperimenta  

 Na začetku Na koncu 

 deklice dečki deklice dečki 

SPREMENLJIVKE N N % N N % N N % N N % 

Slabo razvite 

predopismenjevalne 

sposobnosti 

3 13,0 10 41,7 0 0,0 3 12,5 

Dobro razvite 

predopismejevalne 

sposobnosti 

11 47,8 10 41,7 6 26,1 9 37,5 

Bralci  9 39,2 4 16,6 17 73,9 12 50,0 

Skupaj  23 100,0 24 100,0 23 100,0 24 100,0 

 

V skupini s slabo razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi je bilo na začetku 13,0 % deklic 

in 41,7 % dečkov. V skupini z dobro razvitimi opismejevalnimi sposobnostmi sta bila dokaj 

izenačena deleža deklic (41,7 %) in dečkov (47,8 %) V skupini bralcev je bilo več deklic 

(39,2 %) kot dečkov (16,6 %). 

Ob končnem testiranju je bilo v skupini s slabo razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi le 

12,5 % dečkov in nobene deklice.  Torej je iz skupine s slabo razvitimi opismenjevalnimi 

sposobnostmi napredoval višji odstotek dečkov (29,2 %) kot deklic (13,0 %). V skupino 
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bralcev je napredoval dokaj izenačen delež deklic (34,7 %) in dečkov (33,4 %). V skupini z 

dobro razvitimi opismejevalnimi sposobnostmi je  bilo pri končnem testiranju 73,9 % deklic 

in 50,0 % dečkov; to pomeni, da je tudi v to skupino napredoval izenačen delež deklic (34,7 

%) in dečkov (33,4 %). 

3.10.6 RAZVOJ OPISMENJEVALNIH SPOSOBNOSTI GLEDE NA IZOBRAZBO 

STARŠEV 

Tabela 20: Strukturni in frekvenčni prikaz stopnje razvitosti opismenjevalnih sposobnosti 

učencev ES in KS glede na izobrazbo staršev na začetku in koncu eksperimenta 

 Na začetku Na koncu 

 
Slabo razvite 

opis. 

sposobnosti 

Dobro razvite 

opis.  

sposobnosti 
Bralci 

Slabo razvite 

opis. 

sposobnosti 

Dobro razvite 

opis. 

sposobnosti 

Bralci 

Izob. 

staršev 
N N % N N % N N % N N % N N % N N % 

1 0 0,0 2 9,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 7,4 

2 1 7,7 2 9,5 1 9,1 0 0,0 2 13,3 2 7,4 

3 1 7,7 3 14,3 1 9,1 0 0,0 1 6,8 4 14,8 

4 4 30,8 3 14,3 2 18,2 0 0,0 5 33,3 4 14,8 

5 3 23,0 4 19,1 2 18,2 2 66,7 2 13,3 5 18,6 

6 4 30,8 7 33,3 5 45,4 1 33,3 5 33,3 10 37,0 

Skupaj 13 100,0 21 100,0 11 100,0 3 100,0 15 100,0 27 100,0 

 

Legenda:  

1 = osnovnošolska ali poklicna  +  osnovnošolska ali poklicna 

2 = osnovnošolska ali poklicna  +  srednješolska 

3 = osnovnošolska ali poklicna  +  višješolska ali visokošolska 

4 = srednješolska  +  srednješolska 

5 = srednješolska  +  višješolska ali visokošolska 

6 = višješolska ali visokošolska  +  višješolska ali visokošolska   

Med bralci je bil na začetku eksperimenta delež učencev, katerih starši imajo višješolsko ali 

visokošolsko izobrazbo, 45,4 %, na koncu pa 37,0 %, ker so bralci postali tudi nekateri 

učenci, katerih starši imajo nižjo izobrazbo od te. Delež učencev z dobro razvitimi 

opismenjevalnimi sposobnostmi se pri teh starših med eksperimentom ni bistveno spremenil, 

le za 2,5 %, medtem ko se delež učencev s slabo razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi ni 

spremenil. 
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Največ učencev iz skupine z dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi na koncu 

eksperimenta ima starše, ki imajo srednješolsko  izobrazbo (33,3 %) ali višješolsko ali 

visokošolsko izobrazbo (33,3 %). Zanimivo pa je, da imajo tudi otroci  s slabo razvitimi 

opismenjevalnimi sposobnostmi ob koncu raziskave starše s srednješolsko + višješolsko ali 

visokošolsko izobrazbo (66,7 %) in starše z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (33,3 %). 

Največji napredek so med eksperimentom dosegli učenci s slabo razvitimi opismenjevalnimi 

sposobnostmi, ki imajo straše s srednješolsko izobrazbo. Na začetku eksperimenta je bil delež 

teh učencev 30,8 %, na koncu pa 0,0 %.  

3.11  PREVERJANJE HIPOTEZ 

H1  Ob vstopu v 1. razred osnovne šole četrtina učencev že zna brati. 

Bralci so učenci, ki so v podtestu hitrost branja dosegli najmanj 9 točk; to pomeni, da so v 1 

minuti prebrali 9 besed. Pri razvrstitvi učencev med bralce se nismo ozirali na stopnjo 

razvitosti bralne tehnike. To pomeni, da so bile v skupini bralcev med učenci velike razlike 

tako v hitrosti branja kot v ritmu, natančnosti in izraznosti branja. 

Iz Tabele 3 je razvidno, da ob vstopu v 1. razred osnovne šole bere že 27,7 % učencev; to 

predstavlja dobro četrtino vseh učencev. 

H1 lahko potrdimo.  

H2  Napredek v razvoju opismenjevalnih sposobnosti bo večji pri učencih eksperimentalne 

skupine, ker bo imela učiteljica izdelan individualni načrt za vsakega učenca in ker bodo 

deležni individualiziranega in diferenciranega pouka začetnega opismenjevanja. 

V začetku šolskega leta so bili učenci ES in KS po razvitosti opismenjevalnih sposobnosti 

dokaj izenačeni. Kot kaže Tabela 3, je imelo slabo razvite opismenjevalne sposobnosti v ES 

25,0 %,  v KS pa 30,4 % učencev. Dobro razvite opismenjevalne sposobnosti v ES je imelo 

41,7 %, v KS pa 47,5 % učencev. Nekoliko večja je bila razlika med bralci, teh je bilo več  v 

ES (33,3 %) kot v KS (21,7 %). 

Po končnem testiranju (gl. Tabelo 18) je bil v ES opaznejši napredek predvsem v skupini 

bralcev. V ES je bil delež bralcev kar 75,0 %, v KS pa 47,8 %. V KS se delež učencev z 
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dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnosti med raziskavo ni spremenil (47,8 %), medtem 

ko se je v ES bistveno zamanjšal, kar za 25,0 %, ker so ti učenci prešli v skupino bralcev. 

Učencev s slabo razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi  je bilo v ES 8,3 %, v KS pa 4,4 

%.  

H2 lahko potrdimo, saj se je delež bralcev v ES povečal kar za 41,7 %, medtem ko se je v KS 

povečal za 26,1 %.  

H3  Prednost individualizacije in diferenciacije pri pouku začetnega opismenjevanja se bo 

pokazala v napredku vseh učencev:  

 Učenci, ki ob vstopu v šolo še ne berejo/pišejo, bodo napredovali v razvoju 

opismenjevalnih sposobnosti. 

V začetku šolskega leta so bili učenci ES in KS po razvitosti opismenjevalnih 

sposobnosti dokaj izenačeni. Slabo razvite opismenjevalne sposobnosti v ES je imelo 

25,0 %  v KS pa 30,5 % učencev. Dobro razvite opismenjevalne sposobnosti v ES je 

imelo 41,7 %, v KS pa 47,8 % učencev.  

Med učenci z dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi v KS se med raziskavo 

delež ni spremenil (47,8 %), medtem ko se je v ES bistveno zamanjšal, kar za 25,0 %. 

Delež učencev s slabo razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi v ES se je zmanjšal 

za 13,7 %, v KS pa za 26,1 %. Manjši napredek učencev v ES pripisujemo predvsem 

razvojnim značilnostim teh učencev: slaba artikulacija, skromen besedni zaklad, 

kratkotrajna koncentracija in slabše razvit sluh. 

Podatki so prikazani v Tabeli 18. 

 Učenci, ki ob vstopu v šolo že berejo/pišejo, bodo izboljšali tehniko branja in pisanja.  

V začetku šolskega leta je bila nekoliko večja razlika med bralci – teh je bilo več  v 

ES (33,3 %) kot v KS (21,7 %). Na končnem testiranju je bil opaznejši napredek 

predvsem v ES – tu je bil delež bralcev kar 75,0 % (povečal se je za 41,7 %), v KS pa 

47,8 % (povečal se je za 26,1 %). 
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Bralci v ES so zelo izboljšali hitrost, ritem, natančnost in izraznost branja. Na začetku 

eksperimenta so dosegli 861 točk, na koncu pa 1903 (gl. Tabelo 14). Bralci v KS so na 

začetku eksperimenta so dosegli 508 točk in na koncu 1076 (gl. Tabelo 15). Razlika med 

začetnim in končnim rezultatom v ES je 1042 točk, v KS pa 568 točk (gl. Tabelo 16). 

H3 lahko potrdimo, saj se je pokazal večji napredek v razvoju opismenjevalnih sposobnosti  

in v izboljšanju tehnike branja in pisanja v eksperimentalni skupini. 

H4 V procesu opismenjevanja bodo otroci napredovali neodvisno od spola. 

Napredek v procesu opismenjevanja glede na spol smo ugotavljali pri učencih obeh skupin 

skupaj. Ugotovili smo, da je bilo na začetku v skupini s slabo razvitimi opismenjevalnimi 

sposobnostmi 13,0 % deklic in 41,7 % dečkov. Dokaj izenačen je bil delež deklic (41,7 %) in 

dečkov (47,8 %) v skupini z dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi. V skupini 

bralcev so imele deklice (39,2 %) višji rezultat kot dečki (16,6 %). 

Na  končnem testiranju je bilo v skupini s slabo razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi 

12,5 % dečkov in nobene deklice.  Torej je iz skupine s slabo razvitimi opismenjevalnimi 

sposobnostmi napredoval višji odstotek dečkov (29,2 %) kot deklic (13,0 %). V skupino 

bralcev pa je napredoval dokaj izenačen delež deklic (34,7 %) in dečkov (33,4 %). V skupini 

z dobro razvitimi opismejevalnimi sposobnostmi je  bilo na končnem testiranju 73,9 % deklic 

in 50,0 % dečkov; to pomeni, da je tudi v to skupino napredoval dokaj izenačen delež deklic 

(34,7 %) in dečkov (33,4 %). Podatki so prikazani v Tabeli 19. 

Ugotovili smo, da so v procesu opismenjevanja otroci napredovali neodvisno od spola. 

H4 lahko potrdimo, saj so v procesu opismenjevanja otroci napredovali neodvisno od spola. 

H5  Otroci staršev z višješolsko in visokošolsko izobrazbo bodo v procesu začetnega 

opismenjevanja uspešnejši. 

Že iz opisa vzorca učencev glede na izobrazbo staršev je razvidno (Tabela 2), da je med starši 

najvišji delež takih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pri materi in očetu (35,6 %). 

Enak je delež staršev s srednješolsko + srednješolsko izobrazbo (20 %) in srednješolsko + 

višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (20 %). Deleža staršev z osnovnošolsko ali poklicno + 

višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je 11,1 %, z osnovnošolsko ali poklicno + 
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srednješolsko izobrazbo je 8,9 %, najnižji pa je delež staršev z osnovnošolsko ali poklicno 

izobrazbo 4,4 %. 

Pri končnem testiranju (gl. Tabelo 20) smo ugotovili, da je med bralci najvišji delež učencev, 

katerih starši imajo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (37,0 %). Največ učencev iz 

skupine z dobro razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi ima starše, ki imajo srednješolsko  

izobrazbo (33,3 %) ali višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (33,3 %). Zanimivo pa je, da 

imajo tudi otroci  s slabo razvitimi opismenjevalnimi sposobnostmi starše s srednješolsko + 

višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (66,7 %) in take z višješolsko ali visokošolsko 

izobrazbo (33,3 %).   

Ugotovili smo, da imajo uspešnejši učenci starše z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, 

vendar imajo tudi manj uspešni učenci starše iz te skupine. 

H5 torej zavrnemo, saj otroci staršev z višješolsko in visokošolsko izobrazbo v procesu 

začetnega opismenjevanja niso bili uspešnejši kot otroci staršev z nižjo izobrazbo. 
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4 ZAKLJUČEK 

V raziskavi smo ugotavljali stopnjo razvitosti opismenjevalnih sposobnosti in število bralcev 

pri učencih ob vstopu v OŠ, predstavili smo nekaj individualnih učnih načrtov in načine 

spremljanja razvoja učencev. Oblikovali smo individualiziran in diferenciran pouk in 

ugotavljali, katere težave se pojavljajo pri njegovem izvajanju. 

Ugotovili smo, da ob vstopu v šolo dobra četrtina učencev že zna brati.  Med bralci je bilo 

pred raziskavo več deklic kot dečkov. V procesu opismenjevanja pa so otroci napredovali 

neodvisno od spola. 

Uspešnejši učenci so imeli večinoma starše z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, vendar 

so imeli tudi manj uspešni učenci starše iz te skupine. V raziskavi smo ugotovili, da otroci 

staršev z višješolsko in visokošolsko izobrazbo v procesu začetnega opismenjevanja niso bili 

uspešnejši od drugih otrok. 

Individualni načrti so nam omogočili, da smo določili otrokovo trenutno stanje na določenem 

področju in nas usmerili h konkretnemu načrtovanju dela za daljše obdobje. Doseganje 

operativnih ciljev smo spremljali s kontrolno listo, tako da je bilo beleženje dokaj hitro in 

učinkovito. Kontrolna lista nam je bila v pomoč na govorilnih urah, da smo staršem 

svetovali, kako naj delajo doma ter jih obveščali o napredovanju. Prednost 

individualiziranega in diferenciranega pouka so potrdili tudi ugodni  rezultati testiranj, vendar 

moramo upoštevati, da gre za nereprezentativen vzorec, premajhen za posploševanje. 

Več težav smo imeli z zapisom učnih priprav. So zelo obsežne, ker smo želeli prikazati 

individualizacijo in diferenciacijo ciljev, vsebin in dejavnosti učiteljice in vzgojiteljice. Učne 

priprave prikazujejo le učno uro pri predmetu slovenščine, proces opismenjevanja pa je 

mnogo bolj celovit. Ne gre le za celovitost v okviru učnega predmeta slovenščina, temveč 

tudi v okviru pouka nasploh. Učenci so imeli za razvoj bralnih in pisalnih spretnosti mnogo 

priložnosti pri vseh učnih predmetih. Nemogoče je zaobjeti vse dejavnosti, ki potekajo med 

šolskim dnem in vplivajo na razvoj opismenjevalnih sposobnosti in na izboljšanje kvalitete 

branja in pisanja.   

Največjo vrednost individualiziranega in diferenciranega pouka smo našli v tem, da so bili 

učenci visoko motivirani za učenje. Ravno pravšnja zahtevnost nalog za vsakega učenca, 

sodelovalno učenje in predvsem občutek uspešnosti slehernega so ključ do uspešnega učenja.  
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V diplomskem delu smo prikazali individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. 

razredu osnovne šole. Zanimivo bi bilo raziskati, kako bi le-to potekalo v 2. in 3. razredu, ko 

poučuje le ena učiteljica.  

Veliko časa smo porabili za zbiranje in pripravo didaktičnih gradiv. Smiselno bi bilo 

razmišljati o prostoru (omara, kabinet), v katerem bi bila gradiva sistematično urejena in 

dostopna vsem učiteljicam v šoli.  S preglednostjo in dostopnostjo gradiv bi si učiteljice 

prihranile čas, zbirke pa bi lahko postopno dopolnjevale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

97 

 

VIRI IN LITERATURA 

Batistič Zorec, M. (2000). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

Univerze v Ljubljani. 

Golli, D., idr. (1996): Govorimo – poslušamo,  pišemo – beremo: priročnik za učitelje. Trzin: 

Izolit. 

Grginič, M. (2001): ABC 2, priročnik za učitelje. Domžale: Izolit. 

Grginič, M. (2009a): Bralni listi od A do Ž. Mengeš: Izolit. 

Grginič, M. (2009b): Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Priročnik za 

učitelje. Mengeš: Izolit.  

Grginič, M., Zupančič, M. (2004): ABC-igralnica, priročnik. Domžale: Izolit. 

Heacox, D. (2009): Diferenciacija za uspeh vseh: predlogi za uspešno delo z učenci različnih 

zmožnosti. Ljubljana: Rokus Klett. 

Horvat, L., Magajna, L. (1987): Razvojna psihologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Jeršan Kojek, H. (2009): Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

Križaj Ortar, M., idr. (2000): Slovenščina v 1. triletju devetletne osnovne šole. Trzin: Izolit. 

Lavrenčič, A., Bavčar, H. (2001): Učni komplet Žarek v besedi. Nova Gorica: Educa. 

Magajna, L. (1995): Razvojne teorije branja in pisanja kot osnova za sodobne pristope k 

začetnemu opismenjevanju. Jezik in slovstvo, letnik 40, številka 1–2. 

Marentič Požarnik, B. (2008): Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS. 

Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (2004): Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstveni 

inštitut Filozofske fakultete. 

Pečjak, S. (1999a): Koncept opismenjevanja v luči sodobnih znanj o strateškem učenju. 

Psihološka obzorja 8, 4, 77–90. 

Pečjak, S. (1999b): Ali slišiš – ali vidiš? Trzin: Izolit. 

Pečjak, S. (2000): Procesi zaznavanja in mišljenja pri začetnem opismenjevanju. V: Križaj 

Ortar, M., idr. Slovenščina v prvem triletju devetletne osnovne šole. Trzin: Izolit. 



Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

98 

 

Pečjak, S. (2009): Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. Ljubljana: Zavod 

RS za šolstvo in šport. 

Pečjak, S. (1993): Kako do boljšega branja: tehnike in metode za izboljšanje bralne 

učinkovitosti. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport. 

Pečjak, S., Magajna, L., Potočnik, N. (2011a): Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 

1. razreda. OSBZ-1Z. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva. 

Pečjak, S., Magajna, L., Potočnik, N. (2011b): Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti 

učencev 1. razreda. OSBZ-1K. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva. 

Pergar Kuščer, M. (2004): Šola in otrokov razvoj – Mlajši otrok v šoli. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

Plut Pregelj, L. (1999). Diferenciacija pouka v osnovni šoli: ameriška izkušnja in njen nauk. 

Sodobna pedagogika 1/1999, 28–51. 

Plut Pregelj, L. (1990). Učenje ob poslušanju. Ljubljana: DZS. 

Potočnik, N. (2008): Individualizirano opismenjevanje. Razredni pouk 1–2/2008, 45–49. 

Računalniške didaktične igre (1999): Potovanje med črkami. Polžkovi koraki v svet glasov, 

črk, besed. Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo in šport. 

Reviji Cicido in Ciciban: slikovno gradivo in pripravljene didaktične igre. 

Ropič, M. (2000): Magnetna stavnica. Ljubljana: Rokus. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2002). Ljubljana: DZS. 

Strmčnik, F. (1993): Učna diferenciacija in individualizacija v naši osnovni šoli. Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo in šport. 

Učni načrt. Program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina. (2011): Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo in šport. 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_slovenscina_OS.pdf  (dostop 14. 4. 2012). 

Zrimšek, N. (2003): Začetno opismenjevanje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Zrimšek, N. (2006): Didaktične igre za prvi razred. Na žirafinem hrbtu. Ljubljana: MK 

 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf


Doljak, M. (2012). Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 

99 

 

PRILOGE 

PRILOGA 1: test Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1. razreda (OSBZ-1Z) 
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PRILOGA 2: test glasnega branja 

NA IZLETU 

JANA JE ŠLA Z OČETOM IN MAMO NA IZLET. PELJALI SO SE Z AVTOM. ŠLI SO 

V GORE IN VIDELI SO TRIGLAV. V JEZERU SO VIDELI RIBE. NA SKALI OB POTI 

SE JE SONČIL GAD. USTAVILI SO SE V KOČI. BILI SO UTRUJENI. IZ 

NAHRBTNIKA SO VZELI MALICO. NAROČILI SO TOPEL ČAJ. KO SO SE 

OKREPČALI, JE  JANA DEDKU NAPISALA RAZGLEDNICO. V GORAH SO 

PREŽIVELI LEP DAN.  

(Prirejeno po besedilu Šli smo na izlet, v: Grginič, M. (2000): ABC 2: poslušamo, govorimo, 

pišemo, beremo. Trzin: Izolit.) 

 

 

Učenec: 

Hitrost 

branja 
Število besed/minuto 

Ritem branja 
1 – neenakomeren (zaletavajoče, zatikajoče se s postanki) 

2 – enakomeren (tekoče branje) 

Napake  

Vrsta napak                                    število Vrsta napak                                         število 

Dodaja glasove DA  NE Zamenjuje vrstni red besed DA 

 

 

NE 

Dodaja besede DA  NE 
Prebere začetek in ugiba 

naprej 
DA  NE 

Izpušča glasove DA  NE 

Težave pri branju funkcijskih 

besed (predlogov, veznikov 

…) 

DA  NE 

Izpušča besede DA  NE 
Maličenje (povsem napačno 

prebrana beseda) 
DA  NE 

Zamenjuje vrstni red 

glasov 
DA  NE Skupno število vseh napak 

Število besed, prebranih ob pomoči učitelja 

Natančnost 

branja 
Skupno št. besed v tekstu, minus skupno št. napak, minus št. besed, prebranih ob pomoči učitelja =  

Izraznost 

branja 

1 – slabša (pogosto ne upošteva ločil in ne naglašuje pravilno) 

2 – povprečna (večinoma upošteva ločila in pravilno naglašuje, le redko ne) 

3 – dobra (vedno/skoraj vedno upošteva ločila in pravilno naglašuje) 
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PRILOGA 3: UL prvi glas 
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PRILOGA 4: Slikovno gradivo  (Grginič 2001:  učni list) 

 

 

 
 


