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POVZETEK
Diplomsko delo z naslovom Razvijanje predopismenjevalne zmožnosti v zgodnjem šolskem
obdobju obsega teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen otrokov razvoj na
področju mišljenja, govora in zaznavanja, kar je potrebno upoštevati pri razvijanju in razumevanju
predopismenjevalne zmožnosti v začetnem opismenjevanju. Predopismenjevalna zmožnost je
teoretično opredeljena in razdeljena na posamezne sposobnosti, ki si jih otrok pridobiva v
spodbudnem in dobro organiziranem okolju.
Cilj diplomskega dela je analizirati dosežene predopismenjevalne zmožnosti otrok v prvem razredu
s pomočjo preizkusa znanja, ki zajema naloge s področja predopismenjevalne zmožnosti.
Po študiju literature sem sestavila preizkus znanja (Priloga 2), ki vsebuje pet nalog za preverjanje
preopismenjevalne zmožnosti. Pri vsaki nalogi sem si zastavila cilje, ki sem jih želela preveriti pri
otroku, in ovrednotila nalogo s točkami. Prva naloga je preverjala otrokovo orientacijo v prostoru in
na listu. Otroci so risali po nareku, pri tem so morali upoštevati smer risanja. Pri drugi nalogi je bilo
potrebno razvrstiti znane oblike po tipu in toploti. Naslednja naloga je od otroka zahtevala doseženo
vidno zaznavanje – iskati je moral enake besede v besedah in jih povezati med seboj. Četrta naloga
je bila zahtevnejša grafomotorična vaja, ki je od otroka zahtevala, da riše vzorec s krivimi in
lomljenimi črtami. Zadnja naloga je bila sprostilne narave. Otrok je moral s pomočjo legende
pobarvali risbo. Preizkus znanja predstavlja merski instrument v empiričnem delu diplomskega
dela.
V empiričnem delu sem uporabila slučajnostni vzorec, ki je zajemal 72 otrok 1. razreda, od tega je
bilo 40 deklic in 32 dečkov. Objekt statistične obdelave je bilo število doseženih točk pri posamezni
nalogi (priloga 3). Na podlagi rezultatov sem ugotovila, da so otroci najbolje rešili nalogo, pri kateri
so morali zaznati stvari po tipu. Največ težav jim je povzročala naloga, v kateri so morali v besedi
poiskati enako besedo in ju povezati med seboj. Otroci imajo še zelo slabo razvito vidno percepcijo,
kar kažejo tudi rezultati te naloge.

KLJUČNE BESEDE: začetno opismenjevanje, predopismenjevalna zmožnost, vloga učitelja in
vzgojitelja, predopismenjevalno okolje

ABSTRACT

Diploma Paper Development of Pre-literacy Abilities in Early School Period consists of a
theoretical and empirical part.

The theoretical part presents child development in the fields of

thinking, speaking and perception, which has to be taken into account in the development and
understanding of pre-literacy abilities in initial teaching of literacy. Pre-literacy ability is defined
theoretically and divided into individual skills, acquired by children in an encouraging and wellorganised environment.

This Diploma Paper aims at analysing the pre-literacy abilities of children, acquired in the first
grade, by a means of a test, comprising exercises in the field of pre-literacy abilities.

Having studied the literature, I wrote a test (Annex 2) which consists of five exercises, aimed at
testing pre-literacy abilities. Each exercise had set objectives that I wanted to test and each exercise
was evaluated by a certain number of points. The aim of the first exercise was to test child's
orientation in the room and on the sheet of paper. Children had to draw to a dictation and they had
to follow the direction of drawing. In the second exercise they had to classify known shapes
according to types and warmth. Next exercise was dealing with visual perception - children had to
find the same words in words and match them. The fourth exercise was a demanding graphomotor
exercise where children had to draw a pattern with curved and broken lines. Finally, there was a
relaxing exercise. With the help of a legend children had to colour a drawing. The test is a
measuring instrument in the empiric part of the Diploma Paper.

A random sample was applied in the empirical part of the Diploma Paper, consisting of 72 firstgraders, of which 40 girls and 32 boys. The object of statistical processing was the number of
points, achieved in individual exercises (Annex 3). On the basis of the results I found out that
children were best in the exercise which involved classifying things by types. They found the
exercise, involving looking for the same word in the word and matching, the most difficult.
Children's visual perception has not been developed well yet, which is shown also by the results of
this exercise.

KEY WORDS: initial teaching of literacy, pre-literacy abilities, the role of teachers, pre-literacy
environment
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0 UVOD
Z uvedbo devetletke so morali strokovnjaki poiskati način, kako bodo vključevali v izobraževanje
otroke, ki so na različni stopnji pismenosti. Porajala so se jim vprašanja o tem, kako jih motivirati,
kako si pridobiti njihovo pozornost, ker imajo različno predznanje, učne navade in interese. Poleg
tega pa prihajajo otroci iz različnih socialnih okolij. Otroci, ki niso nikoli obiskovali vrtca, bodo
imeli lahko težave v psihosocialnem razvoju in se bodo težje prilagodili zahtevam pouka. Ob tem pa
je vredno pripomniti, da imajo starši otrok različna pričakovanja, ki so po navadi večja od
sposobnosti njihovih otrok. Starši bi se morali zavedati, da spoznavnega in psihosocialnega razvoja
otrok ne smemo prehitevati in moramo delovati v skladu z otrokovimi razvitimi sposobnostmi.
Otroci si bodo sposobnosti za lažji nadaljnji razvoj pismenosti razvili v 1. razredu devetletne
osnovne šole.
Predopismenjevalno zmožnost otrok krepi pri pouku slovenščine, kjer celostno razvija jezikovno
vzgojo. Učitelj in vzgojitelj načrtujeta spoznavanje in razvijanje sporazumevalnih zmožnosti hkrati
s prepletanjem nejezikovnega in jezikovnega izražanjem (Porenta, Šalehar, 2004: 6).
Otroci morajo imeti v vsakodnevnem življenju v učilnici možnosti in priložnosti, da se soočijo s
pismenostjo. V učnem procesu naj bodo otroci aktivni, le tako si bodo lahko sami gradili svoje
znanje. Vloga odrasle osebe je, da sodeluje in pomaga otroku, jim nudi situacije za igro in učenje.
Otroci v 1. razredu pridobijo raznovrstne izkušnje na področju pismenosti, čeprav se formalno
opismenjevanje začne šele v 2. razredu. V zgodnjem šolskem obdobju dejavnosti temeljijo na igri,
preko katere se otroci učijo, razvijajo jezikovno zmožnost in se socializirajo.
V diplomskem delu želim analizirati doseženo predopismenjevalno zmožnost otrok v prvih
razredih. Zastavila sem si raziskovalna vprašanja, ki se osredotočajo na pridobljene rezultate pri
posamezni nalogi, na statistične razlike med razredi in med spoloma. Osredotočena sem na
posamezne naloge, ki preverjajo določen cilj predopismenjevalne zmožnosti. Zastavljene hipoteze
želim na koncu tudi preveriti; jih potrditi ali zavrniti.
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1 TEORETIČNI DEL
1.1 Razvojne sposobnosti otroka v zgodnjem šolskem obdobju
Mišljenje in govor otroka sta ločeni funkciji, ki vplivata druga na drugo. Z razvojem otroka se
funkciji zbližata in začneta delno prekrivati. V nadaljevanju bo razvoj govora, mišljenja in
zaznavanja otroka podrobneje predstavljen in specifično opredeljen za zgodnje šolsko obdobje,
natančneje za otroke med šestim in sedmim letom.

1.1.1 Kognitivni razvoj
Piaget je švicarski psiholog, ki je teoretično opredelil kognitivno razvojno teorijo in je zagovornik
diskontinuitete v razvoju, kar pomeni, da razvoj mišljenja poteka po točno določenih stadijih.
Stadijev ne moremo strogo ločiti, ker se v vsakem naslednjem stadiju ohranijo vzorci iz prejšnjega
stadija (Batistič Zorec, 2006: 51).

Stadiji so invariantne stopnje, ki potekajo v enakem zaporedju pri vseh otrocih, so univerzalne
stopnje, ki so enake za vse ljudi na svetu ne glede na kulturo. Med stadiji je izpostavljena
hierarhičnost, kar pomeni, da je predhodna stopnja pogoj za osvojitev naslednje stopnje (Traven,
2006: 5).
Batistič Zorec (2006: 55) je v svojem delu predstavila Piagetove štiri stadije razvoja:
1. senzomotorični ali zaznavno-gibalni stadij (do 2. leta),
2. stadij predoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij (od 2. do 7. leta),
3. stadij konkretnih operacij (od 7 do 11 let),
4. stadij formalnih operacij (od 11 do 15 let).

V diplomskem delu so ciljna skupina otroci med 6. in 7. letom starosti, ki spadajo v stadij
predoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij, zato se bom v delu bistveno posvetila
le tej stopnji.
Otrok se v zgodnjem šolskem obdobju nahaja v predoperativni stopnji, kjer razvoj njegovega
govora bistveno vpliva na spremembo v razvoju mišljenja. Otrok se pogovarja z odraslimi osebami
in vrstniki, posledično se začne socializirati (Traven, 2006: 6).
12

Prelomnica v otrokovem mišljenju se pojavi z intuitivno stopnjo med 4. do 6. letom starosti. Otrok
v tem obdobju ponotranji dejstva in se odmakne od realnega v domišljijski svet. Pri igri uporablja
predmete simbolno in skozi imitacijo vlog ponazarja dejanja iz konvencionalnega sveta oz.
posnema odrasle. Igra vlog omogoča otroku decentracijo in reverzibilnost, kar pomeni, da se lahko
otrok kadar koli vrne iz simbolne igre v realno življenje. S pomočjo simbolne igre si otrok razvije
govor, se spontano izraža in tvori socialne interakcije z ljudmi. Aktivna vloga v simbolni igri mu
razvije zavedanje, da govorjeni besedi pripadajo glasovi in pisani besedi pripadajo črke (Grginič,
2009 b: 11).

Od 6. do 7. leta se pri otroku dogodi postopen prehod na stopnjo konkretnih operacij, kjer gre za
organiziran in konkreten sistem simbolov v mišljenju. Otroci sprejemajo informacije iz okolja in jih
vgrajujejo v lastno mišljenje, probleme pa rešujejo v konkretni izkušnji (Draškovič, 2010: 6).

1.1.2. Govorni razvoj
Najprimernejše obdobje za razvoj govora je med 3. in 7. letom starosti. Otrok je v tem obdobju
dovzeten in občutljiv za razvoj govora, posledično se mu poveča potreba po komunikaciji s
soljudmi (Grginič, 2005 b: 46).
Vigotski je v teoriji razvoja govora predpostavil štiri stopnje s svojimi funkcijami (Batistič Zorec,
2006: 71—72):

1. Stopnja primitivnega govora traja od otrokovega rojstva do drugega leta starosti, ko govor
otroka še ni ločen od mišljenja. Otrok se izraža s prvimi glasovi, ki predstavljajo jok, gruljenje,
bebljanje in izgovarjanje po govornem vzorcu. Zvoki otroka predstavljajo emocionalno in
socialno funkcijo.

2. Socialni (zunanji) govor se pojavi okrog drugega leta starosti, ko otrok odkrije simbolično
funkcijo govora v interakciji z drugimi.
3. Egocentrični govor se začne pojavljati okrog tretjega leta starosti otroka in traja do konca
predšolskega obdobja. Egocentrični govor se pojavlja v obliki monologov pri igri otroka in je
orodje mišljenja.
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4. Notranji govor se pojavi po sedmem letu starosti otroka, ko se konča egocentrični govor. Otrok
uporablja notranji ali tihi govor, da lahko rešuje notranje probleme. Poleg tega se razvije tudi
zunanji govor, ki je nasproten notranjemu in ni njegova naslednja stopnja. Zunanji govor je
spreminjanje lastnih misli v besede. Notranji in zunanji govor uporablja posameznik celo
življenje kot orodje verbalnega mišljenja.

1.1.3 Perceptivni razvoj
Perceptivna ali zaznavna zmožnost se najbolje razvija v predšolskem obdobju in jo delimo na vidno
in slušno. Najprej se razvije vidno in slušno zaznavanje, kasneje diferenciacija in na koncu
identifikacija (Grginič, 2009 b: 16).

1.1.3.1 Vidna percepcija

Vidno zaznavanje je prepoznavanje piktogramov, znakov in znanih vzorcev ter napisov iz okolice.
Predšolski otrok zaznava celostno, razpršeno in globalno, kar pomeni, da vidi celoto in ne
posameznih delov. Otrok v predšolski dobi še ni sposoben razločevati in zaznavati podobnosti. V
zgodnjem šolskem obdobju pa otrok razvije natančnost zaznavanja in zaznavanje podobnosti
(Grginič, 2009 b: 16).
Otrok skozi vidno zaznavanje razlikuje različne oblike predmetov, črt in črk, ki so si med seboj
podobne. Pri tem se lahko sreča s težavo, in sicer pri prepisovanju s table v zvezek, iz učbenika v
zvezek in pri nareku. Najpogosteje otrok s slabo razvito vidno percepcijo zamenjuje črke b/d, a/e,
m/n, p/b in d/g, ampak ta primanjkljaj se pokaže šele v dobi opismenjevanja, bolj natančno v 2.
razredu (Porenta, Šalehar, 2004: 11).

1.1.3.2 Slušna percepcija
Slušno zaznavanje je razločevanje in razčlenjevanje slušnih zaznav. Najpomembnejša
predopismenjevalna zmožnost za nadaljnje učenje branja je fonološko in fonemično zavedanje
(Grginič, 2009 b: 17).
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Fonološko zavedanje je členjenje govorice na manjše enote in obdelava teh enot. Členimo lahko
besede na besede, besede na zloge in besede na glasove. Enote lahko obdelamo z izpuščanjem,
nadomeščanjem in dodajanjem glasov ali zlogov. Zavedanje otroci razvijejo z vajami slušnega
razločevanja predno razumejo glasovno-črkovne zveze in jim omogoča, da kasneje lažje razumejo
abecedni princip in analitično branje.
Fonemično zavedanje je najvišja raven in pomeni zavedanje, da so besede tvorjene z glasovi s
pomočjo spajanja, členjenja ali nadomeščanja glasov (Grginič, 2005 a: 70).
Za otroka v 1. razredu je fonološko zavedanje najtežje za razumevanje in zahteva od učitelja in
vzgojitelja, da postopoma stopnjujeta zahtevnost nalog pri osvajanju glasovnega zavedanja
(Zorman, 2005: 26).
Otrok za razvoj slušnega razločevanja potrebuje dovolj časa za utrjevanje in usvajanje. Učitelj in
vzgojitelj morata v 1. razredu osnovne šole upoštevati pedagoško načelo postopnosti: najprej naj
otroci določajo le 2 glasova naenkrat, nato iščejo glasove v besedah, določajo prvi in zadnji glas,
iščejo besede na določeni glas, odstranijo prvi in zadnji glas. Načrtovanje dejavnosti naj poteka od
pozornega poslušanja in govorjenja k delu s konkretnim in slikovnim materialom.
Ob nestrokovnem delu se pri otroku lahko srečamo s težavo, da ne razlikuje glasov ali celo, da več
glasov sliši kot enega. Še večja težava je, da otrok ne more spojiti glasov v besedo in ne zapisuje
besed, ampak le posamezne glasove. V obdobju opismenjevanja pa se lahko pojavi še večja težava
pri artikulaciji glasov: s, z, c, š, ž, č in r, redkejše pa se pojavijo težave z glasovi: b, d, g (Porenta in
Šalehar, 2004: 11).

1.2 Začetno opismenjevanje
Začetno opismenjevanje je opredeljeno kot faza procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti,
kjer gre za sposobnost razumevanja, tvorjenja in uporabljanja jezikovnih oblik. Nesistematično se
začne že v predšolski dobi, sistematično pa s formalnim izobraževanjem v osnovni šoli. Na koncu 9.
razreda devetletke se z nacionalnim preizkusom pri otrocih preveri, ali so bili minimalni standardi
države doseženi (Zrimšek, 2003: 11).
Otroci imajo ob vstopu v šolo različna znanja, interese in navade s področij percepcije (vidne,
slišne), motorike (grobe, fine), orientacije (telo, prostor, list), razumevanja smeri (gor, dol, levo,
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desno), razvoja govora (artikulacija, besedni zaklad, pojmi, razumevanje), pomnjenja, pozornosti,
koncentracije in vztrajnosti (Porenta in Šalehar, 2004: 9).
Otrok v prvem razredu devetletne Osnovne šole razvija predopismenjevalno zmožnost, ki jo delimo
na predpisalno in predbralno sposobnost, ampak le-to lahko razvije le v pozitivni interakciji z
odraslimi osebami in dobro organiziranem okolju.

1.2.1 Organizacija dela v učilnici
V predopismenjevanju je organizacija dela izrednega pomena. Učitelj in vzgojitelj lahko načrtujeta
različne oblike dela: skupinsko delo (vaja, obnavljanje, ponavljanje), delo v paru/trojicah (delo je
individualno in skupinsko) in skupno delo, npr. v obliki kroga, kjer si posamezniki izmenjujejo
verbalno in neverbalno komunikacijo. Predhodno mora odrasla oseba postaviti pravila in načine
sodelovanja v pogovoru. Otroci si preko pogovora razvijejo govorno-poslušalske spretnosti, ki jih
potrebujejo za pozorno in aktivno poslušanje, dialoško sporazumevanje in govorno nastopanje.
Preko oblik dela otroke usmerimo k večji samoiniciativnosti in ustvarjalnosti, samonadzoru,
odgovornosti za lastno znanje in sodelovalno učenje z vrstniki (Grginič, 2009 b: 24—27).
Otrok lahko razvija predopismenjevalno zmožnost preko direktnega učenja oz. poučevanja ali z
lastnim preizkušanjem pisnega jezika (Grginič, 2008 b: 14).

1.2.2 Vloga učitelja in vzgojitelja
Učitelj in vzgojitelj v 1. razredu osnovne šole sodelujeta med seboj v tandemu in s tem prispevata k
kvalitetnejšemu delu. Tandem mora poznati svoja močna in šibka področja ter jih izkoristiti v prid
otrok v razredu. Učitelj in vzgojitelj se sproti dogovarjata, skupaj načrtujeta in analizirata učne ure
(Pištan, 2006: 25).
Pri načrtovanju morata učitelj in vzgojitelj upoštevati primernost naloge otrokovi razvojni fazi. Če
bo naloga pretežka, bodo otroci neuspešni. Posledično se jim bo zmanjšala motivacija za delo,
lahko se pojavi tudi frustracija. Če pa bo naloga prelahka za otroke, bodo izgubili zanimanje za
reševanje. Učitelj in vzgojitelj ne smeta otrokom zastavljati abstraktnih nalog in nalog za razvoj
sposobnosti, ki so izven konteksta. Naloga učitelja ali vzgojitelja v 1. razredu je, da opazi otrokov
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interes, zanimanje in navdušenje do pismenosti, npr. otrok na znaku prepozna napis »BUS«, odrasel
naj ga spodbuja, sprašuje, mu vestno odgovarja, daje pozitivna mnenja in pohvale. Odnos med
odraslimi in otroki mora biti pozitivno oblikovan, da lahko otrok brez zadrege odraslega prosi za
pomoč (Grginič, 2009 b: 14—16).
Učitelj in vzgojitelj morata ves čas v učilnici govoriti pogovorni knjižni jezik, poznati morata stile
komunikacije, paziti na neverbalno izražanje, spremljati otrokov govorni razvoj od začetka do
konca šolskega leta in vzpostavljati pozitivne interakcije z otroki. Pomembno je, da se odrasla oseba
v času pouka z otroki pogovarja in sodeluje v dialoških situacijah, posluša pogovor med otroki in ob
tem širi in poglablja njihove teme, se odziva na njihova vprašanja (Čas, Kovač, in Justin, 2005:
99—100).

1.2.2.1 Spremljanje individualnega napredka otroka
Na razvoj predopismenjevalne zmožnosti vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Med notranje
dejavnike sodijo kognitivni in čustveno-motivacijski razvoj, med zunanje dejavnike pa sodi socialni
in družbeno-kulturni razvoj. Med otroki se pojavijo vidne razlike med družinami, znotraj
osnovnošolskih ustanov. Pomembno je, da upoštevamo individualni razvoj posameznika kot
subjekta. Na začetku šolskega leta naj učitelj in vzgojitelj opredelita doseganje otrokove
predopismenjevalne zmožnosti. Skozi dejavnosti morata učitelj in vzgojitelj spremljati razvoj
predopismenjevalne zmožnosti posameznega otroka. Najlažje in najprimernejše je opazovanje
manjše skupine. Učitelj in vzgojitelj si oblikujeta pogled nad otrokovim razvojem, in če otrok
potrebuje dodatno strokovno pomoč, mu jo nudita (Grginič, 2009 b: 36—37).

1.2.3 Predopismenjevalno okolje
Učilnica 1. razreda mora biti organizirana tako, da bo spodbujala in motivirala otroke. V razredu naj
bo nekaj stalnih kotičkov z napisi in sliko, npr. kuhinja. Dobro je, da ima učilnica urejeno manjšo
knjižno polico z recepti, vodniki, imeniki, revijami in časopisi. Otrokom je potrebno pripraviti
izzive, ki bodo spodbudili njihovo radovednost in raziskovanje (Grginič, 2009 b: 15).
Opismenjevalni pripomočki morajo biti primerni in varni za uporabo. Izhajajo naj iz resničnega
okolja, pomembna pa je tudi njihova ustreznost in koristnost za opismenjevanje, s pomočjo katerih
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bo otrok spoznaval uporabo predmetov, razliko med njimi, npr. med časopisom in med revijo
(Traven, 2006: 24).

V prvem razredu je simbolna igra izrednega pomena, ker otrok preko nje raziskuje in si sam
oblikuje znanja. Učitelj in vzgojitelj morata pri načrtovanju upoštevati razvojno stopnjo otroka in
upoštevati simbolno igro kot del sistematičnega učenja.

1.2.3.1 Pomen simbolne igre
V predšolskem obdobju je otroška igra glavni del otrokovega razvoja. Otroci so za igro notranje
motivirani in se jo prostovoljno igrajo, ker jim igra predstavlja pozitivno izkušnjo. Igra je v
Kurikulumu za vrtce (2009: 19) opredeljena kot: »dejavnost, ki jo otrok izvaja zaradi nje same,
spremeni odnos do realnosti in ki je notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna.«
Učitelj in vzgojitelj morata biti seznanjena z različnimi vrstami iger, ki se pojavijo v različnih
razvojnih obdobjih.

S. Smilansky deli vrste iger na (po Traven, 2006: 38):
1. funkcijska igra (od rojstva do 1. leta),
2. konstrukcijska igra,
3. simbolna igra ali domišljijska igra ali igra pretvarjanja (od 2. do 6. leta),
4. igra s pravili (od 6. leta naprej).
V diplomskem delu sem osredotočena na otroke med 6. in 7. letom starosti, med katerimi
prevladuje simbolna igra in deloma že igra s pravili, zato se bom osredotočila le na zadnji dve vrsti
iger po S. Smilansky.
V prvem razredu naj bo prevladujoča dejavnost igra, ki se jo neposredno vključuje v pouk in je
načrtovana. Otrokom dopustimo možnost izbire, da se spontano in ustvarjalno lahko igrajo med
seboj (Grginič, 2009 b: 15).

Preko simbolne igre bo otrok nadgrajeval svoje znanje, spretnosti in sposobnosti. Navadno se v
simbolni igri udejstvuje več otrok, zato se bo v veliki meri razvijala govorna kompetenca otroka v
izmenjavi izkušenj, dogovorov in prošenj s svojimi vrstniki. Ob tem pa se bodo razvijale socialne
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spretnosti. Otroci bodo preko simbolne igre spoznali koncept sporočanja, npr. »napisali« bodo
vabilo ali verbalno povabili ostale otroke na kosilo v kuhinjski kotiček (Grginič, 2008 b: 16).
Učitelj in vzgojitelj ne smeta pozabiti, da se otrok še vedno najraje igra, zato naj bodo v učnem
načrtu igre, preko katerih bo otrok raziskoval, ustvarjal in razvijal samostojnost. S tem si bo sam
oblikoval trajno znanje (Knez, 1992: 32).

1.3 Predopismenjevalna zmožnost
Predopismenjevanje je priprava na sistematično opismenjevanje, ki zajema sposobnosti in spretnosti
razločujočega in razčlenjujočega poslušanja, govorni razvoj otroka, razvoj motorike, pravilno držo
telesa in pisala, orientacijo v prostoru, na telesu in na listu, pomnjenje, motivacijo in pozornost.
Predopismenjevalna sposobnost bo pripomogla k uspešnemu nadaljnjemu izobraževanju.

V nadaljevanju bom opredelila pomnjenje, pozornost in motivacijo, ki so bistvenega pomena za
nadaljnje sistematično učenje branja in pisanja.

Pomnjenje
Barlett definira pomnjenje kot »proces aktivnega izgrajevanja smisla« (po Marentič Požarnik,
2000). Na novo znanje vplivajo predhodno znanje in pričakovanja ter stališča posameznika.
Posameznik naj bi bil aktiven pri pridobivanju novega znanja in izkušenj. Otroci v zgodnjem
šolskem obdobju si bodo razvijali pomnjenje z metodo aktivnega učenja, kjer bodo novo znanje
smiselno povezovali z že obstoječim znanjem (Marentič Požarnik, 2000: 65).
Pri pomnjenju se otrok lahko sreča s slabšim vidnim ali slušnim obsegom. Otrok v okviru slušnega
spomina ni sposoben ponoviti dveh ali več besed ali povedi in ob tem besede izpušča, poenostavlja
in spreminja. Z vajami vidnega spomina pa se kaže nezmožnost priklicati dva ali več simbolov, slik
ali oblik (Porenta in Šalehar, 2004: 11).

Pozornost
V zgodnjem šolskem obdobju naj bi učitelj in vzgojitelj vzdrževala in spodbujala pozornost otrok za
pomembne informacije, ki bodo postopoma otrokom prišle v kratkotrajni spomin s pomočjo
verbalnega poziva (»Pazite, sledi nekaj pomembnega!«), eksperimentalnih poskusov in variiranja
glasu (sprememba tempa, glasnosti glasu). Učitelj in vzgojitelj bosta najbolje pritegnila otrokovo
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pozornost z aktivnim vzbujanjem zunanjih in notranjih dražljajev in jo s tem razvijala (Marentič
Požarnik, 2000: 71).
Otroci, ki imajo slabše razvito pozornost, so navadno hitrejši pri delu, nenatančni, nesistematični,
prekinjajo šolsko delo, ker jih vsak dražljaj iz okolja zmoti pri delu. Njihovi izdelki so nedokončani
in pomanjkljivi. Pri pogovoru otroci s slabšo koncentracijo ne morejo poslušati sogovornika do
konca. Učiteljeva in vzgojiteljeva naloga v prvem razredu je, da pri otroku v sklopu pouka razvijeta
pozornost. V razredu naj bo umirjeno in sproščeno vzdušje, kjer bodo otroci lahko usmerili
pozornost v malenkosti, ki so pomembne (Porenta in Šalehar, 2004: 11—12).

Motivacija
Marentič Požarnik (2000: 184) opredeljuje motivacijo kot »vse, kar daje pobude za učenje, ga
usmerja, mu daje intenzivnost, trajanje in kakovost.« Kognitivisti pa opredeljujejo motivacijo kot
»stanje spoznavnega in čustvenega vzburjenja, ki vodi do zastavljene odločitve za ravnanje in
sproži obdobje vztrajnega intelektualnega in fizičnega napora, da bi dosegli zastavljene cilje« (prav
tam).
Pri načrtovanju nalog za otroke morata učitelj in vzgojitelj pripraviti kratke in razgibanje vaje. Pri
podajanju navodil naj pazita na kratka, enostavna in jasna navodila. Neprimerna motivacija za
otroke bo delo še otežila in upočasnila otrokovo napredovanje. Ob vsaki nalogi mora otrok doživeti
svoj lastni uspeh, ki bo pripomogel kasneje k premagovanju večjih naporov oz. pri učenju branja in
pisanja (Porenta in Šalehar, 2004: 12).
Učitelj se mora pri načrtovanju spretno izogibati prevelikim zahtevam, ki bi zmanjšale uspeh otroka
in motivacije za delo. Notranja motivacija otroka spodbudi k reševanju nalog z zanimanjem in
radovednostjo, zunanja motivacija otroka pa vodi v tekmovalnost, da bi premagal druge in se uči le
za rezultate (Grginič, 2005 b: 79).

1.3.1 Predpisalna zmožnost
Otrok v predpisalni zmožnosti razvija orientacijo v prostoru, na lastnem telesu in na papirju. Učitelj
in vzgojitelj naj za razvoj predpisalne zmožnosti načrtujeta grafične vaje, pri katerih morata paziti
na lastnosti pisanja: držo telesa otroka pri sedeju, držanje pisala in smer pisanja. Otroke naj
spodbujata k opazovanju podobnosti in razlik v zapisani besedi (Traven, 2006: 40).
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Pomembno je, da za razumevanje razvoja predpisalne zmožnosti razumemo razvoj pisanja otrok, ki
ga je teoretično opredelila E. Sulzby leta 1990 (po Grginič, 2005 b: 100—101) :
1. Čačke, ki jih otrok uporablja za pisanje in risanje do 2. leta, so otrokova prva oblika pisanja.
Otrok posnema odrasle osebe.
2. Otrok okrog 3. leta posnema napisane besede z znaki, ki imajo značilnosti črk.
3. Otrok uporablja ne fonemične črkovne verige, pri katerih podoba ni povezana s pomenom.
Najprej gre za naključne črkovne verige, kasneje za vzorčne in nazadnje za verige črk iz otrokovega
imena.
4. Otrok domiselno črkuje od 3. do 4. leta, kjer se črke in glasovi ne ujemajo med seboj. Otrok
uporablja črke za zlog ali za glas.
5. Formalno pisanje se začne razvijati v 2. razredu osnovne šole z upoštevanjem vseh zakonitosti.
V nadaljevanju bom natančneje opredelila orientacijo v prostoru, na lastnem telesu in na listu, grobo
in fino motoriko v povezavi z grafomotoričnimi vajami, kar bistveno pripomore k razvoju
predpisalne zmožnosti.

1.3.1.1 Orientacija
Orientacija v prostoru je osnova za razvoj psihomotorične spretnosti, razvoj mišljenja in za
socializacijo. Preko razvoja otrok pridobiva različne bogate izkušnje v ožjem in širšem prostoru. Že
v zgodnjem šolskem obdobju mora biti otrok dobro prostorsko organiziran. Sreča se z navpično
(tabla) in vodoravno (list) dimenzijo v ravnini (Porenta in Šalehar, 2004: 10—14).
Otrok se najprej orientira na lastnem telesu preko igre, kasneje razvija orientacijo v prostoru. Otroci
lahko orientacijo v prostoru razvijajo s pomočjo opisovanja izbranega objekta v prostoru: kje se
nahaja, kakšne barve je, kaj je pred, na, v, ob tem predmetu itd. (Zrimšek, 2003: 23).
Učitelj in vzgojitelj naj načrtujeta orientacijo v skladu s pedagoškim načelom postopnosti. Otrokom
naj najprej pripravita vaje in naloge na A 4 formatu in kasneje načrtujeta vaje na manjšem formatu.
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Vaje lahko otroci izvajajo tudi na tabli, kjer razvijajo orientacijo in omejenost prostora s štirimi
pozicijskimi točkami (Porenta in Šalehar, 2004: 10—14).

1.3.1.2 Motorika
A. Cemič opredeljuje motoriko kot »kompleksno sposobnost, od katere je odvisno gibalno
funkcioniranje organizma. Gibalna učinkovitost se izraža v nenehni soodvisnosti od morfoloških,
funkcionalnih, konativnih, kognitivnih, socialnih in čustvenih razsežnosti« (Cemič, 1997: 2).
Najpomembnejše so psihomotorične sposobnosti, ki omogočajo koordinacijo vseh telesnih gibov,
koordinacijo rok in nog. V zgodnjem šolskem obdobju pa mora otrok razviti tudi vizualnomotorično koordinacijo, s pomočjo katere usmeri pogled v točko in ga zadrži.

Motoriko delimo na grobo, fino in refleksne gibe. Pod fino motoriko sodijo drobni gibi, pri katerih
posameznik uporablja majhne mišice in razvije pincetni prijem. Čim bolje ima otrok razvito grobo
in fino motoriko, manj težav bo imel pri opismenjevanju. Čim slabše sta razviti groba in fino
motorika, več težav bo imel otrok pri nadaljnjem opismenjevanju (Draškovič, 2010: 18—20).
Otrok z vstopom v šolo navadno še nima razvitega pincetnega prijema, kar pomeni, da ne zna
pravilno držati pisala. Otrok še ne zna oblikovati krožnega giba, zato težko oblikuje krožno črto,
črte so stisnjene, vedno manjše, oglate in brez zank. Fina motorika je predpogoj za opismenjevanje,
ki jo otrok razvije s pomočjo grafomotoričnih vaj (Porenta in Šalehar, 2004: 9—13).

1.3.1.3 Grafomotorika
T. Žerdin (2003: 20) je izraz grafomotorika opredelila kot »pisno znamenje za glasove, foneme in
za pojave stavčne fonemike, kot so črke, ločila in druga znamenja. Beseda motorika pomeni
sposobnost gibanja, tudi enakomernega, neprekinjenega, v ritmu potekajočega gibanja z roko pri
pisanju. Grafomotorika torej pomeni gibalno sposobnost za pisanje – oblikovanje črk in drugih
pisnih znamenj.«
Grafomotorične vaje so najprimernejše za nadaljnji razvoj branja in pisanja otroka. Učitelj in
vzgojitelj morata upoštevati pedagoško načelo postopnosti: od večjega k manjšemu vzorcu, od
preprostega k zahtevnemu vzorcu. Grafomotorične vaje lahko otroci izvajajo tudi v peskovniku s
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palico in na igrišču s kredo, kjer jim odrasla oseba poda jasna navodila za načrtovano igro: risanje
poti, okraskov, vzorcev, gibanje živali ali ljudi. Otroci bodo zunaj z večjim užitkom in veseljem
izpeljali nalogo, ki bi jo lahko enakovredno uresničili v učilnici (Čabraja in Kolarič, 2005: 137).
V nadaljevanju bom predstavila lastnosti pisanja, ki jih otroci razvijajo v 1. razredu s pomočjo
grafomotoričnih vaj in so del predopismenjevalne zmožnosti.
Drža telesa
Za pravilno držo telesa otrok potrebuje primerno visok stol, ki mu omogoča skrčene noge pod
pravim kotom s stopali na tleh, in primerno visoko mizo, da bo nanjo lahko položil komolce. Med
otrokovimi očmi in mizo naj bo razdalja med 25—35 cm. Mize v učilnici naj učitelj in vzgojitelj
postavita tako, da bo dnevna svetloba padala na mize in ne direktno v otrokove oči (Zrimšek, 2003:
22).
Drža pisala
Učitelj in vzgojitelj morata poskrbeti, da vsi otroci v razredu pravilno držijo pisalo in da vaje
pravilno izvajajo. Le tako se bo razvila dobra koordinacija med očmi in rokami. Roka otroka naj bo
mehka. Otrok mora držati pisalo s pincetnim prijemom: pisalo naj drži med tremi prsti (palec,
kazalec, sredinec) 2 cm nad konico pisala. Vidni del pisala je na robu dlani med palcem in
kazalcem. Z levo roko oz. dlanjo naj otrok drži zvezek, z desno pa pisalo (Porenta in Šalehar, 2004:
9—13).
Otroka, ki piše z levo roko, je potrebno najprej preveriti, ali je res levičen. To se najbolje opazi, ko
otrok preprijema pisalo iz leve v desno roko in obratno. Učitelj in vzgojitelj naj otroka pošljeta k
šolski svetovalni službi, kjer preverijo levičnost in obvestita starše otroka. Preverjanje levičnosti
otroka je pomembno, ker je lahko otrok obojeročen ali ima težje motnje. Če svetovalna služba
ugotovi, da je otrok levičen, potem morata učitelj in vzgojitelj pri njem paziti, da pisalo drži v levi
roki malce višje kot desničarji. To mu bo pomagalo, da si ne bo zakrival območja pisanja. Roko naj
ima obrnjeno navznoter, da bo lažje drsel po listu. Levični otroci pišejo od spodaj navzgor (Golli,
Grginič in Kozinc, 1996: 64—65).
Otroci naj pišejo z različnimi pisali, ki naj jih učitelj in vzgojitelj vpeljujeta postopoma: kreda,
voščena barvica, flomaster, suha barvica in svinčnik. Velikost pisala mora biti ustrezna, da lahko
otrok pisalo pravilno drži.
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1.3.2 Predbralna zmožnost
Starši že v otroštvu otroku berejo knjige, kar kasneje bistveno vpliva na otrokovo uspešno branje v
šoli. S tem vplivajo na odnos otroka do knjige in do samega branja. Odrasle osebe po prebranem
besedilu prisluhnejo otrokovim vprašanjem in nanje korektno odgovarjajo. S spraševanjem med
samim branjem pa bo odrasla oseba pri otroku zmanjšala pozornost za poslušanje, zato morajo
odrasli spraševati otroke po prebranem besedilu, da si otroci širijo znanje, spoznavajo nove pojme
in globlje razumejo vsebino (Traven, 2006: 40—41).
E. Sulzby (v Traven, 2006: 34) je leta 1985 utemeljila, da otroci radi poslušajo isto besedilo večkrat,
kar jim omogoča, da tudi sami »berejo« oz. se osredotočijo na slike in pripovedujejo zgodbo, ki
navadno ni povsem usklajena z napisanim besedilom. Postopoma se bo otrok osredotočil na tiskano
besedo, kjer bo pripovedoval besedilo in minimalno bral ob tem. To bo pripeljalo do resničnega
branja otroka.
Grey je utemeljil 5 bralnih stopenj (po Grginič, 2005 b: 92—93), kjer gre vsak posameznik skozi
vse stopnje do zrelega bralca. Bistveno za avtorja je, kaj in kako je otrok pripravljen brati.
1. Priprava na branje poteka v predšolskem obdobju in 1. razredu osnovne šole, kjer si otrok pridobi
izkušnje za nadaljnji razvoj branja. Ob tem si razvije sposobnost pripovedovanja in govornega
razumevanja.
2. Začetno obdobje bralnega pouka se nadaljuje s 1. razredom osnovne šole, kjer si otrok dodobra
razvije lastni interes za branje in proti koncu šolskega leta lahko že tiho bere. Otrok si hitro zapomni
kratka besedila, ki jih neodvisno in samostojno bere.
3. Razvijanje bralnih sposobnosti in spretnosti se nadaljuje v 2. razredu osnovne šole. Otrok hitro
napreduje v branju in bere z razumevanjem. Otroci hitreje berejo tiho kot glasno.

4. Obdobje razvijanja pomembnih bralnih spretnosti in strategij se pojavi od 4. do 6. razreda, kjer
gre za intenzivno branje doma in v šoli. Otrok bere različne zvrsti literature.
5. Obdobje žlahtnega branja se pojavi med 7. in 8. razredom in še bolj v srednji šoli. Otrok razvije
jasna in specifična bralna stališča, ob tem pa stopnjuje zahtevnost besedil.
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Želim se osredotočiti le na otroke med 6. in 7. letom starosti, ki se v 1. razredu skladno z učnim
načrtom preko glasovnih iger učijo vzpostaviti glas in črko oz. glasovno-črkovno skladnost, kar
predstavlja bistveno sposobnost za nadaljnji razvoj analitično-sintetičnega branja in pisanja. Otroci
preko simbolne igre »pišejo« in »berejo«. To je bistveno pri otrocih, ker glas materializirajo v črko.
Tako glas vidijo in ga napišejo. Otroci že v predšolskem obdobju prirejajo glasove črkam. To se
imenuje domiselno črkovanje, ki je predhodnica formalnega črkovanja oz. pisanja v skladu s
pravopisnimi pravili (Grginič, 2009 b: 23).
Učitelj in vzgojitelj morata v 1. razredu načrtovati skupno branje knjige, kjer bodo otroci grafično
spoznavali besedilo, ga poslušali, vidno spremljali z usmerjeno pozornostjo. Sledili bodo napisom v
knjigi in s tem razvijali zaznavno zmožnost. Zelo zaželeno je delo manjših skupinah. Otroci se naj
pogovarjajo ob znanih knjigah z bogatimi ilustracijami in se postavijo v vlogo poslušalca, »bralca«
in pripovedovalca. V manjših skupinah ali skupno lahko otroci izdelajo tudi svoje lastne knjige z
ilustracijami in besedilom, ki ga napiše odrasla oseba. Svojo knjigo lahko »berejo« svojim
vrstnikom (Grginič, 2008 b: 15—16).
V teoretičnem delu sem opredelila dejavnike, ki vplivajo na razvoj predopismenjevalne zmožnosti
in le-to teoretično razdelila na predbralno in predpisalno zmožnost otrok v 1. razredu osnovne šole.
V nadaljevanju sledi empirični del diplomskega dela.
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2 EMPIRIČNI DEL

2.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Z uvedbo devetletne šole se je slovenščina v 1. razredu bistveno spremenila. Pouk slovenskega
jezika je namenjen sistematični pripravi otrok na opismenjevanje v 2. in 3. razredu. Učitelj in
vzgojitelj morata pri načrtovanju upoštevati primernost naloge otrokovi razvojni fazi, pri kateri
bosta razvijala otrokovo predopismenjevalno zmožnost. Če bosta načrtovala pretežko nalogo, bodo
otroci neuspešni, z zmanjšano motivacijo za delo. Če pa bo naloga zanje prelahka, bodo izgubili
zanimanje za reševanje (Grginič, 2009 b: 14—16).
Po pregledu učnega načrta za slovenščino sem oblikovala preizkus znanja, s katerim bom preverila
doseženo predopismenjevalno zmožnost pri otrocih. Preverila sem, kako se otroci orientirajo na
listu (levo, desno, zgoraj, spodaj), če znajo slediti preprostim in jasnim navodilom in upoštevajo
smer risanja. Zanimalo me je, če znajo razvrstiti stvari po tipu, poiskati enake besede v besedah in
nadaljevat vzorce s krivimi črtami v črtovju. Preverila sem tudi, če znajo otroci z upoštevanjem
legende pobarvati risbo, pri čemer sem jih strogo opozarjala na natančnost.
Temeljni problem raziskave diplomskega dela je ugotavljanje dosežene predopismenjevalne
zmožnosti otrok v 1. razredu devetletne osnovne šole. Ugotoviti želim, do kolikšne mere so otroci v
slabih štirih mesecih v skladu z učnim načrtom za slovenščino osvojili predopismenjevalno
zmožnost.

2.2 Namen in cilji raziskave
Cilj diplomskega dela je analizirati doseženo predopismenjevalno zmožnost otrok v prvih razredih
devetletne Osnovne šole Oskarja Kovačiča v Ljubljani.

2.3 Raziskovalna vprašanja
Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja:
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1. Ali se bo med otroki prvih razredov Osnovne šole Oskarja Kovačila pojavila statistična razlika
pri reševanju preizkusa znanja?
2. Ali se bo med dečki in deklicami pojavila statistično pomembna razlika pri reševanju preizkusa
znanja?
3. Ali bodo imeli otroci težave pri prvi nalogi, v kateri bodo morali upoštevati navodila in smer
risanja?
4. Ali bodo otroci rešili vsaj polovico preizkusa znanja pravilno?
5. Ali bodo imeli otroci težave pri tretji nalogi, kjer bodo morali v besedi poiskati enako besedo in
ju povezati med seboj?

2.4 Raziskovalne hipoteze

Zastavila sem si naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Med otroki prvih razredov Osnovne šole Oskarja Kovačiča se bo pojavila večja
statistična razlika pri reševanju preizkusa znanja.
Hipoteza 2: Med dečki in deklicami se ne bo pojavila statistično pomembna razlika pri reševanju
preizkusa znanja.
Hipoteza 3: Večina otrok bo imela večje težave pri upoštevanju navodil in smeri risanja.
Hipoteza 4: Vsi otroci bodo rešili preizkus znanja več kot 50-odstotno pravilno.
Hipoteza 5: Otroci ne bodo imeli težav pri iskanju besede v besedi in njuni povezavi.

2.5 Metodologija

2.5.1 Raziskovalne metode
Za teoretični del sem uporabila metodo študija pisnih virov.
Za empirični del pa sem uporabila deskriptivno metodo raziskovanja.
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2.5.2 Opis vzorca
Slučajnostni vzorec raziskave zajema 72 otrok, in sicer 40 deklic in 32 dečkov, ki obiskujejo prvi
razred devetletne Osnovne šole Oskarja Kovačiča v Ljubljani.
Slika 1: Grafični prikaz vseh otrok po spolu

Na Sliki 1 je prikazan odstotni delež deklic in dečkov, ki so sodelovali v raziskavi.

Slika 2: Grafični prikaz vseh otrok glede na razred

2.5.3 Postopek zbiranja podatkov
Na Sliki 2 je prikazan odstotni delež otrok, ki so sodelovali v raziskavi, glede na razred.
Podatke sem zbrala s pomočjo kvantitativne tehnike zbiranja podatkov, v štirih prvih razredih
Osnovne šole Oskarja Kovačiča v Ljubljani. Soglasja staršev pri sodelovanju njihovih otrok v
raziskavi sem razdelila učiteljem prvih razredov. Razdeljenih je bilo 94 soglasij, starši so jih vrnili
84. Na dan reševanja preizkusa znanja je manjkalo 12 otrok.
Raziskava je potekala od začetka decembra 2011, ko sem razdelila soglasja učiteljem, do konca
januarja 2012, ko je potekal preizkus znanja otrok.
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V raziskavi so lahko sodelovali le tisti otroci, ki so bili prisotni v šoli na dan preizkusa znanja, in
tisti otroci, ki so prinesli soglasje staršev. Preizkus znanja otrok je trajal

30 do 40 minut v

matičnem razredu. Poleg mene so bili prisotni še razredni učitelji, vzgojitelji in spremljevalci otrok
s posebnimi potrebami. V raziskavi so sodelovali le otroci.

2.5.4 Merski instrument
Predopismenjevalno zmožnost otrok sem preverila s preizkusom znanja (Priloga 1), ki je vseboval
naloge iz delovnega zvezka M. Grginič (2008 a: 12, 26, 36) in delovnega zvezka M. Grginič (2009
a: 18, 22).
Preizkus znanja je sestavljen iz petih nalog, ki preverjajo učne cilje predopismenjevalne zmožnosti
v prvem razredu po sklopih: poslušanje, govorjenje, branje, pisanje, risanje ter zaznavanje. Vsaka
naloga je bila ovrednotena z osmimi točkami. Preizkus znanja so otroci reševali med 30 in 40
minut. Predhodno sem prostor uredila tako, da so otroci reševali preizkus znanja brez pomoči
ostalih.

Kriteriji ocenjevanja in cilji posameznih nalog:
1. naloga: Poslušanje
Kriterij ocenjevanja: Če je otrok narisal vse elemente na pravo mesto v skladu z navodili, je dosegel
8 točk. Za vsak napačen in manjkajoč element je izgubil 1 točko.
Cilja naloge:
Otrok se orientira na listu (levo, desno, spodaj, zgoraj, na sredini).
Otrok riše po navodilih in upošteva smer risanja.

2. naloga: Govorjenje
Kriterij ocenjevanja: Prvi del naloge: če je otrok povezal vse predmete s pravo vrečo, je dosegel 4
točke. Za vsako napačno in manjkajočo povezavo je izgubil 1 točko. Drugi del naloge: če je otrok
obkrožil vse elemente pravilno, je dosegel 4 točke. Za vsak napačno ali manjkajoče obkrožen
element je izgubil 0,5 točke.
Cilj naloge:
Otrok razvrsti stvari po tipu in toploti.
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3. naloga: Branje
Kriterij ocenjevanja: Če je otrok pravilno povezal slike med seboj in pravilno obkrožil enako
besedo, je dosegel 8 točk. Za vsako napako je izgubil 1 točko.
Cilja naloge:
Otrok išče enake besede v besedah.
Otrok zna povezati slike med seboj.

4. naloga: Pisanje in risanje
Kriterij ocenjevanja: Če je otrok upošteval vse štiri začetne vzorce in jih pravilno in natančno
nadaljeval, je dosegel 8 točk. Vsak vzorec je ovrednoten z 2 točkama. Za vsak nepravilen in
nenatančen vzorec je otrok izgubil 1 točko.
Cilja naloge:
Otrok riše vzorčke s krivimi črtami v črtovju.
Otrok razvija natančnost.

5. naloga: Zaznavanje
Kriterij ocenjevanja: Če je otrok upošteval legendo in pravilno pobarval sliko, je dosegel 6 točk. 2
točki si je otrok prislužil z natančnostjo. Za vsako neupoštevano barvo je otrok izgubil 1 točko. Če
je bil otrok zelo nenatančen (barval je čez črto omejene ravnine), je izgubil 2 točki.
Cilj naloge:
Otrok s pomočjo legende pobarva risbo.
Otrok barva do črte natančno.

2.5.5 Postopki obdelave podatkov
Rešeni preizkusi znanja otrok so bili predmet statistične obdelave. Najprej sem jih oštevilčila, jih
natančno pregledala in točkovala posamezne naloge. Podatke sem obdelala s programom Microsoft
Office Excell 2007. Najprej sem izdelala tabelo, kamor sem zapisala vse podatke: zaporedna
številka posameznika, spol, starost, točke posamezne naloge in seštevek vseh točk preizkusa znanja
(Priloga 2). Statistično sem obdelala vse naloge, izračunala aritmetično sredino in standardne
odklone. Vse podatke in ugotovitve sem prikazala s tabelami in grafi ter interpretacijami.

30

3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

3.1 Rezultati in interpretacija otrok 1. razredov
Predstavila bom rezultate reševanja preizkusa znanja otrok 1. razredov Osnovne šole Oskarja
Kovačiča v Ljubljani.

3.1.1 Uspešnost reševanja posameznih nalog preizkusa znanja

3.1.1.1 Prva naloga
Slika 3: Grafični prikaz posameznih točk pri prvi nalogi vseh otrok

Na Sliki 3 so predstavljeni rezultati otrok pri reševanju prve naloge preizkusa znanja.
Prvo nalogo je popolnoma pravilno rešilo 22 otrok, kar predstavlja 30,6 % uspešno rešene naloge
oz. približno eno tretjino otrok. 18 otrok oz. 25 % je doseglo 7 točk, 10 otrok oz. 13,9 % je doseglo
6 točk, 11 otrok oz. 15,3 % je doseglo 5 točk, 6 otrok oz. 8,3 % je doseglo 4 točke, 1 otrok oz 1,4 %
je dosegel 3 točke, 1 otrok oz. 1,4 % je dosegel 2 točki, 2 otroka oz. 2,7 % sta dosegla 1 točko in 1
otrok oz. 1,4 % ni dosegel nobene točke. Pri prvi nalogi je največ otrok doseglo 8 točk.

Napake otrok pri prvi nalogi:
Večina otrok (46) ima težave z levo in desno smerjo na listu.

31

3.1.1.2 Druga naloga
Slika 4: Grafični prikaz posameznih točk pri drugi nalogi vseh otrok

Na Sliki 4 so predstavljeni rezultati otrok pri reševanju druge naloge preizkusa znanja.
Drugo nalogo je popolnoma pravilno rešilo 36 otrok, kar predstavlja 50 % uspešno rešene naloge
oz. eno polovico otrok. 21 otrok oz. 29,2 % je doseglo 7 točk, 5 otrok oz. 6,9 % je doseglo 6 točk, 2
otroka oz. 2,7 % sta dosegla 5 točk, 3 otroci oz. 4,2 % so dosegli 4 točke, 3 otroci oz. 4,2 % so
dosegli 3 točke, 1 otrok oz. 1,4 % je dosegel 2 točki, 0 točk je dosegel le en otrok, kar znaša 1,4 %.
Pri drugi nalogi je največ otrok doseglo 8 točk.

Napake otrok pri drugi nalogi:
10 otrok je povezalo svinčnik z bodičasto vrečo.
6 otrok je stekleni kozarec obkrožilo z rdečo barvo.
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3.1.1.3 Tretja naloga
Slika 5: Grafični prikaz posameznih točk pri tretji nalogi vseh otrok

Na Sliki 5 so predstavljeni rezultati otrok pri reševanju tretje naloge preizkusa znanja.
Pri tretji nalogi je popolnoma pravilno rešilo preizkus znanja 11 otrok, kar predstavlja 15,4 %
uspešno rešene naloge. 7 otrok oz. 9,7 % je doseglo 7 točk, 1 otrok oz. 1,4 % je dosegel 6 točk, 3
otroci oz. 4,2 % so dosegli 5 točk, 32 otrok oz. 44,4 % je doseglo 4 točke, 7 otrok oz. 9,7 % je
doseglo 3 točke, 5 otrok oz. 6,9 % je doseglo 2 točki, 6 otrok oz. 8,3 % je doseglo 1 točko. Pri tretji
nalogi je največ otrok doseglo 4 točke.

Napake otrok pri tretji nalogi:
Večina otrok (50) ni obkrožila enake besede v besedi.
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3.1.1.4 Četrta naloga
Slika 6: Grafični prikaz posameznih točk pri četrti nalogi vseh otrok

Na Sliki 6 so predstavljeni rezultati otrok pri reševanju četrte naloge preizkusa znanja.
Pri četrti nalogi je popolnoma pravilno rešilo preizkus znanja 13 otrok, kar predstavlja 18 %
uspešno rešene naloge. 7 otrok oz. 9,7 % je doseglo 7 točk, 4 otroci oz. 5,6 % so dosegli 6 točk, 11
otrok oz. 15,3 % je doseglo 5 točk, 12 otrok oz. 16,7 % je doseglo 4 točke, 14 otrok oz. 19,4 % je
doseglo 3 točke, 7 otrok oz. 9,7 % je doseglo 2 točki, 3 otroci oz. 4,2 % so dosegli 1 točko in 1
otrok oz. 1,4 % ni dosegel nobene točke. Pri četrti nalogi je največ otrok doseglo 3 točke.
Napake otrok pri četrti nalogi:
V večini primerov (25) so otroci izgubili 4 točke, zaradi nenatančnosti pri risanju vzorca.
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3.1.1.5 Peta naloga
Slika 7: Grafični prikaz posameznih točk pri peti nalogi vseh otrok

Na Sliki 7 so predstavljeni rezultati otrok pri reševanju pete naloge preizkusa znanja.
Pri peti nalogi je popolnoma pravilno rešilo preizkus znanja 23 otrok, kar predstavlja 31,9 %
uspešno rešene naloge. 23 otrok oz. 31,9 % je doseglo 7 točk, 17 otrok oz. 23,6 % je doseglo 6 točk,
4 otroci oz. 5,6 % so dosegli 5 točk, 2 otroka oz. 2,8 % sta dosegla 4 točke, 1 otrok oz. 1,4 % je
dosegel 3 točke, 1 otrok oz. 1,4 % je dosegel 2 točki in 1,4 % oz. 1 otrok ni dosegel nobene točke.
Pri peti nalogi je največ otrok doseglo 7 in 8 točk.

Napake otrok pri peti nalogi:
V največ primerih (11) so otroci izbrali napačno barvo ali niso upoštevali legende.

3.1.2 Uspešnost reševanja preizkusa znanja v posameznih razredih
Predstavila bom dosežene točke preizkusa znanja in jih umestila v območje povprečnih vrednosti.
Naredila bom primerjavo med prvimi razredi Osnovne šole Oskarja Kovačiča.
Pri statistični obdelavi posameznega preizkusa znanja sem najprej izračunala aritmetično sredino in
standardni odklon posameznega razreda. Nato pa sem izračunala spodnjo in zgornjo mejo povprečja
za vsak razred posebej. Želela sem primerjati razrede med seboj, zato sem izračunala aritmetično
sredino dobljenih standardnih odklonov razredov in aritmetično sredino spodnje in zgornje meje
povprečja. S tem sem dobila območje povprečnih vrednosti, ki se nahaja med 23,35 in 34,64. Sedaj
sem lahko umestila posamezni preizkus znanja s skupnim številom točk v območje podpovprečnih,
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povprečnih in nadpovprečnih vrednosti. Število preizkusov znanja na posameznem območju
povprečnih vrednosti sem pretvorila v odstotke.
Tabela 1: Frekvenčna in strukturna tabela vseh otrok
M-σ
Razred
1. A
1. B
1. C
1. D

f
4
4
4
2

M
f%
19,1
23,5
22,2
12,4

f
12
12
13
7

f%
57,1
70,6
72,2
43,8

f
5
1
1
7

M+σ
f%
23,8
5,9
5,6
43,8

Legenda: M – aritmetična sredina; σ – standardni odklon; f – frekvenca; f % - frekvenca v odstotkih
V Tabeli 1 so prikazani podatki podpovprečnih, povprečnih in nadpovprečnih preizkusov znanja
glede na razred. Rezultati kažejo, da se med razredi pojavljajo razlike.

3.1.2.1 Podpovprečni preizkusi znanja
Slika 8: Grafični prikaz podpovprečnih preizkusov znanja v posameznih razredih

Na Sliki 8 je predstavljen odstotni delež podpovprečno rešenih preizkusov znanja po posameznih
razredih.
Glede na rezultate reševanja preizkusa znanja je bil najmanj uspešen 1. B, ki je dosegel 23,5 %
podpovprečnih preizkusov znanja. Najmanj podpovprečnih preizkusov znanja je dosegel 1. D, in
sicer le 12,4 %.
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3.1.2.2 Povprečni preizkusi znanja
Slika 9: Grafični prikaz povprečnih preizkusov znanja glede na razred

Na Sliki 9 je predstavljen odstotni delež povprečno rešenih preizkusov znanja po posameznih
razredih.
Glede na rezultate reševanja preizkusa znanja je bil najbolj povprečen 1. C , ki je dosegel 72,2 %
povprečnih preizkusov znanja. Najmanj povprečen je bil 1. D, ki je dosegel 43,8 %.

3.1.2.3 Nadpovprečni preizkusi znanja
Slika 10: Grafični prikaz nadpovprečnih preizkusov znanja glede na razred

Na Sliki 10 je predstavljen odstotni delež nadpovprečno rešenih preizkusov znanja po posameznih
razredih.
Glede na rezultate reševanja preizkusa znanja je bil najbolj nadpovprečen 1. D, ki je dosegel 43,8 %
nadpovprečnih preizkusov znanja. 1. C je dosegel najmanj nadpovprečnih preizkusov znanja, in
sicer le 5,6 %.
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3.1.3 Uspešnost reševanja preizkusa znanja glede na spol

3.1.3.1 Podpovprečni preizkusi znanja
Slika 11: Grafični prikaz podpovprečnih preizkusov znanja glede na razred

Na Sliki 11 je prikazan odstotni delež dečkov in deklic, ki so preizkus znanja rešili podpovprečno.
Glede na rezultate reševanja preizkusa znanja je več deklic rešilo preizkus podpovprečno, dosegle
so 15 % podpovprečnih preizkusov znanja, dečki pa le 12,5 %.

3.1.3.2 Povprečni preizkusi znanja
Slika 12: Grafični prikaz povprečnih preizkusov znanja glede na razred

Na Sliki 12 je prikazan odstotni delež dečkov in deklic, ki so preizkus znanja rešili povprečno.
Glede na rezultate reševanja preizkusa znanja je bilo več dečkov povprečnih, dosegli so 71,9 %
povprečnih preizkusov znanja, deklice pa le 67,5 %.
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3.1.3.3 Nadpovprečni preizkusi znanja
Slika 13: Grafični prikaz nadpovprečnih preizkusov znanja glede na razred

Na Sliki 13 je prikazan odstotni delež dečkov in deklic, ki so preizkus znanja rešili nadpovprečno.
Glede na rezultate reševanja preizkusa znanja je bilo nadpovprečnih več deklic, dosegle so 17,5 %
nadpovprečnih preizkusov znanja, dečki pa le 15,6 %.

3.1.4 Odstotna uspešnost reševanja preizkusa znanja
Slika 14: Grafični prikaz doseženih odstotkov preizkusa znanja

Na Sliki 14 je prikazan odstotni delež otrok, ki so rešili preizkus znanja manj ali več kot 50 %.
91,7 % otrok je preizkus znanja uspešno rešilo več kot 50 %, le 8,3 % otrok je preizkus
znanja rešilo manj kot 50 %.
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3.2 Preverjanje hipotez
Preverila bom vse štiri zastavljene hipoteze diplomske naloge.
Hipoteza 1: Med otroki prvih razredov Osnovne šole Oskarja Kovačiča bo prišlo do večjih
statističnih razlik pri reševanju preizkusa znanja.
Hipotezo lahko potrdim, ker so iz rezultatov vidne razlike uspešnega reševanja preizkusa znanja
predopismenjevalne zmožnosti 1. razredov Osnovne šole Oskarja Kovačiča. Rezultati kažejo, da je
1. D dosegel najbolj nadpovprečne rezultate reševanja preizkusa znanja v primerjavi z drugimi
razredi, in sicer 43,8 % nadpovprečno rešenih preizkusov znanja, kar predstavlja skoraj polovico
vseh preizkusov znanja razredov. Najslabše so preizkus znanja rešili otroci 1. B razreda, in sicer
23,5 % podpovprečnih rezultatov preizkusov znanja. 1. C in 1. A sta bila pri reševanju preizkusa
znanja statistično povprečna. 1. C je dosegel 72,2 % povprečnih preizkusov znanja in 1. A je
dosegel 57,1 % povprečnih preizkusov znanja.
Po tem lahko sklepam, da je 1. D bistveno bolje rešil preizkus znanja kot ostali 1. razredi in da je 1.
B najslabše rešil preizkus znanja v primerjavi z ostalimi 1. razredi.

Hipoteza 2: Med dečki in deklicami se ne bodo pojavile statistično pomembne razlike pri reševanju
preizkusa znanja.
Hipotezo lahko potrdim. Iz rezultatov so vidne razlike uspešnega reševanja preizkusa znanja
predopismenjevalne zmožnosti otrok glede na spol. Deklice in dečki so dosegli največji odstotek
povprečno rešenega preizkusa znanja. Deklice so povprečno rešile preizkus znanja kar 67,5 %,
dečki pa 71,9 %. Deklice so podpovprečno rešile preizkus znanja kar 15 %, dečki pa 12,5 %.
Deklice so nadpovprečno rešile preizkus znanja kar 17,5 %, dečki pa 15,6 %. Med podpovprečnimi
in nadpovprečnimi rezultati preizkusov znanja deklic in dečkov ne gre za statistično pomembne
razlike.
Po tem lahko sklepam, da so dečki in deklice povprečno rešili preizkus znanja.
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Hipoteza 3: Večina otrok bo imela večje težave z upoštevanjem navodil in smerjo risanja.
Hipotezo lahko ovržem. 22 otrok je nalogo rešilo popolnoma pravilno, 45 otrok pa je nalogo rešilo
več kot 50-odstotno pravilno. Pri tem je pomembno izpostaviti le 5 otrok, ki predstavljajo 6,9 %
delež, kateri so dosegli le 3 in manj točk.
Iz rezultatov lahko sklepam, da večina otrok še ne loči smeri levo in desno ter zamenjuje predloga
na smreki in nad smreko.
Prvo nalogo so otroci dobro rešili, kar pomeni, da nimajo večjih težav pri upoštevanju navodil in
smerjo risanja.

Hipoteza 4: Vsi otroci bodo rešili preizkus znanja več kot 50-odstotno pravilno.
Hipotezo lahko potrdim, ker je iz rezultatov vidno, da so otroci kar 91,7 % uspešno rešili
preizkus znanja več kot 50 % pravilno. Le 8,3 % otrok je preizkus znanja rešilo manj kot
50 % pravilno.
Po tem lahko sklepam, da so otroci večinoma rešili preizkus znanja pozitivno (več kot 50 %).

Hipoteza 5: Otroci ne bodo imeli težav pri iskanju besede v besedi in ju povezati med seboj.
Hipotezo lahko ovržem. Iz rezultatov tretje naloge je dobro vidno, da so imeli otroci velike
težave pri uspešnemu reševanju naloge. 32 otrok oz. 44,4 % otrok je doseglo le 4 možne
točke. Te točke so večinoma pridobili s povezovanjem besed med seboj. 50 otrok oz.
69,4 % otrok ni obkrožilo prave besede v besedi. Vse možne točke je doseglo le 11 otrok oz.
15,4 %.
Po tem lahko sklepam, da je bila tretja naloga za otroke težka in morda celo nerazumljiva.
Nerazumljivost se kaže v nedokončani nalogi posameznega otroka. Rezultati kažejo, da je
otrokom prvega razreda težko prepoznati enako besedo v besedi.
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3.3 Povzetek ugotovitev
S pomočjo raziskave dosežene predopismenjevalne zmožnosti otrok v 1. razredu lahko povzamem
pomembne ugotovitve, ki se nanašajo na posamezno nalogo, na razlike med prvimi razredi, na
razlike med spoloma in pozitivno rešen preizkus znanja.
Otroci so najbolje rešili 2. nalogo, kjer je 36 otrok oz. 50 % dosegla vse možne točke. Pri nalogi se
je preverjalo poznavanje stvari po tipu in toploti. Otroci so morali povezati predmete s pravo vrečo:
bodičaste (kaktus in jež) in gladke predmete (čevelj in kozarec) in obkrožiti vroče stvari z rdečo
barvico (kava, ogenj) in mrzle stvari (sladoled, kozarec, ključ, sneženi mož) z modro barvico.
Najmanj so bili otroci uspešni pri 3. nalogi, kjer je 50 otrok oz. 69,4 % doseglo največ 4 točke. Pri
tej nalogi se je preverjalo povezovanje sličic in pravilno obkroževanje enake besede v besedi. Gre
za prepoznavanje podobnosti med črkami.
V primerjavi med razredi sem ugotovila, da je po pregledu in analizi podatkov največ
nadpovprečnih preizkusov znanja bilo v 1. D razredu, in sicer 43,8 %, kar predstavlja skoraj
polovico otrok v razredu. Najslabše se je odrezal 1. B razred s 23,5 % podpovprečno rešenih
preizkusov znanja. Za 1. C razred lahko rečem, da so bili najbolj povprečni pri reševanju preizkusa
znanja v 72,2 % deležu.
V primerjavi otrok glede na spol pa sem ugotovila, da se niso pojavila večja odstopanja pri
podpovprečnih, povprečnih in nadpovprečnih rezultatih preizkusov znanja glede na spol. Otroci so
bili v večini povprečni pri reševanju. Dečki so zajeli 71,9 % delež povprečnih preizkusov znanja,
deklice pa 67,5 %.
Zanimivo je bilo preveriti, ali so otroci vsaj polovico preizkusa znanja rešili pravilno. Rezultati
kažejo, da so otroci v 91,7 % preizkus rešili več kot 50 %, kar pomeni, da bi v okviru ocenjevanja
otroci dosegli standard znanja.
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4 SKLEP
V zgodnjem šolskem obdobju se otroci pripravljajo na opismenjevanje. Učitelj in vzgojitelj pri
otrocih razvijata predopismenjevalno zmožnost, ki je bistvenega pomena za njihov nadaljnji razvoj
pismenosti. V prvem razredu otroci razvijejo spretnosti, sposobnosti in veščine, ki predstavljajo
osnove branja in pisanja. Dobro razvita predopismenjevalna zmožnost otroku omogoča hitrejše
napredovanje v kasnejšem opismenjevanju. Učitelj in vzgojitelj morata upoštevati otrokovo starost
in njegov dosedanji razvoj na kognitivnem, govornem in zaznavnem področju. Le tako bosta lahko
načrtovala primerne dejavnosti za seznanitev, spoznavanje in razvijanje predopismenjevalne
zmožnosti.
V teoretičnem uvodu so zajeta glavna področja razvoja otroka, ki bistveno vplivajo na razvijanje
predopismenjevalne

zmožnosti.

Če

povzamem,

v

razvoju

mišljenja

otrok

na

stadiju

predoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij otrok razmišlja intuitivno, kar pomeni,
da ponotranji dejstva in se lahko odmakne od realnega v domišljijski svet. V razvoju govora se pri
otroku v zgodnjem šolskem obdobju razvije notranji in zunanji govor. Otrok zna reševati notranje
probleme in spreminja lastne misli v besede. Na področju percepcije si otrok razvija vidno in slušno
zaznavanje skozi posamezne faze razvoja. Ob upoštevanju razvoja otroka pa učitelj in vzgojitelj
lahko dodobra razvijeta predopismenjevalno zmožnost, ki bo otrokom pripomogla k lažjemu
opismenjevanju.
Med pisanjem diplomskega dela sem ugotovila, da je simbolna igra v zgodnjem šolskem obdobju
bistvenega pomena. Preko nje lahko otroci gradijo svoje znanje in ga raziskujejo. Menim, da je
simbolna igra v 1. razredu premalo načrtovana. Učitelji in vzgojitelji prvih razredov bi se morali
zavedati pomena simbolne igre in jo dnevno načrtovati. Preko igre si lahko zastavijo cilje in jih
dosežejo.
V empiričnem delu sem analizirala doseženo predopismenjevalno zmožnost otrok v 1. razredu.
Ugotovila sem, da imajo otroci dobro razvito sposobnost razvrščanja znanih stvari po tipu in toploti.
Otroci imajo zelo slabo razvito vidno percepcijo, kjer so morali v besedi poiskati enako besedo (dež
– dežnik). Otroci so imeli v fazi reševanja preizkusa znanja velike težave z obračanjem listov. To
sem opazila, ker so jim učiteljice in vzgojiteljice pomagale pri tem. Menim, da je del razvijanja
predopismenjevalne zmožnosti tudi listanje knjige, zvezka. Otroci pa so bili pri preverjanju še
vedno zelo okorni.

43

Rezultati raziskave kažejo na večje razlike med razredi. Najbolje se je odrezal 1. D razred, najslabše
pa 1. B. Preizkus znanja mi ne omogoča vpogleda v delo učitelja in vzgojitelja, ampak le doseženo
stanje predopismenjevalne zmožnosti otrok po štirih mesecih učnega procesa. Zanimivo bi bilo
anketirati še učitelje in vzgojitelje ter primerjati anketo in rezultate preizkusa znanja med seboj. S
tem bi pridobili boljši vpogled za nastale razlike med razredi.
Preko raziskave sem pridobila vpogled v doseženo predopismenjalno zmožnost otrok po štirih
mesecih učnega procesa. Ugotovila sem, da otroci nekaterih zmožnosti še niso usvojili, zato bi bilo
zanimivo preveriti doseženo predopismenjevalno zmožnost otrok na koncu šolskega leta in
primerjati dobljene rezultate. Pri tem bi lahko uporabili enak preizkus znanja.
Kot bodoča diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok menim, da bi se lahko otroci že v
predšolskem obdobju soočili z lažjimi in preprostimi vajami za razvijanje predopismenjevalne
zmožnosti z izkušenjskim učenjem. Učnih listov v vrtcu ne podpiram, ampak načrtovane dejavnosti,
kjer bi otroci preko lastnega ustvarjanja prišli do rešitve problema. Menim, da se preko simbolne
igre lahko razvijejo določene sposobnosti, kot so: listanje knjige, pincetni prijem, orientacija na
telesu in v prostoru itd. Možnosti za nadaljnji lažji razvoj preopismenjevalne zmožnosti je v vrtcu
veliko, naloga vzgojitelja pa je, da poišče najboljše možnosti in jih na najprimernejši način približa
otrokom. S tem si bodo otroci začeli razvijati predopismenjevalno sposobnost in to jim bo
pomagalo v 1. razredu osnovne šole, da bodo lažje začeli z učnim procesom. Otroci bodo vedeli, da
nekaj že znajo, posledično bodo samozavestnejši in lažje bodo del učnega procesa 1. razreda.
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6 PRILOGE
Priloga 1: Soglasje staršev za sodelovanje njihovega otroka pri preverjanju dosežene
predopismenjevalne zmožnosti v 1. razredu devetletne osnovne šole.

SOGLASJE STARŠEV
Sem študentka Nina Zrimšek in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti, smer predšolska vzgoja.
Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom: Razvijanje predopismenjevalne zmožnosti v zgodnjem
šolskem obdobju.
Prosim Vas, da podpišete priloženo soglasje, kar pomeni, da se strinjate s sodelovanjem Vašega
otroka pri reševanju testa. S tem mi boste pomagali pri diplomski nalogi in zaključitvi študija.

Podpisana soglasja naj otroci prinesejo razredniku do srede, 11. 1. 2012.

Podpisani/-a _____________________________________ dovoljujem, da
moj otrok _______________________________ , ki obiskuje _______ razred, na OŠ Oskarja
Kovačiča, sodeluje pri raziskavi diplomske naloge študentke Nine Zrimšek.
Kraj in datum:
___________________________

Podpis staršev oz. skrbnikov:
__________________________________
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Priloga 2: Preizkus znanja za preverjanje predopismenjevalne zmožnosti otrok v 1. razredu
devetletne osnovne šole.

POZDRAVLJEN/-A!

STAROST: _________ LET

Vir:
-

Grginič, M. (2009). Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole. Ljubljana: Korotan.

-

Grginič, M. (2008). ABC1: Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, 1. del. Mengeš: Izolit.

-

Grginič, M. (2009). ABC1: Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, 2. del. Mengeš: Izolit.

1. POSLUŠAJ IN DOPOLNI.
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2. POVEŽI PREDMETE S PRAVO VREČO.
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3. NA DESNI STRANI OBKROŽI ENAKO BESEDO IN POVEŽI.
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4. NADALJUJ VZORČKE.
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5. POBARVAJ, KOT JE OZNAČENO SPODAJ.

HVALA ZA SODELOVANJE!
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Priloga 3: Rezultati preizkusa znanja za preverjanje predopismenjevalne zmožnosti otrok v 1.
razredu devetletne osnovne šole
Tabela 2: Število doseženih točk pri posamezni nalogi in skupno število točk preizkusa znanja vseh
otrok 1. razredov

Učenec
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39

1.
5
8
8
1
6
5
5
7
6
8
8
6
7
7
6
5
6
7
6
8
4
7
5
8
8
8
8
4
7
8
7
8
4
7
8
8
7
6
6

2.
7
8
6
6
7
8
8
8
7
8
8
8
7
7
7
7
8
7
8
8
7
8
8
4
8
8
4
3
7
7
8
7
8
8
6
7
5
8
8

Naloga
3.
1
4
4
2
7
8
1
4
4
8
8
8
8
6
2
4
5
4
4
4
4
3
4
4
2
4
4
4
4
4
3
1
1
4
1
4
4
4
4

4.
7
8
3
3
2
5
3
4
7
8
5
7
4
3
0
6
3
5
5
7
2
5
2
4
4
3
3
3
3
6
8
8
1
3
2
8
5
4
5

5.
6
8
6
7
6
8
6
8
6
8
8
7
7
6
6
7
8
8
8
8
6
7
4
6
6
7
6
6
7
7
8
7
8
7
2
8
7
6
8

∑
26
36
27
19
28
34
23
31
30
40
37
36
33
29
21
29
30
31
31
35
23
30
23
26
28
30
25
20
28
32
34
31
22
29
19
35
28
28
31
53

A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72

4
6
7
7
8
5
8
5
4
7
8
7
5
0
1
8
4
5
2
5
8
7
7
7
7
7
5
6
8
3
8
8
8

8
8
8
8
6
0
7
8
4
8
5
7
7
6
3
8
7
2
3
8
8
7
8
7
8
7
8
8
8
8
7
8
8

3
4
4
4
4
1
4
3
4
7
3
4
3
7
4
8
3
7
5
4
4
2
7
7
8
8
5
8
2
4
7
8
8

5
8
5
4
3
2
6
5
2
4
3
8
1
4
2
8
8
1
3
4
7
3
5
4
8
6
7
8
8
4
7
4
8

7
8
7
8
7
0
8
5
6
7
7
8
3
8
5
4
7
6
5
7
8
7
8
6
8
7
8
7
7
6
7
5
8

27
34
31
31
28
8
33
26
20
33
26
34
19
25
15
36
29
21
18
28
35
26
35
31
39
35
33
37
33
25
36
33
40

Legenda:∑- vsota

V Tabeli 2 so prikazani pridobljeni rezultati preizkusa znanja za preverjanje
predopismenjevalne zmožnosti otrok v 1. razredu.

54

