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Beseda urednice  .  

Pred nami je posebna izdaja številke, ki je v celoti namenjena 

opismenjevanju. Načrtovana je bila premišljeno, saj se v Realki 

zavedamo pomena pisanja, branja, poslušanja, govorjenja. Vse se 

začne že z rojstvom in potem z obdobjem predopismenjeva. Ko 

vstopimo v opismenjevanje in se začne proces opismenjevanja 

nadgrajevati, začnemo na nek način graditi tudi svojo identiteto. 

Danes, na kulturni praznik, se tudi spominjamo naših/svojih kulturnih 

prednikov, ki so nam postavljali temelje. Prizadevanje za izboljšanje 

slovenske pisave se je končalo leta 1845 z uveljavitijo gajice. Vse okoli 

nas kliče po enotnosti, edinosti. Kdaj pa kdaj se premalo zavedamo 

tega, kako krasno unikatni smo. In če bi vas vprašala, zakaj je France 

Prešeren največji slovenskih pesnik, verjamem, da bi dobila različne 

odgovore. Zame edini pravi je kakovost njegovega pisanja, saj je s 

svojimi pesniškimi in drugimi deli lahko hodil v koraku s sodobniki 

tistega časa po Evropi, nam pa je zapustil nekaj tako enkratnega in 

enovitega, da se kdaj premalo zavedamo tudi tega. Kot poet je 

obvladal domače ljudske pesmi, hkrati pa tudi aktualiziral visoke 

stilne variante evropske poezije. Njegovo pesništvo je na Slovenskem 

odprlo nove dimenzije mišljenja.  

 

V pričujoči številki so avtorji prispevkov tudi odpirali nove dimenzije 

mišljenja s ciljem, da slovenski jezik in druge jezike približajo 

otrokom, učencem, dijakom na čim bolj preprost in zabaven način. 

Verjamem, da boste našli v tej številki kaj primernega tudi.   

 

Kdo zná 

noč temno razjásnit, ki tare duha! 

Kdo vé 

kragulja odgnati, ki kljuje srce 

od zora do mraka, od mraka do dné! 

Kdo učí 

izbrisat 'z spomina nekdanje dni, 

brezup prihodnjih oduzét spred oči, 

praznôti ubežáti, ki zdánje morí! 

Kako 

bit óčeš poet in ti pretežkó 

je v prsih nosít al pekel, al nebo! 

Stanu 

se svojega spomni, tŕpi brez miru! 

 

Jasna Colnerič 

 mag. manag. izobr., prof. slov.
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Slikanica kot bralna spodbuda 

porajajoče se pismenosti v vrtcu 
 

TINA AVBAR, dipl. vzg. 

 tina.avbar@gmail.com 

 

Povzetek: V celotnem predšolskem obdobju poteka razvoj govora 

zelo intenzivno in v tem obdobju opazimo nekaj zelo pomembnih 

preskokov v razvoju besednjaka. Individualne razlike v govornem 

razvoju med otroki so zelo velike in so pogojene s prirojenimi 

značilnostmi ter z bolj ali manj spodbudnim in izkušenjsko bogatim 

okoljem, v katerem otrok živi. Ko odrasli otroku berejo slikanice ali 

druge otroške knjige, je pomembno, kaj in kako berejo, če želimo, da 

bi poslušanje pomenilo pozitivno spodbudo za otrokov govorni, 

miselni, čustveni in socialni razvoj. Tako za mlajše predšolske otroke 

velja, da jim je slikanice treba prebirati znova in znova ter jim v okviru 

zgodbe ponuditi različne pestre vsebine in dejavnosti, ki bodo zgodbo 

oplemenitile in jim razvijale porajajočo se pismenost. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, porajajoča se pismenost, slikanica 

 

Abstract: Throughout the preschool period the development of 

speech is very intensive and in this period we notice some very 

important leaps in the development of vocabulary. Individual 

differences in speech development between children are very large 

and are conditioned by innate characteristics and a more or less 

encouraging and experience-rich environment in which the child 

lives. When adults read picture books or other children's books to a 

child, it is important what and how they read if we want listening to 

be a positive stimulus for the child's speech, mental, emotional and 

social development. Thus, younger preschool children need to read 

the picture books over and over again and offer them various varied 

contents and activities within the story, which will enrich the story 

and develop their emerging literacy. 

 

Key words: preschool child, emerging literacy, picture book 
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UVOD 

Pri otrocih v starosti od 2 do 3 let so začetki pripovedovanja 

izrednega pomena. Kaj in kako otroci pripovedujejo, je odvisno 

najprej od starosti otroka, poleg te pa še od vrste drugih okoliščin (od 

spodbud odraslih, od kakovosti slikanic, vrsta slikovnega gradiva, 

pestrost dejavnosti, aktivna vloga otrok …). Mlajši otroci še ne 

zmorejo povedati zgodbe v pravem pomenu besede. Zgodbo 

pripovedujejo in usvajajo tako, da praviloma zaporedno nizajo 

dogodke. Zato je pomembno, da jim v vrtcu ponudimo v okviru 

pripovedovanih zgodb dovolj spodbud, znotraj katerih se bodo 

vzgojitelji lahko odzivali na njihove govorne vzorce in jih usmerjali, da 

bo z veliko pridobljenimi izkušnjami njihov govor lahko postal veliko 

bolj strukturiran.  

 

Opredelitev problema 

Pri načrtovanju dejavnosti, ki vključujejo področje jezika, se pogosto 

srečujem s premalo motiviranimi otroki. V oddelku 2–3 let starih 

otrok se mi zdi še posebej izrednega pomena njihov začetek 

usvajanja jezika. Kot vzgojiteljica zato dajem velik poudarek 

motiviranosti ter aktivnosti otrok. Dejavnosti poskušam načrtovati 

inovativno ter predvsem tako, da hkrati razvijam notranjo motivacijo 

otrok ter njihovo naravno aktivnost. Dejavnike, ki pri tem vplivajo, bi 

lahko strnila v naslednja priporočila:  

 Upoštevajmo otrokov razvoj jezikovnih sposobnosti in jezikovnih 

veščin in postopoma ter počasi dodajamo nove jezikove 

dejavnosti, ki jih bo otrok lahko usvojil preko igre in ne s 

prevelikim trudom. Nekateri otroci še niso dovolj zreli za 

določene predbralne dejavnosti, zato pretirano hitenje zanje ni 

ustrezno. Zato so krajše zgodbe in enostavne slikanice primerne 

za tovrstno starost otrok, saj jim lahko sledijo daljši čas. 

 Otroci že zelo zgodaj pokažejo, da jih zanimajo različne vsebine in 

različni načini podajanja, zato je pomembno, da se čim več 

gibljejo v okolju z bogatimi bralnimi in komunikacijskimi 

spodbudami. Izkušenjsko bogato okolje je ključnega pomena za 

razvoj predbralnih sposobnosti. 

 Izbiramo ustrezne in zanimive vsebine, saj jih moramo pri 

pripovedovanju »ujeti« na njihov interes. Vsebina jih mora 

zanimati. Otroci radi poslušajo tudi že znane vsebine, ki jim počasi 

dodajamo kaj novega. Tako gradimo in krepimo njihov besednjak. 

Dobro slušno razumevanje bo tudi kasneje pripomoglo ob 

morebitnih kasnejših težavah pri branju. 

 Spodbujanje veselja do branja z glasnim branjem odraslih, igre o 

glasovnem in besednem zavedanju in širjenje besednjaka so 

gotovo najpomembnejši jezikovni temelj začetnega 

opismenjevanja. 

 

Načrtovanje jezikovnih dejavnosti 

Ker branje otroku v predšolskem obdobju spremlja vrsta jezikovnih 

aktivnosti, sem kot motivacijsko »kost« med otroško igro na mizo 

postavila veliko pisano škatlo. Otroke pri raziskovanju le-te nisem 
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usmerjala. Otroci so z zanimanjem škatlo odprli in v njej našli v papir 

ovito slikanico z naslovom »Skrivnostna škatlica«. V sami motivaciji 

velikokrat želim otrokom razvijati element »branja podob« in s tem 

krepiti vizualno pismenost. Otroci so slikanico odvili in pripovedovali 

o sliki na naslovnici. S tem smo razvijali besedišče in ugotavljali 

knjižne »hipoteze«, kaj bi zgodba v slikanici lahko opisovala. Na 

otroke te starosti slike, podobe in fotografije delujejo kot besedilo. 

Ravno zato izbiram slikanice, ki so slikovno bogate. Taka dobra, 

dinamična in komunikativna slikanica bo otroke privabila, da bodo po 

njej še večkrat iniciativno posegali in utrjevali jezikovno znanje.  

 

Prebiranje slikanice z otroki in raziskovanje nebesednega oz. 

slikovnega dela je dobra podlaga za preučevanje pismenosti otrok, 

razumevanje prebranega ter hkrati preverjanja razumevanja. Ker 

sem to osnovno pridobljeno besedišče želela nadgraditi, sva s 

sodelavko otrokom pravljico o Izgubljeni škatlici zaigrali še dramsko 

s pomočjo na platno narisanega slikovnega gradiva, z nekaj stvarnimi 

rekviziti. Rada bi poudarila, da je pri tej dejavnosti v ospredje prišla 

tudi aktivna vloga oz. soudeležba otrok. Skupno pripovedovanje in 

njihova govorna spremljava je doprinesla k pristni doživljajski 

izkušnji. Ker so se ob dejavnosti pojavila tudi pozitivna čustva in 

navdušenje, je bila to dobra povratna informacija za nadgrajevanje 

vsebin, ki so sledile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da bi otroci čim več samoiniciativno uporabljali in besedno 

manipulirali, sva vpeljali tudi nekaj likovnih tehnik. Ustvarili so svojo 

skrivnostno škatlico, ki so jo odnesli domov. Napolnili so jo s svojimi  

»skrivnostnimi« stvarmi in jo v nekaj dneh prinesli nazaj v vrtec.  

Otrokom in nama so poskušali na svoj besedni način opisati 

»skrivnost« v škatli in s tem uporabiti čim več besed. Da pa ne bi 

otroci zgolj po spominu ali ogledu ilustracij prekopirali oblik, pa sva 

jim poskušali zastaviti tudi tak motiv za risanje, kakršnega slikanica ni 

vsebovala. Tako je vsak na asimetričen list narisal svojo skrivnost v 

škatlici. S tem sva spodbujali domišljijo, likovni spomin, vztrajnost ter 

čim več spontanosti. 

 

 

 

Slika 1: Pravljica o izgubljeni škatlici 

Vir: Lasten 
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Dnevne rutine v skupini se poskušam čim bolj izogibati, saj lahko v 

dnevno bivanje vnese veliko monotonosti. Kljub temu jo poskušava 

narediti čim bolj aktivno, pestro in zanimivo. Čez dan smo tako s 

pomočjo t. i. hitrih stimulacij naredili rutino zabavno. Ker imata 

beseda in glasba podobno vrednost kot pripovedovanje, sem otroke 

preko izmišljene pesmi spodbudila tudi k socialni igri. Besedilo, ki 

smo ga ponavljali, pa gre takole: 

»Eno veliko škatlo imam, 

komu,komu naj jo dam? 

Eno veliko škatlo imam, 

pa jo tebi _______(ime) dam!« 

 

Začetno opismenjevanje pa zajema tudi zaigrano zgodbo. Otroci se v 

tem obdobju sicer še srečujejo z igro vlog, a prvi poskusi so nastali 

spontano preko igre. Tudi učenje otrok od otrok ima dober govorni 

potencial. V ta namen sva vsakemu otroku izdelali ročno lutko, s 

katero je lahko v improvizaciji z nama kot odraslima osebama 

preigraval poznane dogodke v zgodbi. Ni bilo več tako pomembno, 

kaj se zgodi, ampak kako se zgodi. V igri vlog z otrokom lahko kot 

vzgojitelj veliko ugotoviš. Spremljanje soigralca tako prinese 

spoznanje, kaj je zanj pomembno, česa se boji, česa si želi, kakšne 

lutke/vloge si izbira … Pri delu z lutkami je vsakega nekaj in vsak je 

lahko ustvarjalen in uspešen. Če se večkrat igramo »lutke«, imamo 

možnost spodbuditi otroka k medsebojni in harmonični igri. 

 

Besedilo v slikanici vsebuje tudi veliko matematičnega štetja in 

ponavljanja. Otroci štetje v zaporedju še niso usvojili, znajo pa 

preštevati. Igra za spodbujanje koncentracije in štetja nam je na 

zabaven način ponujala možnosti za napredek. V slikanici so s štetjem 

upodobljeni zajčji skoki na desno in levo. Zato sem si v ta namen 

izmislila točkovno igro z naslovom »Poslušaj in zadeni.« Na tleh 

igralnice so bile v teh obročih nalepljene škatlice, po ena, dve in tri. 

Ob mojem izklicu števila se je otrok z gibanjem približal slišanemu 

številu škatlic in z otroškim kladivom iz kotička udarila v obroč. Igra 

spodbuja tudi gibanje, saj sta beseda in giba v umetniškem izražanju 

lahko tudi tesno povezana. Beseda lahko napeljuje vsesplošno h gibu 

in gib plemeniti besedo. 

Slika 2: Skrivnostna škatlica 

Vir: Lasten 
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Za zabavno preštevanje pa sva jim tudi uredili kotiček z veliko igralno 

kocko. Otroci so se igre posluževali tekom dneva po želji in malokrat 

potrebovali najine usmeritve. Otrok je igralno kocko vrgel v zrak, 

preštel dobljene pike in na vrvici, kjer so bile nanizane rumene lesene 

palice, premaknil z desne na levo dobljeno število. Tako so s tem 

načinom utrjevali in poimenovali tudi smeri levo/desno. 

 

 
 

 

Zavedam se, da je otrokom slika vizualno središče za pomnjenje 

novega. Želim, da ji nova stvar pritegne in jim da zalet za razvijanje 

domišljije in pomnjenja. Zato sem dnevno rutino hranjenja popestrila 

s sliko škatlice, ki je bila narisana čez dve mizi, na drugih dveh pa sem 

narisala zajčka. Zdi se mi pomembno, da so otroci ves čas čim bolj 

aktivno vpeti z zgodbo in ponavljanje. Sliki imata tudi funkcijo 

sestavljanke. Kadarkoli sem imela občutek, da otroci potrebujejo za 

umiritev nek impulz oz. dejavnost, sem premešala mize, otroci pa so 

morali sliko sestaviti iz dele v celoto. Ob tem sodelujejo, se 

pogovarjajo, urijo besedišče, doživljajo uspeh, razmišljajo ter 

predvsem, se zabavajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

Nekoliko težja besedna dejavnost pa je odpirala obzorje otrokom z 

bolj razvitimi govornimi zmožnostmi. Skrivnostna škatla jih je dnevno 

vabila k ugotavljanju oz. opisovanju različnih predmetov. Pri tem so 

Slika 3: Gib plemeniti besedo 

Vir: Lasten 

Slika 4: Velika igralna kocka 

Vir: Lasten 

Slika 5: Sestavljanka 

Vir: Lasten 
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se morali zanašati na svoja čutila in pridobljene izkušnje, kar pa ni bil 

majhen izziv. Ker si pri izbiranju besed še niso upali veliko tvegati, sva 

pri tej dejavnosti k razvijanju opisa vključevali tudi druge otroke in s 

tem pospeševale njihovo govorno aktivno vlogo. 

 

ZAKLJUČEK 

Dejavnosti v okviru slikanice je bilo še veliko več, opisala sem samo 

nekaj ključnih, ki se mi zdijo pomembne in za katere mislim, da sem 

z njimi zagotovo primaknila v govorno-popotno malho svojih otrok. 

Zavedam se, da je začetek otroške pismenosti podoba pismenosti 

splošne skupnosti. Čim več bomo dovolili biti otrokom nepismeni, 

toliko nižja bo splošna skupna pismenost. Vzgojitelji imamo to moč, 

da postavimo dobre in predvsem kakovostne stvari, ki bodo 

pritegnile otroke k branju in dobri komunikaciji. Poskrbeti moramo 

za bogato komunikacijsko okolje in za pozitivno bralno spodbudo 

vseh otrok. Menim, da je slikanica odlično orodje, ki ima povezovalno 

funkcijo med odraslim in otrokom. Gledanje slikanic, pripovedovanje 

zgodb je kot posebna, dojemalna igra. Vsebina in slike predstavljajo 

temelj za medosebno sodelovanje, ki sledi na naslednjem vrstnem 

redu dejavnosti: usmerjanje pozornosti, spraševanje, poimenovanje 

in povratna informacija. Opažam, da tudi poslušanje kakovostnih 

besedil za otroke, ki jih odrasli bere, otroka sprosti, mu da občutek 

varnosti, kar pozitivno vpliva tudi na njegovo čustveno doživljanje, 

vživljanje v posamezne junake, domišljijsko ustvarjanje, iskanje 

novih, nenavadnih povezav ter odnosov in je zelo pomembno za 

kasnejše razumevanje in samostojno ustvarjanje besedil. 
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Pa se igrajmo 
 

NATAŠA BABIČ, dipl. vzg.  

babic.natasa04@gmail.com 

 

Povzetek: Zgodnje opismenjevanje se začne razvijati mnogo prej, 

preden otrok vstopi v šolo. Tesno je povezano z vzpodbudami, ki jih 

je otrok v tem zgodnjem obdobju deležen. V vrtcu ima vzgojitelj 

možnost, da na podlagi opazovanja otroka ustvari učno okolje in 

pripravlja dejavnosti v območju bližnjega razvoja otroka, ki bodo 

vzpodbudno vplivale na otrokove sposobnosti in spretnosti. 

Evalvacija lastne prakse pokaže, da imajo otroci vedno več težav na 

področju slušne pozornosti, izgovorjave posameznih glasov, nabora 

besednega zaklada ipd. Spodbujanje in razvijanje slušne pozornosti 

je bil eden izmed prednostnih ciljev oddelka, ki je bil vpet tudi v 

eksperimentiranje z jezikom, v okviru Erasmus + projekta, v katerega 

se je vrtec vključeval. V praktičnem delu bomo nanizali in opisali 

nekaj jezikovnih dejavnosti, ki so spodbujale eksperimentiranje z 

jezikom in hkrati močno vplivale na zgodnje opismenjevanje otrok. 

 

Ključne besede: zgodnje opismenjevanje, porajajoča se pismenost, 

slušna pozornost, jezikovne dejavnosti 

 

Abstract: Early literacy begins to develop long before a child enters 

school. However, it is closely related to the encouragement that the 

child receives in this early period. In the kindergarten, educators 

have the opportunity to create a learning environment based on the 

child's observation and prepare activities in the area of the child's 

immediate development, that will have a stimulating effect on the 

child's abilities and skills. Based on researching of own practice, we 

also find that children have more and more problems in the field of 

auditory attention, pronunciation of individual voices, vocabulary, 

etc. Promoting and developing auditory attention was one of priority 

goals, which was also involved in language experimentation, within 

the Erasmus + project in which the kindergarten was involved. In the 

practical part, we will list and describe some language activities that 

encouraged experimentation with language and at the same time 

strongly influenced the early literacy of children. 

 

Key words: early literacy, emerging literacy, auditory attention, 

language activities 
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UVOD 

Lastna praksa opazovanja govornega razvoja predšolskih otrok nas je 

privedla do ugotovitve, da se vsako leto srečujemo s slabšo slušno 

pozornostjo pri otrocih, ki je pogosto povezana s težavami pri tvorbi 

in izgovorjavi posameznih glasov, naboru besednega zaklada, 

prepoznavanju števila zlogov, začetnega in končnega glasu ipd. To je 

pogosto vplivalo na samozavest otrok, ki se je pokazala z zadržki pri 

sodelovanju v različnih dejavnostih. V oddelku otrok starih od 5 do 6 

let je imelo kar nekaj otrok težave pri povsem preprosti igri 

»telefon«, kjer otroci sedijo eden poleg drugega in si predajajo 

zašepetano besedo na uho. Pogosto smo naleteli na težave, kjer 

bodisi otroci niso dobro izgovorili besede, bodisi so jo preslišali ali pa 

so slišali le začetni del besede, končnega so dodali sami. Na podobne 

težave smo naleteli pri reševanju preprostih ugank, saj otroci niso 

zares »poslušali« besedila, slišali so le del tega in nato sklepali ali pa 

predvidevali in naštevali različne rešitve, ki s samim besedilom 

uganke niso bile povezane. Ta opažanja in pa vključenost v Erasmus 

+ projekt, ki je imel v ospredju tudi dejavnosti jezikovnega 

eksperimentiranja, so bila izhodišče, da smo v skupini pričeli načrtno 

ponujati in spremljati dejavnosti za razvoj zgodnjega 

opismenjevanja. 

 

 

 

 

Zgodnje opismenjevanje in porajajoča se pismenost 

»Opismenjevanje je nepretrgan kontinuiran proces, ki se začne veliko 

pred spoznavanjem in prepoznavanjem glasov v besedah« (Knaflič, 

2009, str. 12). Kurikulum za vrtce poudarja, da je jezikovna dejavnost 

v predšolski dobi ena izmed najpomembnejših obdobij, ki močno 

vplivajo na razvoj govora ter da je le-ta povezana z vsemi jezikovnimi 

ravninami od fonološke do skladenjsko-pomenske. Razvoj jezika pa 

je tako povsem naravno vpleten v vsa področja dejavnosti (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str. 31). 

Otrok se od rojstva uči povsem spontano in naravno, z opazovanjem 

okolja, s sprejemanjem dražljajev iz okolja in tudi s svojim prvim 

odzivanjem nanje. Tudi na jezikovnem področju otrok najprej 

sprejema iz okolja različne zvoke, se nanje sprva odziva s svojo 

neverbalno gestikulacijo, jokom, ki ju kasneje dopolni s prvo 

vokalizacijo in tako verbalno komunikacijo. Torej gre za povsem 

spontano odzivanje na zunanje dražljaje. Povsem naravno poteka 

tudi večji del zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju, pravimo, 

da se pismenost počasi poraja (Grginič, 2008, str. 10). Govorimo o 

porajajoči se pismenosti. Prične se z otrokovim poslušanjem in 

opazovanjem okolja, odzivanjem nanj in kasneje zavedanjem, ko 

svoje pridobljeno znanje začne povezovati. Ko otrok npr. poveže in 

prepozna simbole v okolici (npr. simbole avtomobilov, trgovin ipd.) 

in jih »prebere«; ko s prstom sledi besedilu v slikanici in se pretvarja, 

da bere;  ko vleče vijugaste črte po listu papirja in se pretvarja, da 

piše in ko nenazadnje prepozna prve zapisane simbole (črke) in jih 
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med sabo poveže. V predšolskem obdobju sta namreč branje in 

pisanje nekoliko prilagojene, saj otroci berejo slike, pišejo pa s 

simboli, ki so morda razumljivi samo njim (Kranjc, Saksida, 2001, str. 

91). »Porajajoča se pismenost je postopen in dolgotrajen proces, ki 

zajema večji del predšolskega obdobja. To je čas v razvoju otroka 

med najzgodnejšo pismenostjo, ko otrok čečka in se pretvarja, da 

bere, ter poznejšim učenjem branja in pisanja v šoli (Pečjak v Jereb, 

2012, str. 22). Različni raziskovalci so jo opisali kot spretnosti, 

vedenje in ravnanje, ki so predhodniki branja in pisanja, značilni za 

otroke v zgodnjem otroštvu, ki še ne znajo brati in pisati. Nanje pa 

vplivajo tudi socialne interakcije med otroki in odraslimi, s simboli 

bogato okolje ter tista odrasla oseba, ki otroke poučuje (Marjanovič 

Umek, 2010, str. 30–31). Pečjak (v Turičnik, 2017, str. 14) pravi, da se 

ena izmed najpomembnejših jezikovnih sposobnosti otroka kaže v 

razumevanju pomena besed in tvorbi slovnično pravilnih povedi iz 

besed, hkrati pa navaja, kako pomembno je, da ima otrok v 

najzgodnejšem obdobju možnost spoznati različna tiskana gradiva 

(knjige, revije, časopise) ter da bodo takšne izkušnje otroka 

spodbudile k branju in začetnemu pretvarjanju, da s knjigo v roki 

»bere«. Mnogo takšnih izkušenj otroci pridobijo v vrtcu, kjer 

vzgojitelj za otroke ustvari okolje, ki je bogato z različnimi jezikovnimi 

vzpodbudami, kot so napisi v kotičkih, dostopne slikanice, knjige, 

revije, enciklopedije, zemljevidi, reklamno gradivo, prenosne 

abecede, slikovne abecede. Kjer se otroke vzpodbuja k igranju 

različnih simbolnih iger, kjer se pretvarjajo, da so npr. trgovci in 

opremijo svojo »trgovino« z napisi, s simboli, z lastnimi zapisi cen, 

kjer imajo možnost uporabljati pogovorni jezik med stranko in 

trgovcem, kateremu so bili morda priča ob obisku trgovine. Vzgojitelj 

je pri ponujanju dejavnosti otrokom strokovno avtonomen, vendar 

pa je izrednega pomena, da pri načrtovanju dejavnosti izhaja iz 

kurikularnih ciljev, ki so prilagojeni razvojnim značilnostim otrok. Le 

te naj bodo ponujene v območju bližnjega razvoja otroka, ki 

nadgrajujejo tisto, kar otrok že zna in zmore ter ga, s poskušanjem, 

preizkušanjem in raziskovanjem, spodbuja k tistemu, kar še lahko 

doseže. Otrok pa ta nova znanja usvaja na igriv, nevsiljiv način. 

Pridobivanje različnih izkušenj s pismenostjo je potrebno otroku 

omogočiti v vseh jezikovnih ravneh, torej govorjenju, poslušanju, 

branju in pisanju (Grginič, 2008, str. 14). 

 

Grginič (2008, str. 11–12) navaja, da je več znanih raziskovalcev 

porajajoče se pismenosti, le to razvrstilo na: 

- koncept tiska: otrokovo zavedanje govorjenih in pisnih jezikovnih 

enot, zveze med temi enotami in njihov pomen (npr. smer branja; 

loči tisk od slik, ipd.); 

- grafično zavedanje: pozornost je usmerjena h grafičnim 

značilnostim tiskanih črk in besed (podobne besede, črke); 

- fonološko zavedanje: razločevanje glasovnih elementov v 

besedah ter ločevati podobnosti in razlike med temi elementi 

(začetek besed – rime, zlogi, glasovi); 
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- glasovno – črkovno zvezo: otrok začne odkrivati zvezo med 

glasom in črko (spontane oblike pisanja, risanja, prirejanje črk, 

ipd.); 

- besedno branje: sposobnost branja izoliranih besed. 

»Otrok v predšolskem obdobju avtomatizira govor, potrebuje pa določeno 

stopnjo spoznavnega razvoja, da lahko razmišlja o jeziku (metajezikovno 

zavedanje), se zave zlogov, glasov in besed« (Knaflič, 2009, str. 12). 

 

Slušna pozornost 

Slušna pozornost je sposobnost otroka, da se osredotoči na zvok in 

je izredno pomembna za poslušanje, razumevanje in razvoj govora 

pri otrocih. Otrok s pozornim poslušanjem pridobiva na besednem 

zakladu, razumevanju navodil, besedil, kar pa je osnova za uspešno 

opismenjevanje (Levec, 2014, str. 17–18). 

 

Pa se igrajmo – primer dobre prakse 

Pri ponudbi jezikovnih dejavnosti v oddelku otrok, starih od 5 do 6 

let, smo izhajali tudi iz predhodnega znanja in izkazanih interesov 

otrok, ki so si bili med sabo zelo različni. Dejavnosti so bile ponujene 

na različnih jezikovnih ravneh, osredotočili pa se bomo na tiste, s 

katerimi smo pri otrocih razvijali slušno pozornost in spodbujali 

fonološko zavedanje. Kot sem predhodno že omenila, je imelo kar 

nekaj otrok v skupini težave s slušno pozornostjo, z izgovorjavo 

posameznih glasov in slabšim besednim zakladom. Vse skupaj pa je 

bilo pogojeno še s slabšo samozavestjo pri posameznih otrocih, še 

posebej, ko se je treba govorno izpostaviti pred skupino ter tudi 

nestrpnost skupine do posameznikov, ki so imeli npr. govorne težave. 

Tovrstne težave otrok se niso kazale le pri načrtovanih dejavnostih, 

temveč tudi pri vsakodnevni, spontani, med vrstniški igri. Da bi 

izboljšali jezikovne kompetence otrok, opolnomočili posameznike s 

pozitivno samopodobo in njihovo vrednostjo ter hkrati razvijali med 

vrstniško strpnost in medsebojno pomoč, smo pričeli s ponujanjem 

naslednjih dejavnostih v skupini: 

Dejavnost – Prisluhnimo tišini 

Zdelo se nam je izredno pomembno, da se otroci, če želijo biti dobri 

poslušalci, znajo tudi umiriti in prisluhniti tišini. Uvajanje te 

dejavnosti je potekalo postopoma, saj smo dokaj hitro ugotovili, da 

se otroci težje umirijo, motijo drug drugega, se pogovarjajo in tako 

težko prisluhnejo zvokom okolja. Tako smo dejavnost pričeli uvajati 

z glasbeno meditacijo in meditativnimi zgodbami. Postopno smo čas 

meditacije daljšali, daljšali smo premore v pripovedovanju in tišali 

glasbo. Čez čas smo s pripovedovanjem popolnoma prenehali, na 

koncu pa je sledilo še utišanje glasbe. Otroci, so se na tej stopnji že 

bili sposobni umiriti do te mere, da so zmogli prisluhniti zvokom 

okolja. Najprej so opisovali in naštevali najbolj izstopajoče zvoke, čez 

čas so se osredotočali na tišje zvoke, predvidevali pa so tudi, kdo te 

zvoke povzroča. 

Dejavnost – Moje ogledalo 

Dejavnost posnemanja gibov telesa smo nekoliko prilagodili, saj smo 

vanj vključili ploskanje, topotanje z nogami, spuščanje različnih 

zvokov ipd. Običajno je dejavnost potekala v parih. En otrok v paru je 



 

11 
 

bil vodja in je pokazal vajo (npr. serijo različnih ploskov ali 

kombinacijo ploskov, topotanja, zvokov), drugi otrok je pokazano 

poskušal ponoviti, nato sta vlogi zamenjala. S to dejavnostjo so otroci 

razvijali tudi pozornost in koncentracijo. Začetek je bil otrokom 

precej težek, zato smo vzpostavili pravilo, da pokažemo največ tri 

različne znake, čez čas smo število znakov lahko zvišali. Opazili smo, 

da se je v tej dejavnosti izpostavilo kar nekaj otrok, ki so se sicer 

srečevali z različnimi težavami, povezanimi z govornim izražanjem. 

Zvišala pa se je tudi stopnja strpnosti drug do drugega, saj so se otroci 

tekom dejavnosti učili počakati, da je vrstnik pokazal vse znake in jih 

šele nato ponoviti. 

Dejavnost – Ugibanke 

Dejavnost smo uporabljali na različnih ravneh, prvotno smo jo pričeli 

ponujati, da smo zvišali stopnjo pozornosti pri otrocih in slednjo 

usmerili na opazovanje okolice, opazovanje drug drugega ipd. 

Najprej smo vodilno vlogo v dejavnosti prevzemali odrasli, začeli smo 

jo z npr.: »Mislim na nekoga, ki ima na sebi majico, na kateri je 

narisano nekaj, kar ima dolgi rep.« Otroci so tako pričeli z 

opazovanjem drug drugega, iskanjem podobnih lastnosti, 

povezovanjem videnega s slišanim. Če niso našli rešitve, jim slednje 

nismo povedali odrasli, temveč smo bili dogovorjeni za nov namig. Te 

namige smo dopolnjevali z opisi osebe, živali, predmeta (vidne 

lastnosti in tudi znana dejstva npr. je kralj živali; živi v reki Nil; rečemo 

ji, da je zvita tatica ipd.). Otroci so zelo pogosto dajali pobudo za 

igranje te igre in sčasoma so posamezniki pričeli prevzemati vlogo 

vodje v igri, njihovi opisi pa so postajali vedno bolj slikoviti in 

domiselni. Igro smo ves čas nadgrajevali in jo dopolnjevali. Ko so 

otroci npr. že pričeli zlogovati, smo dodajali zloge, nato prve glasove, 

ipd. Ker za igranje te igre niso potrebni nobeni rekviziti, je bila ves čas 

na voljo (pri čakanju na kosilo, med obuvanjem in oblačenjem, na 

sprehodih ipd.). 

Dejavnost – Daj mi ritem 

Naš vsakdan je spremljala pesem, ki smo ji dokaj hitro dodali tudi 

različne ritmične instrumente ali pa smo pri tem uporabili kar lastne 

instrumente. Tako smo povsem spontano, iz otroške igre 

posnemanja rap pevcev, razvili dejavnost, kjer smo različne 

izštevanke, deklamacije, besede spremljali z igranjem ritma. Preko 

igre z ritmom smo pričeli uvajati zlogovanje besed. Večina otrok je 

ritem ujela čisto spontano, brez posebnega usmerjanja in dodatnega 

truda. Posameznim otrokom pa smo pomagali tako, da so igrali ritem 

skupaj z odraslim ali da so najprej udarjali samo poudarjene dobe, ki 

smo jih kasneje razčlenili.  

 

 
Slika 1: Dejavnost, daj mi ritem 

Vir: Lasten 

Dejavnost – Slikovni narek 

Dejavnost slikovnega nareka je v skupini prvič predstavila svetovalna 

delavka. Strokovnemu delavcu omogoča opazovanje otrok na več 
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različnih področjih (od ročnosti, do prostorskih razmerij, orientacije 

na listu, v prostoru, na sebi, kot tudi spremljanje slušne pozornosti 

otrok). Mnogokrat smo jo uporabili tako, da je odrasli pripovedoval 

kratko zgodbico, otrok pa je narisal, kar je odrasli pripovedoval (npr. 

podano je bilo navodilo, da otroci narišejo vse, kar je zajec videl na 

travniku: »Zajec je priskakljal na travnik, na katerem je raslo veliko 

listnato drevo. Na deblu drevesa je zagledal mravljico. Kaj neki je tam 

počela? Ko se je zajec približal drevesu, je opazil, da mravljica želi 

skočiti na skalo, ki je stala zraven drevesa. V skali je bila velika luknja. 

In ko je zajec pogledal vanjo, je tam našel slasten korenček.«). 

Občasno so se otroci s pomočjo različnih žrebov razdelili v skupine in 

skupaj risali slikovni narek ali pa npr. risali rešitve branih ugank ipd. 

Dejavnost je spodbujala ne le razvoj slušne pozornosti, temveč ob 

nadgradnji tudi timsko sodelovanje in medsebojno pomoč. Ob 

večkratnem ponujanju dejavnosti in formiranju vedno drugačnih 

skupin so se otroci med seboj spoznali, se spodbujali in se med sabo 

zelo povezali. 

 
Slika 2: Dejavnost slikovni narek 

Vir: Lasten 

 

Dejavnost – Za-gibaj besedo 

Dejavnost smo pričeli ponujati, ko so otroci že pričeli z zlogovanjem 

besed. V samo zlogovanje smo vključevali gibanje. Bodisi skakanje, 

počepanje, vrtenje ipd. in slednje povezali s številom zlogov v besedi, 

ki si jo je otrok bodisi izmislil ali izžrebal slikovno aplikacijo. Dejavnost 

je bila pri otrocih zelo priljubljena, niso toliko zavedno razmišljali o 

samem zlogovanju, temveč so besedo zlogovali igrivo, naravno, 

spontano in v večini primerov pravilno, bili pa so zelo osredotočeni 

na način gibanja, s katerim bodo zloge besede predstavili. V tej 

dejavnosti so se praviloma zelo radi izpostavljali tudi otroci, ki so 

imeli več težav tako npr. pri izgovorjavi besed  kot tudi pri zlogovanju. 

V želji po sodelovanju in prikazovanju svojega načina gibanja so se 
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bili pripravljeni tudi bolj potruditi (pri izgovorjavi besed) in vztrajati 

(pri zlogovanju). Ker pa je bila tudi pozornost ostalih otrok bolj 

osredotočena na gibanje in ne toliko na besede, so se ti otroci brez 

zadrege izpostavili pred množico. 

 

Dejavnost – Potovalni kovček 

Osnovni princip dejavnosti potovalni kovček nam je bil predstavljen 

v okviru Erasmus + projekta, v katerega se je vrtec vključeval. V 

oddelku smo ga nadgradili in ga poskušali uporabljati za združitev 

različnih jezikovnih dejavnosti ter tako poskrbeti za razvoj in 

spodbujanje slušne pozornosti, fonološkega zavedanja ter razvijanja 

besednega zaklada. Ob enem pa je dejavnost spodbujala 

medsebojno sodelovanje, pripovedovanje, dopolnjevanje, 

nadaljevanje besedila in ustvarjalno, domišljijsko udejstvovanje 

otrok pri tvorbi preprostih zgodb ter gibanje. 

 
Slika 3: Dejavnost potovalni kovček 

Vir: Lasten 

 

Za dejavnost smo imeli pripravljeno večje število slikovnih aplikacij z 

različnimi predmeti, pojmi ipd., ki so zajemali tudi različno število 

zlogov. Te slikovne aplikacije so bile razporejene po celotni igralnici, 

pod mizami, stoli, na različnih straneh igralnice. Pripravili smo 

potovalni kovček in se najprej dogovorili, kaj vse bomo vzeli s sabo 

na potovanje (npr. vzamemo vse stvari, ki imajo 3 zloge). Otroci so 

po igralnici iskali različne sličice z besedami, ki imajo 3 zloge in jih 

polagali v potovalni kovček. Mnogokrat se je zgodilo, da so otroci 

drug drugega opozorili, da v rokah držijo sličico z napačnim številom 

zlogov. Skupaj so jo zlogovali in se prepričali, ali je pravilna ali ni. 

Nemalokrat so otroci prišli do odrasle osebe in jo prosili, da skupaj 

poskusita zlogovati, da preverita, ali je število zlogov pravilno. Tako 

smo opazili, da je pri otrocih stopnja medsebojne pomoči že izredno 
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dobro razvita, da so se otroci naučili prositi za pomoč in pomagati 

drug drugemu. Da se zavedajo, da ni nič narobe, če še nečesa ne znaš, 

pomembno je, da poskušaš in poskusiš lahko večkrat.  

 

Potovalni kovček z zbranimi slikovnimi aplikacijami smo pregledali, 

preverili, ali je število zlogov ustrezno, in se nato dogovorili, na kateri 

planet bodo odpotovali. Potovanje je vključevalo gibanje po 

prostoru. Ko so na planet prispeli, so razvrstili zbrane slike v neko 

smiselno zaporedje in poskušali sestaviti zgodbo, kaj bodo s temi 

predmeti na določenem planetu počeli. Sprva so otroci le imenovali, 

kaj je na sliki. Tudi le z imenovanjem predmetov so posamezni otroci 

pridobivali na besednem zakladu. Sčasoma pa so, ob spodbudi, otroci 

začeli sestavljati vedno bolj zanimive zgodbe, uporaba predmetov se 

je medsebojno navezovala, opisi so bili vedno podrobni in slikoviti. 

Primer zgodbe (ob naboru predmetov milo, banja, vrata, miza, 

hruška, krožnik, okno, hlače, škornji, jakna, kapa, dežnik zebra – 

potovali smo na Mars): »Ker je bilo potovanje res dolgo, se moramo 

najprej umiti z milom v banji. Potem gremo skozi velika, rjava vrata 

do mize, kjer nas čaka zajtrk. Na krožniku je dišeča in slastna hruška. 

Zdaj pa je že čas, da pogledamo skozi okno in si ogledamo ta 

nenavadni planet. Oblečemo si modre hlače, obujemo rumene, 

gumijaste škornje, oblečemo še jakno s kapuco in si oblečemo črtasto 

kapo, s puhastim cofom. Usedemo se na dežnik in se odpeljemo do 

čudnih lukenj. Ko pogledamo vanje, vidimo, da so v njih ujete črtaste 

zebre.« 

ZAKLJUČEK 

Pri ponujanju jezikovnih dejavnosti smo stremeli k temu, da otroci 

utrjujejo in pridobivajo nova znanja na igriv način, kjer ni v ospredju 

učenje, temveč predvsem interes, pobuda otrok, zabava, smeh, 

medsebojno sodelovanje in pomoč ter da je otrok na takšen način 

aktivni udeleženec in sooblikovalec procesa lastnega učenja. Na ta 

način smo poskrbeli, da so si otroci želeli vedno novih ponovitev in 

sodelovali tudi pri dopolnjevanju, nadgrajevanju iger, predlaganju 

različnih iger iz domačega okolja, ki so stremele k uresničevanju 

podobnih ciljev. Slednje brez dvoma kaže na to, da so otroci pridobili 

in usvojili nova znanja na vseh izpostavljenih jezikovnih ravneh ter da 

so zastavljene cilje celo presegli. Vse dejavnosti pa so se medsebojno 

prepletale, ravno tako kot se prepleta razvoj različnih jezikovnih 

ravni.  
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Didaktični pripomoček pri 

opismenjevanju – predalnik 
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Povzetek: Otroci v predšolskem obdobju v času okoli 5. in 6. leta 

začnejo kazati zanimanje za pisanje. Med njimi so individualne 

razlike, nekateri kažejo zanimanje prej, drugi kasneje. Pomembno je, 

da predbralne in predopismenjevalne sposobnosti in spretnosti 

razvijamo na podlagi njihovih interesov. Otroci preko dejavnosti 

razvijajo grafomotoriko, grafično in fonološko (glasovno) zavedanje. 

Glasovno zavedanje otroku olajša pisanje, saj preko prepoznavanja 

glasov piše besede. V predšolskem obdobju je to predvsem 

prepoznavanju glasov na začetku besede. V prispevku Didaktični 

pripomoček pri opismenjevanju-predalnik sem opisala potek 

opismenjevanja v predšolskem obdobju in mojo izkušnjo z 

vključevanjem didaktične igrače (predalnika) v pedagoški proces 

učenja, ki le-to tudi spodbuja. Didaktična igrača je otrokom 

omogočala, da so lahko preko igre osvajali prepoznavanje glasov na 

začetku besede in na ta način tudi spoznavali črke.  

 

Ključne besede: predšolski otrok, opismenjevanje, igra, didaktični 

pripomoček 

 

Abstract: Preschoolers around the age of 5 and 6 begin to show an 

interest in writing. Among them are individual differences, some 

showing interest sooner, others later. It is important to develop pre-

reading and pre-literacy skills based on their interests. Through 

activities, children develop graphomotor, graphic and phonological 

(voice) awareness. Voice awareness makes it easier for a child to 

write, as he writes words through voice recognition. In the preschool 

period, this is primarily the recognition of voices at the beginning of 

a word. In the article Didactic tool for literacy-drawer, I described the 

course of literacy in the preschool period and my experience with the 

inclusion of didactic toys (drawers) in the pedagogical learning 

process, which also encourages it. The didactic toy enabled the 

children to master the recognition of voices at the beginning of a 

word through play and in this way also to learn the letters. 

 

Key words: preschool child, literacy, play, teaching aid 
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UVOD 

Predopismenjevanje se začne že zgodaj v predšolskem obdobju. 

Razvijamo ga lahko na različne načine. Pri načinu razvijanja pa je 

pomembno, da upoštevamo razvojno stopnjo otrok. Za uporabo 

didaktične igrače za opismenjevanje otrok sem se odločila, ker sem v 

skupini zaznala zanimanje za črke, za pisanje. V skupini imam otroke, 

stare od 3 do 5 let. Mlajši seveda še ne kažejo tega zanimanja, prihaja 

pa do zanimanja s strani starejših, ki potrebujejo večje izzive. Starejši 

otroci v skupini so velikokrat prišli do mene z naslednjimi vprašanje: 

»Anja, kako se napiše mami?«, »Anja, kakšna je črka L?«, »Anja, 

kakšna je črtka T?«, »Anja, mi napišeš-vse najboljše?« … Na ta način 

sem opazila, da so začeli izražati zanimanje za črke, za pisanje. 

 

Predopismenjevanje 

Pismenost je kompleksen proces, ki je definirana kot človekova 

lastnost za branje in pisanje. Ko gre za spontano porajanje 

pismenosti, se velikokrat uporablja izraz porajajoča se pismenost 

(Grginič, 2005, str. 8–9). Otrokovo pisanje se največkrat pogojuje z 

njegovo zrelostjo. To pa ne pomeni le ob njegovem vstopu v šolo, ko 

naj bi bil otrok zrel za pisanje. Njegova priprava na pisanje se začne 

že veliko prej. Med otroki so velike individualne razlike, zato je 

predpriprava za pisanje pogojena tudi s tem (nekateri prej, nekateri 

kasneje). Sam proces se začne že zelo zgodaj. Praktično že v prvem 

starostnem obdobju, ko otrok začne v roki držati barvico, pisalo in 

dela prve čačke. Za pisavo je pomembna grafomotorika, ki pa je tesno 

povezana s fino motoriko. Spodbudno simbolno okolje vpliva na 

njegovo kasnejše prepoznavanje črk. Nekje okoli 4. in 5. leta otrok 

začne spoznavati oblikovanost črk. V tem obdobju s fotografsko 

preslikavo že napišejo svoje ime. Postopoma otrok začne povezovati 

glasove in črke, ter hkrati osvajati sam smisel abecede. Razvoj pisanja 

je dolgotrajen proces, kar pomeni, da tudi do rezultatov prihaja 

počasi in postopoma (Regvar, 1990, str. 10–13). 

 

Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti in sposobnosti 

V predšolskem obdobju morajo otroci za razvijanje pismenosti 

pridobivati izkušnje iz vseh štirih jezikovnih dejavnostih: iz 

govorjenja, iz poslušanja, iz branja in pisanja. Dejavnosti se med 

seboj tesno povezujejo. Primerne so dejavnosti, kjer otroci razvijajo 

grafično in fonološko zavedanje in grafomotoriko. Grafično 

zavedanje (grafične značilnosti črk in besed, razločevanje podobnosti 

med njimi). Grafomotorične spretnosti (razvijamo koordinacijo rok in 

oči, prstne in ročne spretnosti, orientacija). Primeri: striženje, 

trganje, šivanje, origami, pletenje itd. Fonološko zavedanje (vadijo 

poslušanje, sledijo navodilom, razčlenjujejo povedi na besede, 

spoznavanje glasov). Primeri: poslušanje zvokov, igra Konjiček, kdo te 

jaha, ploskanje besed po zlogih, igra Leti, leti itd. Pri razvoju 

pismenosti pomembno pripomore tudi družinska pismenost (branje 

z otrokom, pogovor ob knjigah, zgled … ). Družina je otrokovo 

primarno okolje, v katero je vpet že od rojstva. Starši/skrbniki so tudi 

otrokovi prvi učitelji (Grginič, 2008, str. 11–19). 
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Razvoj glasovnega zavedanja v predšolskem obdobju 

Mesmer in Griffith (v Ropič, 2017, str. 58) sta preko rezultatov 

različnih raziskav prišla do ugotovitve, da je razvitost glasovnega 

zavedanja pogojena z njenim razvijanjem. Torej vzgojitelji, ki to 

načrtno in sistematično vključujejo (preko različnih vaj), pri otrocih 

lahko zaznavajo glasovno zavedanje. Marija Ropič (v Ropič, 2017, str. 

61–65) je izvedla raziskavo, kjer je tudi sama ugotavljala zmožnosti 

glasovnega zaznavanja predšolskih otrok. Raziskavo je izvedla v dveh 

skupinah, starih od 5 do 6 let. Ugotovila je, da otroci najprej razvijajo 

zaznavanje začetnega glasu v besedi, nato končnega glasu in šele 

nato zaznavanje besede kot niza glasov. Pri tem avtorica opozarja na 

pomembnost individualizacije in diferenciacije pri dejavnostih 

glasovnega zavedanja, saj so med otroki velike individualne razlike. 

Vsekakor pa bi vzgojitelji v vrtcih morali vključevati dejavnosti, ki 

spodbujajo glasovno zavedanje in tudi sodelovati s starši ter jih 

seznanjati z osnovnimi vajami. 

 

Didaktična igrača – predalnik 

Do ideje glede didaktične igrače-predalnik sem prišla (kot sem 

omenila že v uvodu), ko sem v oddelku opazila zanimanje za pisanje, 

za črke. Razmišljala sem, kako bi jim dala nove izzive, kjer bi svoje 

predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti razvijali ne 

prisilno, preko igre in na zabaven način. Starostna skupina oddelka je 

3–5 let. Zanimanje se je pojavilo pri najstarejših otrocih. Večino teh 

otrok je že znalo napisati svoje ime, težavo pa so imeli pri pisanju 

drugih imen in besed. Včasih so imeli težavo pri pisanju določene 

črke. Na podlagi opazovanj sem ugotovila, da starejši otroci 

potrebujejo neko igro ali pripomoček, ki bi jim pomagal to razvijati.  

Globalni cilj: 

– Otrok spoznava simbole pisnega jezika. 

Cilji: 

– Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

– Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, 

rimah, različnih glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem 

doživlja zvočnost in ritem (Kurikulum, 1999). 

 

1. dan 

Prvi dan sem pri 9 otrocih preverila poznavanje črk. Izbrala sem si 

mešano skupino (torej nekaj starejših otrok in nekaj mlajših). 

Poznavanje črk sem preverila zgolj zaradi osebne analize, kako 

dejavnosti vplivajo na njihov napredek. Vsekakor namen dejavnosti 

ni bil, da se otroci naučijo vse črke oz. določene črke, ampak da preko 

igre razvijamo njihovo zanimanje in spodbujamo njihovo 

raziskovanje. Pri preverjanju sem ugotovila, da so opazne razlike med 

otroki, ki so stari med 3 in 4 leta ter med otroki, ki so stari med 4 in 5 

let. Torej opazne so bile razlike v poznavanju in zanimanju med 

mlajšimi in starejšimi v skupini. Primer dečka (star 5 let), ki je poznal 

že 23 črk in primer dečka (star 3 leta in pol), ki je poznal 2 črki.  
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2. dan 

Drugi dan sem v vrtec prinesla predalnik in ga le odložila na polico. 

Kmalu je do mene prišla deklica in me vprašala, kaj je to. Odgovorila 

sem, da je to predalnik. Odgovoru je seveda sledilo novo vprašanje, 

zakaj ga potrebujemo in kaj bomo delali. Povedala sem ji, da se bomo 

igrali igro. Deklica je takoj vprašala, kakšno igro se bomo igrali in 

odgovorila sem ji, da s črkami. To so seveda hitro slišali tudi drugi 

otroci, kar jih je zelo pritegnilo. Že predhodno sem pripravila črke in 

lepilni trak. Ko sem se usedla za mizo in prinesla predalnik, črke, 

lepilni trak, je zraven že prišlo veliko otrok. S to igro sem želela 

spodbuditi in razvijati zanimanja za glasove in črke tistih otrok, ki si 

to želijo. K igri torej nisem vabila drugih otrok, ki niso pristopili sami. 

Z otroki smo nato poiskali črke in jih lepili v zaporedju vsako črko na 

en predal. Nato smo predalnik pospravili nazaj na poličko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. dan  

Tretji dan sem zopet vzela predalnik in ga prinesla na tla in otroci so 

bili hitro zraven. Povedala sem jim, da bomo danes napolnili te 

predalnike tako, da bomo v igralnici našli predmete. Začeli smo s prvo 

črko. Poiskali smo predmete, ki imajo prvi glas A in tako naprej. 

Starejši otroci so hitro našli predmete in jih vstavljali v predalnik. 

Opazila sem, da so jim preglavice povzročali šumniki. Mlajši otroci 

seveda še niso prepoznavali prvih glasov, zato smo jih vključili v igro 

tako, da smo jim povedali, katere igrače naj poiščejo (npr. poišči 

medvedka, zebro … ) in so jih vstavili v predalnik. Za mlajše otroke je 

bila to tudi vaja za velikostna razmerja (saj so predali majhni in so v 

Slika 2: Prepoznavanje črk 

Vir: Lasten 

Slika 1: Lepljenje črk na predalnik 

Vir: Lasten 
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njih lahko šle le majhne igrače). Nekaj primerov predmetov: A (avto), 

K (kokoš, korito, kocka), Ž (žebljiček, žlica), B (barvica, banana), F 

(flomaster), P (pujsek), O (ovca) itd. 

4.dan 

Tretji dan so me otroci že med njihovo igro poklicali in pokazali nove 

predmete, ki so jih odkrili. Zato smo vzeli predalnik in jih vstavili. Ko 

smo imeli predalnik že relativno kar poln, sem vse igrače vzela iz 

predalčkov in jih dala v spodnji velik predal. Nato smo jih z otroki 

razporejali. Opaziti je bilo napredek, ko so nekateri otroci vzeli 

predmet in rekli: »Solata, S-solata«.  

 

Naslednje dni smo se večkrat še igrali razvrščanje. Večkrat smo tudi 

peli pesem Abeceda in ob vsakem glasu pokazali na črko na 

predalniku. Predalnik jim je bil ves čas na voljo za igranje, opazovanje, 

odpiranje in zapiranje predalov. Prinašali so nove predmete, ki smo 

jih dodajali ali zamenjali.  

 

Opazila sem, da (predvsem starejši otroci v skupini) so več razmišljali 

o besedah in glasovih. Primer: otrok striže s škarjami, me pogleda in 

reče: »Anja, Š-škarje«. Nekateri mlajši otroci so znali angleško 

abecedo in so jo zapeli, zato smo jo vključili in tudi angleško verzijo 

Abecede večkrat zapeli. Otroci so začeli prinašati od doma otroške 

revije, kjer so vadnice za črke. Na magnetno tablo so pisali svoja 

imena, iskali enake prve črke, poskušali napisati tudi druga imena. V 

tem obdobju jim je postalo zanimivo risanje računalniških tipkovnic, 

na katerih so črke. Otroci so si iz police vzeli predalnik in jih 

prepisovali. Mlajši otroci so pri dejavnostih, pri igrah s predalnikom 

vztrajali manj časa kot starejši otroci, saj tudi njihov razvoj še ni na 

Slika 4: Vstavljanje predmetov v predalnik 

Vir: Lasten 

Slika 3: Razporejanje po predalih 

Vir: Lasten 
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tej točki. V tej igrači vidim predvsem pripomoček za otroke, da lahko 

kadarkoli med igro, ko hočejo napisati besedo po želji in se ne 

spomnijo črke, lahko pridejo do predalnika in preverijo (odprejo in 

pogledajo kaj je notri) ali pa s pesmijo poiščejo črko. Zgolj za 

primerjavo: deček (star 5 let) je že po parih dneh osvojil vse črke, 

deček (3,5 leta) je suvereno znal tri črke. Torej so otroci preko igre 

tudi osvajali prepoznavanje različnih črk.  

  

Nadgradnja 

Predalnik lahko kupimo v tehničnih trgovinah (namenjen je 

shranjevanju vijakov). Omogoča nam različne nadgradnje. Lahko 

pomešamo črke in jih damo na druge predalčke, lahko otroci sami 

razvrstijo črke (ob že vstavljenih predmetih), lahko vzamemo 

predmete in damo nove itd. Predalnik pa lahko uporabimo tudi kot 

pripomoček za otroke priseljence (tuje govoreče). V njihovem 

primeru bi uporabljali za vlaganje fotografij, predmetov, katere 

besede je otrok že osvojil. V nižji starostni skupini ga lahko 

uporabimo kot pripomoček za osvajanja govora (kamor vlagamo 

predmete in večkrat ponavljamo njihovo poimenovanje). Predalnik 

lahko uporabljamo tudi ob tematskih sklopih v različnih starostnih 

skupinah. 

 

ZAKLJUČEK 

V skupini načeloma večino dela načrtujem ob opazovanju otrok. V 

tem sem tudi videla priložnost, da v skupino prinesemo tudi igračo, 

ki bo spodbujala predopismenjevanje. Pri tem je pomembno, da ga 

ne razvijemo pod prisilo, na način »sedaj se bomo učili črke«, ampak 

je to prilagojeno njihovi primarni dejavnosti-igri. Na zabaven in igriv 

način, ki omogoča izzive, probleme, reševanje problemov … Ravno 

preko učenja pod prisilo se otrokom takšne dejavnosti večkrat 

zamerijo. V našem primeru so bili veseli vsake igre, ki smo jo imeli s 

predalnikom. Sami so začeli kazati še več zanimanja za črke in pisanje. 

Pri tem so bili starejši otroci tudi zgled mlajšim. Sedaj imajo ne samo 

igračo, ampak tudi pripomoček, ki jim omogoča, da lahko tudi sami 

najdejo pravo črko, ko imajo težave pri pisanju. Dosegli smo 

zastavljen globalni cilj (otroci preko igre spoznavali simbole pisnega 

jezika), razvijali predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti 

ter prepoznavali in uživali v besednih igrah. Vsekakor je to le en del, 

ki ga vzgojitelji lahko vključimo v svoje delo ob skupku tudi drugih 

predbralnih in predpisalnih dejavnostih.  
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Povzetek: Otroci se z opismenjevanjem srečajo že v vrtcu. Ob 

gledanju slikanic in poslušanju pravljic se prvič srečajo s črkami in 

bogatenjem besednega zaklada. Tudi mi vzgojitelji imamo 

pomembno vlogo, da otroke preko igro motiviramo h govoru in mu 

nudimo spodbudno okolje, v katerem razvija predopismenjevalne 

zmožnosti. Za otroke v prvem starostnem obdobju je pomembno, da 

se čim prej srečajo s slikanicami, jih gledajo in se s starši o vsebini z 

otrokom pogovarjajo. Kljub hitremu tempu življenja si moramo vzeti 

čas in z otrokom pred spanjem prebrati knjigo, saj mu s tem 

pomagamo, da bo lažje sprejel bralne in pisalne vzorce. Odrasli 

moramo biti otrokom za vzgled in otroci nas bodo posnemali. V 

skupini sem otrokom želela predstaviti vsebino knjige Iščemo hiško 

za božično miško in z različnimi dejavnosti spodbuditi otroke h 

govoru. V prvem starostnem obdobju nekateri otroci že govorijo 

preproste stavke. Kdor še ne govori oziroma je bolj tih, ga moramo 

spodbujati h govoru. Otroke preko iger in dejavnosti spodbudimo, da 

bodo spoznali nove besede in spregovorili.  

 

Ključne besede: govor, pismenost, predšolski otroci, slikanice, igra 

Abstract: Children encounter literacy already in kindergarten. While 

watching picture books and listening to fairy tales, they encounter 

letters for the first time and enrich their vocabulary. We educators 

also have an important role to play in motivating children to speak 

through play and providing them with a stimulating environment in 

which they develop pre-literacy skills. It is important for children in 

the first age group to meet the picture books as soon as possible, 

watch them and talk to the parents about the content with the child. 

Despite the fast pace of life, we need to take the time to read a book 

with our child before going to bed, as this helps him to accept reading 

and writing patterns more easily. We adults need to be role models 

for children and children will emulate us. In the group, I wanted to 

present the content of the book We are looking for a house for a 

Christmas mouse to children and encourage children to speak 

through various activities. In the first age group, some children 

already speak simple sentences. Those who have not yet spoken or 

are quieter should be encouraged to speak. Through games and 

activities, we encourage children to learn new words and speak. 

 

Key words: speech, literacy, preschool children, picture books, play 
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UVOD   

Razvoj pismenosti pri otrocih se ne začne z učenjem pisanja, branja 

in prepoznavanja črk, temveč poteka že od rojstva naprej. Otroci se 

v okolju in doma že zelo zgodaj srečajo z različnimi pisalnimi in 

bralnimi vzorci. Zavedi se moramo, da ne postajajo pismeni samo z 

opazovanjem odraslih pri komunikacijskih dejavnostih, pač pa le z 

lasnim poskušanjem v branju, pisanju, poslušanjem in govorjenju. Že 

v predšolskem obdobju opazimo znake razvoja pismenosti, ko otroci 

berejo slike, iščejo rime, pišejo s simboli, navidezno berejo knjige, 

poimenujejo črke abecede, berejo znane napise iz okolice, kjer živijo 

in zapišejo svoje ime in priimek. Razvoj spretnosti, znanja in stališč, 

ki so podlaga za pisanje in branje, označimo s pojmom porajajoča ali 

zgodna pismenost. Gre za neusmerjene dejavnosti v družini, okolju 

in vrtcu, ki pripomorejo, da se učenje pisanja in branja nemoteno 

razvije. Preden se bo otrok srečal s pismenostjo, je zelo pomemben 

govorni razvoj. Z otrokom se moramo veliko pogovarjati ob 

slikanicah, prebirati pravljice in mu nuditi spodbudno okolje za razvoj 

govora.  

 

Govor v predšolskem obdobju  

Pri otroku veliko prej razumemo glasove, kot so jih sposobni 

izgovoriti. Otroci besede in glasove ločijo po ritmiki in melodiji, od tu 

tudi razlog, da v zgodnjem razvoju zamenjujejo podobne besede npr. 

mačka-račka. Starši morajo ponoviti besedo, ko jo otrok izgovori, 

tako dobi pozitiven odgovor in željo po nadaljnjem trudi. Malčki radi 

z gestami in kretnjami ponazorijo, kar še z besedami ne morejo 

povedati.  V tem obdobju otroci razumejo preko 50 besed, a znajo 

izgovoriti od tega le 10 besed (Nemec in Kranjc, 2011). Besedišče se 

pri otrocih zelo hitro širi in lahko približno pri dveh letih in pol doseže 

čez sedemsto besed, vendar lahko so izjeme, ki tudi manj. Veliko je 

odvisno tudi od okolje, kjer živijo, ali je spodbudno ali ne. V drugem 

in tretjem letu otroci začnejo obvladati skladnjo. Okrog četrtega leta 

pa oblikujejo že povedi. Oblikujejo tudi trdilne, nikalne kot vprašalne 

povedi. Do sedmega leta starosti je otrokov govor precej podoben 

odraslemu (Nemec in Kranjc, 2011, v Vadič, 2013). Najmlajši otroci se 

najprej s knjigami samo igrajo, listajo, gledajo slike in kasneje » 

berejo« tako, da posnemajo odrasle. V okolje, ki jih obdaja pogosto 

prepoznajo napise, ki jih vidijo na televiziji, v trgovini … Za razvoj 

predbralnih spodobnosti sta pomembni tako grafično kot glasovno 

zaznavanje. Vzgojitelji glasovno zavedanje otroku pomagajo razviti 

preko različnih besednih in glasovnih iger. Med te sodijo igre rim, 

uganke, z onomatopoijami različnimi spremljevalkami. Za prvo 

starostno (od prvega do tretjega leta) obdobje so značilne različne 

bibarije, igre poslušanja, uganke o delih telesa, rajalne igre, petje 

pesmi. Pri razvijanju grafičnega zaznavanja pa opazujejo predmete v 

prostoru, iskanje razlik in podobnosti med predmeti, ogledovanje 

slikanic, slik, napisov v igralnici in sličic v garderobi (Grginič, 2005 v 

Cesar, 2014). Zgodnje opismenjevanje mora potekati v 

spodbudnem učnem okolju, kar pomeni, da poteka v 

medsebojnem zaupanju. Prvi in najbolj pomembni spodbujevalci 
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bralne pismenosti so starši, sorojenci, ob vstopu otroka v vrtec pa 

so pomembni tudi vzgojitelji. Zgodnje učenje poteka ob 

spodbudnem učnem okolju, kar pomeni, da prevladujejo pozitivne 

socialne interakcije in medsebojno zaupanje. Za zagotavljanje čim 

boljših pogojev v obeh okoljih je pomembno medsebojno 

komuniciranje tako vzgojiteljev kot staršev (Hmelak, 2017 v Komotar, 

2020). 

 

Področje jezika v kurikulu 

»Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše 

obdobje za razvoj govora, vključuje široko polje sodelovanja in 

komunikacije med odraslimi in otroki, seznanjanje s pisnim jezikom 

in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne ter svetovne 

književnosti – lastne in tuje kulture. Otroci se v tem obdobju učijo 

izražati  čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Jezikovne 

dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s fonološko, 

morfološko, skladenjsko- pomensko (in pragmatično), razvoj jezika 

pa je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti. Zlasti od tretjega 

leta starosti dalje je pomemben tudi razvoj predpisalnih in 

predbralnih sposobnosti.« (Kurikulum za vrtce, 1999, 18–19). Da 

otrok spoznava besedo, knjigo in ob njej doživlja ugodje, zabavo in 

veselje, je le en izmed ciljev, ki jih navaja kurikulum za predšolsko 

vzgojo.  Iz med pomembnimi cilji, ki jih uporabljam pri svojem delu v 

prvo starostnem obdobju je spoznavanje besed, knjig kot vir 

informacij. Otroci imajo  v igralnici knjižni kotiček in v njem knjige 

primerne njihovi starosti, tako da si jih lahko ogledajo, ko si želijo. 

Preko različnih dejavnosti otroke spodbujamo k samostojnemu 

pripovedovanju. Vsak dan jim preberemo tudi knjigo ali v jutranjem 

krogu ali pred počitkom. S tem otroci spoznajo različne literarne 

zvrsti ter podobnosti in razlike med njimi. Zelo pomembno je, da 

otroci spoznavajo besede in knjige kot vir informacij. 

 

Spodbujanje govora preko različnih dejavnosti 

Otroci v skupini zelo radi poslušajo pravljice in le nekaj otrok 

sodeluje tudi pri obnovi. Ostali otroci so tiho in zgolj samo 

poslušajo. Želela sem jih spodbuditi z različnimi dejavnosti, pri 

katerih bi se otroci igrali, spoznali nove besede in spregovorili. 

Otroke smo najprej vprašali, ali poznajo besedo knjižnica, ali so že 

bili tam. Večina ni poznala podane besede, zato smo najprej odšli 

v knjižnico, kjer jim je knjižničarka prebrala knjigo z naslovom 

Iščemo hiško za božično miško. Opazili smo, da so bili nekateri 

otroci  prvič v knjižnici, saj so samo opazovali in se čudili, kam so 

prišli. Po končani pravljici so imeli otroci nekaj časa, da so si lahko 

ogledali knjižnico in prelistali slikanice. V knjižnici smo si izposodili 

knjigo, ki nam jo je knjižničarka prebrala. Ko smo prišli v vrtec, so 

jo želeli še enkrat poslušati. Ker so nekateri otroci pokazali tak 

interes za knjigo o miški, smo si zastavili cilj, da bi na to temo 

pripravili različne aktivnosti in s tem poskušali spodbuditi otroke, 

ki so večinoma časa  tiho. 
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Slika 1: Prebiranje slikanic v knjižnici in poslušanje pravljice 

Vir: Lasten 

 

Srečanje z lutkami  

V vrtcu smo knjigo še enkrat prebrali in na koncu zgodbe je prišla 

lutka miška, ki je otroke  pozdravila in jih vprašala, kako jim je ime. 

Tudi tisti otroci, ki so v večini tiho, so spregovorili in ji zaupali svoje 

ime. Otroci so lutko božali in ji pripovedovali svoje zgodbe. Lutke 

imajo posebno moč in otroci se ob njih zelo sprostijo ter jih 

spodbudijo h komunikaciji. Zaigrali smo jim lutkovno igrico in po 

končani igri so otroci uživali v svetu lutk.  Pri igri so se sprostili in 

komunicirali ter si izmenjavali vloge. Lutke so jih spremljaje nekaj 

dni in kadar si je otrok zaželel igre z njimi, jih je čakala v lutkovnem 

kotičku. S pomočjo lutke lahko otroke marsikaj naučimo, igra z 

lutkami je lahko zabavna in poučna, veliko otrok se z izbrano lutko 

tudi pogovarja in se ji zaupa, preko nje spoznavajo in doživljajo čustva 

... Lutke imajo nekakšno socializacijsko-komunikacijsko vlogo v dobi 

odraščanja, pomembne so pri razvoju jezika, neverbalni komunikaciji 

in spodbujanju ustvarjalnosti in domišljije. Nekateri pravijo, da imajo 

lutke »čarobno moč«, in pogosto mislim, da je res tako. Otroci so se 

vživeli v svet lutk, zato smo si jih tudi samo naredili. Otroci so 

pobarvali škatlico od sira s sivo tempera barvo, nalepili oči in ušesa. 

Nastala je naša glavna junakinja pravljice miška. Ko so bile lutke 

končane, smo jim dodali še palico, s katerimi so otroci lahko gibali. 

Lutko so hitro uživali v njihovih rokah in igra se je začela. Opazili smo, 

da so otroci med seboj komunicirali in da so lutke spodbudile tudi 

tihe otroke. Iz slike se opazi, da so otroci pri igri res uživali  

      

 
                                   Slika 2: Igra z lutkami 

                                  Vir: Lasten 

 

Pogovor preko slik in pripovedovalne kocke 

Opisovanje slik je za otroke v predšolskem obdobju zelo pomembno, 

saj s tem bogatijo besedni zaklad in jih spodbujamo k razmišljanju. 

Otrokom smo na stene igralnice obesili slike z vsebino knjige Iščemo 
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hiško za malo miško. Ob slikah smo se pogovarjali, jih opisovali 

(katera žival je na sliki, kaj dela …). Pogovori so potekali v manjših 

skupinah, da smo h govoru spodbudili tudi manj govoreče otroke. 

Slike smo razporedili tudi po zaporedju vsebine iz knjige. Najbolj 

zanimiva jim je bila igra s pripovedovalno kocko. Otroci so se z njo 

prvič srečali. Iz kartona smo naredili kocko, na katero smo pritrdili 

slike iz knjige. Otroci so se z njo igrali tako, da so jo vrgli ter nato ob  

sliki pripovedovali dogajanje na sliki.  

 

 
Slika 3: Pripovedovalna kocka in pogovor ob sliki 

Vir: Lasten 

 

Krepitev fino motorike 

V predšolskem obdobju je fino motorika ključnega pomena pri 

razvoju otroka, saj mu omogoča usklajevanje gibov in pincetni 

prijem. Dejavnosti, s katerimi otrok preko igre in aktivnosti razvija 

fino motoriko, so tiste, ki zahtevajo natančno delovanje s prsti. Že pri 

otrocih v prvem starostnem obdobju jim moramo ponuditi vtikanke, 

razsipni material, barvice, flomastre. V skupini smo otrokom  

pripravili vtikanke iz kartonske škatle z motivom miške, v katero smo 

naredili luknje. Otroci so s pomočjo palčk za ušesa zapolnili luknje. 

Otroci se zelo radi igrajo tudi v razsipnih kotičkih, kjer imajo kavna 

zrna, zdrob, naravni material. S pomočjo lijakov, majhnih posodic in 

kuhinjskih pripomočkov pretresajo razsipni material. Zanimiva jim je 

bila tudi igra, pri kateri smo na dno nizke posodice otrokom pritrdili 

slike živali, ki nastopajo v knjigi in čez njih posuli zdrob. Otroci niso 

videli, kaj se skriva na dnu posodic. S pomočjo čopiča so odrivali 

zdrob in prišli do sličice. S tem so krepili pincetni prijem in ob tem so 

povedali, kaj se skriva spodaj. Pripravili smo jim pladnje, na katerih je 

bil zdrob in otroci so lahko prosto risali.  

 

      
Slika 4: Vtikanka miška in pladenj z zdrobom 

Vir: Lasten 
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Gibalna zgodba v povezavi z jezikom 

Otroke smo preko gibalne zgodbe popeljali skozi vsebino zgodbe. 

Preko slik so se spremenili v miške, zajce, medvede in lisjake. Vsak 

otrok je dobil sliko, na katerih so bile narisane živali iz knjige in tako 

so se nastale živalske skupine. Otroci so pozorno poslušali vsebino in 

ko so zaslišali ime živali, ki jo imajo na sliki, so oponašali njihovo 

gibanje. Skozi celo vsebino zgodbe so otroci krepili govor. Vsaka žival 

je imela tudi svojo nalogo (miška je pomagala živalim in iskala svoj 

dom, medved je krasil hišico, lisjak je pekel kolačke in zajec je zakuril 

ogenj). Otroci so vse naloge gibano uprizorili. Na koncu so vse živali 

miški pomagale okrasiti njen novi dom. Otroci so preko gibalne 

zgodbe, krepili naravne oblike gibanja in v povezavi s tem bogatili 

besedni zaklad.  

 

 
Slika 5: Miškin dom 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Preden bo otrok prešel na opismenjevanje, je za njegov razvoj 

pomemben govor. Skozi različne dejavnosti lahko otrok pridobiva 

nove besede in širi besedni zaklad. Tako starši kot vzgojitelji moramo 

otrokom nameniti veliko časa tudi na govornem področju. 

Pomembno je, da otroku beremo in se z njim igramo. Otrok krepi 

jezik tudi preko igre, preko igrač in pogovora, ob njih spozna nove 

besede. V vrtcu lahko opazimo velike razlike na govornem področju. 

Pomembno je, da otrokom s težavami namenimo še več časa in se z 

njim pogovarjamo. Če otrok besedo napačno izgovori, je dobro, da 

mu jo odrasli izgovorimo pravilno. Skozi različne dejavnosti smo tudi 

mi tem otrokom namenili večjo pozornost. Dosegli smo, da so se 

otroci preko iger in dejavnosti sprostili in spregovorili. V veliko pomoč 

nam je prišla lutka, ki otroke čisto prevzame. Pomembno je, da 

vzgojitelji področja med seboj povezujemo in pripravimo dejavnosti, 

ki se med seboj dopolnjujejo.  
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Pomagaj mi, da te bom razumel 
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POVZETEK: Pri svojem delu v vrtcu se velikokrat srečujem z otroki 

priseljenci, ki prihajajo iz različnih držav. Največkrat sem jih sprejela 

v starosti od 3 do 5 let. Prihajali so iz BiH, Albanije in Makedonije. 

Vsak otrok prinese s seboj izziv, kako ga razumeti in kako naj on 

razume nas. Ključno vprašanje se mi torej vedno znova poraja, kako 

naj temu otroku pomagam k funkcionalni pismenosti, da bo otrok 

zmožen učinkovito sodelovati v novem okolju v vseh dejavnostih, ki 

zadevajo pismenost. V članku se bom osredotočila na to, kako sem 

nekaj otrokom uspela pomagati na področjih pismenosti govorjenja 

in poslušanja. Obenem pa bi rada predstavila tudi vpliv socialnega 

okolja pri učenju govorjenja in razumevanja otroku tujega jezika v 

novem življenjskem okolju.  

 

Ključne besede: razumevanje, govorjenje, poslušanje, vpliv 

socialnega okolja, motivacija 

 

Abstract: At my work in kindergarten I often meet immigrant 

children who come from different countries. I mostly took them at 

the age of 3 to 5 years. They came from BiH, Albania and Macedonia. 

Every child brings with them the challenge of how to understand him 

and how he should understand us. The key question therefore arises 

over and over again is how to help this child to develop functional 

literacy so that the child will be able to participate effectively in the 

new environment in all activities related to literacy. In this article, I 

will focus on how I have managed to help some children in the areas 

of speaking and listening literacy. At the same time, I would like to 

present the impact of the social environment in teaching a child to 

speak and understand a foreign language in a new living 

environment. 

 

Key words: understanding, speaking, listening, the impact of the 

social environment, motivation 
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UVOD 

V človekovem razvoju je zelo pomemben govor, ker človeka oblikuje 

kot posameznika, pomaga mu pri vzpostavljanju sporazumevanja z 

okolico. Zato so se različni strokovnjaki skozi zgodovino že ukvarjali z 

govorom in kasneje tudi v povezavi z mišljenjem. Vsa njihova 

spoznanja nam še danes pomagajo pri raziskovanju in razumevanju 

pismenosti posameznikov.  

 

Pomen opismenjevanja 

Opismenjevanje otrok se začne že v predšolski dobi, nadaljuje v šoli 

in se konča s funkcionalno pismenostjo. Pečjak (2009, str. 11) razlaga, 

da je cilj opismenjevanja funkcionalna pismenost, ki jo dosežemo z 

razvojem štirih temeljnih komunikacijskih sposobnosti: poslušanja, 

govorjenja, branja in pisanja. Pri tem pa moramo strokovni delavci 

upoštevati, da so aktivnosti otrok povezane z vsakdanjim, resničnim 

življenjem otroka in da mora biti opismenjevanje obravnavano 

celostno glede na druge jezikovne dejavnosti: poslušanje, govorjenje, 

pisanje in branje. Mnogi strokovnjaki so tudi preučevali vpliv 

socialnega okolja na razvoj govora. Izpostavili so, da »Na otrokov 

govorni razvoj vplivajo številni dejavniki, med katerimi različni avtorji 

najpogosteje izpostavljajo kakovost otrokovega družinskega okolja, 

sociodemografske značilnosti družine ter kakovost vrtca. Poleg 

dejavnikov okolja pa na otrokov govorni razvoj vplivajo tudi genetski 

dejavniki.« (Marjanovič, Umek, 2006, str. 50). Višja kot je izobrazba 

staršev, poklic, pogostnost socialnih interakcij, kakovost govora 

staršev, poznavanje otroške literature, skupno branje, obiskovanje 

knjižnic in prireditev, manj je rizičnih dejavnikov za razvoj govora. 

Otroci priseljencev se dvojezičnosti v zgodnjem otroštvu učijo v treh 

stopnjah (Marjanovič, Umek, 2006, str. 143). V vrtcu se največkrat 

srečujemo z drugo stopnjo » … v kateri otrok razlikuje med dvema 

različnima besednjakoma, vendar pa uporablja enaka slovnična 

pravila v obeh jezikih.« Prebeg Vilke ( 1995) poudarja v svoji obsežnih 

raziskavah motivacijo kot vrsto  dejavnikov, ki lahko človeka 

vzpodbudijo  k učenju drugega jezika. Poudarja, da je motivacija za 

učenje drugega jezika tako pri otrocih kot pri odraslih izredno 

pomembna. 

 

Primeri iz prakse 

3-letni deček iz Makedonije 

Deček je vstopil prvič v vrtec v začetku šolskega leta. V Slovenijo je iz 

Makedonije  prišel 2 meseca prej skupaj z mamico in bratom. Očka je 

bil v Sloveniji že nekaj let in je precej dobro že govoril slovensko, 

mami in otroka pa nista razumela niti srbohrvaškega jezika. Dečkovo 

uvajanje je bilo zaradi nerazumevanja jezika mamice precej oteženo. 

Ključna je bila tudi njuna močna navezanost. Uvajanje je tako 

potekalo dolgo časa. Otrok ni zmogel ostati sam z nama s pomočnico. 

Mamica je jokala na hodniku vrtca, otrok je uhajal iz igralnice, jokal, 

zavračal hrano. Po skoraj pol leta uvajanja smo uspeli, da je bil z nami 

sam v vrtcu od zajtrka do kosila. Stika z očetom skoraj nismo imeli 

zaradi njegove zadržanosti zaradi dela. 
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Otroku smo poskušali pomagati tako, da smo za mamico pripravili 

slikovni material iz vsakdanjega življenja doma in v vrtcu. Z velikimi 

tiskanimi črkami smo napisali slovensko poimenovanje. Kasneje se je 

pokazalo, da smo na ta način pomagali tudi mami, da nas je počasi 

začela razumevati. Z otrokom sva poskušali vzpostavljati zaupno in 

varno okolje zanj. Izkazalo pa se je, da je mamica to potrebovala še 

bolj.  

 

Ko sva s pomočnico razmišljali o poslušanju, razumevanju in 

govorjenju dečka ter kako mu pomagati, sva vedno znova trčili v 

težavo družinske dinamike in socialnega okolja, iz katerega so 

izhajali. Tako smo si na ravni vrtca pomagali z prevajalko. Tu je 

nastopila težava, ker sta starša govorila narečje makedonskega 

jezika. Mami ni niti obvladala knjižnega jezika materinščine. Otroku 

sva pomagali tako, da sva ga s socialnimi igrami čim več vključevali v 

igro in dejavnosti v skupini. Z njim sva govorili slovensko, čimbolj 

počasi in razumljivo. Deček se je na vse skupaj slabše odzival. Zato 

sva povabili v oddelek mamico, da bi nam predstavila v njihovem 

jeziku otroške uspavanke. Po tem se je deček opogumil in je začel 

pripevati ali ponavljati deklamacije za nami v skupini. 

  

Lahko rečem, da je njegovo postopno uvajanje v slovensko govoreče 

okolje trajalo skoraj dve šolski leti. Medtem smo ugotovili, da je na 

tempo razvoja poslušanja, razumevanja in govorjenja v slovenščini 

zelo vplivalo tudi socialno okolje, v katerem je odraščal doma. 

Kasneje se je izkazalo, da so poleg tega bili pridruženi še drugi 

primanjkljaji na področju govorno jezikovnega razvoja. Zato smo 

otroku nudili dodatno strokovno pomoč na tem področju. 

 

4-letna deklica iz Makedonije 

Deklica je v vrtec vstopila drugi dan po prihodu v Slovenijo iz 

Makedonije. Prvi stik je bil izredno sproščen, odzvala se je pogumno 

in želela ostati sama z nami. Z mamico sva poskusili navezati 

komunikacijo v angleškem jeziku, vendar naju je zavrnila. Želela je, 

da z njo govoriva izključno slovensko. Deklica je bila v skupini molčeča 

opazovalka. V vrtec pa je vsakodnevno vstopala brez vidnih stisk ali 

težav. Z njo sva govorili slovensko, počasi, čimbolj razumljivo. Deklica 

se je v igro otrok vključila precej hitro, kljub temu, da še ni razumela 

otrok in oni ne nje.  

 

Mamica je želela pomoč in vzpodbudo glede učenja slovenščine. 

Usmerili sva jo v krajevno knjižnico, dali ji seznam slovenskih ljudskih 

pesmi in pravljic v avdio formatu, priporočili dobre slovenske 

slikanice. Deklica se je v skupino vključila v začetku novembra. Ob 

koncu meseca nas je mami presenetila, ko nam je povedala, da 

deklica doma deklamira deklamacijo Rdeče jabolko. Mami nama jo je 

zdeklamirala, kakor jo je deklica doma naučila. To je bilo v našem 

krajevnem narečju z dinamiko in melodijo deklamiranja kot v vrtcu. 

Bili smo zelo presenečeni, saj je bila takrat deklica še opazovalka in 

molčeča v vrtcu. 
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Ob koncu šolskega leta je deklica z nama in otroki komunicirala v 

slovenskem jeziku. Govorjenje, poslušanje in razumevanje jezika ji ni 

delalo več težav.   

 

Ob tem primeru lahko rečem, da je motivacija staršev in otroka bila 

izredno ključna pri tem, kako je potekal razvoj k bodoči funkcionalni 

pismenosti. Obenem pa se je izkazalo, da tako kot v drugih jezikih, je 

tudi pri tem primeru bil ključni dejavnik poleg motivacije tudi 

socialno-ekonomski položaj družine. Očka je bil pravnik, mami 

nevrokirurginja. Ob koncu šolskega leta sta tudi starša z nami 

komunicirala v tekočem slovenskem jeziku. 

 

Brata iz Bosne in Hercegovine 

Brata sta izhajala iz 5-članske družine. Starejši brat je že obiskoval 

šolo. Družina se je iz BiH preselila v naš kraj po rojstvu drugorojenca. 

Najmlajši je bil rojen že v Sloveniji. 5-letni deček je bil miren in precej 

introvertiran otrok. V 1 letu je zamenjal življenjsko okolje in vstopil 

že v drugi slovenski vrtec. Ni imel vidnih stisk ob uvajanju in kasneje 

ob vsakodnevnem vstopanju v vrtec. Kljub temu da je bil molčeč, se 

je želel vklopiti v igro sovrstnikov. Precej časa je potreboval, da je 

spregovoril z otroki. Z menoj je prej spregovoril, takoj ko se je počutil 

varnega. Začutila sem vzrok njegove zadržanosti. Poleg tega, da ni 

znal slovenskega jezika, se je že začel zavedati lastne govorne 

napake. Slišal je, da ne izgovori prav besede v slovenščini, zato je raje 

molčal. 

Skupina je bila pretežno deška, zato je bilo zanj še težje vstopiti v 

njihove interakcije. Kljub temu smo z različnimi socialnimi igrami in 

vzpodbujanjem empatije uspeli, da se je tudi on začel vključevati v 

igro. Z menoj je govoril delno v svojem jeziku, delno pa se je trudil 

uporabljati slovenske besede, ki jih je že poznal.   

 

Starša sta imela reden stik z vrtcem. Oče je razumel in tudi že precej 

dobro govoril slovensko, mami pa je sproščeno povedala, da ne 

razume in da ne zna povedati. Vendar smo komunicirali v slovenščini. 

Skupaj smo se odločili, da dečku pomagamo tako, da odložimo 

šolanje in da čimprej začne z logopedsko obravnavo. Izkazalo se je, 

da smo se odločili prav. 

 

1,5-letni bratec pa se je iz domačega okolja uvajal v skupino. Ni 

razumel slovenščine, bil pa je tudi izredno navezan na mamico. To je 

bila večja prepreka kot samo nerazumevanje jezika. Otroku sva 

poskušali s pomočnico zagotoviti in nuditi varno okolje, da bi čimprej 

bil čimbolj sproščen v vrtcu. Veliko je jokal. Umirili sva ga z besedami 

zagotovila, da »mama dodže«. Na ta način vsa pridobili njegovo 

zaupanje. Otrok sicer ni še znal govoriti, posamezne besede je 

izgovarjal v materinščini. Deček je vidno kazal željo po interakciji z 

drugimi otroki, zato je ves čas iskal stike z njimi. Ker ni znal povedati, 

je včasih kar vzel igračo, porinil, udaril ali ugriznil. Postopoma se je 

tako vedenje ustavilo, saj je tudi sam začel razumevati najina 

navodila in besede enako kot že govoreče otroke v skupini. 
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Obema bratcema je socialno okolje doma in motivacija staršev za 

vključevanje v novo okolje pomagalo pri razvoju razumevanja in 

govorjenja novega jezika. Starša sta se trudila, da so njuni otroci 

redno hodili v vrtec, vključili so se v med sosedske odnose, sodelovali 

z vrtcem. Kljub temu da je mamica težje premagovala učenje jezika, 

pa je z redno pomočjo učenja starejšega sina v šoli pomagala 

mlajšima dvema. Ob učenju deklamacij, pripravah na govorne 

nastope sta tudi mlajša začela ponavljati slovenski jezik. 5-letnik je na 

pravljičnem stolčku v vrtcu deklamiral pesmice, ki se jih je učil skupaj 

s starejšim bratom. Prav tako nam je predstavil zgodbo ob slikanici. 

 

ZAKLJUČEK 

Poleg opisanih primerov sem imela še vrsto drugih. Vsem pa je bilo 

skupno, da socialno okolje in socialno ekonomski položaj družine 

imata velik vpliv na otroka. To podpira ali pa tudi ne, motivacija, ki je 

včasih še pomembnejša od prej napisanega. Družinsko okolje in 

okoliščine lahko otroku precej pomagajo ali pa tudi otežijo vključitev 

v novo okolje, s tem pa tudi otežijo razvoj funkcionalne pismenosti. 

Metode, ki sem jih uporabljala pri delu v skupini, so se izkazale kot 

dobra pomoč tako otrokom kot staršem: metoda poslušanja, metoda  

igre, metoda pogovora, metoda pripovedovanja. Skupaj z njimi in 

različnimi dejavnostmi sem tako sledila ciljem iz Kurikuluma za vrtce  

s področja jezika in družbe: 

– Družba: Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z 

enim ali več otroki (kar vključuje reševanje težav, pogajanje in 

dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in 

občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem 

komuniciranju itn.). 

– Jezik:  Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je 

vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi 

(neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili 

komunikacije, vljudnost). 

–  

Na ta način sem dosegla, da so se otroci lahko vključili v novo okolje, 

obenem pa začeli razvijati prihodnjo funkcionalno pismenost. 

Najprej s čimbolj razvitim poslušanjem, govorjenjem in 

razumevanjem jezika, nato pa so lahko začeli razvijati tudi druga 

področja porajajoče se pismenosti. 
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Povzetek: Maria Montessori je pred več kot 100 leti z opazovanjem 

odkrila, da so otroci v starostnem obdobju treh let in pol izredno 

dojemljivi za spoznavanje črk in glasov s pomočjo peščenih črk in 

glasovnih iger. Vzgojitelj pripravi spodbudno okolje, kjer materiali 

vabijo otroke k spoznavanju. Z učno uro v treh stopnjah otrok 

spoznava nova imena za predmete in jih utrjuje. V Montessori vrtcu 

delam dvajset let in lahko potrdim, da se otroci v predšolskem 

obdobju s temi materiali naučijo pisati in brati z lahkoto, če le ni 

zamujeno občutljivo obdobje. Z vsemi pripravljenimi materiali zelo 

pomagamo pri učenju jezika tudi tuje govoreče otroke, saj imamo 

veliko preprostih kart za besedišče. Poleg tega pa z vajami 

vsakdanjega življenja otroci urijo koordinacijo in sposobnost 

koncentracije.   

 

Ključne besede: Montessori, materiali, črke, pisanje, branje 

 

Abstract: More than 100 years ago, Maria Montessori discovered by 

observation that   children over the age of three and a half are 

extremely receptive to learning letters and voices through sand 

letters and voice games. The educator prepares a stimulating 

environment where the materials invite children to get to know new 

things. With a lesson in three stages, the child learns new names for 

objects and consolidates them. I have been working at Montessori 

Kindergarten for twenty years and I can confirm that children in the 

preschool period learn to read and write very ease with these 

materials, as long as the sensitive period is not missed. With all the 

prepared materials we also help foreign-speaking children learn a lot, 

as we have a lot of simple vocabulary maps. In addition, with the 

exercises of everyday life, children train coordination and the ability 

to concentrate. 

 

Key words:  Montessori, materials, letters, writing, reading 
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UVOD 

Maria Montessori je s svojimi opazovanji otrok odkrila, da je otrok do 

6. leta starosti obdarjen s »srkajočim umom«, s katerim sprejema 

vtise iz okolice. » Montessorijeva je verjela, da so otroci v določenih 

starostnih obdobjih posebej dojemljivi za učenje posameznih 

spretnosti, čemur je rekla »Občutljiva obdobja« (Polladr, 1997, str. 

38). 

 

Opazila je tudi, da gredo otroci skozi občutljiva obdobja, med 

katerimi si na vso moč prizadevajo, da bi si pridobili določene 

sposobnosti. Ta obdobja so prehodna in minljiva in če otrok tedaj ni 

deležen ustrezne spodbude, priložnost za učenje mine, otrok pa bi 

moral kasneje trdo delati za pridobitev določene veščine, ki bi jo v 

pravem trenutku zlahka osvojil (Hermann, 2017, str. 14). Če ta 

obdobja odrasli pri otroku prepoznamo, mu ponudimo okolje in 

dostopnost materiala in dejavnosti. Ko pride čas za to, ga bo opazil in 

sam začel z uporabo. Tako se bo otrok naučil določene stvari z 

neverjetno lahkoto. Primer učenja tujega jezika. Odrasli, ki se skuša 

naučiti tujega jezika, ugotovi, kako težka naloga je to. Popolnoma 

drugače je pri otroku. Brez razloga, brez zavestnega napora se bo 

naučil jezika, ki ga sliši z vso svojo dovršenostjo.  

 

Občutljivo obdobje za jezik je od rojstva do 6. leta starosti, najbolj 

takrat, ko začne govoriti. Nikoli več se oseba ne bo sposobna naučiti 

jezika tako dobro kot v tem obdobju. Občutljivo obdobje za pisanje 

je od 3 in pol do 5. leta in za branje se pogosto začne pri 4 in pol do 5 

in pol. Če je otrok pred tem imel izkušnje, ki so ga pripravljale na 

branje in pisanje, se mu na tej stopnji vse »odpre« in« klikne.« Brez 

pomena je poskušati ujeti t. i. občutljivo obdobje, ko je mimo. 

Nesmiselno je pričakovati od 7-letnega otroka, da ga bodo zanimale 

peščene črke. Spoznala je, da je otroku naravno, da najprej piše in s 

tem izraža svoje misli. Šele nato lahko bere zamisli drugih.  

 

M. M. je odkrila, da se majhni otroci učijo z dotikanjem, poslušanjem 

in opazovanjem (Hermann, 2017, str. 144). Glede na svoje prejšnje 

izkušnje se je M. Montessori zavedala, da se bodo otroci naučili brati 

in pisati, če si bodo tega sami resnično želeli (Pollard, 1997, str. 38). 

Aktivno učenje definiramo kot učenje, pri otroku deluje na predmete 

ter stopa v interakcijo z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa 

konstruira novo razumevanje. Nihče drug ne more doživeti izkušnje 

namesto otroka ali konstruirati znanja namesto otroka. Otroci 

morajo to storiti sami (Hohmann, Weikart, 2005, str. 17). 

 

Pripravljeno okolje 

V montessori vrtcu pripravimo okolje, v katerem imajo otroci na voljo 

sredstva za izvajanje dejavnosti z inteligentnim namenom. Od tod se 

potem razvije inteligentna dejavnost. Okolje mora med drugim biti 

lepo in estetsko urejeno, mikavno, spodbudno in odgovarjati na 

potrebe otrok. Potreba otrok po določeni aktivnosti je psihološko in 

anatomsko pogojena.  
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Montessorijeva poudarja, da se razum in oko-roka razvijata ločeno. 

Vsaka izkušnja obogati to stvarnost. Na opismenjevanje imamo 

posredno in neposredno pripravo. Tudi raziskovanje otrokovega 

duševnega razvoja mora biti tesno povezano z dejavnostjo rok, ki jih 

usmerja um. Um in roka sta tesno povezana (Montessori, 2008 , str. 

177). Na nekem drugem mestu Marija Montessori pravi, da je roka 

podaljšek možganov.  

 

Da bi lahko začel pisati, mora otrok znati nadzorovati svojo roko in jo 

učvrstiti (Hermann, 2017, str. 108). 

 

Učna ura v treh stopnjah 

Otrok se pri ravnanju z vsakim montessori materialom uči jezika, še 

posebno izrazov za stvari, njihove lastnosti in delo z njimi. V ta namen 

je prevzela od francoza Itarda tehniko učenja izrazov, ki je danes 

znana pod imenom učna ura v treh stopnjah: 

1. stopnja: Poimenovanje. Vzgojitelj poimenuje. (» To je …«) 

2. stopnja: Utrjevanje. Vzgojitelj poimenuje predmet in otroka 

prosi, naj mu predmet poda, pokaže, položi, gre iskat. (»Daj mi 

…!«) 

3. stopnja: Preverjanje. Vzgojitelj otroka vpraša. (» Kaj je to?«)  

 

Če otrok ne zna povedati, naslednjič ponovimo učno uro v celoti in 

še bolj utrjujemo drugo stopnjo. 

 

Učna ura v treh stopnjah je pravi zaklad, saj z njo lahko spoznavamo 

in utrjujemo nove besede in prispevamo k širjenju besednega 

zaklada. Okolje spodbudno vpliva na zgodnje opismenjevanje otrok 

in ti pristopi pomagajo otrokom pri učenju tudi ne materinega jezika. 

V montessori vrtcih si zelo prizadevamo in želimo, da je v skupini 

zaposlena tuje govoreča oseba. Na tak način imajo otroci vsak dan 

možnost živeti, se igrati in spoznavati jezik na spontan način. Ker se 

hitro učijo in se možganske celice povezujejo, je to zanje idealen čas, 

da se naučijo tujega jezika mimogrede. 

 

Kako senzibilizirati in okrepiti prste, da bodo držali pisalo? 

Z vajami vsakdanjega življenja, kjer trenirajo triprstni prijem, 

pričnemo že v jaslih: nalivanje pijače, mazanje na kruh, odpiranje 

zamaškov, loščenje kovine in lesa, risanje, striženje, pikanje raznih 

oblik in črk, šivanje črk … To je posredna priprava otroka na pisanje 

in hkrati s tem pri otroku vzbudimo interes ter zanimanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Vaje za triprstni prijem 

Vir: Lasten 
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Slika 2: Materiali za 1–3-letne otroke 

Vir: Lasten 

 

Nekaj vaj in sposobnosti, ki jih mora otrok pridobiti, da bi se lahko 

naučil brati in pisati:   

 opazovanje in poimenovanje okolice (avtomobilski znaki, 

napisi na kombijih, trgovinah …). Otroci imajo neverjetno 

sposobnost pomnjenja. Zlasti fante zelo pritegnejo tehnične 

zadeve. 

 

 
Slika 3: Simbolni jezik 

Vir: Lasten 

 Skrivnostna vreča/ škatla. (V njej je nekaj predmetov, ki jih 

otroku poimenujemo. Potem otrok z otipom poišče določen 

predmet.) Že samo ime pove, da se v njej nekaj skriva in to je 

za otroka zanimivo. Še zlasti, če predmete pogosto menjamo.  

 

 

 

 

 

 

    

Slika 4: Iskanje parov 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Prirejanje predmet k sliki 

Vir: Lasten 
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 Vaje za besedišče. Pripravimo lahko ujemajoče predmete 

(sadje, zelenjava, živali …). Lahko pripravimo predmetom 

karte, na kateri so naslikani predmeti ali dva enaka niza kart s 

slikami (rože, glasbila, avtomobili, živali, orodje …).Tu imamo 

res širok spekter idej za slikovni material, ki ga sami izdelamo 

in plastificiramo.  

 Karte zaporedja (življenjski krogi, karte npr. priprava zajtrka, 

peka kruha …). 

 Igre z glasovi (Igra Vidim, vidim nekaj, kar se začne na … l – luč 

…) Iz osebne izkušnje lahko povem, da ta igra pritegne. Ko so 

bili moji otroci majhni in v občutljivem obdobju za jezik, se je 

naša družina to igro igrala od Ljubljane do Kranjske Gore. 

 Lahko pripravimo sličice, in sicer za vsak glas največ 5 sličic, 

da jih otrok polaga na mizo ter zraven še črko, npr. J (jogurt, 

jabolko, jajce, jagode, juha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Prvi glas 

Vir: Lasten 

 Poslušanje: Pri 2 letih in pol razvijamo slušno razumevanje z 

rimami, izštevankami, bibarijami, pesmicami. Pri 4 letih 

zlogovanje, ploskanje in iskanje smeri zvoka (budilka). Nabor 

tega najdemo v raznih knjižicah, lahko zbranim tudi kot 

pomoč otrokom s specifičnimi učnimi težavami. Moja izkušnja 

je, da otroci zelo radi pojejo in posnemajo. Otroci iz tuje 

govorečega okolja najprej pripevajo pesmicam. 

 Priprava uma: kotiček za poslušanje, s slušalkami posluša na 

CD-ju (pesmice, zgodbice, šume predmetov iz okolja, 

posnetki iz narave, prepoznavanje zvokov domačih živali, 

zvokov naravnih pojavov … ). 

 Klicanje otrok (šepetaje, po zlogih in ploskanje).  

 Igra: Simon pravi (dotakni se komolca, primi se za nos ….). 

 Glasovna analiza: otrok izbere eno črko. Ima škatlo 

predmetov in razvršča. Če predmet ima glas, ki ga išče, ga 

položi v košaro, če nima, položi proč od sebe. Npr. Išče glas o. 

Vzame limono. Ima o in ga da v košaro. Nato nadaljuje z 

naslednjim predmetom. Na koncu z vzgojiteljico preverita. Če 

se je zmotil in se zave, popravi. Če ne, pač še ne sliši. 

 Vzgojiteljica ima na mizi tri živali. Npr. lev, opica in tiger. Reče: 

» Vidim nekaj, kar se začne na t.« in otrok izmed danih 

predmetov poskuša slišati prvi glas. 

 

Jezik sam po sebi je govorni jezik. Pisani jezik dejansko ni nič drugega 

kot črkovni prevod (Montessori, 2009, str. 132).  
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Ko postavimo temelje, damo otroku ključe, s katerimi si bo odprl 

vrata v svet pisanja in branja (Hermann 2017, str. 134).  

 

Ko združimo peščene črke in glasove, dobimo premično abecedo. 

 

Peščene črke 

Od 2 leti in pol dalje, spoznavamo črke abecede s pomočjo tipa, vida, 

sluha. Gre za pripravo na gradnjo besed. Izberem črko, jo potipam v 

smeri pisanja in nato jo dam otroku, da jo potipa in zazna na čutni 

ravni. Nato jo ponovno vzgojitelj potipa in poimenuje z glasom: 

MMM. M kot mami, Mojca, marmelada, moka, med, morje). In spet 

jo potipa otrok in povemo glas. Enako storimo še z dvema. Nato 

utrjujemo glasove po sistemu Učne ure v treh stopnjah. Običajno 

spoznavamo 3 glasove na enkrat. V prihodnjih dnevih in tednih sledi 

risanje v pesek, tablo in na koncu na list papirja. Naj omenim, da si že 

mlajši otroci zapomnijo črke, npr. ko vidijo črko, jo povežejo najprej 

s svojim imenom ali z znanim imenom j-Jakob, O-Oskar, a-Ana, u-

Urška, k-kopač, z-zajec. Na ta način prepoznajo skoraj celo abecedo 

že pred tretjim letom. Veliko vlečejo zgledi in nekateri si zapomnijo z 

opazovanjem drugih. Res srkajoči um deluje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premična abeceda:  

Od 3 leta in pol dalje. Imamo predal s črkami in preprogo, na kateri 

bomo sestavljali besede. Navodilo se glasi: »Položi, kar slišiš.« Tu gre 

za analizo besed in njihovo predstavitev z grafičnimi znaki. Imena 

otrok, bratcev in sestric … Veliki premični abecedi sledi manjša. Z njo 

lahko sestavlja besede na mizi.   

Slika 7: Spoznavanje peščenih črk 

Vir: Lasten 
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Slika 8: Pisanje s premično abecedo    Slika 9: Pisanje z malo premično abecedo 

                 Vir: Lasten     Vir: Lasten 

 

Tudi če roka še ni pripravljena za pisanje, če otrok že razume, lahko 

piše s pomočjo premične abecede. Pisanje posameznih črk vadi pisati 

v zdrob, na tablo in nato na list. Otroke spoznavamo s pisanimi 

črkami, saj so mehke linije otrokom bližje kot ravne linije in jih lažje 

osvojijo. Velike tiskane črke se naučijo mimogrede. 

 

Prvo branje – bralni zaboji s predmeti (vrč, nit, kit, noj …). Pišemo 

pred otrokom, da sledi našemu zapisu. Veliko veselje je, ko prebere, 

kaj smo zapisali. V ta namen imam pripravljene zaboje po težavnosti 

in otrok jih lahko vzame, če želi brati. Lahko napišemo besedo, kaj naj 

otrok odnese ali prinese: knjiga, čopič … Lahko mu kasneje napišemo 

listek z navodili: prinesi stol, zapri vrata, zapri oči … Lahko pred 

otrokom pišemo nakupovalni seznam. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja opažanja 

V našem vrtcu imamo vsako leto nekaj otrok, ki prihajajo iz tuje 

govorečega okolja. Letos imam v svoji skupini 1–3-letnikov 

večjezičnih 5 otrok. So otroci, katerih nobeden od staršev ne zna nič 

slovensko. Hodijo pa tudi otroci, katerih je eden od staršev slovensko 

govoreč, drugi ne. Običajno doma starši med seboj govorijo angleško, 

tako otrok prihaja v stik z najmanj tremi jeziki hkrati. Opažam težavo 

pri tistih, kjer mama ni Slovenka, a se pridno uči slovensko. Z otrokom 

govori slovnično nepravilno slovenščino. Najbolje je, da govorijo v 

svojem materinem jeziku, pa čeprav je to portugalsko, rusko, 

francosko …  

 

Moja opažanja skozi leta izkušenj kažejo, da so ti otroci v obdobju do 

4. leta bolj nemirni, impulzivni in verjamem, da s tem izražajo 

intenzivno delo njihovih možganov. Včasih bi prav rada videla, koliko 

Slika 11: Branje kratkih besed 

Vir: Lasten 

 

Slika 10: Pisanje na tablo 
Vir: Lasten 
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nekih povezav med sinapsami so si naredili in kako vse imajo 

prepleteno v možganih. Zato ti otroci potrebujejo velika dela, kjer so 

aktivni in so njihove roke zaposlene. Pravimo, da je pot h 

koncentraciji voda. Zelo učinkovito je pomivanje posode, čiščenje 

mize, umivanje rok in priprava malice. 

 

ZAKLJUČEK 

Predstavila sem strategijo učenja po montessori metodi, ki jo 

uporabljam. Pristop opismenjevanja je enak za vse, le da se tuje 

govorečim individualno še bolj posvetim in ponudim več kart za 

besedišče. Potrebujejo kratka in jasna navodila. Recepta ni. Lahko 

imam vse pripravljeno, pa pri otroku ni interesa, se jim ne odpre in 

težko spregovorijo slovensko. Zadovoljstvo je veliko in ponosna sem, 

ko poslušam otroka, ki je v tako rosnih letih že »prevajalec« ter govori 

slovensko in poleg tudi tajsko in angleško, portugalsko in nemško, 

nizozemsko in hrvaško. Moja vloga vzgojitelja je pomembna, saj 

opazujem in sledim vsakemu otroku posebej ter pripravljam 

materiale glede na njegov interes in zanimanje. S pripravo okolja 

otroku omogočam, da bo v občutljivem obdobju dobil potrebne 

spodbude za izražanje in izgrajevanje. Otroci srkajo okolje, učijo se 

od starejših otrok, jih posnemajo, se zanimajo za materiale, ki jih 

jemljejo starejši. Radi tudi pojejo in ob glasbi spoznavajo nove besede 

in besedne zveze. Opažam, da se tuje govoreči najprej opogumijo in 

pojejo v slovenskem jeziku. Zato so pesmi, bibarije in rime tako 

pomembne, saj gredo hitreje v ušesa. Tudi navodila, npr. 

pospravimo, gremo roke umit, usedi se na stol, jim pojem. 

 

Če povzamem, je potrebno spodbudno okolje, vzgojitelj, ki pripravlja 

in sledi otrokom ter prijetno in vzdušje, da otrok napreduje. Ne 

podcenjujmo otrokovih sposobnosti. Naj bodo roke, ki so podaljšek 

možganov, zaposlene z velikimi in koristnimi deli. Otroci naj delajo 

vaje za finomotorične spretnosti in druge vaje vsakdanjega življenja, 

s katerimi podaljšujejo zbranost in pozornost. Ko otroci vidijo, da tudi 

odrasli radi in lepo pišemo in beremo, smo jim pravi zgled.  
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Dežela črk 
 

JASMINA JOGIĆ, dipl. vzg. 

lina.jogic@gmail.com 

 

Povzetek: Opismenjevanje je vseživljenjski proces. Otroci se s pisnimi 

simboli in pisavo srečajo že zelo zgodaj, saj jih simbolni svet znakov 

obkroža tako rekoč od rojstva. Ko govorimo o pismenosti v vrtcu, ne 

mislimo na učenje branja in pisanja. Gre za nadpomenko, ki vključuje 

toliko podpomenk, kolikor je področij, ki obravnavajo otrokovo 

pripravo na opismenjevanje in vstopanje v svet branja in pisanja.  

 

Ključne besede: razvoj pismenosti, didaktične igre, 

predopismenjevanje, dejavnosti  

 

Abstract: Literacy is a lifelong process. Children encounter written 

symbols and writing very early on, as the symbolic world of signs 

surrounds them, so to speak, from birth. When we talk about literacy 

in kindergarten, we don’t mean learning to read and write. It is a 

superscript that includes as many subsets as there are areas that 

address a child’s preparation for literacy and entering the world of 

reading and writing. 

 

Key words: literacy development, didactic games, pre-literacy, 

activities 
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UVOD 

V predšolskem obdobju že zgodaj opazimo znake razvoja pismenosti: 

otroci berejo slike, pišejo s simboli, katerih pomen poznajo samo oni, 

poimenujejo črke abecede, berejo že znane napise iz okolice (npr. 

imena trgovin) in zapišejo lastno ime. Razvoj spretnosti in znanja, ki 

so podlaga za branje in pisanje, označujemo s pojmom zgodnja ali 

porajajoča se pismenost. Pismenost se v predšolskem obdobju uvaja, 

zato uporabljamo izraza zgodnja ali porajajoča se pismenost. 

 

Razvoj pismenosti 

Kot piše S. Pečjak, je dejstvo, da se razvoj pismenosti začenja že pred 

formalnim šolanjem otroka. »Otroci so tako rekoč od rojstva naprej 

doma in v okolju srečujejo z različnimi bralnimi in pisnimi vzorci, ki 

jim pomagajo pri spoznavanju sveta, po drugi strani pa jim 

omogočajo tudi socialno interakcijo z odraslimi. Otrokovo 

pripravljenost na vstop k formalnemu opismenjevanju lahko izrazimo 

s pojmom porajajoče se pismenosti. Porajajoča se pismenost zajema 

stopnjo razvitosti nekaterih splošnih in specifičnih sposobnosti, 

potrebnih za uspešen pričetek usvajanja spretnosti branja in pisanja« 

(Pečjak, 2009, str. 11). 

 

Tudi L. Marjanovič Umek opozarja, da si večina ljudi napačno razlaga, 

da se opismenjevanje otrok začne šele z vstopom v šolo. 

Opismenjevanje je proces, ki se ne začne šele pri šestem ali sedmem 

letu, temveč traja tako rekoč od rojstva. Šest ali sedem let je umetna 

meja, ki smo jo postavili sami – takrat se je večina otrok sposobnih 

naučiti vse simbole naše abecede, s pomočjo katerih začnejo pisati in 

brati (Kesič in Južna, 2009). 

 

Didaktične igre 

Za otroka je igra temeljna spoznavna izkušnja in osnova za proces 

učenja. Strokovnjaki poudarjajo, da se igra in učenje ne izključujeta, 

pač pa ravno obratno. Pravijo, da je lahko učenje z igro, zlasti za 

mlajšega otroka najbolj uspešno. S. Pečjak piše: »Igra je razvojna in 

vzgojna dejavnost, pri kateri je otrok samostojen, svobode, 

ustvarjalen; pri kateri raziskuje in išče nove možnosti, tekmuje s 

seboj, z drugimi, s časom, s cilji. Ti pa so lahko tudi učni. Igra je način, 

kako se otrok uči tisto, česar ga sicer nihče ne more naučiti. 

Didaktična igra je torej igra z določeno nalogo ali ciljem (Pečjak, 2009, 

str. 21). 

 

Predopismenjevanje  

Otroci v predšolskem obdobju že zelo aktivno raziskujejo pisni jezik 

in pridobivajo izkušnje prek spontanih poskusov branja okoljskega 

tiska in različnih oblik pisanja. »Področje predopismenjevanja je 

opredeljeno z naslednjimi cilji (Grginič, 2005, str. 54): 

 otrok spoznava simbole pisnega jezika, 

 otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, 

rimah, različnih glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem 

doživlja zvočnost in ritem, 
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 otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti 

ter spoznava knjigo kot vir informacije; knjigo, strip pa tudi sam 

ustvarja. 

Te cilje dosegamo vzgojitelji z raznimi dejavnostmi za razvijanje 

predbralnih in predpisalnih spretnosti, ki vključujejo različne vaje. 

Večinoma so to didaktične igre, pri katerih je treba upoštevati 

otrokovo starost, ter dejavnosti prilagoditi. 

 

Predopismenjevanje otrok, starih od  4 do 6 let v moji skupini 

Pri pismenosti imata pomembno vlogo vidno in glasovno zaznavanje. 

Da bi spodbudili razvoj teh dveh sposobnosti, moramo biti pozorni, 

da otroku predstavimo igre in različne vaje na zanimiv način, saj le 

tako ohranimo motiviranost za nalogo. Pri tem moramo biti pazljivi 

na težavnost, saj prezahtevne vaje lahko pripeljejo otroka do občutka 

neuspeha. 

 

V naši skupini so vedno izhodišče zgodbice in potem začnemo z 

vidnim zaznavanjem in prepoznavanjem, ne glede na to, ali so to 

barve, geometrijski liki ali črke … Zelo je pomembno, da otroku 

nudimo čim več praktičnih izkušenj pri pomnjenju razlik, da imajo 

otroci možnost predmet tudi otipati in s tem dobiti praktično 

izkušnjo. 

 

Kurikularno področje jezika v vrtcu zajema širok spekter dejavnosti, 

ki v predšolski vzgoji zelo pomembno in tega se kot strokovna 

delavka v vrtcu tudi zelo zavedam. Ker so otroci zelo radovedni in se 

radi igrajo, sem jim naredila nove didaktične igre. To so igre, ki 

omogočajo hkrati učenje in urjenje, ter zabavo in sprostitev.  

 

Čeprav je naša kombinirana skupina otrok starih (4–6 let) zelo 

zvedava, je bilo pri otrocih zaznati veliko zanimanja, ki so kazali znake 

zgodnjega opismenjevanja, zato sem želela preveriti, ali je temu res 

tako. Otroke sem motivirala z uvodno zgodbico, ki nas je spremljala 

več dni. »Dežela črk« prirejena zgodba je bila naša uvodna rdeča nit. 

Mali medvedek je bil zelo žalosten, ker bi rad prebral zgodbico, 

ampak ni znal brati in ni poznal črk. Ko smo videli njegovo žalost, smo 

ga z otroki povabili, da gre z nami v »Deželo črk«. Naredili smo vlak iz 

stolov, peli prirejeno pesmico o vlaku in vsak dan odhajali med črke. 

Ob vsakem obisku smo se srečali s štirimi črkami. Prva postaja, pri 

kateri smo začeli, je bila preprosta dejavnost, s katero so otroci 

prepoznavali črke. Na večje plakate papirja sem napisala črke in 

plakate nalepila na steno. Na manjše samolepilne listke pa črke in jih 

skrila po celi igralnici. Ko je otrok črko našel, je odšel do plakata in 

črko prilepil. S to igro so se otroci gibali, se zabavali, bili sproščeni, a 

hkrati so morali biti pozorni. Igra je bila preprosta, vendar je nekaj 

mlajših otrok imelo težave, ampak so jo rešili s pomočjo starejših 

otrok, ko so jih opozarjali na nepravilno zalepljene črke. Pri 

prepoznavanju črk je velik poudarek na orientaciji. Večina otrok nima 

težav pri razločevanju posameznih črk (npr. A in B). 
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Slika 1: Dežela črk - Črka »A« 

Vir: Lasten 

 

Poleg zgodbice, ki je otroke zelo pritegnila, smo se odpeljali do 

naslednjih postaj, kjer sem otrokom pripravila različne didaktične 

namizne igre s črkami. Najbolj jim je bila všeč glasovna igra vrtljiva 

abeceda, kjer so iskali začetne glasove. V začetni fazi opismenjevanja 

so otroci pozorni zgolj na prvo črko v besedi, šele kasneje se njihova 

pozornost prenese na črke v sredini besede. Tudi pri tej igri je bilo 

opaziti, da imajo težave predvsem mlajši otroci.  Besede smo tudi 

zlogovali. Igra Poišči pravo črko, pri kateri so iskali enake črke in na 

črke polagali slikice, je bila za otroke kar težavna.  

 

 

 

    
Slika 2: Poišči pravo črko 

Vir: Lasten 

                                                    

Zelo zanimiva je bila otrokom tudi igra rožica s ščipalkami. Na mizo 

sem položila rožice tako, da otroci niso videli črk. Otrok si je izbral 

rožico in nato poiskal pravo črko na ščipalki in jo pripel na rožico.  Igro 

sem nadgradila tako, da sem na trši karton nalepila sličice, kje so 

otroci morali poiskati prvo črko besede in nanj pripeti ščipalko s 

pravo črko. Otroci so s to igro prepoznavali črke, hkrati pa tudi 

razvijali fine motorične sposobnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Rožica s ščipalkami 

Vir: Lasten 

 



 

46 
 

Že kmalu sem opazila, da otroke črke zelo zanimajo. Radi so jih 

prerisovali. Tudi najmlajši niso zaostajali. Pridružili so se starejšim in 

jih posnemali. Večkrat so jim starejši priskočili na pomoč. Nekatere 

dejavnosti sem prilagodila mlajšim, na primer pri igrah z napisi 

njihovih imen so imeli poleg napisa še svoj znak. Vse te igre imajo 

otroci v posebnem kotičku, kamor se jih ne sili, ampak gredo tja sami 

po lastni želji. Ko opazim, da je v kotičku otrok in ga zanima katera 

izmed iger, pristopim in se skupaj igrava. 

 

Za vsako opravljeno nalogo si je otrok prislužil štampiljko. Na 

delavnici začetnega opismenjevanja, katera ni bila izvedena zaradi 

razmer, ki še vedno trajajo, sem želela, da starši vidijo, kako igra 

resnično uči otroka, kako prihaja začetno opismenjevanje spontano 

iz otroka, da spoznajo dejavnosti, igre, katerih se lahko poslužujejo 

pri ukvarjanju s svojim otrokom ter se veselijo otrokovega napredka. 

Vse te igralne izkušnje v naši skupini otrokom zelo pomagale pri 

razvijanju različnih spretnosti in sposobnosti. Pomembni sta njihova 

ustrezna bili izbira in prilagoditev tako razvojni stopnji otrok kot tudi 

individualnim razlikam med otroki. Zaradi potrebe otrok po 

aktivnosti, igri, gibanju in govoru, dejavnosti ustrezno oblikujem  in 

jih redno in dolgoročno  izvajam, saj tako lahko dosežem napredek 

pri otrocih na področju porajajoče se pismenosti. 

 

 

 

ZAKLJUČEK  

V skupini otrok od 4 do 6 leta starosti je bilo dolgoročno opaziti velik 

napredek  pri prepoznavanju in usvajanju črk sploh pri mlajših otrocih 

v primerjavi z začetkom šolskega leta. Večina otrok so se sami 

pravilno podpisali in prepisali črke, besede. Kar nekaj otrok je hitro 

našlo začetne glasove, pri končnih glasovih pa so imeli težave 

predvsem mlajši otroci. Ko smo ustvarjali različne plakate, so na njih 

tudi napisi, ki so jih napisali (prepisali) otroci. Najbolj pomembno pa 

je, da so se tudi v spontani igri veliko posluževali knjig, prepisovali, 

risali, spraševali za črke oziroma kaj piše in se radi igrali pri magnetni 

tabli s črkami. Kotiček za opismenjevanje imamo skozi celo šolsko 

leto in igre v njem menjamo, saj je veliko iger, ki jih lahko otrokom 

ponudimo. O napredku in zanimanju za črke, pisanje in risanje 

vzorčkov pripovedujejo tudi starši na pogovornih uricah. Z izvajanjem 

didaktičnih iger v skupini s predšolskimi otroki v daljšem časovnem 

obdobju lahko dosežemo izrazit napredek na področju razvijanja 

predbralnih in predpisalnih zmožnosti. Prav tako menim, da ima 

vrtec zelo pomembno vlogo v razvoju porajajoče se pismenosti, 

vendar v začetni meri k temu največ pripomore družinsko okolje. 

Predšolsko obdobje je za razvoj govora najpomembnejše, prav zato 

se v kurikulu za vrtce največ ciljev nanaša na razvoj jezikovne 

zmožnosti. Kadar govorimo o sporazumevalnih dejavnostih, tudi v 

vrtcu upoštevamo vse štiri dejavnosti, in sicer govorjenje, poslušanje, 

branje in pisanje. Otroci si z zastavljanjem vprašanj ter z našimi 



 

47 
 

odgovori bogatijo znanje in besedni zaklad. Otroška radovednost nas 

preseneti že zelo zgodaj, saj otroke zanima veliko.  
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Kako praznik slovenske kulture 

obeležujemo v vrtcu Vrh nad 

Laškim? 
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Vrtec Laško, enota Vrh nad Laškim 
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Povzetek: Namen projekta je bil otrokom približati kulturo in jih 

seznaniti s pomembnimi simboli v naši kulturi. Otroke smo seznanili 

s poezijo, himno, zastavo, grbom, knjigo, pesnikom Francetom 

Prešernom. Menimo, da je velikega pomena, da otrok prepozna in 

sliši Zdravljico, jo razume, ve, kdaj jo pojemo, kako se ob njej 

obnašamo, da si ob poslušanju himne razvijejo tudi spoštovanje in 

čut do države. France Prešeren se je otrokom predstavil v našem 

projektu na prikupen način, zato so si detajle tudi bolj zapomnili. 

Otrokom smo predstavili poezijo in jim prepustili prosto pot, da so se 

lahko znašli v vlogi glavnih akterjev. Uživali so ob pisanju s peresom, 

ob slavnostnem obisku Franceta Prešerna. Eni so ga naslikali s čopiči, 

spet drugi pa narisali s svinčnikom. Udeležili smo se razstave naših 

otroških lastnih del. V telovadnici smo priredili nastop ob kulturnem 

prazniku, ponovili smo bonton obnašanja. Kultura je tudi prebiranje 

knjig in v našem vrtcu smo vključili tudi starše.  

 

Ključne besede: France Prešeren, kultura, himna, poezija, knjige 

 

Abstract: The aim of the project was to bring the culture closer to 

children and to familiarise them with important symbols in our 

culture. We introduced children to poetry, anthem, flag, coat of arms 

and a poet France Prešeren. We think it is of great importance for a 

child to recognize and hear The Toast (Zdravljica), to understand it, 

to know when we sing it, how we behave with it and to develop 

respect and a sense to country while listening to the national 

anthem. France Prešeren presented himself to the children in our 

project in a charming way, so the details were also more memorable. 

We introduced the poetry to the children and gave them the 

freedom to find themselves in the roles of the main actors. They 

enjoyed writing with a pen during the solemn visit of France 

Prešeren. Some painted him with brushes, while others drew him 

with a pencil. We attended an exhibition which was not an ordinary 

exhibition – it was the exhibition of our children's own works. We 

organized a performance in the gym on the occassion of a cultural 

holiday and we repeated the etiquette of behaviour. Culture is also 

reading books and we also included parents in our kindergarten.  

 

Keywords: France Prešeren, culture, anthem, poetry, books 

mailto:Erikalapornik7@gmail.com
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UVOD 

Ključno je, da se otroci umetnosti ne naučijo, ampak jo doživijo. 

Otrokom smo želeli v našem projektu, da doživijo delček kulture. 

Kultura je širok pojem, zajema tako bralno kulturo kot dediščino, 

glasbeno in likovno kulturo. Tako smo v našem vrtcu cel teden 

ustvarjali na temo kulture. Naše dejavnosti so se navezovale na 

kulturo, še posebej pa smo se osredotočili na našega pesnika 

Franceta Prešerna. Otroke smo večkrat povprašali, ali vedo, zakaj je 

8. februarja praznik. Menimo, da bi morali otroke že od malega 

seznanjati z njegovim življenjem, potem pa informacije samo še 

razširiti. Torej smiselno je, da vzgojiteljice v vrtcu otroke seznanijo z 

njegovim življenjem, delom, šolanjem, značajskimi lastnostmi. Za 

začetek jim poleg najbolj pomembnega dela Zdravljice predstavimo  

tudi kakšno drugo, kot smo to storili mi, Povodnega moža. Predvsem 

pa, zakaj je za nas tako zelo pomemben. Osrednji dogodek je bil v 

petek, kjer smo v telovadnici priredili kulturno prireditev, najprej smo 

zapeli Zdravljico, nato pa sem goste kulturno pozdravila. Na oder smo 

klicali nastopajoče, otroci so prisluhnili pesmicam, recitacijam, nato 

pa so se zavrteli in zaplesali ob že znani glasbi. Povezovalec programa 

je bil oblečen v suknjič, nosil pa je klobuk, kot ga ima sam Prešeren. 

Po vrtcu se je večkrat zaslišala Zdravljica. Naučili smo se, kje se himna 

vrti in da se ob poslušanju le-te vstane in po koncu tudi nikoli ne 

ploska. Otroci so bili najbolj navdušeni malih presenečenj, ki so bila 

vzporedna z vzgojno-izobraževalnim procesom. Ko so gledali filmček 

o Francetu Prešernu in je potrkalo na vrata, so zagledali gospoda s 

klobukom, brčicami in suknjičem. Ko pa jim je ta razdelil še fige in jim 

povedal, da jih vabi, da poprimejo za pero in nekaj napišejo, so bili pa 

sploh navdušeni. V naš koncept Franceta Prešerna pa so poleg 

slikanja Prešerna, barvanja zastav, predstavitve poezije spadala tudi 

izdelovanje svoje prve slikanice. Če je bil Prešeren tedenski projekt, 

pa smo pripovedovanju knjig postavili za mesečni projekt. Za začetek 

smo starše pozvali, da otrokom preberejo najljubšo pravljico. 

Sodelovali so pretežno otroci drugega starostnega obdobja. Projekt 

se je izkazal za zelo uspešnega, saj so otroci postopoma premagovali 

tremo pred javnim pripovedovanjem, bogatili so besedni zaklad in 

izboljšali tvorjenje stavkov. Prav tako pa je bil to prijazen opomnik 

staršem, da otroke popeljejo v svet pravljic in jih vzpodbudijo, da jim 

občasno berejo, kajti vemo, da smo prav sami vzgled otrokom. Če 

starši namesto slikanice otrokom prižgejo televizor ali pa jim 

ponudijo tablico, bo težko sam od sebe posegel po knjigi.  

 

France, deček, ki je rad pisal pesmi  

Podgoršek (2009) je zapisala, da se je pred mnogimi leti v majhni 

vasici, v Vrbi na Gorenjskem, rodil deček z imenom France. Starša sta 

se zelo razveselila njegovega rojstva. Ker je bil zelo bister, je blestel v 

učenju in se zapisal v zlato knjigo najboljših učencev. Starša sta želela, 

da bi postal duhovnik, toda France se je odločil drugače. Postal je 

odvetnik in pesnik. Največji, kar jih premore slovenski narod. Njegova 

pesem Zdravljica je leta 1991 postala slovenska himna – simbol 

države Slovenije in ponos vseh Slovencev.  
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Mušič (2009) navaja, da žal ne obstaja niti ena upodobitev pesnika 

Franceta Prešerna, za katero bi lahko z vso gotovostjo trdili, da je 

nastala za čas njegovega življenja. Pesnik se je izogibal portretiranju. 

Zadnja priložnost, da bi vendarle ohranili pravo podobo 

Prešernovega obraza, je zaman poskušal izkoristiti njegov prijatelj 

Franc Potočnik, ki je ponoči 8. februarja 1849 napisal pismo slikarju 

Matevžu Langusu pismo, v katerem ga je rotil, da ga na mrtvaškem 

odru naslika. Ta prošnji ni ustregel. Kasneje ga je naslikal Franz Kurz 

Goldenstein brez posebnega naročila in se lotil slikanja pesnika 

Prešerna. Košir (1900) je zapisal Župančičev govor, da spoštovati 

Prešerna – pesnika in Prešerna – človeka, se pravi spoštovati človeško 

bedo in spoznati pomen in potrebo trpljenja za idejo. Prav pojmiti 

Prešerna, se pravi pojmiti sebe in vzeti usodo nase, pa naj bo še kako 

bridka. Kos (1999) navaja, da je Prešeren sočasno v ljubezenskem 

pesnjenju dosegel vrh s ciklom Gazele in s ciklično pesnitvijo Sonetni 

venec. Ta je nastal iz idealne ljubezni do Primičeve Julije.  

 

Globalni cilji  

– Jezik kot objekt igre. 

– Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, 

umetnosti in različnosti. 

– Doživljanje in spoznavanje umetniških del. 

– Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

– Poslušanje, razumevanja in doživljanje jezika. 

– Doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika. 

– Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke. 

 

Seznanjanje s slovensko himno Zdravljico, utrjevanje in pripevanju 

– Ob poslušanju himne si razvijejo spoštovanje in čut do države in 

zastave. 

 

Ker imamo skupino od 1 do 6 let, so bili cilji pri seznanjanju malce 

drugačno zastavljeni. Pri starejših otrocih je bil cilj, da znajo Zdravljico 

samostojno zapeti, pri najmlajših pa smo cilj dosegli, če otrok pesem 

prepozna. Pri seznanjanju smo celo himno tudi interpretirali, da so si 

otroci lažje predstavljali. Najprej sem otroke povabila, da prisluhnejo 

peti pesmi. Zapela sem jim Zdravljico. Nato pa sem jih povabila, naj 

vstanejo in razložila, kako se ob poslušanju pesmi obnašamo. Nato 

sem jim zavrtela pesem, ki sem jo potem tudi interpretirala. Otroci 

so mi pri razlagi pesmi tudi pomagali. Naš cilj je bil, da otroci usvojijo 

pesem in jo tudi pripevajo v roku enega tedna. Cilj smo dosegli. 

Otroci, ki tudi po navadi sodelujejo, so pesem usvojili. Zelo nam je 

bilo pomembno, da so predvsem otroci prvega starostnega obdobja 

pesem prepoznali. Veseli smo bili tudi, ko je ena deklica pri 

pospravljanju želela to pesmico, kar je bilo več kot očitno, da ji je 

všeč.  
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Slika 1: Seznanjanje z Zdravljico in utrjevanje 

Vir: Lasten 

 

Risanje zrcalne slike Franceta Prešerna s svinčniki  

Otroci so na voljo dobili polovičko Prešernovega portreta in nato so 

morali narisati drug manjkajoč del z mehkimi svinčniki. Načeloma so 

bili veliki otroci zelo uspešni, simetrija jim ni povzročala težav, so pa 

bili predvsem mlajši, ki pa tega niso zmogli in so narisali še en obraz 

Franceta Prešerna. Otroci so se predvsem zabavali in sodelovali pri 

razstavi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 3: Risanje s svinčnikom in razstava 

Vir: Lasten 

 

Slikanje portreta Franceta na črno podlago 

Otrok slika s čopiči na črno podlago. Ne samo nam, tudi otrokom je 

bil všeč kontrast, ki se je ustvaril ob slikanju na črno podlago in 

nastale so čudovite risbe, ki smo jih potem razstavili na hodniku.  

 

 

 

 

Slika 4: Slikanje portreta Prešerna na črno podlago 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Slikanje s čopiči 

Vir: Lasten 

 

Seznanjanje s pesnikom Francetom Prešernom in z njegovim 

življenjem, filmček na YouTube 

Otrok posluša zgodbico o Francetu Prešernu. Vsebino doživlja prek 

različnih medijev in gleda video gradivo z raznovrstnim literarnimi 

besedili. Otroci so prisluhnili filmčku o dečku, ki je rad pisal pesmi. 

Naredili smo ožji izbor filma, ki bi otroke znal pritegniti. Ko se je film 

končal, smo hitro podali še Povodnega moža, da bi otroke pripravili 

na poezijo. Po končanem kratkem izseku smo otroke povprašali nekaj 

najbolj pomembnih ključnih vprašanj. S tem smo preverili in utrdili še 

določene stvari, ki smo jih tudi mi skozi čas izpostavili pri Francetu 

Prešernu. Potem pa smo naredili tudi tako, da smo otrokom 

postavljali napačne stavke, otroci pa so popravljali stavke, tako smo 

dosegli še večjo koncentracijo in sodelovanje.  

 

 
Slika 6: Poslušanje filmčka o dečku, ki je pisal pesmi 

Vir: Lasten 
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Predstava poezije Povodni Mož 

Izpostavili bi nekaj najbolj pomembnih ciljev:  

– Doživljanje in spoznavanje umetniških del. 

– Otrok se seznani s poezijo. 

– Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del 

otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika. S književno osebo 

se identificira in doživlja književno dogajanje.  

– Otrok spoznava besedilo – knjigo kot vir informacij. 

 

 
Slika 7: Povodni mož in Urška 

Vir: Lasten 

 

 

 

 
Slika 8: Urška in mali Povodni mož 

Vir: Lasten 

 

Najprej sva s sodelavko otrokom predstavili poezijo. Sodelavka je bila 

Urška, jaz pa Povodni mož. Zagotovo ne bi dosegli takšne pozornosti, 

če bi otrokom predstavila poezijo oblečena kot vsak dan. Tako pa so 

se čisto vživeli v lik in doživeli poezijo na pravi način. Po koncu so 

želeli, da še ponovimo, vendar, ker je veliko kitic, sem predlagala in 

povabila otroke, da se javijo, da predam oblačila. Nato smo imeli 

enega pogumnega Povodnega moža, ki se mu je v nadaljevanju 
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kasneje pridružila tudi Uršika in skupaj sta gibalno uprizorila 

Povodnega moža. 

 

Povodni mož 

Cilj doživljanje ene umetniške zvrsti izrazi v drugi je bil dosežen. 

Otroka sta poezijo izrazila gibalno. S svojim likom sta pritegnila še 

ostale, da so prisluhnili in na obrazu se je razbralo, da otroci 

neizmerno uživajo in se zabavajo, prav tako pa sta se zabavala tudi 

glavna akterja, namen je bil dosežen. Ustvarili smo prijetno in 

sproščujočo klimo v igralnici.  

 

 
Slika 9: Otroci v vlogi Povodnega moža, gibalno uprizarjanje 

Vir: Lasten 

Barvanje zastave 

Otroke smo seznanili s slovensko zastavo, otroci prepoznajo 

zaporedje barv in si izdelajo svojo zastavo. Uporabili smo barvne 

flumastre. Otroci so si zastavo tudi izrezali, mlajšim otrokom pa sva 

pomagali midve. Dve mlajši deklici nista želeli sodelovati pri 

dejavnosti.  

 

Risanje grba 

Otrokom drugega starostnega obdobja sva postavili naziv, in sicer so 

prerisali grb, nato smo grb skupaj pokomentirali in interpretirali 

njegov pomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Slika 10: Barvanje zastave 

                                                                      Vir: Lasten 
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Slika 11: Risanje grba s pomočjo slike 

Vir: Lasten 

 

Barvanje Slovenije  

Poleg vsega je pomembno, da otroci prepoznajo tudi našo kokoško v 

Evropi. Vsako leto s prstom hodimo po zemljevidu, najdemo 

Ljubljano, poiščemo Laško, poimenujemo najvišji Vrh, nato otroci 

Slovenijo poljubno pobarvajo.  

 
 

Slika 12: Barvanje Slovenije 

Vir: Lasten 

 

Obisk Franceta Prešerna in delitev fig 

Zagotovo je otrokom v spominu ostal France Prešeren, ki jih je 

obiskal takoj, ko so končali z gledanjem filma in tako dosegel vrh. 

Ponudil jim je fige in jim postavil nekaj vprašanj. Otroci so se z osebo 

identificirali in doživeli dogajanje. Postavili so mu tudi vprašanj. 

Čeprav so vedeli, da sem morda jaz, niso bili čisto prepričani, da sem 

zagotovo jaz. Spraševali so me, ali sem jaz in muzali so se ob pogledu 



 

56 
 

na brčice, klobuk, opazovali so moje copate. Najbolj zanimivo 

vprašanje pa je bilo, a boš umrl, ker je obletnica njegove smrti 8. 

februarja.  

 

 
Slika 12: Obisk doktorja in delitev fig 

Vir: Lasten 

 

Pisanje s peresom in črnilom 

Cilj uporaba in razvijanje spretnosti-spoznavanje, raziskovanje, 

eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi in njihovimi lastnostmi smo 

dosegli pri pisanju z račjim peresom. Otrokom je bila to prva izkušnja 

pisanja s peresom in bili so zelo navdušeni.  

  
Slika 13: Pisanje s peresom 

Vir: Lasten 

 

Kulturni dan v telovadnici  

Osrednji dogodek je bil torej prireditev, ki smo jo prestavili v 

telovadnico z namenom, da je nekaj posebnega. Otroci so že na 

splošno radi v telovadnici, določili smo oder, pristavili dolgo klop in 

dodali blazino za mlajše otroke. Otroke sem pozdravila kot  

napovedovalka, naš glavni voditelj pa je bil v Prešerna oblečen fant. 

Za začetek smo spustili Zdravljico in čakali ali se bodo otroci odzvali 

sami od sebe, da morajo vstati. Samo eno deklico je morala 

sodelavka tudi opomniti, ostali pa so si to zapomnili. Moramo vedeti, 

da bo dejanje kmalu postalo nezavedno. Nato smo podali mikrofon 

in začeli smo s prireditvijo, prepevali smo in deklamirali, na koncu pa 

smo še spustili nekaj pesmic in otroci so se lahko tudi zavrteli in 

zaplesali.  
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Slika 14: Predstava v telovadnici 

Vir: Lasten 

 

Izdelava svoje prve slikanice 

Vsak otrok je dobil tudi priložnost, da si samostojno ustvari knjigo. 

Mlajši otroci so porisali zgibanko, starejši pa so napisali tudi naslov in 

potem pripovedovali po narisanem.  

 
Slika 15: Izdelava prve slikanice Muca Copatarica 

Vir: Lasten 

Pripovedovanje svoje najljubše knjige 

Cilj ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del 

razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznava moralno-etične 

dimenzije, s književno osebo se identificira ter doživlja književno 

dogajanje je bil usvojen. Otrokom smo dali zvezke, ki jih imajo v vrtcu 

za domov, notri pa je bila domača naloga, kjer so starši otrokom 

prebrali najljubšo pravljico, ti pa so jim potem za nagrado ali zapeli 

ali deklamirali katero od znanih pesmi. Otroci so potem v vrtec 

prinesli prebrano knjigo in jo pripovedovali svojim prijateljem. Večjih 

težav niso imeli, pomagali smo jim s podvprašanji. Na koncu smo 

pravljico tudi prebrali in so tako povedali določene odseke iz njihove 

najljubše pravljice. Posegali so predvsem po Muci Copatarici, Disney 

knjigami, nekateri mlajši po slikanicah, po ljudskih pravljicah. Muco 

Copatarico smo potem tudi uprizorili, saj je letos tudi pomemben 

datum, in sicer 100-letnica rojstva Ele Peroci. Tudi pri umirjanju in 

pripravi na počitek so otroci pretežno radi poslušali glasbeno 

pravljico Muco Copatarico.  
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Slika 16: Pripovedovanje knjige 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK  

Vse cilje smo dosegli. Otrokom smo Prešerna lepo predstavili in 

menimo, da jim bo ostal v velikem spominu. Ali se ga bodo spominjali 

po figah, ali pa bodo znali povedati, da je 8. februar močno povezan 

z njim, ker je napisal našo himno. Menimo, da smo otroke izčrpno 

poučili in da bi nekaj moralo ostati v otroških bistrih glavicah. 

Dokazali smo, da smo kultura vsi mi, kultura je vse, kar nas obdaja. 

Pomembno je, da se prenaša iz roda v rod. Velik vzgled pa smo tudi 

starši. Bodisi radi zahajamo v kulturne ustanove bodisi pa radi 

beremo knjige, in če bomo vse to počeli z ljubeznijo, bomo vse to 

prenesli tudi na otroke.  V našem vrtcu pa se pripravlja kotiček, kjer 

bodo zbrana vsa dela od Anje Štefan, saj je letošnjo nagrado 

Prešernovega sklada prejela prav navedena pesnica in pisateljica.  
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Lutkovna dejavnost pri 

italijanščini kot tujem jeziku 
 

MIRANDA MAJCAN RAJKOVIĆ, prof. italijanščine 

miranda.majcan@guest.arnes.si 

 

Povzetek: Učenje in poučevanje italijanščine kot tujega jezika 

temeljita predvsem na delu z izvirnimi neumetnostnimi besedili. 

Občasno  obravnavamo tudi umetnostna besedila. Danes se dijaki ne 

zadovoljijo s tradicionalnim načinom pouka in frontalno učno obliko, 

zato učitelji iščemo drugačne načine poučevanja. Eden izmed izzivov 

učitelja je,  kako dijake spodbuditi k branju in kako na zanimiv način 

obravnavati umetnostno ali neumetnostno besedilo. Za dijake 

strokovnih in poklicnih šol je pomemben vidik tudi uporabnost 

pridobljenega znanja v bodočem poklicu. V prvem delu prispevka 

poudarim pomen ustvarjalnosti in kreativnega pisanja ter vaje, 

naloge, ki to razvijajo. V drugem delu predstavim projektno delo v 

okviru učnega sklopa Basni, kjer so dijaki četrtega letnika smeri 

Predšolska vzgoja na Srednji šoli Izola napisali uprizoritveno besedilo 

za lutkovno predstavo. S tovrstnim pisanjem so izkazali višje nivoje 

znanja.  

 

Ključne besede: italijanščina, kreativno pisanje, lutkovna igrica, 

projektno delo 

 

Abstract: Although the learning and teaching of Italian as a foreign 

language is   based primarily on working with original non-fiction 

texts, we also occasionally discuss fiction texts. Today's students are 

not satisfied with the traditional way of teaching and the frontal 

teaching method, so teachers are always looking for new ways in our 

pedagogical practice.  One of the challenges of a modern teacher is 

how to encourage students to read and how to deal with a fiction 

text in an interesting way. In vocational schools, the applicability of 

the knowledge acquired to the future profession is also an important 

aspect. In the first part of this paper I present the importance of 

creativity and creative writing in motivating students and making 

their knowledge more lasting. In the second part, I present   project 

–based learning within the learning set »fables«, where the fourth 

year students of the Pre-School Education course at the Izola 

Secondary School wrote a staging text for a puppet show.  The 

students are in their fourth year of Italian. By writing fables, they 

demonstrated higher levels of knowledge.   

 

Keywords: Italian, creative writing, puppet show, project work 
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UVOD 

Pouk tujega jezika nudi učitelju veliko manevrskega prostora za 

razvijanje dijakove ustvarjalnosti. Pri poučevanju uporabljam 

raznolike načine, s katerimi dijaki izkazujejo usvojeno znanje in  

veščine ter so pri tem ustvarjalni. Dijaki tvorijo različna pisana 

besedila: dialog, opis dejavnosti ali doživetij, razlagalno besedilo, 

prispevek za revijo, pismo, razglednica, e-mail, obnova, povzetek,  

pravljica,  basen, izštevanka, letak, reklamni oglas, digitalna knjiga, 

zvočni  in video posnetek govora  (predstavitev svojega mesta, 

kuharski recept …) itd.  

 

 
Slika 1: Digitalna knjiga 

Vir: Lasten 

 

Razumevanje prebranega ali slišanega besedila dijaki dokazujejo z 

izpisanimi ključnimi podatki iz besedila, kratkimi odgovori na 

vprašanja, z risanjem miselnega vzorca, pripovedovanjem o 

prebranem besedilu …  

 

 
Slika 2: Miselni vzorec 

Vir: Lasten 

 

Gibalno se dijaki izražajo pri ustvarjanju bansov ali koreografij za 

krajše gledališke predstave. Pri izdelavi ilustracij za pravljico, različnih 

izdelkov (turistični spominek, didaktična igrača), zloženk, plakatov, 

ppt-jev, projekcij digitalnih fotografij, voščilnic, čestitk ... Dijaki 

izkazujejo tehnične, grafične in likovne spretnosti in znanja.  

 

 
Slika 3: Turistični spominki 

Vir: Lasten 
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Pri pripravi npr. načrta za potovanje v tujino dijaki razvijajo spretnosti 

načrtovanja, organiziranja, izvajanja, vrednotenja, zapisovanja in 

digitalne kompetence, saj dijaki brskajo, iščejo in izbirajo informacije 

in digitalne vsebine. Veliko dejavnosti poteka kot delo v dvojicah ali 

skupinah, kajti medsebojno sodelovanje in medvrstniško učenje 

zagotavljata spodbudno učno okolje in dvigujeta motivacijo za 

učenje. 

 

 
Slika 4: Predstavitev potopisa 

Vir: Lasten 

 

Miha Mohor (2015), profesor slovenščine predstavi nabor  iger in vaj, 

s katerimi je pri svojem pedagoškem delu razvijal ustvarjalno in 

poustvarjalno pisanje. Predstavljene tehnike lahko uporabljamo tudi 

pri poučevanju tujega jezika. Kot učitelju, ki poučujem predvsem 

dijake, ki se z učenjem italijanščine srečajo prvič v srednji šoli, so 

zanimive, zabavne in uporabne naslednje  možnosti: 

 igranje z besedami in njihovo zvočno sliko (izmišljanje novih 

besed, ugank, dopolnjevanje manjkajočih besed, iskanje najbolj 

primerne besede, iskanje rim in asonanc, sopomenk, 

protipomenk in enakozvočnic itd.), 

 pesnjenje (od besede do metafore), 

 oblikovanje plagiata kot slogovne vaje, 

 prevajanje umetnostnega besedila v neumetnostno (pismo, 

dnevniški zapis, vest, komentar, intervju, oglas, vabilo), 

 spreminjanje žanrov (preoblikovanje v pravljico, pustolovsko, 

znanstvenofantastično ali detektivsko zgodbo), 

 preoblikovanje literarnega dela v strip in obratno, 

 preoblikovanje literarnih del (iz poezije v prozo in obratno, 

dramatiziranje, spreminjanje ključnih prvin, dopisovanje), 

 pisanje nadaljevanj besedila, novih prigod znanih literarnih oseb, 

 izmišljanje in dodajanje novih književnih oseb, 

 pisanje pisem in fiktivnih dnevnikov, 

 kolektivno pisanje zgodbe na podlagi skupnih izhodišč (nanizanka 

– pisanje o doživljajih istih izmišljenih oseb ali podajanka – 

postopno dograjevanje zgodbe, tako da jo naslednji nadaljujejo 

tam, kjer jo je predhodnik prenehal pisati). 

 

Za Blažičevo (2000, str. 69) je ustvarjalnost miselni proces ustvarjanja 

novih idej ali poustvarjanje nove celote iz že obstoječih idej, zatorej 

je ustvarjalno pisanje miselni pisni proces pisnega izražanja zamisli v 

(novih) besedilih ali iz že obstoječih sestavin poustvarjanje vsebinsko 

smiselnega, povezanega in zaokroženega besedila. Avtorica 

nadaljuje, da ustvarjalno pisanje pri pouku književnosti v osnovi šoli 
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lahko pojmujemo kot razvijanje sedmih tipov inteligence: 

interpersonalne sposobnosti (sposobnost besednega in 

nebesednega sporočanja, sodelovanje, sposobnost razumevanja in 

prevzemanja zornega kota drugih …), intrapersonalne sposobnosti 

(osredotočenje na spomin in razmišljanje, pozornost, metakognicijo, 

izražanje sebe, zavedanje sebe, drugačno razumevanje sebe, višji 

miselni procesi in sklepanje), verbalne jezikovne sposobnosti 

(ustvarjanje poustvarjalnih in ustvarjalnih besedil, razvijanje 

možnosti izražanja besedilne stvarnosti), vizualne sposobnosti 

(domišljija, izmišljanje miselnih slik, risanje domišljijsko čutnih 

predstav književnega prostora, pisno izražanje videnja književnih 

oseb), glasbeno–ritmične–zvočne sposobnosti (prepoznavanje in 

ustvarjanje rime, aliteracije, asonance, onomatopeje, zaznavanje 

značilnosti zvočnega izraza), logično-matematične sposobnosti 

(analiza, abstrahiranje, posploševanje, sklepanje) in gibalne ali 

kinestetične sposobnosti (sposobnosti nebesednega izražanja, 

razvijanje dramatizacij in improvizacij).  

 

Cencič (2014, str. 6) izpostavi ustvarjalno pripovedovanje in 

ustvarjalne metode pisnega dela kot tisti učni metodi, ki spodbujata 

ustvarjalnost učencev in sta uporabni pri različnih učnih predmetih, 

na različnih stopnjah izobraževanja in v različnih stopnjah učnega 

procesa.  

 

Naj zaključim uvodni del z mislijo, da smo učitelji le eden izmed 

dejavnikov, ki vplivajo na dijakovo ustvarjalnost, a zato prav nič manj 

pomembni.   

 

Projektno delo – lutkovna predstava 

S projektom sem želela doseči naslednje učne cilje:  

 upoštevanje temeljnih značilnosti basni kot besedilne vrste,   

 spodbujanje učenja tujega jezika,  

 zmožnost ustvarjanja v timu,  

 spodbujanje kreativnega pisanja oziroma kreativnega izražanja,   

 medpredmetno povezovanje med italijanščino in ustvarjalnim 

izražanjem,  

 stimuliranje domišljije, 

 razvijanje veščin nastopanja v italijanščini in 

 vrednotenje dela.  

 

Projektno delo je potekalo ali v parih ali v skupinah po tri.  Glede na 

število udeležencev (12) in trajanje sodi med male projekte, saj smo 

zanj porabili pet šolskih ur. To je projekt konstruktivnega tipa, za 

katerega so značilne aktivnosti povezane s konstrukcijo določenega 

izdelka, npr. izdelava predmeta, kot so ptičja valilnica, športno 

igrišče, šolski časopis, seminarsko delo ipd. oziroma načrtovanje in 

izvajanje določene akcije, npr. urejanje šolskega igrišča, priprava 

šolske razstave, kulturne prireditve ipd. (Novak v Rožac, 2014, str. 

11). V našem primeru je bil »končni izdelek« lutkovna predstava. 
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Ferk Savec (2010, str. 14) je na osnovi primerjalne analize različnih 

avtorjev oblikovala osem ključnih kriterijev, ki definirajo projektno 

učno delo: povezanost obravnavane tematike z izkušnjami učencev 

iz življenja, interdisciplinarni pristop, načrtovane in ciljno usmerjene 

aktivnosti, katerih nosilci so učenci, upoštevanje interesov, učnih 

stilov in sposobnosti učencev, razvijanje medosebnih odnosov in 

sposobnost komuniciranja in sodelovanja. V šesti kriterij uvršča učni 

proces, preko katerega učenci usvajajo nove vrste znanja in razvijajo 

veščine in sposobnosti, zato je izbrani cilj projektnega dela predvsem 

motivacijsko sredstvo za vzdrževanje visokega nivoja aktivnosti pri 

učencih. Kot sedmi kriterij navaja odprtost učnega procesa, ki se 

izraža na treh ravneh: v izbiri interdisciplinarne vsebine projektnega 

učnega dela, v trajanju posameznih dejavnosti v okviru projekta, ki 

ne morejo biti strogo časovno omejene, ker je njihovo izvajanje 

odvisno od številnih okoliščin in v upoštevanju posameznikovih 

interesov, učnih stilov in sposobnosti. Zadnji, osmi kriterij se nanaša 

na ocenjevanje, ki upošteva vrednotenje izpeljave posameznih 

stopenj projektnega učnega dela (npr. ustreznost opredelitve 

izhodišča projektnega dela, ustreznost in poglobljenost pregleda 

literature, laboratorijski dnevnik ipd.) in projektni izdelek (npr. 

poster, projektno poročilo, predstavitev projektnega dela). Zgoraj 

našteti kriteriji so tudi sestavni del našega projektnega dela.  

 

Učno vsebino, basen, so dijaki obravnavali po načelih obrnjene 

učilnice (ang. Flipped classroom) in se doma vnaprej pripravili na 

pouk. V spletno učilnico sem dodala učno gradivo. Pred šolsko uro je 

vsak dijak doma prebral eno basen v italijanskem jeziku in si ogledal 

risanko na YouTubu ter rešil naloge bralnega in slušnega 

razumevanja na učnem listu. 

 

Na začetku šolske ure so se dijaki razvrstili v dvojice in drug drugemu 

pregledali naloge na učnem listu ter si podali  povratno informacijo o 

pravilnosti rešenih nalog. Dijaki so nadaljevali z delom v dvojicah. 

Izdelali so miselni vzorec, v katerem so zapisali značilnosti basni. V 

zaključnem delu šolske ure sta se v skupino združila dva para in dijaki 

so razpravljali o zapisanem. Po obravnavi basni sem želela spodbuditi 

pri dijakih kreativno pisanje, zato so ustvarjali novo basen oziroma 

pisali uprizoritveno besedilo za lutkovno predstavo. 

 

Drugo šolsko uro so se dijaki razvrstili v pare ali skupine po tri in 

pripravili načrt za pisanje besedila. Načrt so lahko pripravili v obliki 

miselnega vzorca, risbe ali preglednice. Pri načrtovanju so upoštevali 

informacije, do katerih so prišli v prejšnji šolski uri. Basni so morali 

določiti naslov, čas in kraj dogajanja, vsebino in zgradbo (uvod, 

zaplet, razplet) ter nauk zgodbe.  Dijaki so za uprizoritev lutkovne 

predstave uporabili že sešite ročne lutke, zato so morali like izbrati 

med danimi lutkami. Na voljo so imeli naslednje ročne lutke: ovco, 

kravo, raka, ptico, pajka, tigra in osla. Pri načrtovanju so morali 

razmisliti o spremljajoči glasbi in sceni v ozadju. Zaradi časovne 
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omejitve smo se odločili, da bodo projicirali fotografije kot ozadje 

scene na projekcijsko platno.  

 

Tretjo šolsko uro so dijaki namenili tvorjenju besedila oziroma 

pretvarjanju zamisli v pisno besedilo. Blažić (2000, str. 30) ugotavlja, 

da ubesediljenje povzroča številne probleme in zahteva od pisca, da 

razvije, pojasni, popravi in uskladi osebne cilje s splošnimi. Zaradi 

tega se pisci pogosto vračajo iz faze pretvarjanja v fazo načrtovanja. 

Nadaljuje, da proces pretvarjanja usmerja pisni načrt in prenese misli 

v pisno obliko z jezikovnimi sredstvi ter ga usklajuje z informacijami 

v dolgoročnem spominu pisca. Pisanje besedila v fazi pretvarjanja 

ima dve značilnosti: prva značilnost je pisanje v obliki celih povedi, 

druga značilnost pa je povezana s samospraševanjem in 

nadzorovanjem poteka pisanja in nastajajočega besedila.  

 

Četrto šolsko uro so dijaki pregledali in uredili napisano besedilo. 

Najprej so dijaki primerjali zamišljeno in napisano besedilo, nato so 

popravili morebitne napake. Pri tem so bili pozorni na pravopis, 

slovnično pravilnost, slog (pravilna oblika besed, pravilen besedni 

red, ponavljanje istih stavčnih vzorcev/besed, uporaba neustreznih 

besed …). V tej fazi sem uspešnim dijakom podala povratno 

informacijo v takšni obliki, da so jih usmerjale k temu, kaj morajo še 

narediti, da bodo uspešnejši. Dijakom z učnimi težavami sem napake 

označila in podala konkreten nasvet za izboljšavo ali jih popravila, saj 

nisem želela, da bi šibkejšim dijakom zmanjkalo časa ali da bi jim 

upadla motivacija za nadaljnje delo zaradi popravljanja številnih  

napak.  

 

Za lutkovno predstavo dijaki niso šivali svojih lutk, temveč so 

uporabili že narejene. Zagotovo bi šivanje lutk obogatilo projekt, a 

zaradi časovne omejenosti so uporabili že sešite klasične ročne lutke, 

ki so si jih nataknili na dlan. Za zakritje lutkarja smo pripravili 

provizorični »paravan«, za katerim je lutkar stal in animiral lutko.  

Lutka se je premikala po zgornjem delu »paravana«. Varl ročne lutke 

opisuje kot lutke, ki so vodene od spodaj navzgor in se jih natakne na 

prste. Pri tem kazalec vodi glavo, palec in sredinec ali vsi trije 

preostali prsti so lutkine roke, lutkarjeva dlan in podlaket pa sta 

osnova za telo lutke (Varl v Kojc, 2015, str. 17). Uporabljene lutke so 

sestavljene iz glave, rok in telesa – haljice, ki prekriva igralčevo roko. 

Pri tovrstnih lutkah sta najbolj pomembna dela glava in roke, ki sta 

glede na telo tudi najbolj vodljiva dela. Telo predstavlja sešita haljica, 

ki mora biti enostavna in neopazna, da pridejo roke bolj do izraza. 

Roke so po navadi narejene kot mali rokavi, prišiti na haljico, da  

lahko lutka lažje drži rekvizite, ki so po navadi večji od nje (Zupanić 

Benić v Granda, 2016, str. 3).  
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Slika 5: Lutke, ki so jih dijaki uporabili v lutkovni predstavi 

Vir: Lasten 

 

Dijaki so osnovne prvine lutkovnega gledališča in tehnik lutk ter 

možnosti in metode uporabe le-teh v skupini predšolskih otrok ter 

njihovem pomenu za razvoj predšolskega otroka spoznali pri 

predmetu Ustvarjalno izražanje, zato so bili med nastopom spontani, 

ustvarjalni in samozavestni. Veliko več pomoči, spodbud in 

spremljanja so potrebovali pri pisanju uprizoritvenega teksta v tujem 

jeziku. Dijaki so imeli en teden časa, da so doma vadili igranje in se 

tako pripravili na lutkovno predstavo. 

 

Zadnja šolska ura projekta je bila namenjena igranju lutkovne 

predstave in medvrstniškemu vrednotenju. Po predstavi je vsak 

nastopajoči najprej izrazil svoje občutke in počutje med nastopom, 

tako da so odgovorili na naslednja vprašanja: »Kako si se počutil med  

nastopom? Kaj ti je uspelo? Kaj je bilo težko?« Nato so še sošolci 

povedali, kaj se jim je zdelo dobro in kaj bi lahko izboljšali. Nastop 

smo ocenili skupaj z dijaki s pomočjo ocenjevalnega lista. Nastopajoči 

so tako dobili povratno informacijo tako od učitelja kot od sošolcev. 

Zakaj sem se odločila za tovrstno ocenjevanje projektnega dela? 

Pomembno se mi zdi, da tudi srednješolski učitelji ocenjujemo znanje 

z raznolikimi načini in ne le s pisnimi preizkusi znanja in ustnim 

spraševanjem. Na to nas opomnijo tudi priporočila Zavoda za šolstvo, 

ki med drugim navajajo, da ko učenci samostojno ali sodelovalno 

načrtujejo in pripravljajo različne izdelke, nastope, predstavitve itd., 

ki bodo ocenjeni, uporabljajo raznolike vire, tehnologijo, pripomočke; 

delajo s podatki (zbirajo, obdelujejo, analizirajo, kritično vrednotijo, 

predstavljajo podatke); prepoznavajo, analizirajo in rešujejo 

(avtentične) probleme; se ustvarjalno izražajo, iščejo inovativne 

pristope in rešitve, sodelujejo … Kakovost takšnega izdelka ali 

izvajanja dejavnosti je v tem primeru odvisna od stopnje osvojenih 

raznolikih procesnih znanj in veščin. 

 

  
Slika 6: Prizora iz lutkovne igrice 

Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Projektno delo je bila zanimiva izkušnja tako za učitelja kot za dijake. 

Tak pouk spodbuja ustvarjalno razmišljanje, samostojno ustvarjanje 

lastnih izdelkov in medsebojno sodelovanje. Prepričana sem, da 

projektno delo zvišuje in ohranja motivacijo za učenje, kar so potrdili 

tudi dijaki v zaključni anketi. Izpostavili so naslednje vidike: učenje v 

sproščenem vzdušju, učenje drug od drugega, medsebojna pomoč 

(dijaki z več znanja pomagajo šibkejšim), povezanost med sošolci, 

izviren način ocenjevanja znanja, pridobivanje izkušenj za bodoči 

poklic, samostojno delo, uporaba domišljije in povezovanje z 

umetnostjo, nenehna osredotočenost na temo, zanimiv pouk, 

širjenje in poglabljanje znanja, uporaba in utrjevanje obravnavanih 

slovničnih struktur. Projektno delo je potrdilo, da dijaki radi 

ustvarjajo in da krepijo svoje zmožnosti govornih sposobnosti v 

tujem jeziku. Poleg tega dijaki pri  ustvarjanju lutkovne igre razvijajo 

vrsto sposobnosti, veščin in  znanj, ki jih bodo uporabili v svojem 

bodočem poklicu. Zaradi vsega navedenega z gotovostjo trdim, da so 

dijaki dosegli vse postavljene cilje.  
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Opismenjevanje s pomočjo 

kamišibaja 
 

TJAŠA MATIČKO, mag. prof. razr. pouka in vzg. pred.  
tjasa.maticko@gmail.com 

 

Povzetek: Otroci s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovne šole 

s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobraževalnim 

standardom, lahko imajo tudi dve ali celo več različnih motenj. V 

članku se bomo ukvarjali s praktičnim primerom začetnega 

opismenjevanja otrok s posebnimi potrebami. Čeprav lahko na naši 

osnovni šoli najdemo zelo širok spekter ovir in primanjkljajev, pri 

marsikaterem učencu celo kombinacijo dveh ali treh motenj, se 

bomo osredotočili na otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, pri 

katerih se lahko primanjkljaji kažejo npr. v skromnejšem besednem 

zakladu, slabi izgovorjavi, nepravilni izgovorjavi besed, lastnih 

oblikah besed, zaostanku v fonološkem razvoju …  

 

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, kamišibaj, 

opismenjevanje 

 

Abstract: Children with special needs who attend primary schools 

with a tailored educational program with a lower educational 

standard may also have two or even more different disorders. In this 

article, we will deal with a practical example of the initial literacy of 

children with special needs. Although we can find a very wide range 

of barriers and deficits in our primary school, in many students even 

a combination of two or three disorders, we will focus on children 

with speech and language disorders in which deficits can manifest 

e.g. in a more modest vocabulary, poor pronunciation, incorrect 

pronunciation of words, proper word forms, delays in phonological 

development… 

 

Key words: children with special needs, kamishibai, literacy 
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UVOD 

Jasno je, da obstajajo različne metode in oblike dela za razvoj 

poslušanja, govorjenja, branja in pisanja, a izhodišče za predstavitev 

našega primera dobre prakse je opismenjevanje s pomočjo 

kamišibaja. Učenci morajo na osnovnih šolah s prilagojenim 

izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom 

tekom prvega triletja spoznati velike in male tiskane črke. Pokazali 

bomo, kako lahko opismenjujemo na ustvarjalen in zabaven način 

preko umetnosti pripovedovanja zgodb ob slikah s pomočjo malega 

lesenega odra. 

 

Opismenjevanje 

Ko začenjamo z opismenjevanjem, istočasno razvijamo štiri 

sporazumevalne zmožnosti, in sicer:  

 poslušanje,  

 govorjenje,  

 branje, 

 pisanje. 

 

Pečjak (2000) pravi, da opismenjevanje v ožjem pomenu zajema 

branje in pisanje, v širšem pomenu pa razvijanje spretnosti in 

sposobnosti, s pomočjo katerih dosežemo funkcionalno pismenost 

pri učencu. Otroci vse od rojstva dalje srečujejo različne bralne in 

pisalne vzorce, ki jim pomagajo pri spoznavanju sveta in jim 

omogočajo socialno interakcijo z odraslimi. Tako so otroci vseskozi v 

stiku z opismenjevanjem in ob vstopu v formalni svet opismenjevanja 

v svoji razvojni pismenosti niso več povsem na začetku. Stopnjo 

razvoja otrokove pismenosti lahko izrazimo s pojmom, imenovanim 

pripravljenost na branje in pisanje (Pečjak, 2000). Grginič (2009) 

meni, da mora otrok v predopismenjevalnih dejavnostih, med katere 

štejemo govorjenje, poslušanje, predpisanje in predbranje, imeti 

dovolj časa in ponujene različne možnosti, saj se mu le tako omogoči 

pridobitev dovolj trdnih temeljev za formalno učenje branja in 

pisanja, ki sledi v prvem razredu osnovne šole. 

 

Razvoj pismenosti 

Pečjak in Potočnik (2011) razdelita razvoj pismenosti na tri stopnje, 

in sicer: 

1. Porajajoča se pismenost  to je stopnja, s katero se otrok sreča 

že ob rojstvu, ko spozna knjigo, jo lista, opazuje ilustracije … Ni še 

sposoben brati in pisati, njegova domišljija pa se vse bolj razvija 

preko poslušanja pravljic, ki mu jih prebirajo drugi. Otrok v tem 

času pridobiva veliko informacij in prične kazati željo po 

samostojnem branju, velikokrat se pretvarja, da sam bere in piše. 

Na tej stopnji spozna, kaj knjiga sploh je, kako je oblikovana, kaj 

je pravljica, spozna pravila branja in pisanja. 

2. Začetna pismenost  to je stopnja, ko otrok že vstopi v obdobje 

šolanja. V tem času se nauči pravil abecede, branja in pisanja. 

Značilno je, da otrok bere glasno s pomočjo uporabe prstov, 
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branje še ni tekoče. Otrok lahko počasi obnovi prebrano in neko 

besedo poišče v besedilu. 

3. Prehodna pismenost  to je stopnja usvojenega tekočega branja, 

ko otrok usvoji tiho branje in bolje razume prebrano. 

 

Kamišibaj 

Kamišibaj je umetnost pripovedovanja zgodb ob slikah s pomočjo 

malega lesenega odra. V kamišibaju gre za povezavo med besedno in 

likovno umetnostjo. Pomembno je, da gre pri izvedbi za skupno 

doživljanje zgodbe v interakciji slike in besede. V kamišibajski 

predstavi kamišibajkar (pripovedovalec) postavi butaj (lesen oder) na 

mizo. Kamišibajkar odpre vratca butaja in prične s pripovedovanjem. 

V butaju se skrivajo slike, ki sledijo druga drugi, kot teče zgodba. Z 

umikom ene se prikaže druga, dokler pripovedi ni konec. Na koncu 

se vrata butaja spet zaprejo (Sitar, 2018). 

 

Osnovna šola s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom 

Učni načrt za slovenščino za prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom  slovenščina (2003) predvideva, da so cilji 

jezikovnega pouka v vseh treh triletjih usmerjeni predvsem v razvoj 

funkcionalne pismenosti, tj. čim boljšega praktičnega obvladovanja 

vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti. Učni načrt za prilagojeni 

program z nižjim izobrazbenim standardom pri jezikovnem pouku oz. 

obravnavi neumetnostnih besedil zajema precej okrnjeno poglavje o 

razvijanju jezikovne in izrazne zmožnosti (poimenovalna in 

upovedovalna, pravorečna in pravopisna zmožnost). Učenci 

slovnično pravilnost jezika usvajajo in vadijo, kolikor je to mogoče 

glede na svoje individualne zmožnosti in razvojne posebnosti, in sicer 

ob primerih jezikovne rabe iz vsakdanjega življenja in ob konkretnih 

besedilih. 

 

Opismenjevanje s pomočjo kamišibaja  

Izhodišče našega dela v praksi izhaja iz uporabe kamišibaja, torej 

pripovedovanja zgodb ob slikah s pomočjo majhnega lesenega odra, 

ki ga imenujemo butaj. V primeru našega kamišibaja in poustvarjanja, 

ki mu sledi, so zajeta vsa področja začetnega opismenjevanja: 

poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. Gre za zgodbice, ki jih 

uporabimo kot didaktično sredstvo. V sklopu našega primera gre za 

zbirko štiriindvajsetih zgodbic, katerih rdeča nit posamezne zgodbe 

predstavlja določen glas. Pri izdelavi posameznih zgodb za kamišibaj 

se je izhajalo iz šole, kjer sem avtorica članka trenutno zaposlena. 

Zgodbe so prilagojene otrokom s posebnimi potrebami in omogočajo 

diferenciacijo na različne načine. 
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Slika 1: Zunanji izgled A3 butaja/kamišibaja 

Vir: Lasten 

 

Preko zgodb želimo doseči različne cilje. Kot primarni, izhodiščni cilj 

smo si zastavili, da bi otroci z govorno-jezikovno motnjo lažje slišali, 

zaznavali glasove. Z uporabo kamišibaja želimo doseči 

opismenjevanje in dodatno motivacijo za delo na tem področju. 

Izboljšati želimo proces začetnega branja, širjenje besedišča, 

tvorjenje povedi, opis dogodkov, zaznavanje rim, razvoj poslušanja … 

V kamišibajske zgodbe želimo »zapakirati« dejavnosti učne vsebine, 

ki jih v praksi sicer že izvajamo v kombinaciji prvega, drugega in 

tretjega razreda. Določene slike v kamišibaju večkrat služijo enakemu 

namenu kot knjiga, tabla, učbenik ali zvezek, le da se otroci tega ne 

zavedajo.  

 

Imamo zbirko zgodb, v kateri so zajeti glasovi od A do Ž. Posamezne 

zgodbe so narejene v različnih likovnih tehnikah. Cilj je pridobivanje 

in izgovorjava glasov, odvisno od posameznega otroka, vključenega v 

vzgojno-izobraževalni proces. Pri obravnavi izhajamo iz glasu in nato 

na podlagi želenih ciljev zgodbo nadgrajujemo. Pri delu imamo 

možnost diferenciacije glede na ciljno publiko. Omogočamo jo lahko 

preko dodajanja oziroma odvzemanja listov (gradiva) glede na 

sposobnosti otrok. Diferenciacija je možna tudi s preurejanjem slik. 

Seveda pa diferenciacijo upoštevamo tudi pri poustvarjanju, 

nadaljnjem delu otrok (npr. otroci glede na sposobnosti izdelujejo v 

različnih likovnih tehnikah, nekateri zapisujejo besede, nekateri zgolj 

urijo grafomotoriko ipd.). Pozorni smo tudi na zahtevnost, vsebino in 

dolžino besedila. Glede na stopnjo otrok prehajamo od govorjenja in 

poslušanja (glasov) do zapisa črk, zlogov, besed, povedi, besedil. 

Otroci so lahko preko kamišibaja deležni vidnih, slušnih, včasih tudi 

tipnih stimulacij. Posamezen list oziroma slika zgodbe kamišibaja pri 

otroku sproži asociacijo za določen glas, zlog, besedo, zgodbo. 

Besedilo je lahko avtorsko delo učiteljice ali pa gre za že znano 

besedilo, zapisano s strani drugih avtorjev. V kamišibaj vključujemo 

zabavne bibarije, izštevanke, pesmice, odvisno od ciljne publike. V 

našem primeru gre za avtorsko delo učiteljice, ki vmes po potrebi 

dodaja že znana besedila, pesmi ostalih avtorjev. Dober izhodiščni 

primer za snovanje kakovostno in dobro strukturiranih besedil so 

lahko logopedske pravljice, ki same po sebi vsebujejo vaje za razvoj 

poslušanja in govora. Učiteljica s sodelovalnim kamišibajem poskrbi, 

da otroci niso zgolj pasivni poslušalci. Kadar jih zgodba nagovarja k 

sodelovanju, se lahko vključijo k dopolnjevanju zgodbe verbalno ali 

gibalno (odvisno od cilja zgodbe).  
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Primeri uporabe kamišibaja 

V članku predstavljamo določene dele besedila in slike posamezne 

zgodbe. Zgodbe vključujejo različne metode dela, kot so metoda 

pogovora ob ilustracijah, metoda demonstracije, metoda igre ... Širše 

bo predstavljen kamišibaj za glas A, iz drugih zgodb pa bodo povzete 

zgolj določene slike, ki bodo prikazovale želene primere. 

 

Pri obravnavi glasu A imamo pripravljeno lastno zgodbo z naslovom 

»Anka Ančica« po motivu obravnave glasu A iz šolskega učbenika. Za 

boljšo predstavo podajamo kratek povzetek celotne zgodbe: Gre za 

deklico Anko Ančico, ki se dolgočasi, vse dokler ne najde na podstrešju 

stare aktovke. V aktovki najde polno predmetov, ki se pričnejo na prvi 

glas A (aligator, avto, avion, ananas, antilopa, angelček …). Ko 

aktovko izprazni, skozi okno zagleda drevo, na katerem je lepo rdeče 

jabolko. Pocedijo se ji sline in ob tem si predstavlja, kako dobro bi bilo 

to jabolko, če bi ga le lahko dosegla. Odloči se, da bo do jabolka prišla 

s pomočjo lestve. Pri prvem poskusu pade z lestve in to jo zelo razjezi, 

kljub temu pa ji v nadaljnjem poskusu uspe priplezati do željenega 

jabolka. Po lestvi se potem še večkrat povzpne, saj želi nabrati jabolka 

tudi za svoje prijatelje (Ano, Anžeta, Alena in Aleksa). Zgodba se 

zaključi ob malici z jabolki in prizorom, kjer otroci na podstrešju 

najdejo še eno aktovko. Le kaj se skriva v njej? 

 

Zaželeno je, da otroci z govorno-jezikovnimi motnjami izvajajo vaje 

ustnic. Sama zgodba ponuja vključitev elementov za razgibanje 

ustnega aparata. Primer besedila iz zgodbe: »Anka je ob pogledu na 

slastno jabolko široko odprla usta, si obliznila zobe, nato ustnice, 

glasno je zacmokala in na koncu ugriznila AAAM, AAAAM, HAAM, 

HAAAM, AMAA, AMAA. Široko se je nasmihala ob misli, da bo lahko 

pojedla tisto jabolko, ki je viselo v krošnji jablane. To je še nekajkrat 

ponovila.« V tem delu sledi nazorna demonstracija publiki. Otroci so 

preko slišanega in videnega vabljeni k sodelovanju. Brez posebnega 

povabila se priključijo in spontano razmigajo svoj ustni aparat. 

Podano besedilo jih spodbudi tudi k tvorbi zlogov. Učiteljica pa ob 

branju tudi ustrezno naglasi in poudari željen glas bodisi na začetku, 

sredini ali na koncu. V tem primeru s pripovedovanjem pozornost 

preusmeri nase z namenom, da lahko otroci opazujejo nazorno 

izgovorjavo oziroma obliko ust, lego jezička ob določenem glasu. Tu 

je dobro omeniti, kako pomembna je tudi sama kvaliteta 

učiteljičinega pripovedovanja zgodbe. Pomembno je, da učiteljica 

ustrezno (doživeto) pripoveduje in pravilno artikulira glasove. 

Preceniti moramo, na kakšen način se v besedilo zgodbe vživeti, kaj 

poudariti, kje paziti na tempo hitrega in počasnega pripovedovanja, 

glasnost itd. 
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Slika 2: Ponazarjanje glasu A z določenim gibom 

Vir: Lasten 

 

Pripovedovanje (branje) je pomemben dejavnik, ki vzajemno sami 

sliki in cilju daje učinek, ki ga želimo z zgodbo doseči. V danem 

primeru zgodbe Anka Ančica prikazujemo tudi primer slike, ki preko 

kamišibaja vključuje fonomimično metodo. Zgodba tekom vsebine 

otrokom predstavi glas A z uporabo fonomimičnega znaka, torej 

ponazarjanja določenega glasu z določenim gibom. Nekaterim 

otrokom ta način dela omogoča dodatno asociacijo oz. oporo za 

uporabo, pomnjenje določenega glasu. Primer besedila: »Anka je bila 

jezna, ker je padla z lestve. Vsa jezna se je usedla na tla po turško, 

vzravnala hrbet, zaprla oči, z dotiki prstov ponazorila lestev in 

globoko vdihnila ter izdihnila na glas A. Tako, vdih in AAAAAAAAA. 

Pomagajmo Anki, da se umiri.« Otroci so tudi v tem primeru 

nezavedno povabljeni k posnemanju fonomimičnega giba in 

izgovorjavi glasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Skrita metoda demonstracije za 

prikaz poteka smeri pisanja črke A 

Vir: Lasten 

 

Sledi primer slike, kjer Anka ponovno spleza po lestvi. Ta del vključuje 

skrito metodo demonstracije za prikaz poteka smeri pisanje črke A. 

»Anka gre po lestvi gor, utrga jabolko in spleza po lestvi dol.« 

Poseben učinek pri tem doda tudi sama tehnika izvleke ali potiska slik 

(listov), ki je pri kamišibaju zelo pomembna in premišljena. Ko se 

določena slika potegne hitro, postopoma ali počasi, v otrocih ta efekt 

vzbudi različna čustva. Otroci lahko s potezo izvleke slike nekaj 

pričakujejo, se ustrašijo, v njih narašča napetost, sproščenost, 

radovednost, šokiranost, razočaranje, veselje … V danem primeru 

zgodbe, kjer Anka Ančica pleza po lestvi, naredi poseben učinek 

počasna izvleka lista, ki še nazorneje prikaže smer pisanja črke A. 

Počasi se prikazuje, kako deklica hodi po lestvi gor in kako gre dol, 

obvezna varovalna vrvica med lestvijo pa se prikazuje od leve proti 
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desni. Otroci počasi sledijo temu in so skoncentrirani na dogajanje na 

sliki. Počasna izvleka slik dodatno ponazarja in s tem učinkom 

dodatno poskrbi, da je otrok osredotočen na sam potek pravilne 

smeri zapisovanja črke A (Slika 3). Podoben primer ene izmed slik za 

pravilen prikaz poteka smeri pisanja črk iz zgodbe za prvi glas P je 

prikazan na Sliki 4. Policist Pepi usmerja fantka Poldija v šolo in 

deklico Polono v vrtec. Jasno pove pravila, kje se začne njuna pot, kdo 

se najprej odpravi na pot, po kateri cesti lahko kdo hodi in kje 

prispeta na cilj. 

 

 
Slika 4: Skrita metoda demonstracije za 

prikaz poteka smeri pisanja črke P 

Vir: Lasten 

 

 

 

V določenih kamišibajih imamo tudi pripravljeno sliko, ki vsebuje 

zapis za začetne bralce. Izkazalo se je, da jim zapis besed v butaju daje 

dodatno motivacijo za branje. Sestava določenega zapisa v sliki 

vključuje tudi možnost uporabe različnih tehnik začetnega branja. 

Tudi tu je treba omeniti, kako pomembna je tehnika oziroma 

premišljenost izvleke ali potiska slik (listov), ki otroke dodatno 

usmerja pri branju. Pri branju zapisanih besed v sliki nam izvleka slik 

omogoča funkcijo, ki otroku postopoma odkriva določeno vidno 

polje branega. Z različnimi načini izvleke slike (v praksi bi lahko to 

enačili s sledenjem prsta ob zapisanemu) lahko pomagamo otroku pri 

sledenju branja. Izvleko slik iz butaja prilagodimo načinu branja, ki 

otroku najbolj ustreza. Npr. vlečemo lahko postopoma (po manjših 

delih, npr. tretjinah, četrtinah, polovicah … slike) in s tem otroku 

podamo vidno polje, na katerem je zapisana vsaka črka posebej. 

Otrokom ob tem nudimo tudi nazorno demonstracijo branja, ki 

videno črko spremeni v glas. Glasove nazorno vlečemo, vse dokler v 

vidnem polju ne zaznamo nove črke, ki potem glasove 

spaja/povezuje. To nam omogoča način, ki pripelje do ene izmed 

bralnih tehnik (primer: Mmm-Aaa-Mmm-Aaa). Sliko lahko izvlečemo 

tudi tako, da se v vidnem polju vidijo zlogi, saj nekomu morda bolj 

ustreza tehnika branja po zlogih (MAaa-MA). Tu spet upoštevamo 

diferenciacijo glede na sposobnosti in način, ki otroku bolj odgovarja 

v procesu usvajanja začetnega branja. Nekdo ima v celoti izpisano 

besedo, drugemu lahko v sliko vključimo že kratke povedi, nekomu 
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ponudimo slikopis (diferenciacija – odvisno, na kateri stopnji branja 

je) … 

 

 
Slika 5: Prikaz potegovanja slike po delih (posamezni glas, zlog, beseda) 

Vir: Lasten 

 

Pri zgodbi kamišibaja za glas A lahko otroci izhodiščno sliko plezanja 

(Slika 3) po lestvi potem preizkusijo tudi v praksi. V razredu imajo 

nastavljeno lestev in tako kot Anka plezajo gor in dol. Sama 

dejavnost, povezana z medpredmetno povezavo s športom, jim 

ponudi dodatno izkustveno učenje, ki lahko pripomore pri pomnjenju 

glasu A in ponuja izkušnjo, ki jih asociira na potek zapisa črke. 

Konkretno dejavnost lahko naknadno popestrimo tudi tako, da na 

vsako letvico pripnemo sličico s predmetom, ki se prične na prvi glas 

A in je bil omenjen v zgodbi kamišibaja (npr. Anka, aktovka, aligator, 

ananas, avto …). Otroci morajo ob vsakem sestopu na novo letvico 

lestve poimenovati, kaj prikazujejo sličice. Z naštevanjem stvari 

usvajajo cilj, da poimenujejo stvari, ki se pričnejo na določen prvi 

glas. Zaključek zgodbe (najdba nove aktovke) pa jih usmeri v delo, ki 

zahteva nadaljevanje dogajanja. Otroke povabi k iskanju novih 

predmetov. Glede na namen zastavljenih ciljev in sposobnosti 

usmerimo posameznike k specifični nalogi (npr. nekdo mora v aktovki 

najti in narisati stvari, ki se končajo na prvi/zadnji/vmesni glas A). 

 

 
Slika 6: Primer izdelave črke s pomočjo risanja (debele/tanke črte), primer 

izdelave črke s pomočjo trganke, primer izdelave črtke s pomočjo računalniškega 

programa Slikar 

Vir: Lasten 

 

Pri izdelovanju zgodb prihaja do medpredmetnega povezovanja 

predvsem s področjem likovne umetnosti. Vsebina zgodbe se lahko 

navezuje tudi na učno snov pri drugih predmetih. Pri 

medpredmetnem povezovanju z likovno umetnostjo gre za to, da pri 

otrocih kdaj kakšen izdelek nastane na podlagi besedila za potrebe 

kamišibaja, kdaj pa se zgodi, da naključen izdelek, izdelan pri urah 

likovne umetnosti, vključimo v novonastali kamišibaj in s tem 

presenetimo otroke. Zgodba je lahko izhodišče za poustvarjanje na 

različnih predmetnih področjih. Pri izdelovanju gradiva poskušamo 

upoštevati vsa pravila in priporočila za pripravo uporabnih 

kamišibajskih slik. Otroke pri ustvarjanju tudi spremljamo, 

usmerjamo, jim svetujemo …  
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Poustvarjanje po modelu kamišibaja jih pripelje do tega, da nimajo 

občutka, da se učijo, ampak da prosto ustvarjajo. Ko so otroci 

sproščeni, so tudi produktivnejši. Včasih gre pri delu za skrito 

grafomotoriko oziroma zapis, ki bi sicer bil v zvezku in je zastavljen 

kot začrtan cilj učne ure. Otroci s sodelovanjem pri nastajanju 

kamišibaja torej krepijo tudi svoje grafomotorične/finomotorične 

spretnosti, vzporedno s tem pa uporabljajo tudi različne likovne 

tehnike. Primer: otroci lahko črke, gradiva izdelajo s tehniko trganke, 

odtiskovanja, praskanke, grafike, slikanja, risanja ... Naredijo lahko 

tudi tipno črko. Otroke pritegne, ko jih povabimo in se lahko v 

kamišibaju dotaknejo tipne črke. Glede na primanjkljaje in 

prilagoditve smo otrokom tudi že omogočili izdelavo grafičnega 

izdelka na računalniku oz. tablici v programu Slikar. Izdelke otrok 

lahko nato uporabimo kot gradivo, ki ga vstavimo v že obstoječo 

zgodbo, z njim zgodbo širimo in dopolnjujemo ali pa ustvarimo novo. 

Zbiranje gradiva lahko poteka tudi več let. Začnemo v enem od prvih 

razredov, s prihodom nove generacije otrok pa dobimo dodatek k 

predhodnemu gradivu oziroma zgodbi ali pa z ustvarjenimi izdelki slik 

skupaj sestavimo novo zgodbo glede na želen cilj.  

 

V nadaljevanju predstavljamo primer zgodbe kamišibaja, kjer se 

vzporedno s cilji za slovenščino usvajajo tudi cilji s področja 

spoznavanja okolja (zdrava in nezdrava prehrana). 

 
Slika 7: Prikaz želenega s pomočjo slikovnega gradiva in prikaz s pomočjo zapisa 

Vir: Lasten 

 

Gre za zgodbo glasu K, kjer se deklica Kaja s košaro odpravi v 

trgovino. Na slikah se vidi primer diferenciacije, kjer so v košari zbrani 

primeri za otroke, ki še niso vešči branja in se jim ponudi prikaz s 

pomočjo slikovnega gradiva. Zgodba je speljana tako, da otroke 

povabi k poimenovanju. Ko otroci poimenujejo stvari v košari, 

ugotovimo, na kateri glas se stvari začnejo. Zgodba jih spodbudi tudi 

k sodelovanju ploskanja po zlogih. Na drugi strani pa imamo primer 

za otroke, ki zmorejo več. Gre za prikaz nakupovalnega seznama, na 

katerem Kaja preveri, kaj je morda še pozabila dodati v košaro. Na 

koncu lahko konkretno iz tega primera izpeljemo tudi poustvarjanje, 

kjer morajo otroci v reklamah najti še dodatne artikle, ki se pričnejo 

(vsebujejo ali končajo) na glas K. Njihove nakupovalne košarice z 

najdenimi izdelki, ki jih izrežejo in nalepijo, nato dodamo v samo 

zgodbo kamišibaja. Pripovedovanje zgodbe lahko popestrimo tudi s 

pesmijo. V primeru zgodbe kamišibaja na glas K, kjer se dotaknemo 

tematike hrane, učiteljica poseže tudi po medpredmetnem 
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povezovanju z glasbeno umetnostjo. V zgodbo vključi prizor, kjer 

deklica Kaja zapoje preprosto ljudsko pesem z naslovom In mi smo 

lačni. Gre za preprosto besedilo pesmi, ki vsebuje tudi nazorno petje 

po zlogih. Omogoča nam tudi variacije, kjer lahko besedilo 

preurejamo glede na želeno vsebino. Tako v pesem vključimo artikle, 

ki jih je deklica nabrala v košaro. Primer besedila in variacije pesmi: 

In mi smo la-čni, la-čni, la-čni, mi smo la-čni, la-čni, la-čni, mi smo la-

čni, la-čni, čemo jest. Kje je ko-si-lo, si-lo, si-lo, kje ko-si-lo, si-lo, si-lo, 

kje ko-si-lo, si-lo, si-lo, gremo jest. V delu »Kje je kosilo«, nato 

namesto »kosila« umestimo naše artikle (»Kje je ka-ki, ka-ki, ka-ki, 

kje je ka-va, ka-va, ka-va ipd.«) in jih nazorno zapojemo po zlogih 

tako, kot nam to poudarja melodičnost pesmi.  

 

Kadar imamo v zgodbi kamišibaja poudarek na zlogovanju, lahko 

nazornemu poudarku izgovorjave po zlogih dodamo tudi zvočne 

efekte z določenimi glasbili. Podan je primer zgodbe kamišibaja za 

glas Z, kjer zajček Zlatko s premikajočim se spomladanskim zvončkom 

v sliki zacinglja »cin, cin« (Slika 8). Pripovedovalec ob tem uporabi 

konkretno glasbilo (npr. glasbeni zvonček). Ritmično cingljanje 

zvončka po zlogu otroku poleg izgovorjenega zloga vzporedno ponuja 

tudi dodatno asociacijo, ponazoritev, ki lahko pripomore pri zaznavi 

zlogov. Ob tem ponovno tudi izkoristimo priložnost za 

medpredmetno povezavo z glasbo (samim poimenovanjem glasbil, 

rokovanje z njimi ipd.). Vključenost glasbil je tudi dobro izhodišče za 

poustvarjanje. Otroci imajo ob koncu zgodbe možnost rokovanja z 

glasbili ob zlogovanju različnih besed. Dejavnost iz kamišibajske 

zgodbe jih popelje v nekoliko drugačen način usvajanja učne vsebine, 

ob katerem zelo uživajo. V primeru slike z zajčkom je treba izpostaviti 

tudi element premikajočega se zvončka. Izdelava slik nam omogoča 

tudi vključevanje premikajočih se elementov znotraj slike. Ta učinek 

pri otrocih sproži še dodatno pozornost. Všeč jim je, ko se znotraj 

zgodbe kaj premakne, skrije ali odkrije. Vedno so v pričakovanju, kje 

jih lahko še kaj dodatno preseneti.  

 

 
Slika 8: Primer premikajočega se elementa znotraj kamišibaja 

Vir: Lasten 

 

Podamo lahko tudi primer pri usvajanju začetnega glasu S, kjer se ob 

črki pojavi določena sličica na ta glas (slon). Z efektom premikajočega 

dela znotraj slike pa otrokom na poseben in nepričakovan način 

predstavimo glas Š. Ob premikanju znotraj slike se prikaže kljukica, ki 
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definira črko Š, ob tem pa se pojavi tudi slika, ki se začne na ta glas 

(šotor).  

 

 
Slika 9: Otroška izdelka za glasova S in Š z »efektom odkrivanja«  

Vir: Lasten  

 

Z »efektom odkrivanja« lahko v kamišibaj vključimo tudi nekoliko 

nenavaden primer metode igre. Prikazujemo primer iz zgodbe za glas 

M (Slika 10). V tej zgodbi na eni izmed slik naletimo na iskanje parov 

z enakim začetnim glasom M. Otroke dejavnost spominja na igro 

spomin in jih vključi k aktivnemu sodelovanju ter nezavednemu 

učenju oz. usvajanju nove vsebine. V tem primeru lahko vidimo, da 

gre tudi za medpredmetno povezavo z matematiko, kjer urijo 

poimenovanje barv. Otroci z navajanjem dveh barv pripovedovalca 

usmerijo, katero polje oziroma okence naj odpre. Nastavljen primer 

v kamišibaju, v tem primeru iskanja parov, otroka tudi spodbuja, da 

določene besede večkrat izgovori in poimenuje. 

 

 

 
Slika 10: Primer iskanja parov z enakim začetnim glasom M  

Vir: Lasten  

 

Kamišibaj se je v našem primeru dela v kombinaciji prvih treh 

razredov izkazal kot dobro sredstvo, v katerem se lahko otrokom na 

enem mestu zajame snov za posamezne učne cilje in sposobnosti. 

Treba je poudariti, da je z učnim načrtom usvajanje določenih ciljev 

razporejeno tekom celotnega prvega triletja in tako lahko tudi otroci 

drugega in tretjega razreda še vedno utrjujejo začetke 

opismenjevanja. Preko zgodbe za glas O lahko predstavimo prikaz, ki 

vključuje več različnih pristopov opismenjevanja v samo eni sliki 

(Slika 11). Opica Olga nas preko zgodbe spodbudi, da za njo 

ponovimo krožni gib po zraku, nato nas usmeri tudi k ostalim vajam 

grobe motorike (z opico rišemo uro, žogo, kepice sladoleda … rišemo 
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še po hrbtu, po tleh, po teh oblikah hodimo ipd.). S temi vajami 

pridobivamo predstavo za obliko kroga in posledično tudi predstavo 

(kasneje zapis) črke O. Opica Olivija nam z izštevanko in 

fonomimičnim gibom nakaže položaj ustnic pri izgovorjavi glasu O. 

Na ta način otroke spodbudi, da ponovijo in urijo glas ter si ga tako 

zapomnijo. Opica Ota pa ponuja otrokom možnost, da glas O vidijo v 

zapisu črke. Sposobnejšim otrokom ponuja tudi možnost, da z 

branjem zapisanih besed v knjigi, določijo položaj glasu. Otroci preko 

zgodbe dobijo tudi spodbudo za nadaljnje delo s konkretnimi 

materiali. Tekom zgodbe so zajete slike dejavnosti opic, ki prikazujejo 

vaje z različnimi materiali za glas in zapis črke O. Gre za premišljen 

prikaz dejavnosti konkretnega dela in didaktičnih materialov 

(rekvizitov), ki jih imamo tudi mi v razredu (npr. prikaz pikanja s 

pikalom, nizanje cofkov, zapisovanje v zdrob, v peno, zabijanje 

žebljičkov, oblikovanje s plastelinom …). Na splošno lahko opazimo, 

da tudi če otroci delajo s konkretnimi materiali, jim sčasoma delo 

lahko postane monotono, če se pojavlja iz ure v uro. Kamišibaj v tem 

primeru popestri pouk, saj se že znane dejavnosti preko zgodbe tako 

pojavijo na nekoliko drugačen način in tako na nezavedni ravni 

otroke spodbudijo tudi h kasnejšemu delu s konkretnimi materiali. 

Zgodba kamišibaja poskrbi, da navodila za otrokovo delo podajajo 

junaki zgodbe in ne »suhoparna« učiteljica.  

 

 

 

 
Slika 11: Opice prikazujejo vaje z različnimi materiali za glas in zapis črke O  

Vir: Lasten  

 

Zelo dober odziv je dobila zgodba kamišibaja za glas B. Posebej dobro 

izhodišče za usvajanje želenega cilja in tudi kot izhodišče za nadaljnje 

delo je bila babica Berta (Slika 12). Babica je v zgodbi lahko edina 

napihnila bel balon. Preko te slike lahko v praksi izvedemo zelo veliko 

aktivnosti. Vadimo tehniko dihanja (enkrat ob vdihu izbočimo prsi, 

drugič trebuh, izdihnemo). Vsak otrok dobi svoj balon in s pihanjem 

krepi pravi način zadrževanja zraka v ustni votlini. Z otroki, s katerimi 

želimo usvojiti cilj zapisovanja črke, lahko potem na balon tudi urimo 

zapis črke B. Ta dejavnost jim je zelo všeč. Poleg tega se lahko s tem 

balonom potem tudi poigrajo. Usmerimo jih tudi v pihanje že 

napihnjenih balonov, in sicer s ciljem, da ti čim dlje ostanejo v zraku. 

S to dejavnostjo pomagamo krepiti ustrezen izpih, ki pripomore k 

izgovorjavi posameznih glasov. 
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Slika 12: Babica Berta piha balon in otroke usmerja k številnim aktivnostim  

Vir: Lasten  

 

V praksi se je izkazalo, da je v zasnovo zgodbe kdaj dobro namerno 

vključiti tudi sama imena otrok, njihove značilnosti, hobije, težave, 

hišne ljubljenčke … Otroci tedaj dobijo občutek, da sami postanejo 

glavni junaki zgodb, včasih se z zgodbo tako tudi lažje identificirajo. 

Pozorni in motivirani so na dogajanje in poslušanje. Kot zelo dobro se 

je izkazalo tudi, da so bili otroci na slikah vključeni v zgodbo (bodisi 

narisani, fotografirani …) (Slika 13). To jih je še bolj pritegnilo in s 

takšnimi primeri vključevanja otrok v zgodbo lahko na podlagi naše 

prakse opazimo, da dobimo največjo pozornost in skoncentriranost 

ob ogledu kamišibaja. Poudarimo lahko, da otroci na splošno radi 

poslušajo kamišibajske predstave in da tudi radi sodelujejo pri 

pripravi kamišibaja (ga rišejo, dajejo predloge, iščejo besede na 

določen glas, tvorijo krajše besede, iščejo rime …) predvsem pa se 

veselijo končnega izdelka. Določeni otroci se radi postavijo v vlogo 

pripovedovalca in sami predstavljajo kamišibaj. Ob tem dosežemo 

tudi druge cilje, npr. da otroci urijo veščine nastopanja, širijo besedni 

zaklad, pravilno tvorijo poved, tvorijo kratke zgodbe, učijo eden 

drugega in se tega včasih sploh ne zavedajo. Kadar so otroci v vlogi 

pripovedovalca, je zaželeno, da se jim pri tem po potrebi nudi pomoč. 

Kamišibaj lahko predstavijo v paru, v skupini, s pomočjo učiteljice … 

Nekdo lahko prevzame delo za sam »tehnični del« (potiske/izvleke, 

rokovanje z butajem), drugi pa se osredotoči/jo zgolj na 

pripovedovanje ob slikah. Pri predstavitvi kamišibaja gre za skupek 

več spretnosti. Potrebno je veliko vaje in usvojenih veščin, da se 

predstavitev kamišibaja lahko predstavi kvalitetno in po priporočilih. 

Ni potrebno, da imajo zgodbe vedno zabetonirano besedilo. Dobro 

je, da si v določenih primerih pustimo svobodo in možnost, da lahko 

zgodbe preuredimo in vanje vedno znova vključimo kaj novega. 

Zgodb lahko nastane toliko, kolikor je potencialnih pripovedovalcev, 

idej, širine, domišljije, znanja ... Predvsem pa se pri teh otrocih v 

praksi kaže, da se jih s to svobodo tvorbe zgodbe spodbuja in usmerja 

k širjenju same domišljije.  
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Slika 13: V kamišibaj vključena imena, interesi, zamisli in liki otrok 

Vir: Lasten 

 

Zgodbe vključujejo različne možnosti oziroma pristope pri podajanju 

želene vsebine. Vsak tip otroka se lahko najde v čem. Ne glede na 

učni tip pa je zelo pomembno, da je v kamišibaj vključeno nekaj 

humorja. Humor že na splošno pomaga pri učnem procesu, kamišibaj 

kot tak pa predstavlja neko vrsto sprostitve oziroma zabave. V 

kamišibaju so jim zelo všeč zabavne rime, nenavadno narisane stvari, 

nenavadni pripetljaji, humorno obarvano vsebinsko besedilo, 

spremenjen glas pripovedovalca …  

 

Evalvacija 

Ugotavljamo, da ima opismenjevanje s pomočjo kamišibaja v praksi 

tako prednosti kot tudi nekaj slabosti. Način dela se je sicer pogosteje 

izkazal kot zelo dober, kar lahko razberemo že skozi opisane primere 

v prispevku. Kamišibaj otrokom predstavlja popestritev in že ob 

pojavi butaja so otroci v pričakovanju. Postajajo radovedni in znotraj 

zgodbe vedno znova pričakujejo, kaj zanimivega se bo zgodilo. 

Opismenjevanje s pomočjo kamišibaja omogoča otrokom 

prilagajanje slik in besedila, glede na njihov ustrezni učni tip (vidni, 

slušni, tipni …). Prednost je, da lahko kamišibaj naslovimo različni 

publiki (npr. vrtčevskim otrokom, otrokom v rednih osnovnih šolah, 

otrokom v osnovnih šolah s prilagojenim izobraževalnim programom 

z nižjim izobrazbenim standardom, otrokom v posebnem programu 

…). Vedno je možna diferenciacija, zato zgodbo peljemo v smeri 

otrokovih sposobnosti. Če učitelj dela v kombinaciji različnih 

razredov hkrati, kot to počnem avtorica članka, lahko na enem mestu 

zajame snov za vse razrede in za vsakega otroka vključi določeno 

snov. Nekaj kamišibajev smo eksperimentalno zaigrali tudi v vrtcu. 

Opazili smo, da so imeli vrtčevski otroci večkrat celo boljši odziv in 

usvajanje od naših otrok. Nekateri so se s kamišibajem srečali prvič 

in tudi to je dodatno pripomoglo takšnemu sodelovalnemu in 

navdušenemu odzivu. Otroci na vrtčevski stopnji so veliko bolj 
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osredotočeni na konkretne primere, zato smo določene slike 

dodatno preuredili, jih dodali, poudarili (diferenciacija same zgodbe 

preko slik kakor tudi besedila). Kamišibaj smo pripravili tako, da ni bil 

predolg, temveč kratek in zanimiv. Ko smo obiskali vrtec, smo opazili, 

da veliko vzgojiteljic ne loči, kaj je glas in kaj je črka. Kamišibaj je tako 

nekaj naučil tudi vzgojiteljice.  

 

Uporaba kamišibaja se je uspešno izkazala tudi pri primeru tuje 

govorečega otroka. Zanj smo zgodbo in slike posebej diferencirali 

oziroma prilagodili njegovemu nivoju znanja jezika. V kamišibaj smo 

vključili tudi besede v njegovem maternem jeziku, kar je dodatno 

pripomoglo k usvajanju želene učne vsebine. 

 

Prednost je, da lahko isti kamišibaj uporabimo tudi večkrat. Na 

podlagi že izdelanega kamišibaja si lahko zastavimo druge cilje, drugo 

zgodbo, drugo tematiko, slike preuredimo (dodamo, odvzamemo) in 

tako dobimo novo gradivo. Kamišibajska zgodba ima moč, da sama 

po sebi prenaša cilje, ki jih želimo doseči. Kombinacija slišanega in 

videnega v zgodbi otrokom predstavlja dobro asociacijo, da se 

nečesa spomnijo in snov lažje usvojijo. Opazili smo, da imajo otroci 

pri delu z zvezki manj motivacije, pri grajenju svojega kamišibaja pa 

predelujejo enako snov, a na drugačen, zanimivejši način. Ena izmed 

prednosti je tudi, da imajo otroci, ki imajo sicer tremo pri nastopanju, 

pri kamišibaju možnost, da niso toliko v ospredju, ampak se skrijejo 

za zgodbo oziroma slike. V ospredje stopi kamišibaj sam. Tako se pri 

otrocih krepi samozavest za nastopanje. Pomembna pozitivna 

lastnost opismenjevanja s kamišibajem je, da otroci na lastno pobudo 

večkrat posegajo po njem. Poskrbeti želimo, da imajo otroci tudi v 

prostem času dostop do butaja. Na razpolago jim vedno damo liste 

in material za ustvarjanje, tako da se lahko tudi samoiniciativno kadar 

koli poslužujejo izdelave kamišibajskih slik.  

 

Zavedati se moramo, da kolikor ima kamišibaj širine kot učno 

sredstvo, toliko je še prostora za njegovo izboljšanje glede 

morebitnih novosti, aktualnih tem … Vedno obstaja možnost, da kaj 

dodamo, odvzamemo in preuredimo. V višjih razredih lahko pride do 

nadgradnje kamišibaja v smislu višjih stopenj mišljenja (Bloomove 

taksonomske stopnje). Opismenjevanje s pomočjo kamišibaja pa ima 

tudi določene slabosti. Priprava kamišibajskih zgodb je dolgotrajen 

proces. Prav tako nam veliko časa vzame že samo oblikovanje dobre 

zasnove in smiselne zgodbe. V primeru izbire zahtevnejše likovne 

tehnike je potreben še dodaten čas. V primeru naših otrok slabost 

predstavljajo tudi določene likovne tehnike, ki jih otroci ne morejo 

uporabiti že samo zaradi svojih gibalnih ali drugih ovir. Priprava 

kamišibaja lahko tudi finančno predstavlja velik zalogaj, kadar doma 

ali v šoli nimamo na voljo vseh potrebnih materialov. Listi morajo biti 

ustrezno debeli, kar pomeni dodaten strošek. Slabost je lahko, da 

kakšni otroški (kot tudi naši) izdelki niso dovolj kakovostni za 

dolgotrajno uporabo (npr. slabo lepljenje). Življenjska doba 

kamišibaja je lahko ob nekvalitetnih materialih krajša.  
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Za pripravo je potrebna likovna umetniška žilica. Pri načrtovanju 

zgodbe je treba dobro razmisliti, kam umestiti posamezne elemente 

(orientacija na listu  otroci na višji stopnji kognitivnega razvoja so 

pozorni, da samoiniciativno razmišljajo, kam locirati posamezne 

elemente kamišibaja  povezava z matematiko in povezava z logiko 

 razmislek in predstava o tem, kam se vleče/potiska posamezen list 

...).  Lahko bi rekli, da je kamišibaj zasnovan za manjšo publiko, saj si 

lahko gledalci v nasprotnem primeru med seboj zastirajo pogled. Če 

želimo, da je poslušalcev več, mora okolje biti res dobro urejeno. 

Kamišibaj mora biti tudi dobro osvetljen, biti mora na višini oči. Kot 

eno izmed slabosti lahko navedemo tudi to, da je potrebno kar nekaj 

časa, preden se naučimo tekoče rokovati z butajem in kamišibajskimi 

slikami. Tehnika izvleke in potiska slik pri pripovedovanju zgodb ni 

ravno enostavna, sploh če so določene slike razdeljene po delih. 

Priznati moramo, da smo pri pisanju članka imeli kar nekaj težav. Na 

marsikaterem mestu je bilo težko opisati, kaj točno je mišljeno, saj 

gre pri kamišibaju res za veliko korelacijo med sliko in besedilom. 

Slika s seboj nosi veliko moč in učinek. Včasih je težko zajeti, kaj 

sporoča slika in kaj besedilo. Gre namreč za dva posebna sklopa, ki 

se v kamišibaju zlijeta v smiselno celoto. Za boljšo predstavo 

napisanega je zaželeno osnovno poznavanje kamišibaja. 
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Igrajmo se s črkami 
 

MAJA PAVELA, uni. dipl. ped., vzgojiteljica  
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Povzetek: Prispevek opisuje pomembnost spodbudnega okolja pri 

podpiranju otrok na področju porajajoče se pismenosti. 

Opismenjevanje obsega štiri temeljne komunikacijske sposobnosti: 

poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. Opismenjevanje je torej 

široko polje, ki zahteva raznolike dejavnosti, da bi otroka podprli na 

poti do branja in pisanja. Predšolske otroke črke zelo pritegnejo. 

Prispevek se osredotoča na igre s črkami, ki jih uporabljam pri delu z 

otroki, te pa so le kamenček v mozaiku dejavnosti, ki so namenjene 

podpori porajajoče se pismenosti. 

 

Ključne besede: porajajoča se pismenost, igra s črkami 

 

Abstract: The paper describes the importance of a supportive 

environment in supporting children in the field of emerging literacy. 

Literacy encompasses four basic communication skills: listening, 

speaking, reading, and writing. Literacy is therefore a broad field that 

requires a variety of activities to support a child on the path to 

reading and writing. Preschoolers are very attracted to letters. The 

paper focuses on letter games that I use when working with children, 

and these are just a pebble in the mosaic of activities designed to 

support emerging literacy. 

 

Key words: emerging literacy, letter play 
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UVOD 

Ko sem bila še na začetku svoje vzgojiteljske kariere, so me 

presenečali otroci predvsem v prvi starostni skupini, ki so jih že 

zanimale črke in so nekatere tudi že prepoznali, ali pa so me 

presenetili z vprašanjem: »Kaj tukaj piše?« Kasneje sem ugotovila, da 

otroci v spodbudnem okolju zelo hitro pokažejo zanimanje za pisano 

besedo. Ugotovila sem, da z lastnim zgledom in ponujenimi 

dejavnostmi usmerjamo otrokovo pozornost, da na spontan, igriv 

način dopolnjujejo in utrjujejo znanje. Zato se mi zdi zelo pomembno, 

da jih pri tem aktivno spodbujam oziroma da sem celo korak pred 

njimi in jim pripravim prostor, ki jih bo podpiral v govorno-

jezikovnem razvoju. Opazovala sem otroke, se odzivala na njihove 

interese in preizkušala igre s črkami, pisano besedo. Prispevek se 

osredotoča na zasledovanje dveh globalnih ciljev znotraj področja 

jezika, in sicer jezik kot objekt igre ter spoznavanje simbolov pisnega 

jezika. 

 

Porajajoča se pismenost 

Grginič (2005, str. 7) pravi, da so časi, ko smo se v vrtcih bali črk, 

mimo. Zelo me veseli, da je temu tako, kajti igra s črkami na številne 

načine je ena izmed vsakodnevno izbranih dejavnosti s strani otrok v 

vrtcu.  Kurikulum za vrtce (2014, str. 31) opredeli predšolsko obdobje 

kot najpomembnejše obdobje za razvoj govora.  

 

Že pred vstopom v šolo se začne tudi razumevanje pisnega jezika, ki 

je odvisno od zunanjih spodbud in spoznavnega razvoja otroka 

(Marjanovič Umek idr., 2001, str. 79).  

 

Saksida (2016, str. 23) tako že v predšolskem obdobju priporoča 

sistematično razvijanje porajajoče se pismenosti na podlagi 

tipološke, vsebinske in zahtevnostne raznovrstnosti bralnega gradiva 

in v povezavi s predopismenjevanjem, ki obsega pojmovanje tiska, 

orientacijo, grafomotoriko, slušno in vidno zaznavanje. Kurikulum za 

vrtce vsebuje program jezikovnega področja, ki je pripravljen na 

podlagi značilnosti razvoja govora v predšolskem obdobju 

(Marjanovič Umek idr., 2001, str. 79). Smiselnost govorno jezikovnih 

spodbud v predšolskem obdobju potrjujejo tudi raziskave, ki 

ugotavljajo pozitivni učinek kakovostnega vrtca (praviloma v 

povezavi s spodbudnim družinskim okoljem) na govorno 

kompetentnost otrok in celo še več, na zgodnjo in poznejšo 

pismenost otrok/mladostnikov (Marjanovič Umek, 2012, str. 31).  

 

Grginič (2005, str. 11) poudarja, da večji del otrokovega predšolskega 

razvoja branja in pisanja poteka spontano in neopazno v 

vsakodnevnih situacijah, dokler v določenem trenutku otrok ne 

prepozna prvih znanih črk ali besed. Ko otrok v vsakodnevnih 

dogodkih prepozna prve črke, napise in znake pride do porajajoče se 

pismenosti (Grginič, 2005, str. 78). 
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Izraz porajajoča se pismenost, ki je zamenjal zastarel izraz 

pripravljenost za branje in pisanje, poudarja postopnost in 

dolgotrajnost procesa opismenjevanja, med najzgodnejšo 

pismenostjo, ko otrok čečka in se pretvarja, da bere, do poznejšega 

učenja branja in pisanja v šoli in zajema večji del predšolskega 

obdobja (Pečjak, 2003, str. 119). Ključni korak vzgojitelja na področju 

porajajoče se pismenosti je ustvarjanje priložnosti, v katerih otroci 

oblikujejo resnično željo po branju in pisanju, ki jih kasneje vodi k 

učenju branja in pisanja (Grginič, 2005, str. 14). Kot pomemben 

prispevek k razvoju pismenosti Saksida (2016, str. 24) med drugim 

izpostavlja deljenje primerov dobre prakse. V nadaljevanju prispevka 

opisujem nekaj svojih izkušenj in primerov delovanja s področja 

porajajoče se pismenosti. 

 

Primer dobre prakse 

Začelo se je s kahlicami 

V prvi starostni skupini pred leti sem imela za vsakega otroka 

pripravljeno svojo kahlico. Te so bile treh različnih barv, sicer pa iste 

oblike. Na njih sem napisala imena otrok. Vsakič, ko sem bila ob 

otroku, ki je želel na kahlico, sem s prstom pokazala na njegovo ime 

na njej in rekla: »Tukaj piše …« In prebrala ime. Otroci so me pri tem 

posnemali. Presenetilo me je, ko so sčasoma pravilno izbirali svoje 

kahlice. Večina otrok je ob koncu šolskega leta prepoznala svoje ime, 

nekaj pa jih je prepoznalo tudi imena ostalih. Zato sem jim ponudila 

kartončke, na katerih so bila natisnjena njihova imena. Večina otrok 

je prepoznala svoje ime, ena deklica pa je poleg svojega prepoznala 

še nekaj drugih imen. To se mi je zdelo neverjetno in takrat se je 

začela moja pot poglobljenega odkrivanja porajajoče se pismenosti v 

predšolskem obdobju.  

 

Kaj tukaj piše? 

Otrokom je potrebno pripraviti spodbudno okolje. Okolje, obogateno 

z napisi, otroke usmerja k samoiniciativnosti in odkrivanju pismenosti 

ter eksperimentiranju s pisanjem in branjem (Grginič, 2005, str. 12). 

Zato poskrbim, da je v igralnici čim več možnosti, da se otroci 

seznanjajo s pisano besedo. Otroke napisi zanimajo in večkrat 

vprašajo: »Kaj tukaj piše?« Kadar odgovorim na tovrstno vprašanje, 

vedno s prstom sledim besedi, ki jo berem. Igralnico opremim z 

ustreznimi napisi na vsakdanjih stvareh. Napisi so na opremi, 

pohištvu, npr. omara, okno, miza, ogledalo itd. Na zabojih, kamor 

pospravijo določen tip igrač, je poleg napisa še fotografija igrač. 

Otroci sprva napis zgolj prepoznajo, ni nujno da ga preberejo. 

 

Kranjc in Saksida (v Marjanovič Umek, 2001, str. 83) priporočata ime 

otroka na vseh stvareh, ki mu pripadajo in ki jih izdela. Še več, poleg 

naj bo še simbol, ki ga otrok lahko prepozna. Na tak način mu 

omogočimo spoznavanje vloge simbolov in pisnega jezika. V našem 

oddelku ima vsak otrok svoj simbol, ki označuje otrokove stvari: 

garderobno omaro, ležalnik, z njimi označujem otrokove razstavljene 

likovne izdelke ipd. V prvi starostni skupini vsakemu otroku na 
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zunanjo stran naslonjala na stolu nalepim njegovo ime in simbol, v 

drugem starostnem obdobju pa na zunanjo stran naslonjala nalepim 

le ime otroka, na notranjo stran, pa njihov simbol. Na tak način otroci 

najprej opazijo napis, če niso prepričani, ali so pri pravem stolu, pa 

imajo možnost na notranji strani naslonjala pogledati simbol in tako 

ugotovijo, ali so bili pri iskanju stola uspešni. Kasneje simbol 

postopoma odmaknem. Če opazim, da otrok ne prepozna svojega 

imena, ga vprašam, ali želi imeti poleg tudi simbol. 

 

V višino otrokovih oči nalepim črke abecede s hrapavo površino, ki je 

namenjena tipanju. Imenujem jih peščene črke, ker sem navdih za to 

dobila v montessori pedagogiki. Pred otrokom, ki ga črke zanimajo, 

podrsam po posamezni črki (kot se jo zapiše, da otrok dobi predstavo 

o zapisu) in jo poimenujem. Otroci največkrat samodejno sledijo. Če 

opazim, da otrok praska po črki (kar se rado dogaja, sploh pri mlajših 

otrocih), pristopim k njemu in mu povem ter pokažem, da črke nežno 

tipamo s prstnimi blazinicami. Hrapava površina črk se mi zdi zelo 

pomembna, ker otroci tako črko tudi čutijo, ne samo vidijo. 

 

V oddelku imajo otroci v knjižnem kotičku ves čas na voljo knjige z 

raznoliko tematiko, slikanice, revije, zloženke, ipd. v knjižnem 

kotičku. Strinjam se s Kranjčevo in Saksido (v Marjanovič Umek idr., 

2014, str. 80), ki pravita, da se na tak način prilagodimo 

individualnemu ritmu otroka, kajti vsi niso istočasno razpoloženi za 

isto dejavnost. 

Igra s črkami 

Otroci imajo na policah na voljo raznolike materiale, ki jih vodijo v 

svet črk in si jih prostovoljno izbirajo. Izbirajo med leseno vstavljanko 

– abecedo, magnetnimi črkami, plastelinom z modelčki črk, 

štempiljkami – črkami,  pobarvankami – črkami, lesenimi črkami, 

črkami z luknjicami za šivanje … Ti materiali so otrokom na voljo glede 

na zanimanje. Če opazim, da česa ne izbirajo, to umaknem in 

nadomestim s čim novim. 

 

Otrokom pripravljam raznolike dejavnosti: 

 Mečkanje papirnatih koščkov v kroglice in lepljenje le-teh po 

črtah na karton napisanih črk. 

 Risanje s prstom po pesku, mivki, zdrobu. Dejavnost za otroke, ki 

jih črke zanimajo, nadgradim tako, da jim ponudim kartončke s 

črkami, ki jih prerisujejo v pesek. 

 Plastenka, napolnjena s sipkim materialom, v katerega dodam 

različne drobne predmete, v abecedni plastenki so manjše kocke 

s črkami. Otroci jih opazujejo, iščejo, primerjajo, prepoznavajo, 

poimenujejo … 

 Ko začnejo otroke črke zelo zanimati, večkrat, ko kakšen predmet 

poimenujem, npr. letalo, stopim k peščeni črki in rečem: »L kot 

llllletalo.« Otroke čim bolj spodbujam, da sami iščejo prvi glas. 

Sprva pa je otrokom najbolj všeč, ko poimenujem prvi glas 

njihovega imena. 
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 Plastelin/glino/slano testo gnetemo v kačice. Nadgradnja za 

otroke, ki jih zanimajo črke, je oblikovanje črk. Moj način je, da 

najprej otrokom predstavim, kako naredim kačico in jo 

spremenim v polžka. To delam že v prvi starostni skupini. 

Vzamem kos plastelina in ga valjam po mizi, zraven pa govorim: 

»Čaram, čaram, kačo pričaram.« Otroku pokažem kačico. Končni 

del kačice začnem zvijati proti drugemu delu in govorim: 

»Abrakadabra sim salabim, kačo v polžka spremenim.« Na tak 

način kačo lahko spremenim še v kaj drugega (npr. črke). 

 S kazanjem na peščene črke na steni pojem pesem o abecedi in 

prav zabavno je opazovati otroke, ki kasneje ponavljajo za menoj.  

Otroci se pesem namreč hitro naučijo. Na opisani način otroci 

dobijo še vizualno predstavo o besedilu pesmi. 

 Otrokom pripravim abecedni predalnik: predalnik, z dovolj 

številnimi predalčki, ki so namenjeni drobnarijam. Označim jih s 

črkami od a do ž. Vsak predalček napolnim z nekaj predmeti, 

katerih prvi glas ustreza črki nalepljeni na predal. Notri vstavim 

tudi fotografijo vsakega otroka iz oddelka, seveda v ustrezen 

predalček. Ne glede na to, ali otroci že slišijo prvi glas ali ne, jih 

drobni predmeti zanimajo in radi raziskujejo po teh predalčkih. 

Otroci, ki jih dejavnost zanima, pritegnejo še ostale otroke. Ko mi 

iz predala podajo kakšen predmet, otroke spodbujam, da ga 

poimenujejo, sicer ga poimenujem sama, povem, s katerim 

glasom se začne in nato pospravim predmet v ustrezen 

predalček. Ali pa iščemo, kaj se skriva npr. v prvem predalčku, kjer 

vidimo a. »A kot… Aaaaalenka,« in vzamem iz predalčka 

fotografijo deklice Alenke. »A kot... aaaaaaavto.«  In vzamem 

avtomobilček. In tako naprej. Otroke še bolj motivira, kadar 

vpeljem malo dramatičnosti. To počnem dokler so otroci 

osredotočeni.  

 Otrokom, ki prepoznavajo napisana imena otrok, pripravimo igro 

Spomin, ime otroka in otrokovo fotografijo ali pa namesto 

fotografije črko, ki predstavlja prvi glas imena. Če napisov imen 

še ne prepoznajo, se igro z njimi igramo mi in vsakič preberemo, 

kar piše na kartončku. 

 V večji ali manjši skupini, tudi ena na ena, se večkrat igramo z 

vstavljanko – abecedo. Otrok iz vstavljanke izbere eno črko, jaz 

pa preberem pesem o izbrani črki ali zastavim uganko, katere 

rešitev se začne na ustrezen glas. Lahko zapojemo pesmico, ki 

ustreza določeni črki. Lahko s telesom oblikujemo črko. Možnosti 

je neskončno. 

 

Otroci se v začetku, ko jih začnejo črke zanimati, z njimi še posebej 

radi spoznavajo v povezavi s svojimi imeni. Zato v igre s črkami čim 

bolj vpletam njihova imena. Cilj ni, da bi otroci že v vrtcu poimenovali 

črke (čeprav ob primerni spodbudi jih, če jih zanimajo) in pisali ali 

brali (čeprav najbolj motivirani otroci tudi že), temveč da razvijajo 

predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, da so jim 

črke/pisana beseda v veselje, kajti tako bodo kasneje hitreje vzljubili 

branje in pisanje. 
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ZAKLJUČEK  

Pri delu z otroki poskrbim za spodbudno okolje, ki jih podpira pri 

govorno-jezikovnem razvoju. Ko opazim, da otroke začnejo zanimati 

črke in pisana beseda, jim pripravim različne dejavnosti, igre in 

opazujem, kaj jih najbolj pritegne. Nato to igro nadgrajujem. Opazim, 

da zelo zainteresirani otroci hitro pritegnejo druge otroke, tudi tiste, 

ki morda še niso pokazali zanimanja za tovrstne dejavnosti. Številne 

raziskave, ki se ukvarjajo s šolskim uspehom, pa dokazujejo povezavo 

učnega uspeha z načrtnim in sistematičnim zgodnjim 

opismenjevanjem preko igre v predšolskem obdobju.  

 

Preko dejavnosti, ki sem jih opisala v prispevku, sem zasledovala 

predvsem dva globalna cilja znotraj področja jezika, in sicer jezik kot 

objekt igre ter spoznavanje simbolov pisnega jezika. Opazen je 

napredek, ko otroci primerjajo npr. dve imeni, ki se začneta z isto 

črko in ju sčasoma ločijo/prepoznajo. Se začnejo podpisovati. 

Prepoznavati/prebirati imena ostalih otrok. Raziskovati pisano 

besedo. Spraševati. In bolj kot napredujejo, več želijo in potrebujejo. 

In to je to, k čemur stremim pri razvijanju predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti in spretnosti. Zaznati interes, pripraviti okolje in preko 

igre vpeljati otroke v čarobni svet pismenosti.  
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Povzetek: Razvoj pismenosti se ne začne z učenjem branja in pisanja, 

temveč poteka že od rojstva naprej. Otroci se doma in v okolju, v 

katerem se gibajo, že zelo zgodaj srečujejo z različnimi bralnimi in 

pisalnimi vzorci. Otroci ne postajajo pismeni le z opazovanjem, 

temveč z lastno aktivnostjo v branju, pisanju, govorjenju in 

poslušanju. Že v predšolskem obdobju opazimo znake razvoja 

pismenosti. Razvoj spretnosti, znanja in stališč, ki so temeljna 

podlaga za branje in pisanje, imenujemo zgodnja ali porajajoča se 

pismenost. Gre za strukturirane in nestrukturirane dejavnosti v 

družini, okolju in vrtcu, ki v veliki meri pripomorejo k tem, da učenje 

branja in pisanja kasneje v šoli gladko steče. 

 

Ključne besede: otrok, predšolsko obdobje, razvoj, pismenost 

 

Abstract: Literacy development does not begin with learning to read 

and write, but takes place from birth. Children encounter a variety of 

reading and writing patterns at a very early age at home and in the 

environment in which they move. Children become literate not only 

through observation, but through their own activity in reading, 

writing, speaking, and listening. Already in the preschool period we 

notice signs of literacy development. The development of skills, 

knowledge and attitudes that are the basic basis for reading and 

writing is called early or emerging literacy. These are structured and 

unstructured activities in the family, environment and kindergarten, 

which greatly help to ensure that learning to read and write later in 

school runs smoothly. 

 

Key words: children, preschool, development, literacy 
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UVOD  

Zgodnjo pismenost razvijamo skozi igro in dejavnosti, ki so primerne 

za predšolskega otroka, saj prav v tem obdobju poskušamo 

optimalno izkoristiti razvoj otrok na način, primeren njihovi starosti. 

Za uresničevanje ciljev je pomembno igralnico vrtca urediti tako, da 

postane spodbudno okolje za razvoj zgodnjega opismenjevanja. 

Igralnico in hodnike smo obogatili s primernimi igračami, 

didaktičnimi igrami, napisi, knjigami, sestavljankami in drugimi 

didaktičnimi pripomočki. Otroci so preko bogato pripravljenega 

didaktičnega materiala pridobili veščine opismenjevanja, saj so bili 

skozi dejavnosti vseskozi aktivni, sodelovalni in se učili drug od 

drugega. Moja vloga je bila predvsem spodbujati govorni razvoj 

vsakega posameznika in dati otrokom dobro popotnico za življenje, 

da bi znali ubesediti in pripovedovati o svojih občutkih, mislih. V 

veselje mi je bilo opazovati napredek celotne skupine in vsakega 

posameznika na jezikovnem/govornem področju kot tudi v 

celostnem razvoju. 

 

Opredelitev pojma  

Pismenost ali opismenjevanje sta izraza, ki naju spominjata na šolo in 

učenje. Pismenost je kompleksen proces, ki ne obsega le branja in 

pisanja, temveč tudi govorjenje in poslušanje. Opismenjevanje je 

proces, ki se začne s formalnim učenjem pisanja in branja, ko otrok 

vstopi v šolo. Zgodnja ali porajajoča se pismenost označuje razvoj 

spretnosti, znanja in stališč, ki so podlaga za branje in pisanje. 

Porajajoča se pismenost se pojavlja neodvisno od formalnega učenja, 

v okolju s tiskano in pisano besedo, ki je spontan začetek pisanja in 

branja in izvira iz vsakdanjih dogodkov v zgodnjih otroških letih. Večji 

del otrokovega zgodnjega predšolskega razvoja pismenosti poteka 

spontano in neopazno ob dnevnih dogodkih, ko otrok prepozna prve 

znane besede ali črke – pravimo, da se pismenost počasi poraja. Ti 

dogodki so gledanje slikanic s starši in vzgojitelji, poslušanje pesmic, 

izštevank in rim, opazovanje reklam, oglasov, navidezno branje, 

poskusi pisanja, likovno branje pogostih napisov v okolici … Dr. Sonja 

Pečjak v knjigi ABC igralnica (1999) pravi, da sta branje in pisanje v 

svoji začetni fazi učenja v prvi vrsti zaznavna procesa, kar pomeni, da 

mora otrok pri branju najprej zaznati (videti) črko in jo pretvoriti v 

glas, pri pisanju pa mora ravno obratno – zaznati (slišati) glas in ga 

pretvoriti v črko. Za učinkovito branje in pisanje so zatorej najprej 

odgovorne sposobnosti vidnega in glasovnega zaznavanja. Vse te 

sposobnosti pa se predvsem razvijajo v predšolskem obdobju. 

 

Pomen branja v predšolskem obdobju  

Predšolsko obdobje je predbralno obdobje, v katerem otroci še niso 

sposobni samostojnega branja, zato je vloga odraslih nujno 

potrebna. V tem obdobju otroci pridobivajo pozitivne izkušnje s 

knjigo. S tem ko odrasel otroku bere knjige in se z njim o prebranem 

pogovarja, otrok postopno razvija bralno sposobnost. Otroka 

vpeljemo v bralne dejavnosti najprej s slikanico. Slikanica je zvrst 

mladinske književnosti, v kateri se navadno prepletata in  
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dopolnjujeta besedilo in ilustracije. Namenjena je predbralnemu in 

začetnemu bralnemu obdobju. Otrok se tako pretvarja, da bere, vse 

dokler zares ne bere »pravih knjig«. Odrasli imamo tu pomembno 

vlogo, in sicer, da posredujemo slikanice otrokom, da z njo 

vzpostavijo dejaven dialog. Otrok pri branju: – Spoznava knjige, tisk, 

ilustracije … – Razvije zavest oz. vedenje o tem, kaj je naslovna stran 

knjige, kaj so strani v knjigi, kako se listi obračajo. – Postopno 

spoznava, da slike olajšujejo razumevanje ter da se tekst nadaljuje v 

celotni knjigi. – »Prebere« ilustracije, ki jih nato poveže v zgodbo. V 

tem obdobju otroci še nimajo predstave o tem, kako tiskana beseda 

zgleda. Z navedenimi dejavnostmi se pri otroku razvija koncept 

knjige, branja in pravil o branju. 

 

Zakaj so slikanice tako pomembne?  

Slikanica predstavlja otrokov prvi stik s knjigo. V sebi združuje 

slikovne znake, ki predstavljajo kraj/čas dogajanja, osebe in njihova 

razpoloženja z likovnimi elementi, kot so linija, barva, svetloba, 

sence, oblike, struktura in kompozicija. V slikanici pa je skrita tudi 

funkcija besed, ki se uresničuje v pripovedovanju zgodbe (branje 

ilustracij), na linearen način, kar pomeni od leve proti desni – tako 

kot beremo stavke v knjigi. 

 

 

 

 

Motivacija 

2–3-letne otroke v skupini sem motivirala z igračo, maskoto knjižnice 

v našem kraju. Nekaj otrok je takoj prepoznalo igračo in so povedali, 

da je to Palček Bralček. Palček Bralček je s seboj prinesel culico, v 

kateri se je skrivala lesena gosenica. 

 

 
Slika 1: Palček Bralček in lesena gosenica 

Vir: Lasten 

 

Otroke sem povabila k tipanju in prepoznavanje predmeta v vrečki. 

Večina otrok je menilo, da se v vrečki skriva kamen, saj so s prsti 

začutili trd predmet. Otrokom sem pustila dovolj časa za tehten 

razmislek in ugibanja, kaj vse bi se v vrečki lahko skrivalo. Ker pravega 

odgovora nisem dobila, sem gosenico počasi izvlekla iz vrečke in se z 

njo približala vsakemu otroku. Palček Bralček je otroke povabil k 

poslušanju pravljice z naslovom Zelo lačna gosenica. Otroci so z 

navdušenjem poslušali zgodbo in sodelovali pri postavljanju in štetju 
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sadja. Ko so otroci pripravili sadje lačni gosenici, smo vsakokrat 

uprizarjali glasove cmokljanja. Ko je gosenico bolel trebuh, smo se 

tudi mi ulegli na hrbet, se zvijali od bolečin in uprizarjali gibanje 

gosenice. Seveda smo tudi zaspali, tako kot gosenica v bubi in se 

prelevili v prečudovitega metulja, ki je poplesaval v igralnici.  

 

Slikanica: Zelo lačna gosenica (Eric Carle) 

Slikanico sem izbrala kot sredstvo, preko katerega bom otrokom 

približala predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

Vsebina slikanice je preprosta, razumljiva in primerna starosti 2–3-

letnikov, ilustracije pa so tako prepričljive, da otroci hitro sodelujejo, 

kot da bi jo poznali. Otroci so spoznali nove besede, širili besedni 

zaklad, poimenovali sadje in drugo hrano, se urili v dobri izreki glasov,  

v prepoznavanju in kasneje štetju števil do 5. Otroci so se igrali z 

glasovi, sodelovali v bibarijah in krepili spoznavno sposobnost. 

 

Spodbudno okolje – kotički  

Igralnico in hodnik sem načrtno uredila v okolje, ki nudi spontane 

izzive za seznanjanje s pismenostjo. V ospredje sem postavila knjižni 

kotiček, ki je opremljen z različnimi slikanicami in kartonkami. Otroci 

imajo v tem kotičku na voljo nekaj različnih možnosti za sedenje in 

listanje, prebiranje knjig. V tem kotičku ima svoj dom tudi palček. 

Otrokom pripoveduje zgodbe, zelo rad pa jih tudi posluša.  Opažam, 

da se otroci zjutraj zelo radi zadržujejo v knjižnem kotičku in prebirajo 

ponujeno gradivo. 

 
Slika 2: Didaktični material na temo opismenjevanja 

Vir: Lasten 

 

Igralnico sem opremila tudi z didaktičnim materialom, ki se navezuje 

na temo opismenjevanja. Otroci imajo na voljo igro spomin, ki je 

izdelana na tematiko gosenice. Ponujene so tudi sestavljanke hrane 

iz dveh, treh in štirih delov. Otroci sami v obroču sestavijo sadje in 

druge fotografije in jo na koncu poimenujejo.  

 

Na hodniku imajo otroci možnost, da sestavljajo gosenico velikanko 

iz stiropornih krogel. Otroci prikotalijo velike krogle in postavijo 

gosenico v pravilno zaporedje – glava spredaj in nato deli telesa, ki si 

sledijo po velikosti, od največje do najmanjše krogle. 
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Slika 3: Gosenica Velikanka iz stiropornih krogel 

Vir: Lasten 

 

Kot didaktični material si otroci večkrat izberejo tudi nizanje lesenih 

kroglic na vrvico in tako sestavljajo gosenice pisanih barv. Lesene 

gosenice nato lezejo po materialu, kot sta zdrob in polenta in na snovi 

puščajo sledi. Otroci lahko po polenti in zdrobu rišejo sledi, črte in 

druge oblike tudi s svojimi prstki. Otrokom so na voljo tudi kapalke, s 

katerimi spretno prenašajo kapljice obarvane vode v epruvete in 

opazujejo kapljanje. To dejavnost imajo posebno radi, saj je voda 

vedno zaželena. Radi se poslužujejo tudi striženja s škarjicami in urijo 

svoje motorične sposobnosti, ki pa so še kako potrebne pri 

nadaljnjem razvoju pisanja. Prav tako pomemben člen fine motorike 

je rokovanje s ščipalkami. Tudi te so otrokom vedno na voljo. S 

ščipalkami otroci na vrv pripenjajo gosenice, jabolka, jagode, slike, 

torte in skratka vse kar v slikanici Zelo lačna gosenica najdemo. 

Rokovanje s ščipalkami je v tej starosti še okorno, otroci poskušajo z 

obema rokama, vendar pa z vajo hitro dosežemo želeni cilj.  

 

 
Slika 4: Striženje s škarjicami 

Vir: Lasten 

 

Dejavnosti za razvoj opismenjevanja 

Pripovedovanje pravljice z aplikati in vrvico 

Otrokom sem povedala zgodbo s pomočjo narisanih predmetov in 

živali. Vse aplikacije sem nanizala na vrvico in jo pritrdila na steno. Ob 

pripovedovanju vsebine sem določeno sadje potisnila po vrvici, od 

leve proti desni. Otroci tako lažje spremljajo dogajanje in utrjujejo 

zaporedje dogodkov.  

Hranjenje gosenice po navodilih igralne kocke 

Iz športnega pripomočka – tunel za plazenje, sem izdelala gosenico z 

velikimi usti, v katero otroci vstavljajo hrano. Iz škatle sem izdelala 
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igralno kocko, ki daje navodila, kaj bi gosenica rada jedla. Torej, če 

otrok vrže kocko na sliko jagode, potem gosenico nahrani z jagodami. 

Tri strani kocke so opremljene tudi s pikami. Če pade kocka na pike, 

jih otrok prešteje in gosenici da toliko hrane, kot je pik. 

Pripovedovanje s pomočjo kamišibaja 

Otrokom sem pravljico prebrala tudi s pomočjo kamišibaja. Otroci so 

lahko pozorno spremljali dogajanje v pravljici in sledili pravemu 

zaporedju. Ker so otroci pravljico že usvojili, so sami pripovedovali 

kaj sledi v nadaljevanju.  

Odtisovanje z balonom 

V dejavnosti sem vključila tudi področje likovne umetnosti in 

ponudila otrokom odtisovanje balona na list. Otrok je balon pomočil 

v akrilno barvo in nato ustvaril zaporedje krogov. Glava gosenice je 

bila rdeče barve, sledili so zeleni krogi. Ko se je barva posušila, so 

otroci dorisali oči, tipalke in veliko nog.  

 

 
Slika 5: Odtisovanje z balonom, Vir: Lasten 

 

Bibarija 

Spoznali smo novo bibarijo in jo tudi gibalno uprizorili. 

Gibali smo se kot mačka, pes in se pozdravljali z glasovi mjav, mjav, 

hov, hov. Igrali smo se, da smo dedki in se spraševali: »Kam pa kam?« 

in seveda glasno pozdravljali: »Dober dan.« Bibarija je malo šaljiva, 

zato so otroci uživali in se smejali ob srečanju s prijatelji. 

Ples Gosenica in ustvarjanje ritma 

Otroci zelo radi poslušajo glasbo in se gibajo v ritmu. Ponudila sem 

jim pesem (R. Kranjčan) Gosenica, ob kateri smo se gibali in jo gibalno 

uprizorili. Ob glasbi smo se preizkusili tudi v bobnanju po ritmu. 

Otrokom sem pripravila prazna vedra in gozdne palice, s katerimi so 

udarjali po vedrih in ustvarjali včasih glasen in včasih tudi tih zvok. 

Gosenica iz snega 

Ko smo hodili na sprehod, so otroci opazili velike kepe snega in jih 

želeli kotaliti. Ko smo kepe kotalili po zasneženem travniku, se je 

deklici utrnila zamisel, da bi lahko sestavili gosenico iz kep. Z veseljem 

smo se lotili dela. Otroci so kepe samostojno kotalili in jih postavili v 

pravo zaporedje. Moja pomoč je bila potrebna le pri kotaljenju težjih 

kep, saj otroci niso imeli dovolj moči za potiskanje. Za tipalke in oči 

so otroci sami poiskali palice v bližini in jih umestili v kepo, ki je služila 

kot glava gosenice. 

 

ZAKLJUČEK 

Sposobnosti in spretnosti predopismenjevanja, ki jih otrok razvije v 

predšolskem obdobju, mu omogočajo hitrejšo in lažjo pot pri 
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usvajanju branja in pisanja, kar prinaša zadovoljstvo in konec koncev 

tudi uspeh. Otroci so preko dejavnosti obogatili besedni zaklad, 

napredovali v medsebojni komunikaciji in pripovedovanju vsebine 

pravljice. Spoznali so števila do 5 in utrdili poimenovanje sadja. 

Veliko znanja so pridobili tudi na področju orientacije, tako v 

prostoru kot tudi na listu. Menim, da so otroci usvojili veliko novih 

spretnosti, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnjem celostnem razvoju in 

predvsem na razvoju opismenjevanja. 
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Povzetek: Otroci v predšolskem obdobju so zelo dovzetni za učenje, 

zato je pomembno, da se v vrtcu posvetimo tudi razvijanju 

predbralnih in predpisalnih zmožnosti. Učenje branja in pisanja je 

namreč proces, ki se ne začne z vstopom otroka v šolo, temveč traja 

že vse predšolsko obdobje. Vzgojitelji predšolskih otrok se moramo 

zavedati pomembnosti zgodnjega opismenjevanja, ki se začne že pri 

malčkih. Vsa pridobljena znanja na področju opismenjevanja pred 

vstopom v šolo imenujemo porajajoča se pismenost. Otroci se 

opismenjevanja spontano in samoiniciativno učijo preko različnih 

simbolnih iger, poslušanja pravljic, gledanja in »branja« slikanic in 

revij, reševanjem grafomotoričnih nalog, gibalnih iger itd. Naloga 

nas, vzgojiteljev, pa je, da otrokom ponudimo spodbudno in bogato 

učno okolje. Tu pa ne smemo pozabiti otrok, ki jim slovenski jezik ni 

materni jezik, saj ti otroci potrebujejo veliko več naše pozornosti, 

spodbude in tudi pomoči pri vključevanju v igro.  

 

Ključne besede: porajajoča se pismenost, bogato učno okolje, 

gibalne igre 

 

 

Abstract: Preschool children are very receptive to learning, so it is 

important that we in kindergarten also focus on developing pre-

reading and prescribing skills. Learning to read and write is a process 

that does not begin with the child entry into school, but lasts through 

the preschool period. Preschool educators need to be aware with 

toddlers. All the knowledge acquired in the field of the literacy before 

entering school is called emerging literacy. Children spontaneously 

learn to read and write through various symbolic games, listening to 

fairy tales, watching and "reading" picture books and magazines, 

solving graphomotor tasks, etc. The task of us, educators, is to offer 

children a stimulating and rich learning environment. 

 

Key words: rich  learning environment, movement games 
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UVOD 

Porajajoča se pismenost je dolgotrajen proces, ki traja vse predšolsko 

obdobje. V tem obdobju otroci pridobijo pismeno znanje in 

spretnosti, ki predstavljajo temelj kasnejšega opismenjevalnega 

obdobja, ki se prične z vstopom otroka v šolo. V predšolskem 

obdobju je zelo pomembno, da so otroci izpostavljeni različnim 

tiskanim gradivom, slikanicam, grafomotoričnim nalogam in 

dejavnostim, ki krepijo finomotoriko. In ravno te spretnosti in 

sposobnosti, ki jih otrok pridobi v vrtcu, mu bodo izjemno olajšale, 

skrajšale in hkrati pospešile potek opismenjevanja v šolskem 

obdobju. Otroci se sprva ne zanimajo za črke in besede, temveč za 

črte, vzorce, oblike, znake itd. Zato je potrebno otrokom v tem 

obdobju ponuditi čim več praktičnih izkušenj, kjer npr. iščejo na 

slikah podobnosti in razlike, kjer prerisujejo vzorce ter dejavnosti, 

kjer izvajamo različne gibalne vaje, s katerimi razvijamo sprva 

prostorsko orientacijo, orientacijo telesa, kasneje pa tudi orientacijo 

na listu (zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj, levo, desno).  

 

Porajajoča se pismenost 

Marjanovič Umek (2010, str. 29) pravi, da je »pismenost vedno 

pogosteje razumljena kot »nadaljevanje« porajajoče se pismenosti«.  

Temelje pismenosti postavlja v malčkov oziroma otrokov socialni in 

govorni razvoj. Kasneje pa prične otrok razvijati še predbralne in 

predpisalne zmožnosti, ki se nadgrajujejo do pismenosti. Za 

razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti so pomembne 

dejavnosti, s katerimi otroci krepijo grafično in fonološko zavedanje 

ter dejavnosti za razvijanje grafomotorike (prstne in ročne 

spretnosti, zmožnost vidne-gibalne skladnosti) in sposobnost 

zaznavanja  prostora in orientacije v njem (Grginič, 2008, str. 14). 

Otrok najprej zaznava in razločuje predmete ter osebe okrog sebe. 

Razvoj poteka od razločevanja vsakodnevnih predmetov, 

razločevanja bolj abstraktnih oblik (npr. geometrijski liki), do 

razločevanja simbolov (črke, številke). Da otrok usvoji simbole, pa 

mora imeti priložnosti, jih videti in zapisati. Proti koncu predšolskega 

obdobja otrok postane pozoren tudi na zaporedje črk v besedi. Pri 

vidnem zaznavanju je izjemnega pomena orientacija v prostoru. 

(Grginič, 2005). Vendar tudi orientacijo razvijamo postopno. Otroci 

se orientacije najprej naučijo na svojem telesu, nato v prostoru in 

šele nazadnje na listu (Zrimšek 2003, str. 23). Knaflič (2009, str. 12) 

trdi, da imajo v predšolskem obdobju glasovno zavedanje, poslušanje 

pripovedi in pripovedovanje ter branje knjig največji pomen pri 

opismenjevanju.  

 

Povzamem lahko, da se pismenost poraja skozi celotno predšolsko 

obdobje, od trenutka, ko otrok prvič vzame v roke svinčnik in začne 

čečkati ali ko prime v roke slikanico in se pretvarja da bere, do 

trenutka, ko se otrok v šoli dejansko začne učiti branja in pisanja s 

končnim ciljem, razviti funkcionalno pismenost (Grginič in Zupančič, 

2004).  
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Učno bogata igralnica 

Naša igralnica je bila zaradi izjemnega zanimanja otrok za črke zelo 

bogata z različnim materialom, ki je otroke spodbujal k spoznavanju 

črk. Na vsakem koraku so bile slike s črkami, v kotičkih so bile 

otrokom na voljo različne didaktične igre s črkami (spomin iz črk, 

Montessori črke, magnetne črke, risanje črk na svetlobni mizi, 

slikovna abeceda, ščipalke s črkami …) ter knjižni kotiček s slikanicami 

in revijami. 

 

 
Slika 1: Spoznavanje črk 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Pisanje lastnega imena 

Vir: Lasten 

Ravne in krive črte 

Spoznavanje črk pa smo pravzaprav začeli z risanjem in ustvarjanjem 

različnih črt, ravnih in krivih. Tako smo risali različne črte, vzorce, 

geometrijske like ter se urili v grafomotoriki. Otroci so večinoma 

ustvarjali v svoje zvezke ter se s tem krepili tudi v orientaciji na listu.  
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Slika 3: Risanje ravnih in krivih črt v zvezek 

Vir: Lasten 

 

Ker se naš vrtec nahaja v neposredni bližini narave, smo veliko 

dejavnosti izvajali tudi v našem gozdnem kotičku. V gozdu smo iz 

naravnega materiala ustvarjali ravne in krive črte, prav tako pa smo 

tudi ustvarjali različne vzorce. Marsikdo se je iz drevesnih vejic tudi 

»podpisal«.  Različne črte smo skušali upodobiti s svojimi telesi ter jih 

skušali »prebrati«. Ko smo usvojili ravne in krive črte, smo ugotovili, 

da so črke pravzaprav sestavljene prav iz njih. In tako smo začeli 

spoznavati črke. 

 

Skupaj smo ustvarili slikovno abecedo in jo prilepili na vidno mesto. 

Abeceda je bila prve dni izjemno zanimiva in otroci so si jo zelo hitro 

zapomnili. Naučili smo se tudi pesmico o abecedi, ABC vlakec.  

 

Otroci so samoiniciativno črke prerisovali, skušali so zapisati abecedo 

in kmalu so nastali tudi prvi zapisi. Otroci so sami predlagali, da lahko 

naredimo spomin iz črk. Tako so otroci napisali črke, jih izrezali, jaz 

pa sem jih plastificirala. In ravno pri spominu so otroci dodobra 

spoznali vse črke, saj smo postavili pravilo, da se mora vsaka 

obrnjena črka tudi poimenovati. Seveda so si otroci med seboj tudi 

pomagali. In ravno preko medsebojnega sodelovanja so se tudi 

največ naučili.  

 

 
Slika 4: Ustvarjanje spomina iz črk 

Vir: Lasten 

 

Tu pa se je pokazala izjemno velika razlika med otroki. Nekateri otroci 

so poznali že vse črke in jih tudi pravilno poimenovali, nekateri ne. 

Predvsem tujejezična otroka sta tu kar precej zaostajala za ostalimi. 

V skupini sta bila namreč otrok romskega porekla in otrok iz Bosne. 

Kljub slabšemu predznanju sta bila visoko motivirana za vse 

dejavnosti, na kar so vplivali tudi ostali otroci v skupini.  
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Otrok romskega porekla je tudi sicer bil redkeje prisoten v vrtcu, kar 

je vsekakor pripomoglo k počasnejšemu napredku. Otrok iz Bosne pa 

je izjemno sodeloval prav pri vseh dejavnostih, trudil se je pri 

sporazumevanju tako z otroki kot pri vzgojiteljicah. Tudi sicer se je 

deček zelo trudil govoriti v slovenskem jeziku in naju s pomočnico 

večkrat vprašal, kako se določena stvar imenuje in izgovori v našem 

jeziku. Deček se je v domačem okolju s starši pogovarjal v njihovem 

maternem jeziku, zato je imel tudi malce slabši besedni zaklad v 

slovenščini. S pomočnico sva se tako naučili kar nekaj besed v 

njegovem maternem jeziku, saj sva le tako lahko določeno besedo 

tudi prevedli v slovenščino. Deček je do konca šolskega leta skoraj 

tekoče govoril slovensko, besede pa je razumel popolno. Naučil se je 

tudi večina črk ter tudi že zapisal marsikatero besedo. Otrok 

romskega porekla se tudi leto dni kasneje (ima odloženo šolanje) še 

ne podpiše, ampak napiše le prvo črko svojega imena. Vrtca še vedno 

ne obiskuje redno, kar potrjuje trditev, da ima okolje izjemno velik 

vpliv na razvojni napredek otroka. V igralnici ali telovadnici smo se 

igrali tudi različne gibalne igre, kjer smo spoznali oziroma utrjevali  

posamezne črke, predvsem pa smo usvajali  orientacijo na sebi in v 

prostoru.  

 

Gibalne igre 

S pomočjo lastnih teles in različnih športnih pripomočkov so otroci 

spoznavali določene črke. Otroci so se povsem samostojno razdelili v 

enako številčne skupine, si ogledali določeno črko in jo nato skušali s 

kolebnico »zapisati«. Naslednji korak je bil, da so to črko zapisali s 

pomočjo lastnih teles. Vedno je nekdo prevzel vlogo vodje. Pri tej 

nalogi so do izraza prišle tudi otrokove vodstvene sposobnosti in 

hkrati tudi sposobnosti medsebojnega poslušanja in dogovarjanja.  

 

 
Slika 5: Ustvarjanje črk s pomočjo kolebnice 

Vir: Lasten 

 

Tujejezična otroka nikoli nista prevzela funkcije vodje, sta se pa 

uspešno pustila voditi. Najpomembneje pa je, da sta kljub slabše 

razvitim veščinam komuniciranja se uspela dogovoriti z ostalimi člani 

skupine. Kajti prav vsak član skupine je moral sodelovati, če so želeli 

s telesi ustvariti določeno črko. Za boljšo predstavo smo vsako 

nastalo črko iz teles tudi fotografirali in jo kasneje skupaj komentirali. 

Prav preko skupne refleksije so se otroci zelo veliko naučili, saj so se 
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učili iz »napak«. Veliko pozornost smo namenili tudi pravilni 

izgovorjavi posamezne črke. Tako smo razgibavali ustnice, telovadili 

z jezikom, posnemali različne zvoke, kjer smo se »šobili in napihovali« 

itd. V času vseh teh dejavnosti sta najbolj napredovala prav 

tujejezična otroka, saj v domačem okolju nista imela prave 

spodbude, da se naučita pravilne izgovorjave določene črke.  

 

V telovadnici smo se igrali tudi tekalno igro, kjer so morali preko 

različnih ovir prinesti paličice. Iz vseh prinesenih paličic pa so napisali 

svoje ime. Otrokom, ki so imeli pri sestavljanju svojega imena težave, 

so pomagali drugi otroci. Prav pri tej nalogi je izredno presenetil 

otrok iz Bosne, saj je pravilno napisal črko DŽ.  

 

Igrali smo se tudi gibalno didaktično igro »Milni mehurčki«, kjer so 

otroci s telesi tvorili mehurček, ki se je pomikal po telovadnici. Vsak 

mehurček je sestavljalo 4–5 otrok. Naloga vsakega mehurčka je bila, 

da na dogovorjeno mesto prinese črko, ki se je nahajala na drugem 

koncu telovadnice. Pri tem pa so morali paziti, da se mehurčki med 

seboj ne zaletijo, saj bi počili. Zmagal je tisti mehurček, ki je na cilj 

prinesel več črk. Igro smo še otežili tako, da so morali za vsako črko 

povedati tudi besedo, ki se je začela s tistim glasom. Preko te igre 

smo tako utrjevali črke ter prve glasove besed.  

 

Na igrišču smo se večkrat igrali tudi »fit spomin«. Ko je otrok našel 

par, so morali ugotoviti gibanje ali predmet na odkrito črko ter 

posnemati njegovo gibanje. Npr. L kot letalo – po igrišču letimo; P kot 

plavanje – posnemamo gibanje plavalca itd.  

 

Sprehode pa smo izkoristili za iskanje raznih napisov in jih skušali 

prebrati. Našli in prebrali smo napis šola, cona, stop, vrtec, Bevke …  

 

ZAKLJUČEK  

Cilj našega tematskega sklopa je bil, da otrok razvija predbralne in 

predpisalne sposobnosti in spretnosti. Preko vseh opisanih in 

številnih drugih dejavnostih smo slednji cilj tudi dosegli. Ves čas pa 

smo upoštevali tudi načelo enakih možnosti ter individualne razlike v 

samem razvoju in učenju otrok. Kot vzgojiteljica predšolskih otrok 

opažam, da so vsi predšolski otroci izjemno vedoželjni in da 

sprejmejo marsikateri izziv, če jim je le ponujen na ustrezen način. 

Grafomotorične vaje na listih so lahko izjemno suhoparne in 

dolgočasne, če pa iste vaje delajo npr. na svetlobni mizi, so pa zelo 

zabavne. In tudi otroci so veliko bolj motivirani in vztrajni pri 

reševanju. Pravzaprav se otroci ves čas učijo preko igre. Le vzgojitelji 

jim moramo ponuditi primerno igro, kjer bodo razvijali določene 

spretnosti ter sposobnosti.  
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škatlami 
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Opismenjevanje je dolgotrajen proces, ki se začne veliko pred 

spoznavanjem črk in učenjem branja in pisanja. Razvija se vse 

življenje. Otrok v predšolskem obdobju razvije posamezne 

sposobnosti in spretnosti. Večji del otrokovega zgodnjega 

predšolskega razvoja pismenosti poteka spontano in neopazno ob 

dnevnih dogodkih, ko otrok prepozna prve znane besede ali črke – 

pravimo, da se pismenost počasi poraja. Otroci se učijo jezika ob 

vsakodnevnih pogovorih, ob poslušanju in pripovedovanju literarnih 

vsebin, ob branju odraslega, ob dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in 

pesmic, socialnih igrah, ugankah in šaljivkah. Že zelo dolgo je znano, 

da predšolske izkušnje in pridobljena znanja otroku olajšajo, 

pospešijo in skrajšajo potek opismenjevanja. 

Ključne besede: definicija pismenosti, vloga odraslih, dejavnosti 

Abstract: Literacy is a lengthy process that begins long before 

learning the letters and learning to read and write. It develops all my 

life. The child develops individual abilities and skills in the preschool 

period. Much of a child's early pre-school literacy development takes 

place spontaneously and unnoticed during daily events, when the 

child recognizes the first known words or letters - we say that literacy 

slowly arises. Children learn the language through everyday 

conversations, listening to and narrating literary content, reading an 

adult, dramatizing, inventing stories and songs, social games, riddles 

and jokes. It has long been known that pre-school experience and 

acquired knowledge facilitate, accelerate and shorten the literacy 

process for a child. 

Key words: definition of literacy, role of adults, activities 
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UVOD 

Otroci se od rojstva naprej srečujejo z različnimi bralnimi in pisalnimi 

vzorci. Najprej se učijo pismenosti z opazovanjem odraslih pri 

posameznih komunikacijskih dejavnostih, kasneje pa z lastnim 

poskušanjem v govorjenju, poslušanju, branju in pisanju. V 

predšolskem obdobju morajo zgraditi temelje, da se kasneje v šoli 

uspešno opismenjujejo. Vzgojitelji v vrtcu se zavedamo, da je razvoj 

pismenosti v predšolskem obdobju pomembna jezikovna dejavnost. 

Pogosto razmišljamo, kakšne dejavnosti lahko otrokom ponudimo, 

da bi pritegnili njihovo pozornost k raziskovanju ter 

eksperimentiranju s pisnim jezikom. 

 

Definicija pismenosti 

M. Grginič je v številnih raziskavah porajajoče se pismenosti  potrdila, 

da otroci pred vstopom v šolo že veliko vedo o pisnem jeziku, vendar 

se pa moramo zavedati, da razvoj predšolske pismenosti poteka 

počasi. Otroci se torej postopoma in v daljšem časovnem obdobju 

približujejo pismenosti (od tod pojem porajajoča se pismenost), to pa 

pomeni, da ob pismenih spretnostih oblikujejo tudi učne strategije, 

ki jim pomagajo, da prihajajo do pismenega znanja, ki jih v tistem 

trenutku še posebej zanima. Iz lastnih pedagoških izkušenj in iz 

številnih raziskav je znano, da otroke majhni uspehi (bralni ali pisalni) 

navdušijo in jih spodbudijo k novemu raziskovanju pisnega jezika. To 

pa so tudi razlogi, zakaj naj bi v vrtcih načrtno in dnevno vpeljevali 

več pismenih dejavnosti, ki bi vsem otrokom omogočale dejavnejšo 

vlogo v razvoju predbralnih spretnosti«(Grginič, 2005, str. 74). 

 

M. Grginič in M. Zupančič  ugotavljata, da je »pripravljanje otroka na 

učenje branja in pisanja postopen in dolgotrajen proces, ki mu v 

strokovnem jeziku pravijo porajajoča se pismenost. Izraz nazorno 

kaže, da se pismenost poraja, rojeva skozi predšolsko obdobje od 

trenutka, ko otrok prvič vzame v roke svinčnik in prične čečkati ali 

slikanico in se pretvarja, da jo bere, do trenutka, ko se v šoli dejansko 

prične učiti branja in pisanja« (Grginič in Zupančič, 2004, str. 8) s 

končnim ciljem razviti funkcionalno pismenost. 

 

Vloga odraslih 

Prvi otrokovi učitelji in vzorniki so starši. Torej je pomembno, kako 

otroka vzgajamo v bralca že v najnežnejših letih. Družinsko bralno 

okolje je ključnega pomena za otrokov kasnejši bralni uspeh. Velika 

prednost je, da otrok v predšolski dobi zelo dojemljiv  in vase vsrkava 

vse, kar mu ponudimo. Hkrati je v družinskem okolju deležen največ 

individualne pozornosti in ima s tem možnost za individualizirane 

dejavnosti (Ločniškar in Osredkar, 2006).  

 

Strokovnjaki na prvo mesto pri razvijanju spretnosti in sposobnosti v 

predšolskem obdobju postavljajo ravno skupno branje z otrokom, saj 

to omogoča učinkovito razvijanje vseh spretnosti. Številne raziskave 

so pokazale, da prav starš, ki svojemu otroku nudijo oporo in pomoč 
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in se z njim veliko ukvarjajo, odigrajo ključno vlogo pri otrokovi 

uspešnosti v šoli. Od staršev se ne pričakuje učenja, kot ga ponuja 

kurikulum v vrtcu. Starše pa je pomembno seznaniti s tem, da otrok 

sam, brez njihove pomoči, spretnosti porajajoče se pismenosti ne 

more razviti sam od sebe, saj se je teh spretnosti treba naučiti z vajo. 

Vloga staršev je učenje otrokovih spretnosti na igriv, sproščen in 

zabaven način. Skupno delo mora biti v užitek otrokom in staršem. 

Najboljši način vključevanje staršev v izobraževanje otrok je zato 

ravno uporaba didaktičnih iger. Primerne so že kratke, nekajminutne 

didaktične igre, ki jih igrajo skupaj z otrokom, saj po eni starani 

spodbujajo otrokove spretnosti, po drugi strani pa je čas, ki ga 

preživljajo s starši ob skupni dejavnosti, zelo pomemben tudi za 

socialne odnose med njimi in otroki (Knafič idr., 2009). 

 

Predopismenjevanje otrok v skupini od 4. do 5. leta starosti s 

senzoričnimi škatlami in vrečkami 

Senzorične škatle in vrečke imajo toliko prednosti in otrokom 

ponujajo toliko možnosti, da vadijo katere koli veščine, ki se jih učijo. 

Za vadbo fonike in matematičnih veščin lahko dodamo magnetne 

črke in številke. Tematske senzorične škatle lahko poučujejo tudi 

različne letne čase, jezikovne spretnosti, barve, oblike, živali in 

predmete. 

 

S senzoričnimi škatlami pomagamo otrokom razviti svoje pisne 

sposobnosti z več čutnimi igrami, ki so odličen način za uvajanje 

pisanja. Dejavnosti s senzoričnimi škatlami obravnavajo različna 

čutila, da se naučijo pravilnega oblikovanja, razmikov, zaporedja in 

drugih veščin pisanja. Otroci se premikajo, dotikajo, čutijo in 

manipulirajo z resničnimi predmeti, in se učijo navad in veščin, ki so 

bistvene za pisanje. Otrokom omogočajo neskončno ustvarjalnosti, 

pa tudi fini motorični razvoj, kognicijske sposobnosti in še veliko več. 

Cilj pa je zagotoviti pozitivno začetno izkušnjo pisanja z roko za vse 

otroke, ko se učijo pisati velike in male črke abecede. 

 

Kot vzgojiteljica v vrtcu sem imela težave pri iskanju nabora zanimivih 

iger za vadbo in dejavnosti, primernih za vse razvojne stopnje otrok 

v skupini. »Temeljni cilj, ki definira globalne cilje, je razumevanje 

jezika kot temelja lastne identitete« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

19). Zavedam se tudi da je področje jezika zelo pomembno za 

predšolsko obdobje in cilji v kurikulu so zapisani izjemno široko in 

zahtevajo nadaljnjo razgraditev. Tudi primeri dejavnosti nakazujejo 

le nekaj možnosti, zato menim, da je znanju, izkušnjam in 

ustvarjalnosti vzgojiteljem prepuščeno, kakšne vsebine in dejavnosti 

bomo izbrali.  Zavedam se tudi da je pridobivanje znanja o črkah  za 

večino otrok dolgotrajen razvojni proces; potrebujejo več, 

ustvarjalnih in raznolikih načinov igranja z ABC, da bi obvladali 

abecedo. 

 

Za vsako temo, ki jo v skupini obravnavamo, izhajam iz otrok. Čeprav 

imamo kotiček za opismenjevanje, celo šolsko leto ni bilo veliko 
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zanimanja ali interesa za črke, razen nekaj starejšim otrokom, zato 

sem se odločila, da jim to približam.  

Začeli smo z zgodbico Marije Grginič »Miška, kje je tvoja hiška«, ki je 

odlična spodbuda na poti k pismenosti. Otroci že zgodaj pokažejo 

željo po spoznavanju črk. Tega nikakor ne smemo zamuditi. To 

spoznavanje pospremimo z igro, domišljijo, skupnim raziskovanjem 

in razvozlavanjem neznank skozi zgodbe. 

 

Po pogovoru sem otroke povabila v kotiček, kjer sem jim v naprej 

pripravila senzorične škatle z rižem in magnetnimi črkami. Otroci so 

prekopavali riž in poiskali magnetno črko, ko so črko našli, so jo 

prepoznali na tabli in jo postavili na pravilno črko. Cilj je bil najti in 

uskladiti vseh 25 črk.  

 

 
Slika 1: Senzorična škatla – iskanje magnetnih črk v rižu  

Vir: Lasten 

 

Nato sem jim ponudila drugo dejavnost, igro prepiši črko. V škatli je 

bil obarvan riž. Otroci s to senzorično škatlo doživijo več naenkrat. V 

pogovoru sem jih opomnila, naj si ogledajo barve obarvanega riža ko 

mešajo riž naj poslušajo zvok, kaj čutijo ko pišejo po rižu … 

 

 

Slika 2: Senzorična škatla- prepisovanje črk 

Vir: Lasten 

 

Ko jim je koncentracija padla, sem se odločila, da jim ponudim škatle 

za pisanje naših črk v soli, koruznem zdrobu in sladkorju. Med 

dejavnostjo je bilo opaziti, da so otroci okušali sol in sladkor in se pri 

tem zelo zabavali. Otroci so v senzoričnih škatlah odkrivali različne 

oblike, teksture, zvoke, vonje, pa tudi okuse. Vadili so pisanje, 

izboljšali svojo fino motorično koordinacijo, hkrati pa so dobili otipne 

senzorične izkušnje. 
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Slika 3: Senzorična škatla – pisanje črk po sladkorju 

Vir: Lasten 

 

Da bi bilo vse skupaj še bolj zanimivo, sem jim pripravila senzorične 

vrečke. Senzorične vrečke so zabavne, enostavne in dejavnost je brez 

nereda. V eno vrečko sem stisnila gel za roke ter tempera barvo, v 

drugo samo gel in dodala črke iz moosgume. Vrečki sem tesno zaprla, 

a vonj gela se je še dalo malenkost zaznati. Otroci so s prsti premikali 

črke po vrečki, govorili, mečkali in raziskovali. Po drugi vrečki pa so 

prepisovali črke, ki so si jih izbrali. Poleg tega, ko so otroci raziskovali 

senzorični vrečki, so gradili in razvijali svoje fine motorične 

sposobnosti, koordinacijo rok in oči, dvostransko integracijo in 

sposobnosti reševanja problemov. Z dodajanjem črk za raziskovanje 

ali sestavljanje besed so se otroci učili tudi zvokov črk in imena črk. 

Opazila sem tudi pogovore o barvah, kako izgledajo črke (»ta črka 

ima vse ravne črte«).  

 

       
Slika 4: Senzorične vrečke 

Vir: Lasten 

       

Pri pogovoru sem se otrokom pridružila in jih tudi spraševala: 

»Kakšna je vrečka na otip? Kakšne barve je?« To je otroke 

spodbudilo, da govorijo o svojih opažanjih in čutnih izkušnjah. 

Senzorične škatle in vrečke so zabavne in zagotovo ogromno 

doprinesejo k učenju malih glavic. Otroci veliko več odnesejo iz 

izkušenj, kot če jih nekaj na silo učimo. Ves čas so v posebnem 

kotičku, tako da otroci lahko posegajo po njih, ko želijo in vedno se 

jim priključim in se z njimi igram. 

 

ZAKLJUČEK 

V naši skupini senzorične škatle in vrečke uporabljamo že od prvega 

starostnega obdobja in vse do vstopa otrok v šolo za vsa področja. V 

skupini so vidni pozitivni vplivi oziroma napredek za razliko od 

začetka šolskega leta, ko je bilo malo interesa za črke, tako pri znanju 

otrok oziroma pri razvitosti predopismenjevalnih zmožnosti kot tudi 
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na področjih zanimanja za branje in pisanje ter motiviranosti za 

izvajanje dejavnosti. Če izhajam iz otrok, potem je to eden od možnih 

in učinkovitih načinov, kako pozitivno vplivati na razvoj otrok na 

področju porajajoče se pismenosti. Z izvajanjem iger preko 

senzoričnih škatel in vrečk s predšolskimi otroki smo v daljšem 

časovnem obdobju dosegli izrazit napredek na področju razvijanja 

predbralnih in predpisalnih zmožnosti. Večina otrok je na koncu 

šolskega že prepoznala zapisane črke in jih poimenovala. 

 

K razvijanju predpismenjevalnih  veščin otroka lahko tudi v veliki meri 

doprinesemo z intenzivnejšo vključitvijo likovnega in glasbenega 

področja, saj vsa ta področja dajejo pomembno dodatno vrednost 

celostnemu razvoju otroka in mu tako omogočimo še boljšo in 

hitrejšo pismenost. Pomembno dejstvo je, da se bo otrok razvijal, če 

mu bomo to dovolili. Pripravimo mu različne obogatene kotičke ali 

dejavnosti, kjer mu lahko omogočimo razvijanje različnih veščin; 

poslušanje z razumevanjem, branje, pisanje, slušno zaznavanje, 

grafomotorika, vidno zaznavanje ter ga z lastno aktivnostjo 

spodbudimo k samostojnemu raziskovanju. 
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Narek in učenci priseljenci 
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Povzetek: Vsako leto se na osnovnih šolah srečujemo z velikim 

številom učencev priseljencev različnih starosti, z različnim 

predznanjem jezika in z različno močno željo po znanju slovenščine. 

Tem učencem so v prvem šolskem letu namenjene ure slovenskega 

jezika, da se jezika priučijo in lahko v naslednji letih normalno sledijo 

pouku in pridobivajo ocene, saj jih v prvem letu ni treba dobivati. Pri 

učencih priseljencih se pojavljajo razlike pri tem, kako hitro se naučijo 

slovenščine in kako hitro premagujejo težave pri govornem in tudi 

pisnem sporazumevanju v šoli ter izven šole. Pri vsem tem pa smo 

zelo pomembni tudi učitelji slovenščine, da prepoznamo njihovo 

predznanje, primanjkljaje v znanju in temu ustrezno prilagodimo ure 

učenja slovenščine. V veliko pomoč pri preverjanju znanja in pri 

spremljanju njihovega napredka so nam nareki, saj je učencem 

priseljencem narek lahko velik izziv, saj zahteva večje miselne 

aktivnosti, kot pa samo govorjenje. 

  

Ključne besede: učenec priseljenec, začetno opismenjevanje, 

individualni didaktični pristop, sporazumevalna zmožnost 

 Abstract: Every year in primary schools we meet with a large 

number of immigrant students of different ages, with different prior 

knowledge of Slovenian language and with a differently strong desire 

to learn Slovene. In their first school year, Slovene language classes 

are intended for these students to learn the language, while it is not 

necessary for them to receive grades, so that in the following years 

they can normally follow the lessons and obtain grades. Immigrant 

students differ from each other in their ability to learn Slovene and 

overcome difficulties in speaking and writing, whether it is inside or 

outside of school. An important part of this process are their teachers 

of Slovenene language, who are tasked with identifying  their prior 

knowledge and where the gaps in their knowledge lie, and adjust the 

corriculum in their classes accordingly. One exercise of great help in 

testing their knowledge and monitoring their progress can be 

dictation of words, as it is a great challenge for immigrant students, 

because it requires more mental activity than just speaking. 

 

Key words: immigrant students, initial literacy, individual didactic 

approach, communicative ability 
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UVOD 

Zaradi priseljevanja je vsako leto v šolo vključenih več otrok, katerih 

materni jezik ni slovenščina. Pri njihovem vključevanju v družbo in 

poučevanju je pomembno individualno in celostno obravnavanje z 

nujno potrebnimi prilagoditvami. Na šoli se vsako leto srečujemo z 

vpisi učencev priseljencev različnih starosti, iz različnih držav in z 

različnim predznanjem jezika. Tokrat imamo vpisanega učenca s 

Kosova v 5. razredu, učenca iz Slovaške v 5. razredu, učenko iz Bosne 

in Hercegovine v 7. razredu in učenca iz Bosne in Hercegovine v 8. 

razredu, ki pa se je v intenzivno učenje slovenščine vključil šele v 

začetku meseca novembra. Učenje slovenščine poteka v manjših 

skupinah, trikrat ali štirikrat tedensko. Po dobrih štirih mesecih 

intenzivnega učenja slovenščine smo pri teh učencih želeli preveriti, 

v kolikšni meri bodo znali pravilno zapisati nekatere težje 

samostalnike s črko j ali brez nje. Sestavili smo narek in preverili 

njihovo poznavanje pravilnega zapisa v slovenščini. S tem želimo 

doseči in pokazati napredek v sporazumevalni zmožnosti v 

slovenskem knjižnem jeziku pri teh učencih v teh štirih mesecih. 

 

Pomen sistematičnega opismenjevanja 

Učenci se z načrtnim učenjem branja in pisanja prvič srečajo v šoli. V 

tem času učenci razvijajo različne spretnosti, sposobnosti, veščine in 

znanja, vezane na branje in pisanje. Sistematično opismenjevanje se 

začne s pisanjem, kar pa je zahtevna miselna dejavnost.  

 

Pomemben cilj poučevanja je, da učenci usvojijo tekoče pisanje in 

znajo pisni jezik uporabiti za sporazumevanje, razmišljanje, 

ustvarjanje, učenje in tudi razvedrilo (Ropič, 2017). Utrjevanje 

pisanja omogoča, da učenci obvladajo tehnike pisanja. Marija Ropič, 

profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, ki se ukvarja 

z raziskovanjem opismenjevanja pri učencih, je v svoji raziskavi 

ugotavljala, da je treba veliko utrjevanja pisanja, da se omogoči 

avtomatizacija pisave. Poleg tega pa učenci, potem ko avtomatizirajo 

pisavo, lahko vso svojo pozornost namenijo pravopisni pravilnosti in 

s tem se zmanjšuje število napak (Ropič, 2017). 

 

Za učence priseljence je pisanje po nareku dodatna obremenitev in 

jim predstavlja še večji izziv kot rojenim govorcem. Pisanje in 

govorjenje uvrščamo med produktivne zmožnosti. Govoriti se 

naučimo vsi, medtem ko se je pisnega jezika treba naučiti. Pisanje je 

za učence zahtevnejše, ker jim povratna informacija ni takoj podana 

(Plut Pregelj, 2012; Mehrabi, 2014). Pri razumevanju govorjenega 

besedila nam je lahko v pomoč že sama govorčeva mimika, lahko mu 

postavimo dodatno vprašanje, pri branju pa te možnosti nimamo, 

zato je pomembno, da je pisni izdelek razumljiv. Pisanje zahteva 

poglobljeno znanje slovnice in je pomemben del celostnega učenja 

jezika. Čeprav se zdi, da jezik v pisni obliki za nekatere učence sploh 

ni pomemben, se drugi besedišče, slovnico in jezikovne vzorce lažje 

naučijo ravno s pomočjo pisanja (Mehrabi, 2014). 



 

111 
 

Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da učenci v slovensko šolo 

vstopajo z različnim predznanjem jezika in različnimi učnimi 

sposobnostmi, zato mora učitelj oblikovati individualni načrt 

opismenjevanja za vsakega učenca. 

 

Pisanje je potrebno utrditi in eden od načinov za to je narek. Narek 

je oblika pisne vaje, ki omogoča razvoj fonološkega zavedanja, 

slušnega razumevanja, pravopisne zmožnosti in spomina. Pri tej 

dejavnosti morajo učenci pretvoriti slušne podobe v vidne, kar pa je 

miselno naporna dejavnost za učence (Golli, 1991). Pri nareku 

potekajo različni psihični poteki. Učenec sliši najprej besedo, jo v 

njeni akustični obliki zadrži v kratkoročnem spominu, nato pa jo 

vključi v svoj pomenski krog. Dokler besede ne zapiše, je prisotna v 

obliki notranjega govora. Če se učenec spomni grafične podobe 

besede, jo takoj zapiše. Če pa se ne spomni oz. besed ne pozna, jo 

poskuša zapisati po posluhu, lahko pa uporabi pravopisno pravilo o 

zapisu takšnih besed. Seveda je to v začetku za učence nekoliko 

prezahtevno (Golli, 1991). 

 

Pri nareku morajo učenci pozorno poslušati učiteljevo izgovorjavo 

besedila, posameznih delov povedi, besednih zvez in besed, iz katerih 

je sestavljeno besedilo. Učitelj se mora na narekovanje besedila 

ustrezno pripraviti. Upoštevati mora nebesedne spremljevalce 

govorjenja: slušne (glasnost, hitrost govora, ritmičnost, artikulacija, 

stavčna intonacija) in vidne (položaj v prostoru). V središču 

pozornosti je poslušanje narekovanega besedila, zapisovanje po 

nareku in branje zapisanega besedila. Pisanje vključuje razvijanje 

rokopisa, motoričnih sposobnosti in spretnosti. Narek je uporaben in 

spodbuden v procesu spremljanja učenčevega pisnega izražanja in 

znanja o jeziku (Visinko, 2015). 

 

Karol Visinko, redna profesorica na Filozofski fakulteti v Reki na 

Hrvaškem, v svoji raziskavi opisuje različne oblike narekov s primeri 

besedil in merili ocenjevanja (2015) ter navaja postopek izvedbe 

nareka po fazah. Izvedba nareka naj bi potekala v štirih fazah, in sicer:  

1. faza: Učitelj prebere celotno besedilo s primerno hitrostjo in 

dovolj razločno. Učenci pozorno poslušajo in se spoznavajo z 

vsebino ter zahtevnostjo besedila. 

2. faza: Sledi narekovanje besedila po delih, pri tem je učitelj 

pozoren, da je narekovanje čim bolj naravno, dovolj glasno in 

razločno. Vsako besedo ali del povedi ponovi dvakrat ali trikrat. 

3.  faza: Učitelj ponovno prebere celotno besedilo. Učenci medtem 

preverjajo svoj zapis in po potrebi popravijo morebitne napake.  

4. faza: Sledi popravljanje nareka. 

 

Avtorica je priporočala tudi različen obseg nareka v razredih. Za 1. 

razred osnovne šole priporoča enostavne kratke povedi s petimi ali 

šestimi besedami in skupno največ 20 besedami, v 2. razredu naj bi 

učenci pisali enostavna besedila s kratkimi povedmi z do največ osem 

besedami, v obsegu največ 45 besed. V 3. razredu povedi lahko 
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postanejo zložene, z največ devetimi besedami, skupno število besed 

besedila pa naj ne bi bilo večje od 65. V 4. razredu lahko poved 

vsebuje tudi do vključno 12 besed, skupno število besed pa naj ne bi 

preseglo števila 85 (Visinko, 2015). 

 

Avtorica še dodaja, da lahko poprava nareka poteka na različne 

načine: 

 učitelj projicira besedilo, učenci popravljajo napake v svojem 

zapisu in ugotavljajo število napak, 

 učitelj sam preveri izdelke učencev in jim pri naslednji uri poroča 

o najpogostejših napakah; pripravi tudi vaje za utrjevanje glede 

na napake, ki se največkrat pojavljajo (Visinko, 2015). 

 

Vsekakor mora učitelj tudi sam preveriti izdelke učencev, s 

pridobljenimi podatki pa lahko ustrezno načrtuje pouk in potrebne 

prilagoditve za posamezne učence (prav tam). Raziskovalci 

ugotavljajo, da je uporaba nareka zelo razširjena pri učenju drugega 

jezika (J2), in sicer ne le za učenje pisanja, ampak tudi za učenje 

besedišča J2 (Tang, 2012), kjer je slovenščina kot jezik okolja za tuje 

državljane, ki pridejo za stalno ali samo začasno v Slovenijo. 

 

Primer dobre prakse 

Na začetku šolskega leta smo preverili predznanje slovenskega jezika 

učencev priseljencev. Na podlagi rezultatov smo za vsakega učenca 

priseljenca pripravili individualni učni načrt za učenje drugega jezika 

oz. jezik okolja (J2). V štirih mesecih intenzivnega učenja slovenščine 

smo poslušali, brali, govorili in pisali v slovenščini, da bi se učenci 

priseljenci v čim krajšem času lahko normalno sporazumevali s 

svojimi vrstniki in učitelji.  

 

Po štirih mesecih smo želeli vedeti, v kolikšni meri bodo učenci znali 

napisati nekaj zahtevnejših besed, ki jih pišemo s črko j ali pa brez 

nje. Zato smo iz devetnajstih samostalnikov, ki smo jih želeli preveriti 

pri učencih, in drugih besed, ki so bile potrebne za razumljivost in 

smiselnost besedila, sestavili besedilo za narek. Ti samostalniki so 

bili: krošnja, češnja, škornji, deklica, metulj, njiva, veselje, misel, 

luknja, škatla, ključ, pentlja, knjiga, pravljica, slika, nadstropje, 

Ljubljana, postelja in potovanje. Nastalo je besedilo iz devetih 

povedi. Povedi smo poskušali čim bolj poenostaviti in dodati glagole, 

ki so učencem že dobro znani. Izognili smo se tudi uporabi 

pridevnikov. Nastalo je vsebinsko nezahtevno besedilo s težjimi 

samostalniki s črko j ali brez nje. Namen ni bil, da preverjamo 

pravopisno pravilnost ali ustreznost zapisa predlogov, zato smo 

nekatere iste samostalnike uporabili tudi večkrat. Besedilo za narek, 

ki je nastalo, je navedeno v nadaljevanju. 

 

Pod krošnjo češnje je v škornjih ležala deklica. Nenadoma je zagledala 

metulja, ki je letal nad njivo. Poskočila je od veselja. Na misel ji je 

prišlo, da bi odšla do metulja. Na njivi je zagledala luknjo, v njej škatlo 

in ključ s pentljo. Odklenila je škatlo. V škatli je bila knjiga, v knjigi pa 
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pravljica s slikami. Odšla je v prvo nadstropje hiše v Ljubljani, kjer je 

živela. Ulegla se je na posteljo in odšla na potovanje v svet pravljic. 

 

Najkrajša poved v besedilu za narek je imela 3 besede, najdaljši dve 

pa 12 besed. Skupaj je besedilo imelo 80 besed, kar ustreza obsegu 

nareka za 4. razred, ki ga je priporočala Visinkotova. Ta kriterij je bil 

oblikovan za učence, ki jim je slovenščina materni jezik, zato je za 

učence priseljence, ki imajo prilagoditve, povsem ustrezen. Pri delu 

smo uporabili postopek izvedbe nareka po fazah, ki ga navaja Visinko 

in je naveden zgoraj.  

 

Najmanj težav pri pisanju po nareku je imel učenec 5. razreda iz 

Slovaške, ki se je zmotil samo pri zapisu samostalnika pravljica. Ker je 

v nareku dvakrat uporabljen ta samostalnik, se je zmotil dvakrat. Zelo 

dobro je svoje delo opravila tudi učenka 7. razreda iz Bosne in 

Hercegovine, ki se je ravno tako dvakrat zmotila pri zapisu 

samostalnika pravljica. Napako je še naredila pri zapisu samostalnika 

nadstropje. Nekoliko več težav je imel učenec 8. razreda iz Bosne in 

Hercegovine, ki je napačno zapisal samostalnika pravljica (dvakrat) in 

nadstropje. Poleg teh dveh napak pa je napačno zapisal še 

samostalnike škornji, njiva (dvakrat), škatla (dvakrat) in ključ. Ta 

učenec se je intenzivno učil slovenščino dva meseca manj kot drugi 

učenci. Učenec 5. razreda s Kosova pa je pri zapisu nareka imel zelo 

veliko težav. Samo pet samostalnikov je napisal pravilno. To so bili: 

krošnja, metulj, škatla, slika, postelja in potovanje. 

Opazimo lahko, da na usvajanje slovenščine vpliva okolje, iz katerega 

prihajajo učenci priseljenci. Največ težav z jezikom in tudi z zapisom 

nareka ima učenec s Kosova, saj je njihov jezik povsem drugačen od 

slovenskega. Učenci, ki pa prihajajo iz območja slovanskih jezikov, pa 

imajo s pisanjem nareka in tudi drugače pri učenju jezika precej manj 

težav. Njim lahko njihov materni jezik na nek način koristi pri 

slovenščini, saj vsi jeziki izhajajo z slovanskih jezikov, kar pa pomeni, 

da imajo veliko besed podobnih ali celo enakih. 

 

Njihov napredek v zapisovanju v slovenščini se že po štirih mesecih 

učenja slovenščine kaže, njihova sporazumevalna zmožnost z učitelji 

in sovrstniki pa je zagotovo še boljša, s še večjim vidnim napredkom, 

saj, kot omenjeno, je pisno izražanje v tujem jeziku še zahtevnejša 

miselna aktivnost kot samo govorno izražanje. 

 

ZAKLJUČEK 

Ugotovili smo, da na učence v veliki meri vpliva okolje, iz katerega 

izhajajo, saj učenci priseljenci iz slovansko govorečih okolij veliko 

lažje in hitreje napredujejo kot tisti, ki prihajajo iz drugih jezikovnih 

družin (npr. albanščina). Pokazali in dokazali smo, da je napredek v 

štirih mesecih intenzivnega učenja zelo velik, saj učencem 

priseljencem zapis nekaterih težjih samostalnikov, ki jih pišemo s 

črko j ali a brez nje, ne povzroča prevelikih težav. Kot že omenjeno, 

je zapis v slovenščini težja miselna aktivnost za učence priseljence kot 

sam govor. Iz tega lahko sklepamo, da imajo pri sporazumevalnih 
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zmožnosti še večji napredek in manjše težave ter da se vedno lažje 

sporazumevajo s svojimi učitelji in sovrstniki. 
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kaj?  
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Povzetek: Kot vzgojiteljica otrok v drugem starostnem obdobju se 

vsakodnevno srečujem z bralno pismenostjo predšolskih otrok in 

spodbujanjem le-te. V ta namen aktivno iščem različne pristope, 

metode in sredstva, ki bi kar najbolje prispevale k spodbujanju bralne 

pismenosti. V veliko spodbudo in strokovno pomoč mi predstavlja 

vnašanje vsebin iz nacionalnega projekta Objem, v katerem sodeluje 

naš vrtec. Zavedam se, da je izbira prave teme za otroke pri 

doseganju ciljev zelo pomembna, zato temu pripisujem velik pomen. 

Pri načrtovanju upoštevam interes in želje otrok, kar jim je v tistem 

trenutku pomembno in zanimivo, neznano in do neke mere tudi 

sovpada z letnim časom. V prispevku predstavljam uporabljene 

didaktične pristope pri starosti 3–4 let starih otrok, ki sem jih 

uporabila pri spoznavanju pingvinov in njihovega življenja. Pristopi 

spodbujajo opismenjevanje predšolskih otrok na različnih 

kurikularnih področjih ter temeljijo na gradnikih bralne pismenosti.  

 

Ključne besede: opismenjevanje, gradniki, bralna pismenost, 

pingvini, didaktični pristopi 

 

Abstract: As a kindergarten teacher of children of a second age 

group, I encounter reading literacy of preschool children on a daily 

basis and encourage it. To this end I am actively searching for 

different approaches, methods and tools that would best contribute 

to the promotion of reading literacy. The introduction of content 

from the national project Objem, in which our kindergarten 

participates, is a great encouragement and professional help. I am 

aware that choosing the right topic for children is very important in 

achieving the goals, so I attribute great importance to this. When 

planning, I consider the interests and wishes of the children, what is 

important and interesting to them at the time, unknown and to some 

extent also coincides with the season. In this paper, I present didactic 

approaches used with children aged 3-4 years, which I used while 

getting to know penguins and their lives. The approaches promote 

literacy of preschool children in various curricular areas and are 

based on building blocks of reading literacy.  

Key words: literacy, building blocks, reading literacy, penguins, 

didactic approaches 
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UVOD 

Vrtec, v katerem sem zaposlena, se je v šolskem letu 2017 vključil v 

nacionalni projekt Objem, katerega glavni cilj je spodbujanje bralne 

pismenosti in dvigniti njeno raven. Namenjen je razvoju in 

preizkušanju didaktičnih pristopov, ki bodo to omogočili. V projektu 

posredno sodelujemo vse strokovne delavke. Strokovni tim, ki je 

neposredno vključen v projekt, z internimi strokovnimi srečanji in 

izobraževanji nenehno skrbi, da je prav vsak strokovni tim oddelka 

seznanjen s pomenom projekta, njegovim ciljem, namenom in 

vsebinami. Z rednim vnašanjem teoretičnega dela v prakso smo pri 

svojem delu že zelo dobro spoznali pomen gradnikov bralne 

pismenosti, njihovih razsežnosti in pozitivnega vpliva na 

opismenjevanje otrok v predšolskem obdobju. Ponovno smo 

ozavestili tudi vlogo in pomen ozaveščanja staršev o pomembnosti 

družinskega branja ter starše z različnimi pristopi povabili k 

sodelovanju z vrtcem (npr. bralna pravljična škatla, potujoči bralni 

nahrbtnik ...). Spoznali smo, kako gradnike bralne pismenosti 

vsakodnevno aktivno vključevati v svoje delo, da bi bili cilji optimalno 

doseženi. V svojem teoretičnem delu prispevka opisujem začetke 

pismenosti v zgodnjem otroštvu in predstavljam gradnike bralne 

pismenosti, v praktičnem delu pa opisujem mesečno temo, ki je bila 

otrokom zelo zanimiva in v kateri sem lahko vključila veliko 

pomembnih gradnikov bralne pismenosti in njihovih elementov. 

Povezovala so se različna področja kurikuluma, preko igre pa so se 

otroci ves čas urili v različnih veščinah opismenjevanja. 

 

Začetki pismenosti v zgodnjem otroštvu  

Licardo in Haramija (2017) menita, da je pri razvoju zgodnje 

pismenosti v predšolskem obdobju potrebno biti pozoren na tri 

dejavnike: v družini je pomembna obkroženost z bralnim gradivom, 

otroku je potrebno vsakodnevno brati, odrasli člani družine pa so 

otrokov zgled za pismenost (pomembnost njihove vloge je velika). 

Nadaljujeta, da naj bodo starši tudi aktivni partnerji s knjižničarji 

(otroka vpišejo v knjižnico in jo skupa redno obiskujejo) in 

pedagoškimi delavci v vrtcu (sodelujejo naj v projektih in vrtčevskih 

dejavnostih, vezanih na razvoj opismenjevalnih veščin). 

 

Nemec in Kranjc (2011) menita, da je ena od dejavnosti, ki vpliva na 

to, kako hitro in dobro se bodo otroci naučili brati, branje zgodbic. Ta 

skupna dejavnost vključuje povzemanje vsebine zgodbe, postavljanje 

odprtih tipov vprašanj otrokom, spodbujanje pripovedovanja itd. 

Grginič (2008) zapiše, da se v sodobnem času otrok že od zgodnjih let 

srečuje s pisnim jezikom, najprej v družini, nato v vrtcu. Opazuje 

znake z napisi na cesti, v trgovinah, na oblačilih, prepoznava črke na 

naslovnih knjigah. Večji del otrokovega zgodnjega predšolskega 

razvoja pismenosti poteka spontano in neopazno ob dnevnih 

dogodkih, ko otrok npr. prepozna prve znane besede ali črke – 

pravimo, da se pismenost počasi poraja. V drugem starostnem 

obdobju otrok postopoma prihaja do spoznanja, da je mogoče 

izgovorjene besede zapisati in jih nato ponovno prebrati. Med 
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dejavnostmi, v katerih so upoštevane razvojne značilnosti 

predšolskih otrok, izpostavljamo: dejavnosti, povezane s knjigo 

(skupno branje, besedne igre, plakati, prosto branje v manjših 

skupinah ...); okolje, obogateno s pismenostjo (napisi v kotičkih, 

branje naslovov kotičkov ...); simbolno igro (s svojo razvojno stopnjo 

pismenosti nadgrajujejo znanje in spretnosti ter govorne 

kompetence) in abecedne igre (grafomotorične spretnosti, igre za 

fonološko zavedanje ...).  

 

Kurikulum (1999) navaja, da se otroci v predšolskem obdobju učijo 

izražati izkušnje, misli, čustva in razumeti sporočila drugih. Jezikovne 

dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami, razvoj jezika 

pa je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti. Navaja, da je zlasti 

od tretjega leta starosti dalje pomemben tudi razvoj predpisalnih in 

predbralnih sposobnosti. 

 

Gradniki bralne pismenosti  

Haramija (2020) opisuje, da v izobraževalnem procesu razvijamo 

elemente posameznega gradnika skupaj s preostalimi gradniki bralne 

pismenosti v povezavi s cilji in vsebinami pri vseh področjih. Gradnike 

deli na govor (predstavlja zmožnosti nebesednega in besednega 

sporazumevanja ter otrokov razvoj jezikovnih zmožnosti); 

motiviranost za branje (predstavlja interes za branje, pozitiven odnos 

do branja različnih vrst besedil); razumevanje koncepta bralnega 

gradiva (osvetljuje pomen multimodalne pismenosti); glasovno 

zavedanje (predstavlja analize teoretičnih podstav glasovnih 

značilnosti slovenskega knjižnega jezika glede na različne pristope); 

besedišče (vsebuje razvoj razumevanja pomena besed in njihove 

uporabe pri sprejemanju in tvorjenju besedil, širjenje in usvajanje 

besedišča za uspešno branje); tekoče branje (osvetljuje tehnike 

branja - natančnost, hitrost, izraznost, ritem); razumevanje besedila 

(predstavlja sistematično razvijanje branja z razumevanjem – 

ozaveščanje procesa branja ob uporabi različnih bralnih strategij, pri 

čemer je poudarek na neumetnostnih besedilih, povezanih z vsemi 

predmetnimi področji); odziv na besedilo in tvorjenje besedil 

(predstavlja tvorjenje ustreznih in smiselnih govorjenih in pisnih 

besedil o prebranem, o uporabi prebranega v novih situacijah in o 

razvijanju veščine pisanja ustreznih besedil); kritično branje 

(opozarja na prepoznavanje, presojanje, vrednotenje sporočilnosti, 

dejstev in stališč v besedilu ter avtorjevega načina pisanja). Pri tem 

moramo upoštevati cilje in ravni pismenosti po posameznih stopnjah 

izobraževanja. Tako pri svojem delu vnašamo sedem gradnikov, 

medtem ko tekočega in kritičnega branja ne zapisujemo. 

 

Sodelovanje med starši in vrtcem na področju opismenjevanja v 

naši skupini 

Močno se zavedam pomembnosti sodelovanja med starši in vrtcem 

na različnih področjih, zato pri svojem delu redno spodbujam in 

ohranjam to vez. Med dejavnike, ki vplivajo na jezikovno in govorno 

zmožnost, sta tako kakovost otrokovega družinskega okolja kot 
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kakovost vrtca. Opismenjevanje otrok se torej prične že zelo zgodaj, 

v družinskem okolju, zato je ena izmed vlog vzgojitelja, da z različnimi 

pristopi spodbuja in ozavešča starše o pomenu otrokovega 

opismenjevanja. Eden izmed pristopov, s katerimi sama spodbujam 

družinsko pismenost, je potujoča pravljična bralna škatla ali potujoča 

bralna knjižnica, kot smo jo tudi poimenovali. V njej se skrivajo 

kakovostne knjige, lutke, literatura za starše, ki jih opominja o 

pomenu branja v družini ter zvezek, kamor zapišejo/narišejo svoje 

vtise, ki so jih doživeli v tednu, ko je bila bralna škatla z njimi. Otroci 

vedno več prebranih knjig prepoznavajo tudi na naših knjižnih 

policah v igralnici, se o njih pogovarjajo ter spontano pripovedujejo 

dialoge iz zgodb. To spodbuja tako starše kot otroke, da 

samoiniciativno prinašajo v vrtec vedno več knjig različnih zvrsti 

(seveda v danih okoliščinah poskrbimo, da so knjige, ki pridejo iz 

družinskega okolja, najprej dva dni v karanteni). Poleg tega sama 

redno obiskujem knjižnico, kjer izbiram visoko kakovostno otroško 

literaturo glede na otrokov interes, mesečno temo in letni čas.  

 

Slikanica kot izhodišče za temo:  

»Si že videl kdaj pingvina brati kaj?« 

Ker se torej na knjižni polici v naši igralnici vsak teden pojavijo nove 

knjige, so mi nekateri otroci začeli postavljati vprašanja, ali sem bila 

spet v trgovini in kupila knjige. Tako sem otrokom pojasnila nov 

pojem »knjižnica«. Prepoznala sem njihov interes, da bi pomen 

knjižnice dobro razumeli, zato sem iskala primerno pravljico, ki bi 

vsebovala to besedo. Pred nami je bil ravno nov mesec, ko sem 

načrtovala sklop dejavnosti in iz otrokovih potreb, želj in interesa, kaj 

jih v tem trenutku najbolj zanima, sem načrtovala sklop o Pingvinih. 

Njihov interes sem ugotovila med opazovanjem otrok pri igri, 

pogovorov in spontanih vprašanj v jutranjem krogu oziroma v 

različnih situacijah. Pri iskanju literature za dano temo sem med 

drugimi našla slikanico z naslovom: »Nekoč je bil pingvin ...«, v kateri 

je pingvin našel knjigo in jo želel prebrati. Ko mu je uspelo, je želel 

prebrati še več knjig. V ta namen se je z ostalimi pingvini odločil 

poiskati knjižnico. Vedela sem, da bo knjiga krasno izhodišče za 

dvotedensko temo, katero sem poimenovala »Si že videl kdaj 

pingvina brati kaj?« Dejavnosti sem načrtovala s poudarkom na 

opismenjevanju, hkrati pa so se povezovala vsa kurikularna področja. 

 

Vključevanje gradnikov bralne pismenosti med nizanjem dejavnosti  

V nadaljevanju želim predstaviti, kako lahko že pri samem 

načrtovanju mesečnega sklopa vnašamo gradnike bralne pismenosti 

med nizanjem dejavnosti. Z vključitvijo posameznih članic iz našega 

vrtca v nacionalni projekt Objem je tudi za ostale strokovne delavke 

našega vrtca postala to stalna praksa. Sprva mi je bilo to neznano, 

toda kmalu sem ugotovila prednosti in izboljšave pri svojem delu. S 

tem, ko že pri samem načrtovanju zapišem, katere gradnike in 

njihove elemente želim razvijati pri posameznih aktivnostih, vzgojno 

delo z vidika opismenjevanja postane bolj sistematično.  
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Navajam primere nanizanih dejavnosti iz dvotedenskega sklopa z 

dodajanjem gradnikov bralne pismenosti (zapisani v oklepajih): 

 Otroci prisluhnejo zgodbi: »Nekoč je bil pingvin ...« (motivacija za 

branje, besedišče, govor, razumevanje besedil). 

 Skupaj »popijemo« vesoljski napitek – odpotujemo na južni tečaj 

(braingym) (razumevanje besedil, odziv na besedilo in tvorjenje 

besedil). 

 Ogledamo si dokumentarni film: »Potovanje cesarskega 

pingvina« (odziv na besedilo in tvorjenje besedil, besedišče). 

 Otrokom pripravim bogat knjižni kotiček (motivacija za branje), 

kjer s spontanim pisanjem črk izdelajo knjigo za pingvina (odziv 

na besedilo in tvorjenje besedil, razumevanje koncepta 

bralnega gradiva). 

 Simbolna igra KNJIŽNICA (odziv na besedilo in tvorjenje besedil, 

govor, besedišče). 

 S pomočjo plakata o pingvinih, informativnimi knjigami, 

globusom spoznavamo njihovo življenje (razumevanje koncepta 

bralnega gradiva, besedišče, razumevanje besedil). 

 Igramo se s polarno raziskovalno senzorično posodo (besedišče, 

govor). 

 Iz različnih velikosti škatel sestavimo ledeno goro (govor, 

besedišče, razumevanje besedil). 

 Spoznamo Bans pingvinov (ples): »Si že videl kdaj pingvina piti 

čaj?« (glasovno zavedanje, besedišče, govor). 

 Gibalno uprizorimo pingvine: dričanje kot pingvini, drsanje na 

časopisnem papirju, nošenje žoge med nogami (pingvinje jajce) 

(odziv na besedilo, govor, besedišče). 

 Spoznamo gibalno igra v telovadnici PINGVINI (odziv na besedilo 

in tvorjenje besedil). 

 Izdelamo modre ledene barve (spoznavamo lastnosti vode) 

(govor, besedišče). 

 Otroci slikajo podlago za izdelek z modrimi ledenimi barvami 

(odziv na besedilo in tvorjenje besedil). 

 V različnih likovnih tehnikah slikamo pingvina (odziv na besedilo 

in tvorjenje besedil). 

 Igramo se z ledom – figure iz kinderjajčk položimo v posodico, 

nalijemo vodo in zamrznemo – naslednji dan izkopavamo ledene 

figure (govor, besedišče). 

 Igramo se spomin z motivom pingvinov (razumevanje besedila, 

besedišče, odziv na besedilo). 

 Spoznamo zgodbo Pingvinčkova pošta (motivacija za branje, 

besedišče, govor) – igramo se simbolno igro POŠTA (odziv na 

besedilo in tvorjenje besedil, govor, besedišče). 

 Pripravimo recept za Pingvinji napitek zdravja (besedišče, 

razumevanje besedil, odziv na besedilo, razumevanje koncepta 

bralnega gradiva).  
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Nekaj dejavnosti v obliki fotografij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Slikanica kot izhodišče               Slika 2: Slikanica kot izhodišče 

Vir: Lasten              Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Polet na Južni tečaj  

(Braingym) 

     Vir: Špela Schmid 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Ogled dokumentarnega filma 

     Vir: Lasten 

Slika 5: Ogled bralnega gradiva 

(globus) 

     Vir: Lasten 

 

Slika 6: Pingvinja vas z likovnimi izdelki 

     Vir: Lasten 

 

Slika 7: Ogled slikovnega gradiva  

     Vir: Lasten 

 

Slika 8: Ogled različnih knjižnih zvrsti  

     Vir: Lasten 
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ZAKLJUČEK 

Preplet opismenjevanja z ostalimi kurikularnimi področji je torej 

možno najti v vsaki izmed dejavnosti mesečnega sklopa. Če so nam 

gradniki bralne pismenosti poznani, jih lahko vzporedno razvijamo 

pri različnih aktivnostih, četudi imamo zastavljen cilj iz drugega 

področja. Opismenjevanje v vrtcu je izrednega pomena, vzgojitelji pa 

smo tisti, ki moramo otrokom omogočiti spodbudno učno okolje in 

sredstva ter hkrati izbrati primerne didaktične pristope, s katerimi 

bomo sam proces opismenjevanja ustrezno spodbujali. Pri vsem tem 

pa ne smemo pozabiti na pomembnost izbrane teme, saj je ta lahko 

otrokom v veliko vzpodbudo ali pa nasprotno – otrokovo pozornost 

ne pritegne in cilji posledično niso ustrezno doseženi. 

 

Slika 9: Vaje za grafomotoriko – 

obojeročno pisanje 

     Vir: Lasten 

 

Slika 10: Simbolna igra KNJIŽNICA 

     Vir: Lasten 

 

Slika 11: Postopek priprave 

ledenih barv 

     Vir: Lasten 

 

Slika 12: Polarna senzorna posoda 

     Vir: Lasten 

 

Slika 13: Gibanje – nošenje pingvinjih 

jajc ... 

     Vir: Lasten 

 

Slika 14: Recept za napitek 

     Vir: Lasten 
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Opismenjevanje – besede s 

kritičnimi glasovi  
 

SNJEŽANA RAJAKOVIĆ, prof. razrednega pouka 

snezana.rajakovic@os-makole.si 

 

Povzetek: V članku je predstavljen primer pri slovenščini za 3. razred 

pri izvedbi učnega sklopa s področja jezika, in sicer pri razvijanju 

jezikovnih in slogovnih zmožnostih. Na začetku sem podala 

teoretična izhodišča, v nadaljevanju pa je opisan primer dobre 

prakse, ki skupaj traja pet šolskih ur. Ob sami pripravi sem se odločila, 

da sledim načelom formativnega spremljanja. Opredelila sem 

namene učenja in kriterije uspešnosti. Pokazalo se je, da imajo učenci 

težave z zapisom besed s kritičnimi glasovi, vendar smo postopoma 

ugotavljali, da učenci napredujejo. Med urami smo uporabljali sličice 

in delovni zvezek, igrali smo igro Tri v vrsto, kjer smo imeli določen 

cilj, proti koncu pa smo snov utrjevali ne samo pisno, ampak tudi 

preko interaktivnih spletnih iger, kjer smo prav tako sledili ciljem.  

 

Ključne besede: osnovna šola, slovenščina, besede s kritičnimi 

glasovi, primer dobre prakse, 3. razred 

 

Abstract: The article presents an example of Slovene for the 3rd 

grade in the implementation of a learning set in the field of language, 

namely in the development of language and stylistic abilities. At the 

beginning, I gave theoretical starting points, and the following is an 

example of good practice, which lasts a total of five school hours. 

During the preparation, I decided to follow the principles of 

formative monitoring. I defined learning objectives and performance 

criteria. Pupils were shown to have difficulty spelling words with 

critical voices, but we gradually found that pupils were progressing. 

During the lessons we used thumbnails and a workbook, we played 

the game Three in a Row where we had a specific goal, and towards 

the end we consolidated the material not only in writing but also 

through interactive online games where we also followed the goals. 

 

Key words: primary school, Slovene, words with critical voices, 

example of good practice, 3rd grade 
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UVOD 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje opismenjevanje kot 

učenje branja in pisanja. »Opismenjevanje je proces, v katerem se 

posameznik usposobi za branje in pisanje najrazličnejših besedil, si z 

njimi v vsakdanjem življenju pomaga in jih zna uporabljati. Temeljna 

faza v tem procesu je začetno opismenjevanje, ki obsega tako 

pripravo na branje in pisanje kot sistematično obravnavanje in 

utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja« 

(Zrimšek, 2003, str. 7). 

 

Opismenjevanje v prvi triadi 

Začetno opismenjevanje je temeljna faza v procesu opismenjevanja 

in traja celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje – v 1. in 2. 

razredu kot sistematično usvajanje tehnike branja in pisanja, v 3. 

razredu pa kot njeno utrjevanje in izboljševanje (Učni načrt, 2011, str. 

4). 

Začetno opismenjevanje vključuje:  

– Razvijanje predopismenjevalnih sposobnosti: vidno razločevanje, 

slušno razločevanje in razčlenjevanje, orientacija na telesu, v 

prostoru in na papirju, grafomotorika, pravilna drža telesa in 

pisala, smer pisanja. 

– Razvijanje tehnike branja in pisanja besed in enostavčnih povedi 

z velikimi in malimi tiskanimi in pisanimi črkami. 

– Razvijanje branja z razumevanjem in pisanje besedil, ustreznih 

svoji starosti, spoznavnih, sporazumevalnih in recepcijskih 

zmožnosti (Učni načrt, 2018, str. 9–10). 

Samo opismenjevanje je dolgotrajen proces, zato moramo pri delu 

upoštevati razvojne zmožnosti učencev. Pri učenju branja in pisanja 

učence vodimo postopno, sistematično in individualizirano. Veliko je 

različnih metod za opismenjevanje – v različnih delih sveta, različno 

opismenjujejo, vendar se vsi naučijo brati in pisati, kar pomeni, da 

lahko do cilja pridemo na različne načine. Pri opismenjevanju, sploh 

v prvi triadi, se veliko uporabljajo različne didaktične igre, ki morajo 

slediti cilju. Didaktična igra vpliva motivacijsko, brez pritiska učenja, 

spodbuja samostojnost, kritičnost, pozornost, na zabaven način 

spoznajo učno snov, se ob igri učijo, utrjujejo, ponavljajo in 

preverjajo znanje. Poleg didaktičnih iger v šoli uporabljamo tudi 

didaktične igre preko spleta. Učenci se jih radi poslužujejo, saj nimajo 

občutka, da se učijo, ampak da se zabavajo.  

 

Primer dobre prakse – besede s kritičnimi glasovi 

Opisala vam bom primer dobre prakse opismenjevanje v 3. razredu, 

in sicer pisanje besed s kritičnimi besedami. Priprava je napisana za 

pet šolskih ur – ure si ne sledijo vsakodnevno.  

Standard znanja: Področje jezik: Razvijanje jezikovne in slogovne 

zmožnosti: 

Učenci in učenke razvijajo pravopisno zmožnost – individualizirano, 

postopoma in sistematično spoznavajo, usvajajo in utrjujejo: 
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– zapis besed z nekritičnimi glasovi; 

– zapis besed s kritičnimi glasovi (npr. s polglasnikom, z u, z 

nezvočnikom na koncu ali sredi besede); 

– zapis predloga in naslednje besede; 

– zapis nikalnice pred glagolom; 

– rabo velike začetnice na začetku povedi, v lastnih imenih bitij in v 

svojilnih pridevnikih, izpeljanih iz njih, ter v zemljepisnih lastnih 

imenih; 

– rabo končnih ločil (pike, vprašaja, klicaja); 

– rabo vejice pri naštevanju; 

– zapis glavnih in vrstilnih števnikov (do 100) s številko. 

 

Namen učenja: 

– Prepozna, poimenuje in zapiše besede za fotografije. 

– Samostojno razloži, kako pišemo besede s kritičnimi glasovi. 

– Pozorno posluša/bere besedilo. 

– Samostojno piše besede, povedi z besedami s kritičnimi glasovi. 

– Govori razločno in čim bolj knjižno. 

– Ovrednoti svoje znanje. 

 

Kriteriji uspešnosti: 

Uspešen/a bom, ko bom: 

– Prepoznal/a, poimenoval/a in zapisal/a besede za fotografije,  

– razumel/a in samostojno razložil/a, kako pišemo besede s 

kritičnimi glasovi, 

– samostojno zapisal/a besede, povedi z besedami s kritičnimi 

glasovi in 

– ovrednotil/a svoje znanje. 

 

Pripomočki: učni listi, delo v delovnem zvezku, zapisi v zvezek. 

 

Učni cilji:  

– Učenci ugotavljajo predznanje zapisa besed s kritičnimi glasovi. 

– Učenci razvijajo pravopisno zmožnost. 

– Pravilno zapisujejo besede s kritičnimi glasovi. 

– Pišejo različne povedi (vzklične, pripovedne in vprašalne) z 

besedami s kritičnimi glasovi. 

– Vrednotijo svoje znanje zapis s kritičnimi glasovi.  

 

Učne metode: 

– verbalno-tekstualna – razlaga, razgovor, poslušanje, poročanje, 

grafično delo, branje, pisanje, opazovanje, 

– demonstrativno-ilustracijska – prikazovanje oz. demonstracija, 

– izkustveno učenje – igra, praktično delo. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah 

 

Učni pripomočki: DZ, sličice, učni list za tri v vrsto, zvezek 
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1. ura jezikarije 

Za začetek ure sem razdelila učne liste s sličicami. Pri tej nalogi smo 

ugotavljali predznanje zapisa besed s kritičnimi glasovi. Učenci so k 

sličicam pisali besede.  

 

                  
Slika 1, 2: Pisanje besed in učni list 

Vir: Lasten 

 

Nato smo pregledali zapise besed tako, da so jih učenci prišli pisat na 

tablo, ostali pa so si jih pregledali na listu. Če beseda ni bila pravilno 

zapisana, so besedo popravili tako, da so jo zapisali ob sličici z drugo 

barvo. Pri tem smo ugotovili, koliko besed na listu je posameznik 

napisal narobe. Po pregledu smo besede zapisali na listke in jih 

postavili na vidno mesto v razredu, kamor lahko učenci pogledajo in 

si pri zapisu z njimi pomagajo. Ko bomo v nadaljevanju pisali, nas 

bodo besede na vidnem mestu spremljale in pomagale. Besede na 

vidnem mestu bomo sproti dopolnjevali. 

 

 
Slika 3: Besede na vidnem mestu 

Vir: Lasten 

 

2. ura jezikarije 

Uro smo začeli z branjem stripa v DZ, kjer smo se pogovorili o krepko 

označenih besedah v pogovoru. Ugotovili smo, da so to težke besede 

oziroma besede s kritičnimi glasovi. Predstavila sem pravilo, s 

katerim si lahko pomagamo, kadar smo v dvomih, kako se beseda 

pravilno zapiše. Na primer: golob – goloba ni. Nato smo delali vaje v 

DZ, kjer so morali izbrati pravo besedo in jo pravilno zapisati. Zadnja 

naloga pa je bila zapis povedi s kritičnimi besedami v zvezek – primer, 

kako napisati povedi, je bil v DZ. 
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Slika 4, 5: Delo v DZ in v zvezek 

Vir: Lasten 

 

3. ura jezikarije:  

Uro smo začeli z igro, kjer smo preverjali, koliko smo se naučili. 

Igra Tri v vrsto: Učencem razdelimo učni list z mrežo 3 x 3. Na tablo 

napišemo črke: D, D, D, B, B, B, L, L, L, V, V, T, T, T, P, P, Š, Š, Š, Z, Z, Ž, 

Ž, Ž. Učenci iz napisanih črk na tabli poljubno izberejo 9 črk. Lahko 

izberejo posamezno črko tolikokrat, kot je zapisana na tabli. Učenec 

prečrta črko, če se sličica, ki jo je učitelj povedal, konča na črko, ki jo 

ima napisano na mreži. Besedo k črki na črto tudi zapiše. Učitelj 

nadaljuje s podajanjem besed. Ko ima učenec v vrsti ali diagonali 

prečrtane 3 črke, zakliče tri v vrsto in prične poskakovati na mestu. 

Učenec pove, katere črke je prečrtal in zakaj. Nato igro nadaljujemo, 

učenec, ki je imel tri v vrsto, igra dalje. Po določenem času igro 

prekinemo. Zmaga tisti, ki ima največkrat tri v vrsto.  

 
Slika 6: Učni list 

Vir: Lasten 

 

Po igri so si učenci izbrali šest besed, s katerimi so zapisali različne 

vrste povedi – vzklične, vprašalne in pripovedne. To uro smo utrjevali 

zapise besed in končna ločila pri povedih ter ugotavljali, kako nam 

gre.  

 

                                  
Slika 7: Zapis povedi 

Vir: Lasten 
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4. ura jezikarije 

Uro smo začeli z reševanjem učnega lista s sličicami. Pod sličice so 

napisali besed, nato smo jih pregledali in ugotavljali, kako nam gre 

zapis besed s kritičnimi glasovi. Ugotovili smo, da imajo učenci manj 

napak, čeprav nekaterim še vedno zapis besed dela težave, vendar je 

bil rezultat veliko boljši – manj besed je bilo zapisanih narobe kot 

prvič. Po pregledu besed smo pisali kratek narek. Vrednotili smo naše 

znanje in ugotovili, da večina pravilno zapisuje besede s kritičnimi 

glasovi. Ko pa naletijo na težavo, si pomagajo z besedo »ni«.  

 

 
Slika 8: Samovrednotenje – učni list  

Vir: Lasten 

 

 

5. ura jezikarije 

To uro smo izkoristili za delo v računalniški učilnici na IKT orodjih. 

Tukaj je nekaj naslovov, ki smo jih uporabili za utrjevanje in 

preverjanje znanja (Interaktivne vaje od 1. do 5. razreda – težke 

besede): 

– https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hun

grymonster_quiz_si_napacno_zapisane_besede.htm 

– https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w5agj3w831c 

– https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Popra

vi1.htm 

 

ZAKLJUČEK 

Pri opismenjevanju v 3. razredu pri besedah s kritičnimi glasovi je 

pomembna postopnost. Ker sem preverjala predznanje učencev, 

smo lahko spremljali napredek pri pisanju besed, uporabo besed v 

drugih situacijah in prišli smo do izboljšave zapisa besed s kritičnimi 

glasovi. Nekateri učenci po petih urah niso imeli več težav z zapisom, 

nekateri pa so se pri zapisu zmotili manjkrat, vsi pa so dosegli cilj. S 

samim postopnim delom v razredu sem dokazala, da smo besede s 

kritičnimi glasovi usvojili. Prav tako sem ugotovila, da je uporaba 

znanja pri interaktivnih igrah bila še bolj uspešna, saj so uporabljali 

besede s kritičnimi glasovi nevede, preko igre, neobremenjeno in na 

zabaven način.  

 

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hungrymonster_quiz_si_napacno_zapisane_besede.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/hungrymonster/hungrymonster_quiz_si_napacno_zapisane_besede.htm
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w5agj3w831c
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Popravi1.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Popravi1.htm
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Povzetek: Ko govorimo o pismenosti, se zavedamo, da je to precej 

široko področje. Oseba je pismena lahko na različnih področjih. Gre 

za vseživljenjsko kompetenco. Matematična pismenost na primer 

osebi omogoča, da presoja in se odloča na načine, ki so matematične 

narave, in da jasno vidi vlogo matematike v življenju. Digitalna 

pismenost je tudi kompetenca, ki nam pomaga razumeti 

informacijsko tehnologijo, smiselno uporabo le-te zase in za širšo 

družbo na vseh življenjskih področjih ipd. V tem članku se bomo 

osredotočili na funkcionalno pismenost, saj s procesi 

predopismenjevanja in opismenjevanja stremimo le k tej, hkrati pa je 

osnova za pridobitev vseh ostalih znanj in veščin, saj moramo najprej 

znati poslušati, govoriti, pisati in brati. Formalno opismenjevanje 

bomo približali v teoretičnem delu, nadaljevali pa s primeri v praksi, 

ki so v Kurikulumu opredeljeni kot proces razvijanja porajajoče se 

pismenosti v vrtcu. Izhodišče za načrtovanje dejavnosti je, tako kot 

vedno, pobuda otrok na podlagi katere s pomočnico oblikujeva 

začetne aktivnosti in pripraviva nabor aktivnosti v območju OBR, 

zastavljenemu cilju pa slediva od začetka do konca. 

 

Ključne besede: opismenjevanje, predopismenjevanje, funkcionalna 

pismenost, porajajoča se pismenost, OBR 

Abstract: When we talk about literacy, we are aware that this is a 

fairly broad field. A person can be literate in a variety of areas. It is a 

matter of lifelong competence. Mathematical literacy, for example, 

allows a person to judge and make decisions in ways that are 

mathematical in nature, to clearly see the role of mathematics in life, 

and so on. Digital literacy is also a competence that helps us 

understand information technology, meaningful use of it for 

ourselves and for the wider society in all areas of life. In this article 

we will focus on functional literacy, as the processes of pre-literacy 

and literacy strive only for this, and at the same time is the basis for 

acquiring all other knowledge and competencies, as we must first 

know how to listen, speak, write and read. We will approach formal 

literacy in the theoretical part, and continue with examples in 

practice, which are defined in the curriculum as a process of 

developing emerging literacy in kindergarten. The starting point for 

planning the activities was, as always, the children's initiative, on the 

basis of which my assistant and I designed the initial activities and 

prepared a set of activities in the OBR area, and followed the set goal 

from start to finish. 

 

Keywords: literacy, pre-literacy, functional literacy, emerging 

literacy, OBR  
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UVOD 

Opismenjevanje je vseživljenjski proces, ki je v mladih letih precej 

odvisen od spodbudnega okolja. Naloga starejših, izkušenejših je, da 

otrokom pripravimo takšno okolje. V predšolskem obdobju govorimo 

o občutljivih obdobjih na različnih področjih, katera s formativnim 

spremljanjem pri otroku lahko zelo hitro opazimo. Otroci so do 

šestega, najkasneje do sedmega leta starosti nekritični in njihov 

podzavestni um sprejme vse, kar vidijo, slišijo in doživijo, zato je še 

posebno pomembno, da opazimo porajajočo se pismenost pri 

posamezniku. Največ se naučijo skozi igro in predopismenjevanje v 

vrtcu se začne že v jaslih, ko prvi stik dobijo pri rokovanju s 

slikanicami, s prepoznavanjem raznih simbolov, usvajajo preprosto 

zaporedje, razumejo navodila ipd. Nadaljnje učenje pa stopnjujemo 

na podlagi njihove vedoželjnosti ter upoštevamo individualne in 

razvojne posebnosti. 

 

Funkcionalna pismenost 

Funkcionalno pismenost dosežemo z opismenjevanjem. Formalno se 

začne z vstopom v osnovno šolo, neformalno opismenjevanje pa se v 

predšolskem obdobju odraža v procesu predopismenjevanja (Rot 

Vrhovec, 2021). Funkcionalna pismenost je vseživljenjska 

kompetenca, zato je še posebej pomembno, da ne spregledamo 

občutljivega obdobja porajajoče se pismenosti pri otrocih, saj se 

takrat največ naučijo. Vsekakor velja, da so otroci vedoželjni in samo-

motivirani  za razvijanje opismenjevalnih zmožnosti, vendar je tudi 

spodbudno okolje ključnega pomena (Erzar, 2020). Alenka Rot 

Vrhovec, v Rot Vrhovec, 2021, začetno opismenjevanje opredeljuje 

kot obvladanje vseh štirih komunikacijskih sposobnosti, ki so 

poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. 

 

Pri delu z otroki si moramo vzeti dovolj časa za pogovore, 

pripovedovanje, branje, razlago, pa tudi igro vlog, dramatizacijo, 

posnemanje in opisovanje. Otrok mora razviti svoje jezikovne 

zmožnosti, da se lahko čustveno, socialno in spoznavno razvija, saj s 

komunikacijo sporoča svoja čustva, vedenje in izkušnje na različne 

načine in tako stopa v interakcijo z zunanjim svetom (Kurikulum za 

vrtce, 1999). Ko posameznik obvlada komunikacijske sposobnosti in 

je uspešno vključen v družbo, pravimo, da je funkcionalno pismen. 

 

Predopismenjevanje 

V procesu opismenjevanja so pomembne otrokove sposobnosti 

zaznavanja prostora, ki se odražajo z vidnim in s slušnim zaznavanjem 

ter z razumevanjem Te sposobnosti pri predšolskem otroku 

razvijamo in krepimo z različnimi dejavnostmi (Grginič, 2012). 

 

Prepričanje vzgojitelja, da je predšolsko obdobje občutljivo za jezik in 

razvoj govora, je ključno pri ustvarjanju spodbudnega okolja, saj se 

tak vzgojitelj z otrokom pogosto pogovarja, ga posluša in ga spodbuja 

k vprašanjem, mu omogoči primerne materiale in veliko tiskanega 

gradiva. Skupno branje vzgojitelja ali starša z otrokom ima pozitiven 

učinek na otrokov govorni razvoj, vendar mora biti branje 

kakovostno. To pomeni, da beremo doživeto, glasno, se ob knjigi 

pogovarjamo, otroku postavljamo odprta vprašanja in jih 

spodbujamo k poimenovanju motivov, posnemanju glasov in 
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podobnih oblik predstavitve pa tudi poustvarjanja literarnih vsebin 

(Skubic, 2011). Kurikulum za vrtce (1999) vključuje dejavnosti po 

področjih. Primere aktivnosti za spodbujanje in razvijanje porajajoče 

se pismenosti najdemo prav na vseh področjih Kurikuluma, tako da 

imamo pri načrtovanju dejavnosti neskončno možnosti, v pomoč pa 

so nam tudi kurikularna načela, ki jih upoštevamo pri svojem delu. V 

nadaljevanju predstavljam primer izvajanja dejavnosti s področja 

predopismenjevanja pri triletnikih. 

 

Spodbudno okolje 

V skladu z letnim delovnim načrtom sva s pomočnico uredili kotičke 

in preostali prostor v igralnici. Ker sva prepričani, da sta razvoj govora 

in komunikacijskih sposobnosti v procesu socializacije ključnega 

pomena, otrokom omogočiva stalen dostop do materialov, ki 

pripomorejo k tovrstnemu razvoju. K oknom, kjer je najboljša 

svetloba, sva namestili bralni kotiček, nad njim pa obesili črke od A 

do Ž in jih razporedili po vsej steni. Poleg kotička sva na steno 

namestili razpredelnico za prirejanje črk, tudi v abecednem redu. Na 

hrbtišča pregradnih omar sva v namen prerisovanja nalepili 

enostavne motive z ravnimi in krivimi črtami, jih prekrili s prozorno 

folijo ter dodali piši-briši pisala in krpice. Na odprte police sva položili 

škarje, revije, prazne liste papirja, lepilo v stiku, nalepke … Na pobudo 

otrok sva materiale sprotno menjavali. 

 

Izhodišče 

Otroke sva spodbujali, da se na svoje izdelke podpišejo. Sprva sva jim 

pomagali tako, da sva napisali njihovo ime na listek, oni pa so črko po 

črko prepisali ali pa sva jim kazali črke, ki so visele na steni. Nekega 

dne je en deček predlagal, da bi imel nekje že napisano svoje ime in 

ko bi ga potreboval, bi ga prepisal. Tako je nastala ideja za 'listo 

prisotnosti'. Ker so bili otroci že spretni s prirejanjem črk h črkam, sva 

se odločili, da prisotnostno listo izdelava po istem principu.  

 

 
Slika1: Deček prireja črke h črkam in tvori besedo 

Vir: Lasten 

 

Uvodna dejavnost – Črka za črko 

S pomočnico sva dejavnost vpletli v dnevno rutino, zato sva morali 

izbrati primeren prostor. Na hrbtišče pisalne mize, tik ob vhodnih 
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vratih igralnice, sva nalepili belo lepenko. Natisnili sva imena otrok in 

izrezali posamezne črke za vsako ime. Imena sva nalepili na lepenko, 

pod imeni pa nalepili samolepilni trak za pritrjevanje. Na črke sva 

nalepili ježke za pritrjevanje. Na drugem koncu igralnice sva uredili 

prostor za hrambo črk. Črke za posamezno ime sva pospravili v 

plastične jajčke in vsak otrok je dobil svojega. Otroci so si izbrali 

simbol, ga nalepili na dogovorjeno mesto in svoj jajček pritrdili poleg 

z ježki za pritrjevanje. Cilji dejavnosti so bili, da otrok sledi zaporedju 

dnevne rutine, prepozna svoj simbol, kamor vedno vrača jajček in da 

v pravilnem zaporedju prireja črke k svojem imenu. Dejavnost so 

opravili po prihodu v vrtec, ko so se registrirali in pred počitkom, ko 

so črke pospravili. Kasneje sva dejavnost nadgradili tako, da so otroci 

svoje ime še napisali. Kdor je želel, sva mu pomagali pri črkovanju. 

 

          
Slika 2: Deček prireja črke k imenu             Slika 3: Deklica zapisuje svoje ime 

                Vir: Lasten                                                         Vir: Lasten 

 

Ker je pisanje postala rutina, so otroci kmalu usvojili držo pisala in 

posledično so postali natančnejši pri prerisovanju, barvanju, 

podpisovanju, prepisovanju besed itd. Ker so bili pri delu uspešni, so 

bili še bolj motivirani pri izbiri tovrstnih aktivnostih.  

 

   
Slika 4 in 5: Prerisovanje oblik in natančno barvanje, pravilna drža pisala     

Vir: Lasten 

 

Branje 

Otroci so še bolj posegali po slikanicah in ostalem tiskanem gradivu, 

prepoznavali svoje črke v besedilih in izražali željo po branju. Sledila 

je neizogibna aktivnost, in sicer obisk knjižnice. Ponovno smo osvežili 

pravila vedenja in pred obiskom določili tri postavke: vsak si izbere le 

eno knjigo, knjiga mora imeti zgodbo in mora ti biti všeč. Otroci so 

izbrane knjige v igralnici odložili v knjižni kotiček, zato smo morali 

spremeniti pogoje uporabe in pravila, ki so določala prednost pri 

ogledu svoje knjige in dovoljenje za uporabo tuje knjige. Dogovorili 

smo se, da vsak dan pred počitkom izštevamo nekoga, čigar knjigo 

bomo prebrali. S pomočnico sva definirali cilje, in sicer: otrok se 

počuti pomembnega pri branju izbrane knjige, otrok si zapomni 
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vsebino zgodbe, otrok sam pripoveduje zgodbo in se pretvarja, da 

bere. Tako kot uvodno dejavnost sva tudi branje vpletli v dnevno 

rutino. Ko so se otroci pripravili na počitek, smo izšteli bralca. Otrok 

je prinesel izbrano knjigo, se usedel k meni v naročje in jaz sem 

doživeto prebrala zgodbo. Naslednji dan je ta isti otrok pred 

počitkom v mojem naročju sam povedal zgodbo. Nekateri so to 

opravili samozavestno, drugi so potrebovali verbalno podporo, 

nekateri pa le spodbudo ilustracij.  

 

 
Slika 6: branje v naročju  

Vir: lasten 

 

Včasih so bile zgodbe popolnoma drugačne od prebranega ali pa 

zamenjan vrstni red dogodkov, zato sva se s pomočnico odločili, da 

doživeto in s pomočjo velikih ilustracij prebereva slikanico Rdeča 

žoga (Matthias Karl, Gaby Van Emmerich, Založba Epta, 1996) in 

otrokom ponudiva risanje po razumevanju. Risbe so si bile precej 

podobne, ko pa sva jih povprašali po zgodbi, da jo zapiševa, so 

zgodbe vključevale veliko zunanjih elementov, ki so bili plod otroške 

domišljije. 

 

Da smo zavedanje prvega glasu v imenu še okrepili, sva s pomočnico 

uporabili slikanico Mišja abeceda (Tatjana Pregl Kobe, Marta Bartolj, 

Založba Miš, 2021), v kateri so pesmice za vsako črko abecede. 

Določili sva cilje, da vsak otrok prepozna svojo pesmico in jo zna 

recitirati ter da poimenuje prvi glas svojega imena. In navsezadnje 

sva želeli, da otrok dobi izkušnjo, da iz pisnih virov pridobi koristne 

informacije, ki jih potrebuje, zato sva povabili k sodelovanju še 

starše. Dejavnost sva načrtovali tako, da smo na travniku nabrali 

cvetlice, jih plastificirali in napisali ime rastline. Vsak otrok si je eno 

izbral, jo odnesel domov, naloga staršev pa je bila, da poiščejo 

osnovne značilnosti in jih zapišejo. Ko so otroci prinesli opise nazaj v 

vrtec, so rastlino tudi predstavili, potem pa smo skupaj izdelali 

herbarij. 

 

ZAKLJUČEK 

Poleg zgoraj navedenih dejavnosti so na področju 

predopismenjevanja potekale še vzporedne dejavnosti, kot so bralna 

značka, igre Stol na moji L/D je prazen, Osliček, kdo te jaha, Kdo se 
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skriva pod odejo ipd. Usmerjene dejavnosti sva izvajali individualno s 

pomočjo didaktičnih pripomočkov primernih za triletnike. Ker sva 

poslušali pobude otrok, so tudi oni vztrajno sledili in hitro usvojili 

cilje. Opazili sva, da otroci lažje usvojijo cilje, če le-ti postanejo del 

rutine, zato sva poskusili čim več dejavnosti vplesti v vsakdanjik, da 

so aktivnosti samodejno spontano ponavljali in pri tem razvijali svoje 

veščine. Otroci so osvojili naslednje cilje: prepoznali so svoj simbol, 

prepoznali zapis svojega imena in imena sovrstnikov, se naučili 

zapisati svoje ime brez pomoči druge osebe in poimenovati črke v 

imenih, prepoznati prvi glas v imenih, spoznali so, da v pisnih virih 

dobimo informacije, ki jih potrebujemo, večina otrok pa je 

popolnoma izgubila strah pred nastopanjem. Z usvojenimi cilji so 

okrepili svojo funkcionalno pismenost in razvili samomotivacijo za 

vrsto aktivnosti na vseh področjih. Aktivnosti se zdaj lotijo bolj 

samozavestno. 
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Povzetek: Pismenost označuje razvoj spretnosti, znanja in stališč, ki 

so podlaga za branje in pisanje. Že v predšolskem obdobju opazimo 

znake razvoja pismenosti: otroci berejo slike, pišejo s simboli, katerih 

pomen poznajo samo oni, iščejo rime, navidezno berejo knjige, 

poimenujejo črke abecede, berejo znane napise iz okolice (npr. 

imena trgovin, embalaže …) in zapišejo lastno ime. S predšolskimi 

otroki smo izvedli dejavnost na področju opismenjevanja, kjer so 

otroci tvorili povedi o določeni sličici in prepoznavali prvi glas. V 

članku predstavljamo nekaj rezultatov izvedene dejavnosti. Z rdečo 

barvo smo označili samostalnike v besedi, z modro glagole, z oranžno 

pridevnike in z rjavo vse ostale besede.  

 

Ključne besede: pismenost, predšolsko obdobje, znaki razvoja 

pismenosti, tvorjenje povedi 

 

Abstract: Literacy refers to the development of skills, knowledge and 

attitudes that are the basis for reading and writing. Already in the 

preschool period we notice signs of literacy development: children 

read pictures, write with symbols whose meaning only they know, 

look for rhymes, seemingly read books, name letters of the alphabet, 

read familiar inscriptions from the surroundings (eg names of shops, 

packaging…) and write proper name. We carried out an activity in the 

field of literacy with pre-school children, where children formed 

sentences about a certain picture and recognized the first voice. In 

this article, we present some results of the performed activity. We 

marked nouns in the word with red, verbs with blue, adjectives with 

orange and all other words with brown. 

 

Key words: literacy, pre-school period, signs of literacy development, 

sentence formation 
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UVOD 

Prvi koraki do funkcionalne pismenosti se začenjajo že s samim 

opismenjevanjem. V veliki meri je funkcionalna pismenost odvisna 

tudi od tega, kako uspešno je oseba zaključila fazo opismenjevanja. 

Otrok, ki vstopi v osnovno šolo, ima navadno že do določene mere 

razvite spretnosti in zmožnosti, potrebne za opismenjevanje, prav 

tako že ima določeno znanje o črkah, besedah, nekateri otroci tudi že 

berejo in pišejo (Leskovec, 2014). Brumen (2012) navaja, da se otroci 

začnejo neformalno opismenjevati že v predšolski dobi, načrtno in 

sistematično pa se opismenjevanje nadaljuje v šoli in poteka do 

konca tretjega razreda. Pri tem ima odločilno vlogo glasovno 

zavedanje, ki se razvija v času predšolskega obdobja in predvsem v 

prvem razredu osnovne šole. Pri razvoju sposobnosti glasovnega 

zavedanja je pomemben razvoj slušnega zavedanja. 

 

Ugotovitve raziskave o zgodnji pismenosti kažejo, da vzgojitelji lahko 

prispevajo k razvoju zgodnje pismenosti pri otrocih, od pet do šest 

let z načrtovanim, ustreznim spodbujanjem, ki temelji na znanju in 

pristopih za ustrezen razvoj otrok (Umek idr., 2018). 

 

Na področju glasovnega zavedanja v kurikulumu za vrtce (2013) 

najdemo manj zahtevne dejavnosti in njem so opredeljene le 

dejavnosti z rimami in glasovne igre.  

 

Pečjak (2010) navaja nekaj nalog za ugotavljanje zmožnosti 

glasovnega zavedanja. Otrok naj šteje besede v povedi, išče in 

odkriva zloge, prepozna prvi in zadnji glas v besedi, razčlenjuje 

besedo na glasove (glaskovanje) in išče rime. 

 

Ropič (2017) navaja, da si stopnje glasovnega zavedanja sledijo po 

določenem zaporedju glede na težavnost, od lažjih do zahtevnejših. 

V prvem starostnem obdobju otroci zaznavajo rime, členijo povedi 

na besede in pozneje besede na zloge. V drugem starostnem obdobju 

otroci izpopolnjujejo zmožnost zaznavanja rim in jih tvorijo. Sposobni 

so prepoznavanja prvega in zadnjega glasu.  

 

Otrok lahko kot izhodišče prejme slikovno gradivo oz. predloge z 

različnimi podobami (predmeti, živali, osebe, rastline). Nato 

poimenuje, kaj vidi na sliki in po navodilih vzgojitelja zloguje besedo, 

išče rime, prvi in zadnji glas, sestavi poved … (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). 

 

Pomembno je, da otrokom pripovedujemo že v zgodnjem otroštvu. 

Priporočljivo je uporabiti slike, da jim je bolj zanimivo in bolj sledijo 

dogajanju. Tudi otrokom damo možnost, da ob sličicah 

pripovedujejo. Pri mlajših otrocih pripovedovanje vsebuje le nekaj 

besed. Pri starejših otrocih pa je pripovedovanje že bolj ustvarjalno 

in daljše (Lipnik in Matić, 1993). 

 

Ropič (2016) meni, da imajo pri glasovnem zavedanju pomembno 

vlogo usposobljene vzgojiteljice. Po kurikulumu za vrtce strokovno 



 

138 
 

načrtujejo aktivnosti v obliki igre in s tem vplivajo na napredek. 

Otroke spodbujajo pri odkrivanju glasov v besedah in k razločevanju 

prvega in zadnjega glasa.  

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate dejavnosti, ki smo jo izvedli s 

predšolskimi otroki (5–6 let). Zanimalo nas je, katere besedne vrste 

otroci uporabljajo pri pripovedovanju, ali otroci prepoznajo prvi glas 

in ali se opazi vpliv prekmurskega jezika. Prikazujemo šest rezultatov 

otrok, ki so se nam zdeli najbolj zanimivi. 

Vprašanje ob slikicah je bilo: Kaj vidiš na sliki? Povej nekaj o tem? 

Kateri je prvi glas? 

Namen: otrok sestavi poved, preprosto zgodbo o sličici in prepozna 

prvi glas.  

 

 
Slika 1: Slike za dejavnost 

Vir: Ropič, M. 

 

DEKLICA 1: Sličice si je najprej ogledala, nato pa vsako poimenovala. 

Več časa je potrebovala, da je ugotovila, da je na sliki balon. Sličice si 

je sestavila v vrstni red in začela s pripovedovanjem zgodbe: 

Balon je leto po zrake. Videla ga je kača. Kača je ščela (želela) list 

pojesti. Sonček je sijo na oko kačino. Potem je luč gorela ponoči. 

Škarje so ponoči rezale list. Odleto je v (ven), ker je bil veter. List je 

odpihnilo daleč na tla.  

 

DEČEK 1: Sličice si je ogledal, nato pa vsako pravilno poimenoval. Za 

sličico z očesom je rekel: »To je znankar auka (oko).« Deček K. je v 

svojo pripovedovanje ob sličicah vključil resnične dogodke, kateri so 

se mu zgodili. Opazimo pa lahko, da je govoril precej v prekmurščini.    

 

 Inouk (enkrat) kda san bil doma male, smo meli kačo, samo se ne 

spomnim kak je bilo ime, je odišla.  

Kda san bil v srednje skupini mi je sok pomaranče špricno v oko, san 

si umivo.  

Puno listov je na drevese. Lišče je pri tobogani v vrtece.  

Kda san bil na sejme z bratrancon Enajon v Murske Sobote san srečo 

Tiana, keri odo v vrtec v Bodonce kda ges. Pravo mi je: »Ej glej 

balonski traktor leti!« 

Kda smo v vrteci v Bodoncaj dirkale me je speklo sonce. 

Kda je dež šau pa reden veter bil je pet minut nej bilo elektrike. Te je 

bila elektrika. Luč se je migala. Te pa pa vgasnila.  

S škarjami režemo. Paziti moremo na prste. Škarje so nevarne. 
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DEKLICA 2: Ko sem deklico A. vprašala, kaj vidi na sličicah, je bila tiho. 

Prvi primer sem ji povedala jaz, naprej pa se je že opogumila. Deklica 

je zamenjala kačo s črvom. Pri škarjah je rekla, da so to »škaje«. Ob 

pripovedovanju je potrebovala dodatno spodbudo. Zasledimo lahko, 

da ima deklica še nekaj težav pri izgovorjavi (črka r: stogo, škaje) in 

prekmurščini.  

 

Balonček je počo. Sonček se smigej (smeje). Posvejt (luč) se vužgo 

(prižgal) pa te nazaj doj vgasno (ugasnil). Polžek je šau (šel) v (ven) pa 

počasi odo (hodl). Listek pa z drevesa doj spadno pa se stogo (strgo). 

Listek je pado doj na gnilo đaboko (jabolko). Listek je počo pa je prišo 

balon. Pa te golob prišo (prišel) pa zgrabo pa domov odneso. Deček 

si je zrezo oči s škarjami. V bolnico so ga pelali pa rešili pa nej meu 

več zrezane oči. 

  

DEČEK 2: Najprej si je ogledal sličice nato pa začel s poimenovanjem. 

Zasledimo lahko spret prekmurščino, saj je že na začetku rekel, da 

vidi auko (oko), škarđe (škarje). Pri slikici z balonom je rekel, da vidi 

bajon. Lahko opazimo težave pri izgovorjavi. Deček je občasno rabil 

dodatno spodbudo.  

 

 Listki so padali z drevesa. Veter je odnesel liste. Te pa so se stegale 

(strgali). So šli na pločnik. Kača je pod zemljo. Prišla je v, je vidla list. 

Prišo je črv, jo pozdravo. Škaje (škarje) so rezaje (rezale) paper. Stric 

je dau na mizo škaje. Jih je uporablo pa nej pa ja pa nej. Stric je rezo, 

žarnica je zgorela, pa so kupili novo, kda je zgorejla so nej vidli. 

Sonček je doj odišo kda je bila noč. Balon je nej meu zraka, je počo, 

so ga zadenile. 

 

Otrokom smo izdelali in predstavili »uro s črkami«. Na uri so črke od 

A – Ž. Otroci so poiskali črko, ki ustreza prvemu glasu na sliki. Uro s 

črkami so otroci imeli na voljo tudi v nadaljevanju v kotičku. Tisti, ki 

je na vrsti zavrti kazalec. Poimenuje črko in pove besedo, ki se začne 

na črko, ki jo je prepoznal na uri. S tem dodatno utrjujemo prvi glas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Ura s črkami 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK  

Nalogo sem izvedla z vsakim posameznikom posebej. Vsi otroci so 

prepoznali predmete na sličicah. Deklica A. je le zamenjala kačo s 

polžkom. Eni otroci so si sličice zložili v vrsto in po tem vrstnem redu 
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pripovedovali zgodbo. Drugi otroci so o vsaki sličici povedali nekaj. 

Ugotovili smo, da so samostalniki tisti, ki jih otroci največ uporabljajo. 

Veliko smo zasledili tudi glagolov. Pridevnikov je nekoliko manj, saj 

se ti pojavljajo kasneje. Pri prvem glasu so bili vsi otroci uspešni. 

Menimo, da so pri prvem glasu otroci uspešni, ker izvajamo veliko 

dejavnosti namenjene utrjevanju prvega glasu. Pri večini otrok je 

prisotno narečje – prekmurščina (đ). Nekateri otroci so slabši na 

govornem razvoju in imajo težave z izgovorjavo nekaterih črk (r, l). 
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Povzetek: Jezikovne dejavnosti imajo za predšolskega otroka velik 

pomen za njegov razvoj. Od približno tretjega leta starosti naprej je 

pomemben tudi razvoj predpisalnih in predbralnih sposobnosti. Le te 

razvijamo v obdobju predšolske pismenosti oziroma porajajoče se 

pismenosti ali lahko rečemo tudi v obdobju predopismenjevanja. 

Otroka z različnimi igrami in dejavnostmi pripravljamo na kasnejše 

branje in pisanje v šoli. V tem članku sem se osredotočila predvsem 

na igre in dejavnosti s črkami. Predstavila vam bom nekaj primerov 

dobre prakse. Posebej pa me je še zanimalo, ali otroci prepoznajo 

svoje ime zapisano z velikimi tiskanimi črkami in če ga zmorejo pri 

štirih letih starosti tudi že preslikati. Če ne, ali je to možno z različnimi 

usmerjenimi in spontanimi dejavnostmi kakorkoli spodbuditi in 

doseči kakršenkoli napredek. 

 

Ključne besede: predopismenjevanje, igra, otrok, dejavnosti, črke 

 

Abstract: Language activities are of great importance for a preschool 

child for his development. From about the age of three, the 

development of prescriptive and pre-reading skills is also important. 

These are developed in the period of pre-school literacy or emerging 

literacy, or we can also say in the period of pre-literacy. We prepare 

the child for later reading and writing at school with various games 

and activities. In this article, I focused mainly on games and activities 

with letters. I will present you with some examples of good practice. 

I was especially interested in whether children recognize their name 

written in capital letters and if they can copy it at the age of four. If 

not, is this possible in any way to encourage and achieve any progress 

through various focused and spontaneous activities. 

 

Key words: pre-literacy, play, children, activities, letters 
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UVOD  

Področje jezika ima za otroka velik pomen v predšolskem obdobju. 

Razvija se mu govor, uči se sodelovanja in komunikacije z odraslimi 

in otroki, seznanja se s pisnim jezikom, skozi doživljanje pa spoznava 

tudi književnost. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi 

jezikovnimi ravninami. Od približno tretjega leta dalje pa je 

pomemben tudi razvoj predpisalnih in predbralnih spretnosti. V 

predšolskem obdobju govorimo o porajajoči se pismenosti in o 

predopismenjevanju, kjer razvijamo predbralne in predpisalne 

spretnosti in sposobnosti. Otroke torej preko igre in različnih 

dejavnosti pripravljamo na branje in pisanje, ki sledi v šoli. Ker delam 

z otroki, ki so že vsi dopolnili štiri leta, in ker bi po razvojnih starostnih 

kriterijih pri tej starosti že naj otroci prepoznali zapisano lastno ime 

in ga znali tudi zapisati, me je zanimalo, ali otroci v skupini, kjer 

delam, to zmorejo. Verjamem, da se z različnimi igrami in 

dejavnostmi, že v kratkem času da pri otrocih doseči veliko. Kot 

strokovni delavci v vrtcu imamo pomembno vlogo pri postavljanju 

temeljev za kasnejše opismenjevanje v šoli, zato je pomembno, da 

ustvarjamo bogato učno okolje, saj bo le-to vplivalo pozitivno na 

otrokov razvoj.   

 

Porajajoča se pismenost 

Nekoč so rekli, da gre za pripravljenost na branje in pisanje, v sodobni 

literaturi pa se vse več uporablja izraz porajajoča se pismenost, pri 

čemer je poudarjeno, da je opismenjevanje dolgotrajen in postopen 

proces, ki se odvija že v celotnem predšolskem obdobju otroka 

(Pečjak, 2003; v Janže, 2013). Grginičeva (2005) v svojem članku 

navaja, da se otroci pismenosti približujejo skozi naslednje 

zaporedje. Vse poteka v daljšem časovnem obdobju in postopoma. 

Najprej otroci spoznavajo koncept tiska, nato prepoznavajo 

kontekstualni tisk, za tem začnejo opažati črke v napisih, ki jih nato 

tudi uporabljajo v samih zapisih, medtem ko poslušajo, ugotavljajo 

posamezne glasove v besedah, nato začnejo analitično brati, pri 

pisanju pa upoštevajo jezikovna pravila. Otrokova naravna želja po 

spoznavanju in odkrivanju pomena v zapisanih sporočilih; in 

simbolna igra, v kateri otroci posnemajo odrasle pri uporabi 

pismenosti v njihovih vsakdanjih situacijah, sta otrokom največja 

motivacija. To je tudi razlog, da otroke v vrtcu načrtno in 

vsakodnevno vpeljujemo v dejavnosti, ki jim omogočajo dejavnejšo 

vlogo v njihovem razvoju predbralnih in predpisalnih spretnosti. 

Pripravi na opismenjevanje pravimo tudi predopismenjevanje. 

Predopismenjevanje je v Kurikulumu za vrtce (1999) opredeljeno 

skozi različne cilje. Globalni cilj je spoznavanje simbolov pisnega 

jezika. Ostali cilji, s katerimi se opredeljuje predopismenjevanje, pa 

so, da otroci prepoznavajo, uživajo v nesmiselnih zgodbah, rimah, 

različnih glasovnih in besednih igrah in šalah ter pri tem doživljajo 

zvočnost in ritem; otroci razvijajo predbralne in predpisalne 

spretnosti; otroci spoznavajo besedo in knjigo kot vir informacij in pa 

otroci se učijo samostojno pripovedovati. 
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Predbralne in predpisalne spretnosti 

Predbralne in predpisalne spretnosti razvijamo pred obdobjem 

začetnega učenja branja in pisanja z različnimi igrami za razvijanje 

predbralnih in predpisalnih spretnosti (Grginič, 2004). Za razvoj 

slednje omenjenih spretnosti je pomembno grafično in glasovno 

zavedanje. Grafično zavedanje razvijamo s pomočjo grafomotoričnih 

vaj. Le-te vključujejo vaje za koordinacijo oko-roka, orientacijo v 

prostoru in sposobnost vidnega zaznavanja, ki so najbolj učinkovite, 

kadar so otroci ob njih gibalno aktivni. Glasovno zavedanje pa 

razvijamo s pomočjo iger z glasovi, z ugankami, z rimami, z ritmičnim 

spremljanjem govorjenega besedila in z igrami onomatopoije 

(Grginič, 2005). 

 

Igre za spoznavanje s črkami 

Pečjakova (2003, v Turičnik, 2017) v svoji knjigi opredeljuje naslednje 

igre in dejavnosti za spoznavanje s črkami: 

- Igre za usvajanje pojma »črka«, kot so »Moja najljubša črka«, 

ki si jo otrok izbere sam, odrasla oseba ali sam si/mu jo 

nariše/obriše in otrok jo okrasi po lastni želji. 

- Igre, kjer otrok išče enake črke v nizu različnih (npr. igra 

spomin). 

- Igre in dejavnosti, kjer otrok išče in prepoznava črke med 

drugimi simboli, kot so številke in grafični simboli. 

- Igre, kjer otrok prepoznava in poimenuje črke, ki jih vidi v 

neposredni okolici. 

- Igre, kjer otroci prepoznajo svoje ime in ga zapisujejo. 

- Igre in dejavnosti, kjer otroci poimenujejo črke/glasove 

svojega imena. 

- Igre in dejavnosti, kjer otroci povezujejo črke z glasovi, npr. 

otrok našteje besede, ki se začnejo z enakim glasom kot 

njegovo ime. 

- Dejavnosti, kjer otroci zapisujejo črke po nareku. 

- Branje in prepoznavanje krajših besed, ki jih pogosto 

zasledimo v okolju, npr. stop, bus. 

- Imenovanje vseh črk abecede, hitro in počasi. 

- Branje znanih in manj znanih krajših besed. 

- Branje in razumevanje krajših povedi. 

- Pisanje krajših besed po samonareku z napakami. 

 

 

Igre in dejavnosti s črkami in glasovi v skupini otrok, starih 4 leta 

Ker me je zanimalo, ali otroci že zmorejo prepoznati z velikimi 

tiskanimi črkami zapisano lastno ime in ga napisati ali preslikati, sem 

si najprej pripravila imena otrok, ki so bila računalniške pisave 

velikosti 120, torej razmeroma velike črke. V jutranjem krogu sem jih 

razporedila po tleh in jih prosila, da vsak poišče tisti listič, kjer misli, 

da je na njem zapisano njegovo ime, ga pokaže ostalim in ga odloži 

nazaj na tla. Na tak način sem ugotovila, da vsi otroci v začetku še 

niso prepoznali svojega imena. Od 19 otrok je svoje ime prepoznalo 

le 12 otrok, procentualno gledano je to le dobrih 63 % otrok v skupini. 
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Tudi pri ugotavljanju, ali znajo otroci napisati ali preslikati svoje ime, 

je bil procent podoben, in sicer 58 % otrok zna preslikati svoje ime, 

to je 11 otrok od 19.  

 

 
Slika 1: Prvi poskus preslikave lastnega imena 

Vir: Lasten 

 

V naslednjih dneh sem jim pripravila kotiček, ki smo ga poimenovali 

kotiček s črkami oz. »črko kotiček«. V njem je bila lesena abeceda – 

vtikanka, magnetna tabla in različne magnetne črke, različnih 

velikosti in oblik. Ta kotiček je bil otrokom vsak dan na voljo in otroci 

so ga vsakodnevno radi obiskovali. Včasih so sestavljali svoje ime, 

včasih so le postavljali posamezne črke v nek vzorec ali v vrste ali 

stolpič. Včasih so črke razvrščali po barvah, včasih po velikostih. 

Skratka igrali in rokovali so se s črkami po lastni želji. 

 

 
Slika 2: Črko kotiček 

Vir: Lasten 
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Otrokom sem pripravila tudi posodice, vsak ima svojo. Na posodici je 

zapisano njegovo ime, v njej pa črke njegovega imena, ki jih poskuša 

sestaviti v pravilni vrstni red in jih tudi pravilno obrniti. Te posodice 

so jim vedno na voljo. Kadar ne izvajamo usmerjenih dejavnosti z 

njimi, se lahko sami z njimi igrajo tudi v času proste igre.   

 

 
Slika 3: Tabla z imeni in posodice z imeni in črkami 

Vir: Lasten 

 
Slika 4: Sestavljanje lastnega imena 

Vir: Lasten 

 

Uporabljamo pa te posodice s črkami tudi za druge vodene 

dejavnosti, kjer se igramo z glasovi in črkami. Prvič in drugič smo šli 

skozi abecedo. Včasih pa smo si izbrali le naključne črke. Jaz sem 

pokazala črko otrokom. Otroke sem vprašala, ali črko poznajo in kako 

se glasi. Nato smo jo vsi skupaj ponovili. V primeru, ko je niso poznali, 

sem jo jaz poimenovala in nato smo jo skupaj ponovili. Sledila je 

naloga, da otroci med svojimi črkami lastnega imena poiščejo 

določeno črko. Če jo imajo, vstanejo, če ne, sedijo. To igro so se otroci 

zelo radi igrali, čeprav jim je bila v začetku v precejšen izziv, saj so 

morali pozorno slediti in napeti svoje možgane.  

 

Igrali smo se tudi igro, kjer smo iskali besede na določen glas, igre, ko 

smo ugotavljali, kateri je prvi glas določene besede. Pri slednji sem 
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včasih uporabila tudi kartončke z različnimi slikami različnih 

predmetov, živali, rastlin in pojmov. 

 

Ker je pri pisanju zelo pomembna tudi drža pisala, smo se večkrat, 

preden smo sedli k mizam in pričeli z delom, kjer smo potrebovali 

pisala, urili v vrtenju barvice ali svinčnika. To je namreč vaja, kjer 

otrok vrti pisalo med palcem in kazalcem in si pri tem pomaga s 

sredincem. S tako vajo pripravlja roko in prste na pravilen prijem 

pisala. S to igro pa lahko naučimo tudi otroka šiliti svinčnik ali barvico. 

 

 
Slika 5: Urjenje v vrtenju pisala 

Vir: Lasten 

 

Smo pa prste in roke razgibavali tudi na druge načine. Na primer 

pretvarjali smo se, da smo mačke, kjer je bila naloga otrok, da prste 

izmenično stegujejo in upogibajo in oponašajo mačje praskanje. 

Oponašali smo tudi ptičje kljunčkanje, otroci so s prsti oponašali ptičji 

kljun, ki se odpira in zapira, in sicer tako, da se je otrok z vsakim 

prstom posebej z močnim pritiskom dotaknil konice palca. Pretvarjali 

smo se tudi, da igramo klavir, pri čemer so otroci pritiskali blazinice 

prstov ob trdo podlago in se pretvarjali, da pritiskajo tipke. Igrali smo 

se tudi igro Kamen, papir, pri kateri so otroci, kadar so zaslišali 

besedo »kamen«, stisnili roko v pest, ko pa so zaslišali besedo 

»papir«, pa so roki stegnili in prste razširili, kolikor so mogli.   

 

Vse te igre in dejavnosti in še več njih najdemo v knjigi Barbare Baloh 

z naslovom Od črte do črke. To je pravzaprav priročnik za vzgojitelje, 

učitelje in starše za razvoj grafomotoričnih spretnosti in sposobnosti.  

 

Imena otrok smo pritrdili na tablo, tako da so jim vedno dostopna. 

Zdaj otroke vsakodnevno s strokovno delavko v timu spodbujava, da 

poskušajo sami na skoraj vsak svoj izdelek, risbico ali sliko zapisati 

oziroma s pomočjo lista s svojim imenom preslikati lastno ime. Sprva 

niso vsi otroci želeli preslikati svojega imena in so prosili naju, 

vzgojiteljici, da sva jim napisali ime. Če nama kljub spodbudi ni uspelo 

prepričati otroka, da bi sam poskušal preslikati ime, sva mu ugodili. 

Kasneje pa se je vedno pogosteje začelo dogajati, da so na lastno 

željo hodili k tabli z imeni, poiskali svojega in se trudili čim boljše 

preslikati svoje ime.     
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ZAKLJUČEK 

Po vseh teh usmerjenih in spontanih dejavnostih sem izvedla 

ponoven preizkus tako prepoznavanja kot tudi zapisovanja oziroma 

preslikave lastnega imena. Vsi otroci v skupini že prepoznajo svoje 

ime. Pri zapisu in preslikavi pa je tudi viden velik napredek glede na 

čas, ki smo ga tem dejavnostim namenili. 9 otrok od 19 se zna že 

samostojno podpisati, kar je procentualno gledano kar dobrih 47 %. 

Preslikati ime s pomočjo črk ali zapisanega imena zmore 7 otrok, kar 

je slabih 37 %. Otrok, ki se zmore samostojno podpisati, in tistih, ki 

znajo svoje ime preslikati, je tako skupaj kar dobrih 84 %. Dve deklici, 

ki še ne zmoreta preslikave imena, sta obe v postopku za pridobitev 

dodatne strokovne pomoči. Fant, ki še tudi ne zna preslikati svojega 

imena, pa je v vrtcu tudi veliko odsoten, posledično temu se kaže pri 

tem fantu pri večini področij primanjkljaj. Iz tega lahko naredimo 

sklep, da če otrokom ustvarimo in nudimo spodbudno in bogato učno 

okolje na določenem področju, pa četudi le krajši čas, je napredek 

lahko velik.    

 

Viri in literatura 

1. Baloh, B. (2019). Od črte do črke. Priročnik k delovnemu zvezku za razvoj 

grafomotoričnih spretnosti in sposobnosti. Trst: Založba tržaškega tiska.  

2. Grginič, M., in Zupaničič, M. (2004). ABC – igranica. Didaktične igre pri 

začetnem opismenjevanju. Priročnik. Domžale: Založba Izolit. 

3. Grginič, M. (2005). Pomen porajajoče se pismenosti za začetno 

opismenjevanje. Zgodnje opismenjevanje-opismenjevanje od vrtca do 

univerze. Sodobna pedagogika, 56, posebna izdaja, 68–79. 

4. Grginič, M. (2005). Porajajoča se pismenost. Domžale: Založba Izolit.  

5. Janže, D. (2013). Porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju (diplomsko 

delo). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

6. Kurikulum za vrtce. (1999). Ministrstvo za šolstvo in šport: Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo.  

7. Turičnik, S. (2017). Spodbujanje otrokovih predbralnih in predpisalnih 

spretnosti v vrtcu (diplomsko delo). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta. 

  



 

148 
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poslušanja in govorjenja v 

začetnem opismenjevanju  
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Povzetek: Pismenost lahko označimo kot zapleteno, sestavljeno in 

povezano dejanje. V opismenjevanje je potrebno vključiti govorjenje, 

poslušanje, pisanje in branje – torej vse komunikacijske dejavnosti.  

Za otroke je pomembno, da se učijo pismenosti v raznovrstnih 

igralnih izkušnjah. S pomočjo didaktičnih iger lahko izjemno 

motiviramo otroke ter tako dosežemo spremembo v njihovem 

znanju. Za otroke je igra osnova za proces učenja, zato je za izbiro 

ustreznih dejavnosti smiselno upoštevati otrokove razvojne 

značilnosti, potrebo po igri, govoru in gibanju. V članku so 

predstavljene didaktične igre, s pomočjo katerih smo utrjevali in urili 

komunikacijski dejavnosti – poslušanje in govorjenje, dejavnosti, ki 

sta izjemno pomembni pri opismenjevanju otrok.  

 

Ključne besede: prvo triletje, didaktične igre, poslušanje, govorjenje 

in opismenjevanje   

 

Abstract: Literacy can be described as a complex, complex and 

connected act. Literacy needs to include speaking, listening, writing 

and reading - all communication activities. It is important for children 

to learn literacy in a variety of play experiences. With the help of 

didactic games, we can extremely motivate children and thus achieve 

a change in their knowledge. For children, play is the basis for the 

learning process, so it makes sense to take into account the child's 

developmental characteristics, the need for play, speech and 

movement to select appropriate activities. The article presents 

didactic games, with the help of which we consolidated and trained 

communication activities - listening and speaking, activities that are 

extremely important in children's literacy. 

 

Key words: first three years, didactic games, listening, speaking and 

literacy 
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UVOD 

Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da 

uporabljamo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za operiranje 

z besedili v okolju, v katerem živimo. Temeljna faza tega 

kompleksnega procesa, opismenjevanja, je začetno opismenjevanje 

(Gašperič, 2016).   

 

Najustreznejše je razvijati pismenost na eni strani tako, da se 

razvijajo ustrezne spretnosti in znanja pismenosti pri otroku in na 

drugi strani, da se oblikuje okolje, ki spodbudno deluje na razvoj teh 

spretnosti. Na tej točki S. Pečjak (2003) poudarja, da je v ta namen 

treba otroka zgodaj motivirati za dejavnosti branja in pisanja, 

ustvariti tiskovno bogato okolje in organizirati in spodbujati igre, pri 

katerih je za doseganje ciljev treba brati in pisati oziroma uporabljati 

pisni jezik. Pri branju in pisanju sta pomembni vidno in slušno 

zaznavanje, zato naj bo velik del igre v opismenjevanju namenjen 

razvijanju teh dveh zmožnosti (Grginič, 2003).  

 

Že v predšolskem obdobju in v prvih treh razredih osnoven šole ima 

igra izjemno pomembno vlogo pri otrokovem začetnem 

opismenjevanju. Grginič (2007) poudarja, da ima v predšolskem 

obdobju in v prvem razredu pri razvijanju pismenosti pomembno 

vlogo simbolna igra, kasneje v času sistematičnega opismenjevanja v 

drugem in tretjem razredu pa je poleg simbolne igre prisotna še igra 

s pravili.  

Didaktična igra  

Na razredni stopnji je didaktična igra nepogrešljiva dejavnost. Bognar 

(1987) je povzel Pregradove besede: »Igra je naravna in nujna oblika 

aktivnosti za mladega človeka. Z njo se razvijajo in oblikujejo telesne 

ter duševne sposobnosti in lastnosti. Ta oblika je tako naravna in tako 

nujna, da ji ni enake v življenju mladega človeka, razen v nenormalnih 

primerih defektnosti in nenormalnih začasnih okoliščinah« (Bognar, 

1987, str. 26). 

 

Povzel je tudi Furlanove besede: »Ne le, da se otrok med igro lahko 

uči, marveč se med igro igra verjetno tudi najbolje uči, kar je 

popolnoma razumljivo. Stimulacije, ki veljajo za odrasle, za otroke ne 

veljajo. Zlasti ne za tiste v prvem razredu … Četudi poučujemo, kot bi 

se igrali, in če je posledica učenja pomembna za uspeh v igri, potem 

je gotovo, da bo otrok kar najbolj motiviran in bo takšno učenje sila 

uspešno« (prav tam, str. 27). 

 

Spodaj zapisane didaktične igre sem uporabila v drugem razredu in 

so popestrile marsikatero šolsko uro tako v razredu kot tekom pouka 

na daljavo. Motivacija učencev za nadaljnje delo je bila višja. Učenci 

so postali boljši in pozornejši poslušalci in z govorom bogatili in širili 

svoj besedni zaklad. 

 

Didaktične igre in vsebino je možno prilagoditi, da so primerne tako 

za mlajše učence kot za starejše učence.  
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Pot v šolo 

Učencem pripovedujemo zgodbico o tem, kako so odšli v šolo. V 

pripovedovanje vključimo njihova imena. Ko učenec zasliši svoje ime, 

izvede dogovorjeno gibalno vajo (pomaha z roko, vstane in poskoči, 

vstane in se zavrti okoli svoje osi in zopet sede …). Če rečemo »učenci 

gredo v/iz šole,« vsi učenci izvedejo vnaprej določeno gibalno vajo. 

 

Učiteljica pravi 

Učiteljica podaja navodila, kaj morajo učenci narediti. Če učiteljica 

pred navodilom reče: »Učiteljica pravi …« Učenci naredijo zadano 

navodilo. Če učiteljica samo poda navodilo, ga učenci ne smejo 

narediti. Učenci, ki ne poslušajo pozorno navodil, se usedejo in ne 

sodelujejo več pri igri. Didaktično igro se lahko igramo tudi čez cel 

šolski dan, da ves čas preverjamo pozornost in koncentracijo učencev 

med poukom.  

 

Šolske potrebščine 

Naštevamo besede. Učenci poslušajo in so obrnjeni proti oknom. Če 

slišana beseda predstavlja šolske potrebščine, se z obrazom obrnejo 

proti tabli. Če predmet ni šolska potrebščina, se z obrazom obrnejo 

proti šolskim omaram. 

 

Prepoznaj zvok 

Vsi učenci  zamižijo in si pokrijejo oči. Najprej samo tiho poslušaj, kaj 

se dogaja v njihovi bližini. Nato pa učitelj prične proizvajati različne 

zvok z različnimi predmeti (žvenketanje s ključi, mečkanje in trganje 

papirja, udarci s svinčnikom po mizi, …). Učenci skušajo prepoznati 

zvok in opišejo, s čim je ta zvok nastal.   

 

Riši po navodilu 

Učitelj opisuje risbo in učenci po njegovem opisu narišejo risbo. 

Začnemo z enostavnimi navodili in opisom nato postopamo 

dodajamo vedno bolj podrobna in kompleksna navodila. Učenec, ki 

najbolj natančno in podrobno nariše risbo, je naslednji na vrsti, da 

prevzame vlogo učitelja in podaja navodila za risbo sošolcem. Tekom 

risanja učenci ne smejo postavljati nobenih vprašanj. 

 

Prepevanje 

V zboru pojemo pesem, ki jo vsi poznamo. Če učitelj zaploska, enkrat 

pojemo tiho, če udari z nogo ob tla, pojemo naprej v svojih mislih, če 

dvigne roko, pojemo pesem glasno. Skozi pesem učitelj redno menja 

navodila. Tekom pesmi lahko preda vlogo podaje navodil tudi 

učencu.  

  

Ugani predmet 

V vrečki imam sličice različnih predmetov. Pristopim do naključnega 

učenca, ki izvleče eno sličico. Čim bolj natančno opiše predmet na 

sliki. Ostali učenci poskušajo ugotoviti, kateri predmet opisuje.  

Učenec, ki uspe ugotoviti, kateri predmet je bil na sličici, je na vrsti 

naslednji.  
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Slika 1: Sličice, s pomočjo katerih se igramo didaktične igre 

Vir: Lasten 

 

Da ali ne  

V vrečki imam sličice različnih predmetov. Pristopim do naključnega 

učenca, ki izvleče eno sličico in si jo natančno ogleda. Preostali učenci 

ga sprašujejo vprašanja o predmetu na sličici.  Na njihova vprašanja 

lahko odgovori zgolj z besedama DA ali NE. Učenec, ki uspe ugotoviti, 

kateri predmet je bil na sličici, je na vrsti naslednji.  

 

Pantomima 

V vrečko pripravimo fotografije, na katerih so ljudje, ki opravljajo nek 

poklic. Učenec s pantomimo poskuša prikazati poklic s fotografije. 

Učenec, ki ugotovi prikazan poklic, je naslednji na vrsti.  

 

Ustvarimo poved 

Za igro imam pripravljene kartončke z imeni, saj učenci že znajo 

prebrati svoje ime. V začetku leta so imena napisana z velikimi 

tiskanimi črkami, nato so na kartončku imena z malimi tiskanimi 

črkami in na koncu so imena napisana s pisanimi črkami. Naključno 

izberem kartico z učenčevim imenom in ta učenec pove besedo, ki 

predstavlja začetek povedi. Nato dvignem nov naključni kartonček z 

novim imenom. Ta učenec ponovi prejšnjo besedo in doda svojo 

smiselno besedo in tako nadaljujemo, dokler lahko, da ima poved še 

smisel. Tekom igre je odlično to, ker morajo učenci slediti kdo je na 

vrsti, ponoviti že povedane besede in smiselno nadaljevati poved.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kje? 

Učenci imajo na mizi dogovorjen predmet. Dajem jim navodila, kam 

naj dogovorjeni predmet položijo, npr. pod mizo, na polico, desno od 

peresnice, pred zvezek, za stol … 

Slika 5: Primer zapisanih imen na kartončku 
Vir: Lasten 
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Velika začetnica 

Pripovedujemo zgodbo, kjer je vključenih veliko besed, ki se pišejo z 

veliko začetnico (začetek povedi, imena oseb in živali, imena krajev 

…). Pripovedujemo besedilo in učenci naredijo vnaprej dogovorjeno 

gibalno vajo, kadar slišijo besedo, ki se piše z veliko začetnico. 

 

Dan in noč 

Kadar povemo besedo, ki se piše z malo začetnico, učenci počepnejo 

in pri besedi z veliko začetnico stojijo. Kdor se zmoti, sede na stol in 

spremlja igro naprej. Igra ima ogromno možnosti prilagoditev na 

različno obravnavane vsebine pri pouku.  

 

ZAKLJUČEK 

Predstavili smo nekaj didaktičnih iger za urjenje komunikacijskih 

veščin govorjenja in pisanja. Pri opismenjevanju je smiselno 

uporabljati didaktične igre, ker so otroci med izvajanjem sproščeni, a 

hkrati pozorni. Te igralne izkušnje pomagajo pri razvijanju različnih 

spretnosti in sposobnosti. Učenci se zelo radi igrajo zgoraj opisane 

didaktične igre in so pri njih izjemno ustvarjalni. Pogosto si sami 

izmislijo nove igre ali obogatijo že njim znane igre.  
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Dramski kotiček kot spodbudno 

učno okolje za opismenjevanje 
 

JELENA STOJMENOVIĆ, dipl. vzg. 

jelena_s21@yahoo.co.uk 

 

Povzetek: Opismenjevanje je pravzaprav življenjski proces, ki se 

začne že v predšolskem obdobju (in tudi že od rojstva v družini). 

Pismenost je kompleksen proces, ki ne obsega le branja in pisanja, 

ampak tudi govorjenje in poslušanje. Začne se z zgodnjo oziroma 

porajajočo se pismenostjo v vrtcu, ki označuje razvoj spretnosti, 

znanja in stališč v predšolskem obdobju, ki so podlaga za branje in 

pisanje. V članku je v teoretičnem delu na kratko povzeto 

opismenjevanje, predvsem v predšolskem obdobju, v praktičnem 

delu pa je predstavljen primer dobre prakse dramskega kotička in 

dramatizacije ruske pravljice ter spremljajočih dejavnosti 

opismenjevanja. Namen izvedbe je bil aktivna vključenost otrok pri 

dejavnostih, ki so spodbujale porajajočo se pismenost, kar smo tudi 

uresničili. 

 

Ključne besede: opismenjevanje, porajajoča se pismenost, 

spodbudno učno okolje, dramski kotiček 

 

 

 

Abstract: Literacy is actually a life process that begins in the 

preschool period (and also from birth in the family). Literacy is a 

complex process that involves not only reading and writing, but also 

speaking and listening. It begins with early or emerging literacy in 

kindergarten, which indicates the development of skills, knowledge 

and attitudes in the preschool period, which are the basis for reading 

and writing. The theoretical part of the article briefly summarizes 

literacy, especially in the preschool period, and the practical part 

presents an example of good practice in the drama corner and 

dramatization of Russian fairy tale and accompanying literacy 

activities. The purpose of the implementation was the active 

involvement of children in activities that promote emerging literacy, 

which we also achieved. 

 

Key words: literacy, emergent literacy, stimulating learning 

enviroment, drama corner 
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UVOD 

Opismenjevanje ali pismenost se v predšolski dobi uvaja, zato se bolj 

srečujemo s pojmi zgodnja ali porajajoča se pismenost. Otroci se v tej 

dobi doma ali v vrtcu srečujejo z različnimi (pred)bralnimi in 

(pred)pisalnimi vzorci, zato je naloga odraslega, da v čim večji meri 

spodbuja otrokove predopismenjevalne spretnosti. Ob tem pa 

upošteva otrokov razvoj, zrelost ter tudi elemente porajajoče se 

pismenosti. Predvsem v predšolskem obdobju je pomemben 

poudarek na govorjenju in poslušanju, saj se formalnega branja in 

pisanja učijo šele v šoli. V vrtcih se vsakodnevno, priložnostno ali 

načrtovano otroci s pomočjo vzgojiteljev srečujejo z dejavnostmi, ki 

spodbujajo in razvijajo te spretnosti. V članku je predstavljen primer 

že izvedene dobre prakse, s katerim smo želeli na aktiven in otrokom 

zanimiv način v čim večji meri uresničiti cilje jezikovnega področja. 

Ker smo skozi celo šolsko leto v predšolski skupini (starost 5–6 let) že 

izvajali dejavnosti, ki spodbujajo opismenjevanje, predvsem v obliki 

grafomotoričnih vaj ali didaktičnih iger, smo si zadali drugačne izzive 

– spodbujanje pismenosti preko drugačnih dejavnosti.  

 

Opredelitev pismenosti in opismenjevanja 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pojasnjuje besedo pismenost kot 

znanje branja in pisanja (SSKJ, 2005). Še natančneje pa je bralna 

pismenost opredeljena kot trajna zmožnost posameznika, da 

uporablja sisteme družbeno dogovorjenih simbolov za razumevanje, 

tvorjenje in uporabo besedil v vsakdanjem življenju (Nacionalna 

strategija za razvoj pismenosti, 2020). Opismenjevanje pa je proces, 

kjer se posameznik usposobi za branje in pisanje besedil ter jih zna 

tudi uporabljati. Temeljna faza je začetno opismenjevanje, to je 

priprava na branje in pisanje, sistematična obravnava in spoznavanje 

črk ter razvijanje in urjenje tehnik branja in pisanja (Zrimšek, 2003). 

V predšolskem obdobju je začetno opismenjevanje poimenovano 

tudi porajajoča se pismenost, katere elementi se delijo v dve skupini. 

Prva skupina je sestavljena iz sposobnosti in spretnosti, ki izhajajo iz 

otroka in se kažejo v otrokovem interesu in želji po branju odraslih, 

sposobnosti hitrega poimenovanja niza črk, poznavanju imen črk in 

sposobnostjo povezovanja črke s pripadajočim glasom ter igro z 

glasovi in črkami. V drugi skupini pa so sposobnosti in spretnosti 

otroka, ki so pod močnim vplivom okolja in so zelo pomembne za 

otrokovo motivacijo za branje. Za razvoj teh sposobnosti je predvsem 

pomembno, da odrasli otroku berejo, pripovedujejo, omogočajo stik 

s tiskanim gradivom ter predstavijo dogovore v zvezi s tiskom (npr. 

smer branja, prva in zadnja stran …) (Pečjak, 2003). Predšolsko 

obdobje je v Kurikulumu za vrtce predstavljeno kot najpomembnejše 

obdobje za razvoj govora. Kurikulum opredeljuje dejavnosti s 

področja jezika v predšolskem obdobju kot sodelovanje in 

komunikacijo z odraslim, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom, 

spoznavanje književnosti, izražanje čustev, misli, razumevanje 

sporočil drugih. Predvsem od tretjega leta naprej pa je pomemben 

tudi razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti. Dejavnosti, ki 

omogočajo uresničevanje ciljev, so predvsem poslušanje vsakdanjih 
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pogovorov, pripovedovanj, branje odraslih, raba jezika ob 

domišljijskih igrah, dramatizacijah, socialnih igrah, pravljicah, 

izštevankah, besednih igrah in podobno (Kurikulum, 1999). Pri 

načrtovanju dejavnosti želimo v čim večji meri uresničevati globalne 

cilje področja jezika: 

- jezik kot objekt igre, 

- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

- razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti, 

- spoznavanje simbolov pisnega jezika (Kurikulum, 1999). 

 

Primer dobre prakse 

V enem izmed tematskih sklopov smo želeli področje jezika in 

zgodnje opismenjevanje povezati s področjem umetnosti, 

natančneje dramsko dejavnostjo. Ker smo želeli, da so otroci čim bolj 

aktivno vključeni, smo izkoristili tudi letni čas (zima) in zanimanje 

otrok za okolico (živali pozimi). Kot rdeča nit je bila ruska pravljica 

Živali pri babici Zimi. Ker je bilo v skupini nekaj otrok, ki so imeli 

težave z govornim nastopanjem, je bil eden od izzivov tudi to, kako 

pomagati in aktivno vključiti tudi te otroke. 

 

Zadali smo si splošne cilje jezikovnih dejavnosti: 

- Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v 

komunikacijske procese. 

- Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

- Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika. 

- Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

- Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

- V simbolni igri in igri vlog posnema in igra osebe, živali in 

predmete. 

- Otrok se igra s črkami in glasovi. 

- Otrok spoznava, da je mogoče izgovorjene besede zapisati in jih 

znova prebrati. 

- Otrok uporablja različne vrste simbolov. 

 

Za doseganje zadanih ciljev smo izhajali tudi iz tega, da ima vzgojitelj 

pomembno vlogo pri pripravi spodbudnega učnega okolja. Igralnica 

je zato bila bogato opremljena z napisi, pisnimi izdelki ali predmeti 

(časopisi, revije, napisi na opremi, telefonski imeniki, koledarji, 

razglednice, vstopnice, kotički s simbolnimi igrami in igrami vlog, 

knjižni kotički, didaktične igre in sestavljanke s črkami …), ki so 

vsakodnevno dostopni otrokom. Ponudili smo tudi razne dejavnosti, 

ki razvijajo grafomotorične spretnosti (striženje, prepletanje, 

pretikanje, izdelovanje »knjig«, grafomotorične vaje), gibalne in 

rajalne igre za orientacijo ter igre za fonološko zavedanje (slušni 

spomin, sledenje navodilom, razločevanje besed in zlogov npr. s 

ploskanjem, iskanje in prepoznavanje rim …). 

 

 



 

156 
 

Spremljajoče dejavnosti 

Vsakodnevno smo ob jutranjih prihodih, dodatnih kotičkih, gibalnih 

minutah ali ob aktivnem počitku ponudili spremljajoče dejavnosti, ki 

so dodatno spodbujale porajajočo se pismenost. Izvajale so se bodisi 

skupno, skupinsko ali individualno. Igre in dejavnosti smo porazdelili 

glede na njihov namen: 

Spodbujanje vidnega zaznavanja znakov in črk 

- Labirinti (npr. zajček išče pot do korenja, veverica do lešnikov). 

- Razne uganke o znanih živalih, predmetih in osebah. 

- Igre Spomin, Domino (živali). 

- Skrivalnice (skrivanje predmeta, osebe, iskanje med podobnimi 

predmeti). 

- Sestavljanke (znaki, črke, vzorci). 

Spodbujanje slušnega zaznavanja 

- Igre z glasovi (npr. začetni glas imena otroka, besedne verige). 

- Rime. 

- Slepa miš (vodenje otroka po igralnici). 

- Družabne in socialne igre (Telefončki, Dan-noč, Konjiček, kdo te 

jaha, Stol na moji desni je prazen). 

Spoznavanje črk 

- Iskanje črk med drugimi grafičnimi simboli (magnetne, lesene, 

didaktični kartončki). 

- Iskanje enake črke med različnimi črkami. 

- Prepoznavanje in zapisovanje črk imena otroka 

- Povezovanje črk in glasov (besede, ki se začnejo na isti glas). 

- Imenovanje črk abecede. 

- Tipkanje po računalniški tipkovnici. 

Razgovorno branje 

- Poslušanje zgodb in pripovedovanja odraslih. 

- Opazovanje in opisovanje ilustracij v knjigah (knjige o živalih, 

letnem času zima). 

- Prepoznavanje zgodbe po naslovni strani. 

- Postavljanje vprašanj v zvezi s prebrano zgodbo. 

- Samostojno pripovedovanje otroka. 

Razumevanje vloge tiska 

- Igre vlog (»branje«, »pisanje«). 

- Poskusi pisanja in branje zapisanega (vabilo, letak). 

- Pisanje z namenom (npr. vstopnica). 

- Prepoznavanje logotipov na sprehodu. 

Razumevanje navodil 

- Navodila z več informacijami ali gibalne uganke (npr. sedi, 

poslušaj in dvigni roko; s prstom se dotakni nosa). 

- Igre z navodili za orientacijo (Vroče-hladno). 

- Razumevanje nasprotnih navodil (igra Narobe svet – delaš 

nasprotno od navodil). 

 

Dramatizacija Živali pri babici Zimi 

Motivacija za dejavnost je bilo poslušanje ruske pravljice Živali pri 

babici Zimi. Otroci so ob skupnem branju najprej razvijali sposobnosti 

poslušanja, opazovanja ter fonološko in grafično zavedanje. Ob 
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obnovi vsebine in pripovedovanju otrok o vsebini smo iskali ideje, kaj 

vse bi lahko počeli s to zgodbo. Največ idej je bilo likovno naravnanih 

(risanje, ustvarjanje), nato glasbeno (pesmi o živalih) in tudi dramsko 

(predstava o živalih). Upoštevali smo vse ideje in skupaj z otroki 

pripravili kotičke, največjo pozornost pa smo namenili dramskemu 

kotičku, ki se je vsakič dopolnjeval. Skupaj smo se dogovorili, kaj 

potrebujemo za predstavo in kaj moramo izdelati. Ogledali smo si 

tudi igrano predstavo za otroke Zrcalce, kjer prav tako nastopajo 

živali. Otroci so po skupinah naredili slikopis – vrstni red nastopanja 

živali v zgodbi, ki smo ga nalepili v dramski kotiček, prav tako so otroci 

izdelali preprosto sceno za kotiček – gozd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Lepljenje slikopisa zgodbe – vrstni red 

Vir: Lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Vaja dramatizacije 

Vir: Lasten 

 

Vsak dan je kotiček dobival nove posodobitve: izdelan plakat za 

predstavo, izdelana vabila za predstavo, vstopnice (risanje, pisanje, 

lepljenje črk, besed, simbolov iz revij, časopisov, drugih letakov), 

blagajna za vstopnice. Otroci so ob kotičku vadili igro vlog (gledalci, 

igralci, blagajničar) ter se skupinsko izmenjevali. Zanimivo je bilo tudi 

to, da so si v skupinah med seboj pomagali, se spodbujali in 

sodelovali. Po nekajkratnih ponovitvah so otroci ob dramatizaciji bili 

vedno bolj pozorni ne samo na besedilo izvedbe, ampak tudi na 

spremljajoče gibe in način govora (ptička zebe, je žalosten, je vesel, 

ko dobi zimski kožuh). 
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Slika 3: Skupinska izdelava plakata 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Načrtovanje dramskega kotička in (večkratna) izvedba dramatizacije 

je spodbudila aktivno iskanje rešitev s strani otrok. Ker je bil kotiček 

zelo priljubljen, smo skupaj poiskali rešitev izmenjave skupin otrok v 

njem. Otroci so izdelali »značke« z napisi (črke ali besede iz revij, 

časopisov), ki so bile v košarici v dramskem kotičku. Koliko je bilo 

značk na voljo, toliko otrok se je lahko naenkrat priključilo v kotiček 

in si nadelo značko. Pokazalo se je, da smo z izvedenimi dejavnostmi 

dobro uresničevali zadane cilje in prav tako rešili izziv aktivne 

vključenosti otrok, ki ne marajo govornega nastopanja. Nekaj teh 

otrok se je dobro znašlo v vlogi organizatorja ali iskalca rešitev in idej, 

predvsem pa so želeli vlogo blagajničarja – pobiranje vstopnic in 

komunikacija z »gledalci«. Ob končanem tematskem sklopu smo se 

odločili, da obdržimo dramski kotiček in ga posodabljamo ali 

spreminjamo – novi plakati, vabila, vstopnice za nove predstave, 

kratke izmišljene predstave ali le igre vlog. Spontano je nastala tudi 

kratka lutkovna predstava (lutke iz papirja) nekaj otrok, ki so si sproti 

med predstavo izmišljali dialog živali. V predšolskem obdobju je eden 

izmed pomembnejših dejavnikov uspeha ravno razvoj govora, ki smo 

ga s pomočjo dramskega kotička nenehno spodbujali. 
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Multisenzorno učenje črk 
 

TANJA TONEJC, prof. defektologije 
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Povzetek: Branje in pisanje sta med najbolj pomembnimi veščinami, 

ki bi jih naj pridobili v prvih letih šolanja. Vidno razločevanje je eden 

izmed procesov, ki pripomorejo k uspešnemu branju. Veliko 

spretnosti in predznanja je potrebno, da lahko učenec branje in 

pisanje avtomatizira. Nekateri izmed učencev imajo s priklicem črk 

težave, zato je temu področju treba nameniti več časa. Vaje morajo 

biti raznolike, da učence pritegnejo in so motivirani za učenje, 

ponavljanje in utrjevanje črk. V članku sem se osredotočila na 

aktivnosti, ki pripomorejo k hitrejši avtomatizaciji priklica in 

poimenovanja črk, kar so pomembni pogoji za dobrega bralca. 

 

Ključne besede: črke, vidno razlikovanje, priklic črk, poimenovanje 

črk, aktivnosti 

 

Abstract: Reading and writing are two of the most important skills, 

which are to be acquired in the first years of schooling. Visual 

differentiation is one of the processes, which contributes to 

successful reading. A lot of skills and prior knowledge is needed for 

the student to automatize reading and writing. Some students have 

trouble with recalling the letters, therefore additional dedicated time 

is needed. The exercises need to be diverse to attract the students 

and motivate them for learning, repeating and memorizing the 

letters. The article focuses on activities, which contribute to faster 

automatization of recalling and naming the letters, which is crucial 

for a good reader. 

 

Key words: letters, visual differentiation, letters recall, letters 

naming, activities 
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UVOD   

Opismenjevanje je kompleksen proces, v katerem se učenci urijo v 

sprejemanju, razumevanju, tvorjenju in uporabi besedila za življenje, 

tako v družini, šoli, službi in družbi. V predšolskem obdobju otroci 

urijo osnove pisanja, orientacijo, grafomotoriko, slušno in vidno 

zaznavanje. Začne se z začetnim opismenjevanjem, to je priprava na 

branje in pisanje, obravnavanje črk in razvijanje tehnike branja in 

pisanja.  Mnogo otrok ima težave z zapomnitvijo in priklicem črk. Zato 

je pomembno, da jim na čim več različnih načinov predstavimo novo 

znanje, torej črke. Nekateri učenci so manj vztrajni in motivirani za 

izvajanje različnih vaj, imajo težave s priklicem oblike simbolov, 

izpuščajo črke ipd. Če želimo, da jih črke pritegnejo, jim jih moramo 

ponuditi na njim prijazen način, da je vaja zanimiva in raznolika. Pri 

delu uporabljamo različne pripomočke in njihove najljubše igrače, ki 

jih prav tako vključimo v učenje črk. Že s tem pridobimo njihov interes 

in pozornost. 

 

Branje in pisanje 

Za branje in pisanje je potrebno (Žerdin, 1989, po: Zrimšek, 2003):  

 razlikovanje, poznavanje, prepoznavanje črk in asociativni priklic 

glasu, 

 ločiti črko od besede, 

 črko spremeniti v glas, izgovorjava glasu in razlikovanje glasov 

(tudi slušno podobnih), 

 usmerjen pogled in gibanje oči, 

 motorika za pisanje črk, 

 pozornost. 

 

Razvijanje predopismenjevalnih spretnosti in sposobnosti je 

potrebno, da se lahko zagotovijo zgoraj našteti predpogoji za 

branje in pisanje. Za otrokovo branje je ključno dekodiranje 

besed, kar pomeni vzpostavitev asociacije črka-glas. Učenci 

najprej spoznajo črke in njihove glasove. Nato jih berejo. To 

pomeni, da prepoznajo posamezne črke in njihove glasove 

(Pečjak, 1999). Na to dekodiranje vplivata dva procesa, vidno in 

slušno zaznavanje (Križaj Ortar, 1991). 

 

Vidno razločevanje 

V predšolskem obdobju otroci zaznavajo celostno. Podrobnosti 

še ne zaznajo, pozorni so le na videz in obliko. Kot prvo ločijo 

med seboj predmete              iz okolice, nato  pa druge oblike na primer 

geometrijske like in črke. To pomeni, da otrok zmore narisati 

črko komaj takrat, ko jo prepozna in loči od drugih (Zrimšek, 

2003). Merilo razvitosti vidnega razločevanja je, katere črke 

učenci najlažje ločijo med seboj. Otroci pred šolo težje ločijo 

asimetrične simbole, zamenjujejo p– b, d–b in g–p (Popps 

,1964, po Zrimšek, 2003). Pečjak (2003) navaja, da se v obdobju 

treh oziroma štirih letih otrokove starosti vidno razločevanje 

pospešeno razvija.  
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Vidni miselni proces, ki vplivata na opismenjevanje 

Vidni proces pomeni prepoznavanje črk, kar pomeni 

razločevanje črk, identifikacija črk, priklic ustreznega glasu in 

povezovanje glasov v besedo. Pri naslednji fazi, ko 

prepoznavajo daljše vidne enote, so najprej pozorni na prvo 

črko v besedi, kasneje še na ostale črke v besedi (Pečjak, 2003). 

 

Učenje branja in pisanja v osnovni šoli 

Ko se učimo brati in pisati je ključna tudi vidna komponenta. Preden 

branje avtomatiziramo se moramo naučiti biti pozorni na vizualne 

informacije, da lahko razločimo pomen zapisanih besed. Za to 

potrebujemo veliko zbranosti in zavestno vizualno procesiranje. 

Za branje potrebujemo naslednje spretnosti: (Willows, 1998) 

 »natančno vidno zaznavanje črk in besed; 

 vidno analiziranje oblike črke in njenih tipičnih značilnosti (tako 

lahko bere različne vrste pisav in rokopisov); 

 vizualna diskriminacija med vidno podobnimi simboli (b–d, p–b, 

z–s, f–t, c–e); 

 vizualni spomin za obliko črk in zaporedje črk v besedi; 

 vizualna orientacija ter vizualno sledenje, ki mu omogočata, 

da besedilu sledi z leve proti desni; 

 vizualno-motorična koordinacija, ki mu omogoča zapis besed; 

 vizualno fonološke sposobnosti, ki omogočajo povezavo med 

simbolom in ustrezajočim glasom« (Willows, 1998).  

 

Willows, (1998) navaja pogoste težave, ki so posledica slabega 

vizualnega procesiranja:  

Pri učenju branja: 

 »težave z identifikacijo črk in besed, 

 pogosto mešanje vidno podobnih besed in črk, 

 vizualna identifikacija besed je otežena, 

 pri prepoznavanju pomena besed se zanašajo na kontekst, 

 težje analizirajo strukturo besede, 

 branje je počasno, otrok bere besedo za besedo«. 

Pri učenju pisanja: 

 »težje si zapomni obliko posameznih črk, 

 meša vidno podobne črke, 

 otrok pri zapisu črke in številko pogosto zrcali, 

 težje zadrži mentalno sliko besede.« 

 

Ločimo naslednje skupine motenj vizualnega procesiranja 

(https://www.adhd.com.au/adhd/visual-processing-disorders) 

 vizualno dekodiranje, sklepanje in identifikacija, 

 težave s prostorskimi odnosi in vizualno orientacijo, 

 težave z ločevanjem črk, 

 težave z vizualnim spominom, 

 težave z vizualnim sledenjem. 

 

Povezava vizualnega razlikovanja  in branja 

Za natančno prepoznavanje besed moramo imeti veščine vizualnega 
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ločevanja in zaznavanja razlik in podobnosti med črkami. Učenci, ki 

imajo primanjkljaje na področju ločevanja, težje zaznavajo razlike 

med črkami in besedami, če se razlikuje v eni črki ali v vrstnem redu 

črk. Take težave so lahko pokazatelj vizualnih primanjkljajev kot vzrok 

za težave pri branju ali eden izmed pokazateljev disleksije (Mesman 

in Kibby, 2011). 

 

Prepoznavanje primanjkljajev na področju ločevanja črk 

V raziskavi so ugotovili, da na branje starejših učencev vpliva 

sposobnost vizualne diskriminacije pri predšolskih otrocih (Barett 

1965). Različne sposobnosti vizualne diskriminacije so pokazatelj 

kasnejših bralnih neuspehov, kar so pokazale druge raziskave (Smith, 

1950; Wiliams, 1953, v Barret, 1965). Otroci, ki so pred šolo dosegli 

višje rezultate pri testu iskanja oblik, so bili boljši bralci (Potter 1949, 

v Barret, 1965). 

 

Vpliv različnih treningov vizualne diskriminacije na učenje branja 

besed 

Pri branju moramo avtomatizirano vizualno ločevati simbole in 

imeti priklic glasov za prepoznane simbole in ter priklic pomena 

teh simbolov. Od specifike učencev je odvisno, katera tehnika je 

najbolj učinkovita za učenje ločevanje prepoznavanja in ločevanja 

med simboli. V raziskavi je King (1964) ugotovil, da je ključno, da 

se učenci naučijo odzvati na simbole, napisane na papirju, z 

ustreznimi glasovi. Povzema, da je na začetku pomembno 

ločevanje posameznih črk in ne takoj celotnih besed. Dognal je, 

da so učenci uspešnejši pri branju novih in neznanih besed, če 

dobro ločujejo posamezne črke.  

 

Ugotavlja tudi, da bi morali v začetno učenje branja nujno vključiti 

aktivnosti za vizualno ločevanje črk. 

 

Multisenzorne aktivnosti za hitro avtomatizacijo priklica in 

poimenovanja črk 

Cilje, ki smo si jih zastavili, so prepoznavanje in poimenovanje črk. 

Veliko vaj je namenjenih tudi za urjenje pincetnega prijema, za 

kasnejšo pravilno držo pisala. Uri se tudi fina motorika. Učenec dobi 

veliko praktičnih izkušenj, črko doživi s celim telesom in izboljša 

prostorsko predstavo. 

 

Oblikovanje črk s svojim telesom 

Opis: Učenci s svojim telesom oblikujejo črke in jih poimenujejo. 

Najprej poskušajo posamezno črko oblikovati sami ali v paru. Če jim 

ne uspe, jim ponudim kartice s fotografijami in nato oblikujejo črko s 

svojim telesom po predlogi. 

Pripomočki:  kartice s fotografijami 
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Slika 1: Oblikovanje črk s svojim telesom 

Vir: Lasten 

 

Oblikovanje črk s plastelinom 

Opis: Učenci s plastelinom oblikujejo črke. Najprej plastelin dobro 

pregnetejo in si razgibajo prste, nato oblikujejo določeno črko. S tem 

dobijo prostorsko predstavo, kako poteka določena črka. 

Pripomočki: plastelin, predloge 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Oblikovanje črk s plastelinom 

Vir: Lasten 

 

Oblikovanje črk s koruznimi zrni 

Opis: Na predlogi je napisana črka. Učenec s pinceto prenaša koruzna 

zrna v obliki določene črke.  Tako uri fino motoriko  (pincetni prijem) 

in ponotranja obliko črke.  

Ko učenec to zmore, lahko »napiše« črko s kapalko brez predloge. 

Pripomočki: koruzna zrna, predloga s črko, pinceta 

 

Oblikovanje črke s kapalko 

Opis: Na predlogi je napisana črka. Učenec s kapalko kaplja obliko 

črke. Tako uri fino motoriko (pincetni prijem) in ponotranja obliko 

črke.  

Za boljšo vidljivost lahko vodo tudi obarvamo. 

Ko učenec to zmore, lahko »napiše« črko s kapalko brez predloge. 

Pripomočki: predloga s črko, kapalka, voda 

 

Pisanje črk v mivko 

Opis: Učencem ponudimo pladenj z mivko. Učenci dobijo predlogo s 

črko. S prstom jo napišejo v predlogo. Prednost je, da je večja velikost 

in enostavno »brisanje« in ponovno pisanje v mivko.  

Pripomočki: pladenj z mivko, predloga s črko  
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Slika 3: Oblikovanje črk s svojim telesom 

Vir: Lasten 

 

Pisanje črk v peno za britje 

Opis: Na mizo iztisnemo nekaj pene za britje in jo poravnamo. Učenci 

dobijo predlogo s črko. S prstom napišejo črko v peno za britje.  

Pripomočki: pena za britje, predloga s črko 

 

Pisanje črk na A3. Postopoma prehajamo na manjšo velikost.  

 

Pesem in gib na določeno črko oziroma glas po M. Štupnikar, D. 

Pintar, T. Murovec in E. Veselič 

Opis: Učitelj pripoveduje pravljico o dečku. Ivo je svojega konja 

odpeljal k kovaču Tinetu. Pokaže gib za določen glas T. S pestmi 

potolče skupaj. Večkrat ponovi izgovorjavo glasu T. Pove pesmico. 

 

T, T, T 

Tone rad se je bahal, 

ko konjička je koval, 

klešče je izgubil, 

kladivo pa prodal. 

 

Črkovni Črni Peter 

Opis: Najprej se vse karte razdeli med igralce. Na vsaki karti je 

napisana ena črka. V primeru, da ima posameznik dve enaki karti, 

poimenuje črko in jih izloči na kupček pred sabo. Nato se igra 

nadaljuje, in sicer tako, da posameznik vzame karto iz rok soigralca. 

Če dobi nov par, karte odloži predse. Izgubi tisti, ki mu v rokah ostane 

zadnja karta – Črni Peter.  

Pripomočki: kartice Črkovni Črni Peter 

 

Igra Črkovni spomin 

Opis: Pare kartic najprej dobro premešamo in jih razporedimo po 

površini tako, da so s hrbtno stranjo obrnjeni navzgor, tako, da se ne 

vidi črk. Igralec, ki je na vrsti, obrne dve kartici tako, da ju vidijo tudi 

soigralci. Poimenuje črke, ki so na karticah. Če je na obeh karticah 

enaka črka, ju vzame zase in  nadaljuje igro. Če sta kartici različni, ju 

položi nazaj in igro nadaljuje sosednji igralec. Igra se konča, ko 

zmanjka kartic na mizi. Zmagovalec je tisti, ki je nabral največ parov. 

Pripomočki: kartice s črkami 

 

 



 

165 
 

 

 

 

 

Slika 4: Črkovni spomin 

Vir: Lasten 

 

Reliefno tipanje 

Opis: Učenci dobijo lesene predloge, v katerih so reliefno oblikovane 

črke. S prstom sledijo po črki. Na tak način se tipno učijo zapisovanja 

črk in spoznavanja z zapisom glasu.  

Pripomočki: lesene podloge z reliefom 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Reliefno tipanje 

Vir: Lasten 

Tipanje  

Opis: Učenci dobijo lesene predloge, v katerih so hrapavo oblikovane 

črke. S prstom sledijo po črki. Na tak način se tipno učijo zapisovanja 

črk in spoznavanja z zapisom glasu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Črkovni spomin 

Vir: Lasten 

 

Tipanje črk z zavezanimi očmi 

Opis: Učencu dam prevezo čez oči. V roke dobi črko iz lesa ali 

kakšnega drugega materiala. Črko dobro potipa in jo poimenuje. 

Ostali učenci povedo, ali je črno pravilno poimenoval. Tako vsi 

ponavljajo priklic črk.  

Pripomočki: preveza za oči, lesene črke 

 

 

 

 

 

 

A A B B 
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Slika 7: Tipanje črk z zavezanimi očmi 

Vir: Lasten 

 

Oblikovanje črk s kockami 

Opis: Otrokom ponudimo podlogo za Lego kocke in kocke. Na njej 

samostojno ali ob pomoči sestavijo določeno črko.  

Pripomočki: podloga za Lego kocke, Lego kocke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Oblikovanje črk s kockami 

Vir: Lasten 

 

Oblikovanje 3D črk s kockami 

Opis: Otrokom ponudimo samo kocke, iz katerih oblikujejo črko, ki jo 

bodo lahko prijeli v roko in ne bo razpadla. 

Pripomočki:  Lego kocke 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Oblikovanje 3D črk s kockami 

Vir: Lasten 

 

Skok na določeno črko  

Opis: Mehke črke so razporejene po tleh. Učitelj izgovori določen 

glas. Učenec skoči na črko za določen glas. Ko skoči, še na glas 

izgovori. 

Igro lahko igra več učencev naenkrat. Lahko tekmujejo, kdo prvi 

najde črko in skoči na njo ali imamo na tleh več enakih črk. 

Pripomočki: mehke črke 

 

 

 

 

 

 



 

167 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Skok na določeno črko 

Vir: Lasten 

 

Kotaljenje žogice, vožnja avtomobilčka 

Opis: Na podlago narišemo cesto v obliki črke. Učencem ponudimo 

avtomobilček. Z njim vozijo po cesti. Upoštevati morajo tudi pravilen 

zapis črke, torej lahko vozijo samo od leve proti desni.  

Avtomobilček lahko zamenja tudi žogica. Tako lahko po določeni črki 

lahko kotalijo žogico. 

Pripomočki: avtomobilček, žogica, predloga 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Vožnja avtomobilčka 

Vir: Lasten 

Lovljenje črk z  magnetom 

Opis: V lonček damo različne črke. Lahko po sklopih oziroma tiste, ki 

se jih trenutno učijo ali tiste, ki jim delajo težave. Na črkah so 

kovinske ploščice. Učenec lovi »ribe« oziroma črke s palico, na kateri 

je magnet. Tisto, ki jo ujame, jo pokaže ostalim in poimenuje.  

Pripomočki: lonček, črke s kovinsko ploščico, palica z magnetom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Lovljenje črk z magnetom 

Vir: Lasten 

 

Lepljenje po posamezni obliki črke 

Opis: Učencu na velik list papirja napišemo črko. On z manjšimi koščki 

kartona lepi po črki. 

Lahko uporabimo materiale, ki jih imamo pri roki na primer koruzo, 

fižol ipd. 

Pripomočki: predloga, droben material 
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Slika 13: Lepljenje po posamezni površini črke 

Vir: Lasten 

 

Od velikega k malemu 

Opis: Učencu napišemo v zvezek črke v stolpcu po eno. Najprej 

začnemo z večjimi črkami čez več vrstic, nato nadaljujejo z vedno 

manjšimi črkami, dokler ne pridemo do velikosti črke čez eno vrstico. 

Pripomočki: zvezek, svinčnik 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Od velikih črk k malim 

Vir: Lasten 

 

 

Hama perlice 

Opis: Učencu damo perlice in podlogo. Sam iz njih oblikuje črko na 

podlogi. Če ima težave, lahko s flumastrom napišemo črko na 

podlogo in jo uporabi za orientacijo. 

Pripomočki: Hama perlice, podloga 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Hama perlice 

Vir: Lasten 

 

Skrivnostna črka 

Opis: V vrečko damo lesene črke. Učenec eno izžreba in s tipanjem 

ugotovi, katera črka je in jo poimenuje. 

Pripomočki:  vrečka iz blaga, lesene črke 
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Slika 16: Skrivnostna črka 

Vir: Lasten 

 

Mavrična črka 

Opis: Učencu na A3 format čez cel list napišemo črko, katero prevleče 

z vsemi barvicami, ki jih ima. Nastane mavrična črka. 

Pripomočki: A3 list, barvice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Mavrična črka 

Vir: Lasten 

 

Briši-piši  

Opis: Naredimo plastificirano predlogo, na kateri je napisana črka in 

črti, kjer je prazen prostor. Učenec najprej nekajkrat prevleče črko, ki 

je že napisana, nato jo med črti napiše še sam.  

Pripomočki: plastificirana predloga in briši-piši pisala. 

 

 

 

 

 

Slika 18: Briši - piši 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK   

Začetek osnovne šole pomeni začetek učenja črk. Nekateri to veščino 

osvojijo mimogrede, drugi potrebujejo več časa, vaje, truda in 

motivacije. Ravno tem učencem so v večji meri namenjene te 

multisenzorne aktivnosti, da skozi igro ponavljajo in utrjujejo priklic 

črk in vizualno razlikovanje in poimenovanje vsake črke. Menim, da 

se temu namenja premalo pozornosti in časa med šolskimi urami. 

Učenci bi lahko to snov na igriv način utrjevali v sklopu domačih 

nalog. Koristijo vsem učencem, da so uspešnejši, če se učijo skozi 

igro, ne samo tistim s težavami. Dobro branje je predpogoj za šolsko 

uspešnost in kasneje v službi, v življenju. Ravno zato moramo biti 

pozorni na vse ključne elemente, jih ob težavah diagnosticirati in 
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odpravljati, da lahko vsak posameznik razvije vse svoje bralne 

potenciale.  
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Povzetek: V prispevku je opisano projektno delo pri pouku tujega 

jezika v 3. razredu. Učitelji se v današnjem času soočamo bodisi z 

otroki z nizko koncentracijo in z otroki, ki imajo primanjkljaje tako na 

socialnem kot tudi učnem področju. Temeljna načela poučevanja 

tujega jezika angleščine v zgodnjem obdobju nam omogočajo, da 

uporabljamo različne strategije, metode in oblike dela ter 

pripomočke, ki olajšajo učiteljevo delo v razredu, hkrati pa 

predstavljajo visoko spodbudo pri učenju in pomnjenju tujega jezika, 

saj je otrokom blizu že v zelo zgodnjem otroštvu. Pri pouku tujega 

jezika angleščine na razredni stopnji se poslužujemo projektnega 

dela in uporabljamo veliko informacijske komunikacijske tehnologije 

in metod, ki omogočajo hitro menjavanje dejavnosti, kar je še 

posebej pomembno za otroke te starosti.   

 

Ključne besede: zgodnje poučevanje, projektno delo, e-gradiva 

 

Abstract: The article describes project work in foreign language 

teaching in 3rd grade. Teachers today are dealing with either children 

with low concentration span and children with deficits in social skills 

as well as learning. The basic principles of teaching English at an early 

age allow us to use various strategies, methods and forms of work 

and tools that facilitate a teacher's work in the classroom, while 

providing a high incentive to learn and remember a foreign language 

in early childhood. When teaching English as a foreign language at 

primary level, we use project work as well as a lot of information and 

communication technology and methods that allow a quick change 

of activities, which is especially important for children of this age. 

 

Key words: early language learning, project work, i-materials 
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UVOD  

V strokovni literaturi je o projektnem delu veliko zapisanega. Za to 

temo sem se odločila predvsem zaradi tega, ker sem se vsako leto 

lotila vsaj enega izmed večjih razrednih projektov, pri katerih so 

učenci lahko pokazali svoje veščine, spretnosti in znanje. Projektno 

delo sem prilagajala glede na razred, temo oziroma vsebino in 

vedoželjnost učencev. Kadar sem opazila, da je razred zelo motiviran 

ob takih dejavnostih in oblikah dela, sem se brez zadržkov lotila dela. 

Gre za model poučevanja, ki je učencem znan in se ga radi lotevajo 

ravno zaradi možnosti, ki jim jih ponuja. Vsakemu posamezniku tako 

omogočimo, da se izkaže na svojem področju kot najboljši, in mu 

damo priložnost, da resnično zablesti v svoji najboljši luči. V našem 

primeru je bil ta projekt namenjen obravnavi umetnostnega besedila 

The Little Red Riding Hood in pripravi lutkovne predstave. Vsak član 

skupine se je lahko izkazal na več področjih: na likovnem področju 

(izdelava lutk in scene za predstavo), govornem področju 

(dramatizacija ali kot pripovedovalec), ali npr. področju, ki zahteva 

tehnične in računalniške spretnosti (snemalec, tonski mojster). Nihče 

v razredu ni ostal brez dela in vsak se je lotil naloge, za katero je bil 

odgovoren. Naj še omenim, da je znanje otrok pri angleščini, ki niso 

želeli nastopati, na sporazumevalni ravni, kar pomeni, da je bilo pri 

njih razumevanje in odzivanje v ciljnem jeziku že na višjem nivoju. 

 

Projektno delo 

Beseda projekt izhaja iz latinskega glagola prociere, kar pomeni 

»vreči predse« oziroma gre za načrt za izdelavo nečesa (Tavzes idr., 

2002). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je projekt opredeljen 

kot nekaj, kar določa, kar se misli narediti in kako naj se to uresniči. 

Pomeni tudi izdelovanje, uresničevanje tega načrta (Fran–SSKJ2, 

2022).  

 

Phillips, Burfwood in Dunford (1999) navajajo, da je projektno delo 

dober primer eksperimentalnega učenja. Učenci uporabljajo jezik, 

vezan na nalogo in se pri tem učijo na nezavedni ravni. Mlajše učence 

predvsem zanima način, kako se bodo nečesa novega naučili in ne 

toliko vsebina. Projektno delo je po njihovem mnenju primeren učni 

model tudi zato, ker se pri taki obliki dela lahko učenci svobodno 

izražajo in uporabljajo svojo kreativnost. Posledično so ob uspehu in 

pohvali veliko bolj motivirani za učenje tujega jezika. 

 

Prednost projektnega dela je, da ga je mogoče izvajati v času rednega 

pouka, oddelku podaljšanega bivanja ali kot interesno dejavnost. 

Učenci se preko projektnega dela razvijajo v celoti. Razvijajo 

intelektualne (domišljija, načrtovanje, risanje), motorične (barvanje, 

lepljenje, rezanje, slikanje, prepogibanje) in socialne sposobnosti in 

spretnosti (sodelovanje z drugimi v skupini) (Novak idr., 2009). 

Miklič (2018, str. 3) navaja osnovne značilnosti projektnega dela. To 

so:  
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– tematsko problemski način (interdisciplinarni),   

– konkretnost tematike z usmerjenostjo na življenjske razmere, 

ciljno usmerjena in načrtovana aktivnost, ki jo izvajajo slušatelji 

učenci,  

– upoštevanje zanimanj, potreb in sposobnosti učencev in učenk,  

– kooperativnost, odprtost (učna vsebina ne sme biti omejevana na 

en sam vir znanja oz. en predmet, zaradi poudarka na 

izkustvenem učenju proces ne more potekati samo v učilnicah, 

viri znanja so različni),  

– poudarek na izkustvenem učenju. 

 

Po Novaku idr. (2009) izvedba projekta poteka v štirih korakih:  

1. oblikovanje pobude in končnega cilja, 

2. načrtovanje in izvedba, 

3. uresničitev cilja, 

4. evalvacija izvedbe. 

 

Učenci radi izvajajo projektno delo prav zaradi medsebojnega 

sodelovanja, saj vsaka dejavnost gradi na spodbudi in samoaktivnosti 

učencev. Pomembno je, da je skupina med seboj usklajena in 

sinergična (prav tam). 

Projekti pa se med seboj razlikujejo tudi po nekaterih lastnostih 

(Novak idr., 2009): 

– velikosti (manjši projekt poteka do največ nekaj dni in v njem 

sodeluje do 30 udeležencev; srednje velik traja en teden in 

vključuje nad 30 udeležencev; velik projekt traja najmanj mesec 

dni in vključuje celotno institucijo), 

– udeležencih (primeren je za vse starostne stopnje, vanj so 

vključeni pedagoški delavci, učenci, starši in tudi zunanji 

strokovnjaki), 

– tematsko problemskem načinu (tematika mora biti povezana z 

njihovim predznanjem o poslušanem, gledanem, branem ali 

doživetem), 

– življenjskosti (tema učencem omogoča uporabiti znanje, ki ni bilo 

pridobljeno samo v sklopu formalnega izobraževanja), 

– načrtnosti (zelo jasna in natančna navodila ter cilji, ki jih želimo 

doseči), 

– spodbujevalnem načinu dela (učitelj spodbuja k razmišljanju, 

dajanju pobud, postavljanju vprašanj in pomislekov), 

– poudarku na aktivnem sodelovanju učencev (učitelj kot 

motivator v razredu je pozoren na zbranost in sproti rešuje 

nastale težave). 

 

V učnem načrtu za neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu 

in učnem načrtu za angleščino v 2. in 3. razredu ni zaslediti 

projektnega dela ne v dejavnostih ne v oblikah dela. Šele v učnem 

načrtu za angleščino za 2. in 3. triletje so sodelovalni projekti 

predlagani kot oblika dela v tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, in sicer na področju razvijanja govornih zmožnosti (Eržen 

idr., 2016).  
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Zgodnje učenje tujega jezika 

Tuje jezike se je smiselno učiti že zelo zgodaj. Temu v prid govori 

dejstvo, da so otrokovi možgani v zgodnjem otroštvu zelo prožni. 

Tako učenje, stik z novim jezikom, ki je usmerjen na otroka, doživlja 

otrok kot izziv in prijetno doživetje. Boljše motivacije za delo in uspeh 

po besedah avtoric si ne bi mogli želeti. Zato tudi sama pouk v 1., 2. 

in tudi 3. razredu pogosto usmerjam na dejavnosti, skozi katere 

otroci usvajajo jezik intuitivno – s posnemanjem, sklepanjem, 

ugotavljanjem, poizkušanjem in preizkušanjem v različnih 

okoliščinah. Jezik učenci usvajajo skozi vsebine, ki so jim blizu s 

poslušanjem zgodbic in pesmic, s plesno-gibalnimi in drugimi 

dejavnostmi (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009).  

 

V učnem načrtu za tuji jezik za predmet angleščina v 2. in 3. razredu 

je v didaktičnih priporočilih omenjena posebna didaktika 

poučevanja, in sicer je govora o sodobnem, odprtem didaktičnem 

načinu. Ta v primerjavi s tradicionalnim poukom tujega jezika kaže na 

večdimenzionalnost, ki se nanaša na kognitivne, kulturne, jezikovne 

in vsebinske dimenzije učenja. Tak način učenca nagovarja celostno, 

saj mu omogoča (samo)uresničevanje in usvajanje novih vsebin oz. 

nadgradnjo obstoječih, hkrati pa učenec razvija različne učne 

strategije. Pri uresničevanju ciljev predmeta se priporoča pouk, ki je 

organiziran konkretno, v situacijskih priložnostih, skratka tako, da se 

dejavnosti in aktivnosti izmenjavajo. Ključnega pomena je uporaba 

konkretnih gradiv (npr. igrač, lutk) in vizualne podpore (npr. 

fotografije) ter spodbujanje učencev k veččutnemu učenju. Vse to 

omogoča ustvarjanje povezav z obravnavanimi vsebinami, kar 

pripomore k boljši zapomnitvi in dejanski uporabi naučenega (Eržen 

idr., 2016). 

 

Upoštevajoč dejstvo, da imajo učenci v današnjem času nižjo 

osredotočenost, je uporaba različnih oblik in metod dela ter uporaba 

IKT-opreme neizbežna in hkrati zelo priročna, saj lahko s kratkimi 

vložki dvignemo pozornost učencev in hkrati dosežemo višji 

motivacijski trenutek pri dosegi zastavljenih ciljev. V učnem načrtu za 

tuji jezik angleščina v 2. in 3. razredu je zapisano, da učenci razvijajo 

digitalno zmožnost tako, da je uporaba IKT v podporo ciljem pouka. 

Z uporabo IKT-tehnologije pri pouku prvega tujega jezika v 2. in 3. 

razredu spodbujamo: 

– zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku (po družbenih 

omrežjih), 

– razvijanje medkulturne zmožnosti (učenci se z glasbo in 

videoposnetki srečujejo z izvirno situacijo), 

– besedno glasovno in vizualno ustvarjalnost učencev (izdelava 

stripov, risank), 

– objavljanje izdelkov učencev (grafično, slikovno, zvočno, 

večpredstavno) (Eržen idr., 2016). 

Z branjem in poslušanjem zgodbic in pravljic spodbujamo tako 

miselni kot tudi govorni razvoj učencev (Marjanovič Umek, Zupančič, 

2003). Več zgodbic, pravljic in pesmic bodo otroci slišali, večkrat bodo 
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slišali določeno besedo ali besedno zvezo, bolj bo uskladiščena v 

podzavesti in kasneje si jo bo učenec lažje priklical v spomin. Zato je 

pomembno, da so otroci čim večkrat in v različnih okoliščinah 

potopljeni v jezik, čemur pravimo jezikovna kopel. Obstaja možnost, 

da učenec prvo leto sploh ne bo spregovoril v ciljnem jeziku, kljub 

prizadevanjem in uporabi različnih metod in oblik dela. Vseeno bo 

informacije skladiščil na nezavedni ravni, zato mu moramo dati čas.  

 

Upoštevati moramo tudi dejstvo, da imajo lahko nekateri učenci 

daljšo »tiho dobo«, kar pomeni, da morda nekaj časa ne bodo 

spregovorili v ciljnem jeziku. V takih primerih odložimo preverjanje 

znanja, dokler učenci na to niso pripravljeni (Pevec Semec idr., 2013). 

 

Opisala bom primer uporabe projektnega dela pri obravnavi pravljice 

The Little Red Riding Hood. Možnosti izbire so zelo velike, če ima 

učitelj v razredu na razpolago računalnik, projektor, pametno tablo, 

zvočnike ali radio, dobrodošla sta tudi mobilni telefon in tablični 

računalnik.  

 

Obravnava umetnostnega besedila 

Pri pouku angleščine v 3. razredu smo obravnavali pravljico bratov 

Grimm, in sicer Rdeča kapica, v nadaljevanju The Little Red Riding 

Hood. Učenci so pravljico spoznali že v maternem jeziku v 1. razredu, 

kar nam je omogočilo lažje delo pri dramatizaciji pravljice. Pravljico 

smo najprej prebrali, nato smo si jo ogledali še na videoposnetku.  

Pri predmetu tujega jezika angleščina smo zasledovali naslednje 

operativne učne cilje:  

– v ciljnem ali maternem jeziku izraziti svoje predstave o 

poslušanem (gledanem), 

– doživeti interpretativno prebrano pravljico v ciljnem jeziku, 

– poiskati podobnosti in razlike med književno osebo in seboj in 

povedati, kako bi ravnali, če bi se znašli v podobnem položaju kot 

književna oseba, 

– prepoznati značaj književnih oseb, njihovega razpoloženja in 

čustvovanja, 

– pri branju pravljice uporabiti poseben način govora (učenci se 

vživijo v vlogo), 

– v skupini izdelati svojo lutko za lutkovno predstavo, 

– svojo vlogo doživeto uprizoriti in odigrati, 

– pravljico posneti s pametno tablico. 

 

Učenci in učenke so se samostojno razdelili v skupine po šest 

učencev. S sodelovanjem so uresničili vse zastavljene učne cilje.  

 

Ključnega pomena je bila razdelitev vlog, pri čemer je imel vsak 

posameznik svojo nalogo:  

– odgovoriti na eno vprašanje o prebranem besedilu,  

– iskati neznane besede v slovarju ali s pomočjo prevajalnika 

Google translatorja ali spletnega slovarja Pons,  

– razdeliti vloge in vaditi v skupini,  
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– možnost dodati lastno besedilo oz. improvizirati,  

– naučiti se dramatizacije,  

– izdelati ročne lutke na palčki in pripraviti sceno, 

– predstavo posneti. 

 

Uvodna motivacija 

Za motivacijo smo ponovili že znane vsebine, vendar na zabavnejši 

način. Pri tem izbiramo med dejavnostmi, s katerimi se učenci 

sprostijo, hkrati pa jih poizkušamo napeljati na temo, ki jo bomo 

obravnavali. Preko projekcije predvajamo posnetek z YouTuba – 

Head, Shoulders, Knees and Toes. Učenci so ob vizualni podpori in 

gibanju ponovili dele telesa. Snov jim je bila že znana iz prvega 

razreda, zato so se lahko sprostili, zabavali in postali motivirani, saj 

so bili pri kretnjah vsi zelo uspešni. Nadaljevali smo z dejavnostjo, s 

katero smo se že nekoliko osredotočiti na pravljico, ki so jo spoznali. 

Učenci so stali postavljeni v krog. Učitelj jim je čim hitreje govoril: 

»Point your nose/teeth/ eyes/ ears.« Poskušali so čim hitreje izpolniti 

dani ukaz. Nalogo smo stopnjevali tako, da smo dane besede 

izgovarjali vedno hitreje. Drugo nalogo so za motivacijo izvedli 

učenci. Poklicali smo učenca prostovoljca, ki je poizkušal prikazati s 

telesom (pantomima), kar je bilo napisano na listku (smell, hear, see, 

eat). S procesom opismenjevanja smo začeli konec tega šolskega 

leta, vendar je več kot polovica učencev pri branju krajših povedi že 

zelo uspešna, večina pa zmore prebrati posamezne besede, zato jim 

igra pantomima ni povzročala težav, ampak jim je bila v izziv. Z igrami, 

ki smo jih odigrali, smo se počasi preselili v dejavnost obravnave 

pravljice The Little Red Riding Hood. 

 

Obravnava pravljice 

Učenci so se udobno usedli pred tablo in se pripravili na poslušanje 

pravljice. V takih primerih pustimo, da se namestijo, kakorkoli želijo. 

Ob ilustracijah v knjigi smo doživeto poslušali pravljico. Po čustvenem 

premoru so učenci strnili svoje misli in odgovarjali na vprašanja o 

prebranem besedilu v ciljnem ali maternem jeziku. V tem primeru se 

vedno učitelji prilagajamo učencem, upoštevamo njihov individualni 

napredek in zmožnosti vsakega posameznika. Nekdo bo npr. razumel 

vprašanje v ciljnem jeziku in tudi odgovoril v ciljnem jeziku. 

Ponudimo pa tudi možnost, da učenec odgovori v maternem jeziku, 

kar jim damo vedeti že na začetku ure, da se ne počutijo neprijetno, 

ko odgovarjajo. Preverjamo razumevanje prebranega.  

 

Učenci so odgovarjali na zastavljena vprašanja: 

– Who do we meet in the story? 

– What does The Little Red Riding Hood look like? 

– What does the wolf look like? 

– Why did he say, she has to pick some flowers? How did  his voice 

sound? 

– Who was good/bad in the story? 

– Who did she meet on her way? 

– Where did The Little Red Riding Hood go? 
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– Who helped to save granny and The Little Red Riding Hood? 

– Can you put these pictures in the right order? 

– Can you order these sentences from the start to the end of the 

story? 

 

Preverili smo razumevanje besed, ki jih morda niso razumeli (tudi a 

woodcutter ipd.). Eden izmed učencev je bil pomočnik, ki je vtipkal 

besedo v spletni slovar na računalniku, določili smo tudi nekoga, ki je 

poiskal besedo v fizični obliki knjige. Nato smo si ogledali pravljico na 

spletni strani British Council Kids. Spletno stran pogosto uporabljamo 

pri pouku angleščine. Vsebine so avtentične in primerne za to starost 

otrok. Nato smo poslušali pravljico brez slike še na kanalu YouTube. 

Primerjali smo podobnosti in razlike, ki so kazale predvsem v izbiri 

glasbe in zvočnih efektov, ki jih je bilo pri prebranem in gledanem 

veliko manj. Ko smo se dogovorili, da bomo besedilo dramatizirali, so 

bili učenci zelo navdušeni. Povedali so, da zelo radi igrajo. Takoj so se 

razdelili v skupine in si razdelili vloge. Dialoge so pripravili ob pomoči 

podane predloge. Dogovorili smo se, da jo bodo uporabili kot 

iztočnico, ključnega pomena je bila improvizacija.  

 

Naslednjo uro so začeli z izdelovanjem lutk iz kartona in papirja. 

Ključnega pomena je bila njihova domišljija in načrt, kaj vse bi 

potrebovali za izvedbo. Priskrbeli smo si špansko steno, ki je bila 

shranjena v šolskem skladišču. Učenci so izdelali lutke: mummy, 

granny, woodcutter, wolf, The Little Red Riding Hood, pripovedovalka 

lutke ni potrebovala. Dogovorili so se o sceni, ki bi popestrila 

lutkovno predstavo. Sami so prišli do ideje in izdelali drevesa, ki so 

predstavljala gozd, v katerem sta se srečala volk in Rdeča kapica ter 

babičino hišo, kamor je bila namenjena Rdeča kapica. Izdelali so tudi 

posteljo, košaro in sekiro za lovca oz. drvarja. Vaje so potekale kar v 

razredu pri pouku angleščine. Učenci so imeli možnost vaditi tudi 

med odmori in v oddelku podaljšanega bivanja, vendar je bila težava 

v tem, da so nekateri otroci hitreje odhajali domov, tako da v skupini 

pri vaji velikokrat ni bilo vseh udeležencev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Izdelava lutk in scene 

Vir: Lasten 

 

Igra z lutkami spodbuja govor v ciljnem jeziku pri vsakem učencu v 

razredu. Tudi tisti, ki prej niso želeli govoriti v angleščini, so v tem 

primeru stopili za kuliso in spregovorili vsaj nekaj besed. Opaziti je 

bilo, da so bili veliko bolj samozavestni pri ostalih aktivnostih in so si 

več upali. Učenci, ki so imeli nekoliko več treme, so ob spodbudi 
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sošolcev in učitelja vsaj poizkusili, kar je bil zanje velik uspeh. Igro 

smo nadgradili tudi z glasbenimi vložki. Izbrali smo glasbo iz You Tuba 

z naslovom Red Riding Hood; dark waltz; gothic piano. Določili smo 

učenca, ki se je vsakič, ko je pripovedovalec končal svoj del, vključil z 

glasbenim delom in ga bodisi stopnjeval ali zniževal.  

 

Skupine so se razvrščale med uro angleščine in nekatere bile tako 

uspešne, da so požele navdušenje svojih sovrstnikov iz razreda. Zelo 

pomemben je bil trenutek, ki ga srečamo v gledališču: nastopajoči so 

ob koncu predstave vstali in se priklonili, vsi gledalci pa so zaploskali 

nastopajočim.  

 

Snemanje pravljice 

Že v času šolanja na daljavo so bili učenci 1. triletja navajeni na 

uporabo spletnega orodja See-Saw. Učitelj je lahko spremljal tudi 

napredek vsakega posameznika, saj je vsak učenec imel svoj 

portfolio. Ker smo želeli deliti nastali projekt tudi s starši otrok, smo 

se odločili, da ga posnamemo s tabličnim računalnikom. Določili  smo 

snemalca, ki je lutkovno predstavo posnel, učitelj pa jo je naložil na 

spletno orodje See-Saw. Posnetke smo si še prej pogledali, še kateri 

od učencev ni bil dovolj zadovoljen z nastopom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Snemanje pravljice 

Vir: Lasten 

Lutkovna predstava za prvošolce 

Z učenci smo se dogovorili, da bosta lahko najboljši dve skupini 

odigrali lutkovno predstavo pred skupino prvošolcev. Ker prav vsi 

radi nastopajo in je motivacija velika, so se zelo veselili, da bodo 

lahko znanje delili še z ostalimi. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Nastop pred prvošolci 

Vir: Lasten 
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Učenci 1. razreda so bili navdušeni, da si bodo na šoli kar v živo 

ogledali lutkovno predstavo. Najbolj so uživali v tistem trenutku, ko 

se je volk pretvarjal, da je babica in ko je lovec rešil babico in Rdečo 

kapico. Zadovoljni so bili tudi učenci tretjega razreda. Ob koncu 

predstave so učenci povedali svoje (ne)strinjanje s trditvami (rešili so 

kratek evalvacijski list):  

– Užival/-a sem pri sodelovanju v projektu.  

– Navodila za delo so bila podana razumljivo.  

– Pri oblikovanju dialoga nisem imel/-a težav.  

– Užival/-a sem pri izdelovanju lutke za predstavo. 

– Rad/-a nastopam pred drugimi v angleščini. 

– Na tak način bi rad/-a bi delal/-a večkrat. 

 

Ugotovili smo, da je učencem taka oblika dela zelo blizu, za delo so 

izjemno motivirani, samozavestni in sproščeni, obenem pa na 

nezaveden način pridobivajo veliko znanja. Poglabljajo odnose v 

skupini, se socializirajo in se navajajo na to, kar se zahteva za uspešno 

opravljeno delo. Učenci so v večini menili, da so razumeli navodila za 

delo. Vsi, ki so nastopali, so uživali pri sodelovanju v projektu in pri 

izdelavi lutk. Več kot polovica jih ni imela težav pri oblikovanju 

dialoga, polovici jim je bilo težko govoriti v angleščini in večina 

učencev bi še delala na tak način. 

 

ZAKLJUČEK 

Projektno delo je oblika dela, ki zahteva od učitelja veliko 

načrtovanja. Pri samem procesu je učitelj v vlogi mentorja, ki 

predlaga, spodbuja otroke in pomaga pri izvedbi lutkovne predstave. 

Učenci so glavni kreatorji v celotnem procesu. Treba jih je poslušati, 

česa si želijo, in sprejeti način, ki so si ga izbrali. Vsekakor ne moremo 

zanemariti zadovoljstva otrok, ki se ob tako veliko ponujenih 

dejavnosti v daljšem časovnem obdobju ob koncu počutijo uspešni in 

zadovoljni s svojim delom. Učenci so zastavljene cilje dosegli ali celo 

presegli. Razvijali so tako socialne veščine (sodelovanje v skupini, 

dogovarjanje, prilagajanje tudi na spremembe) kot tudi intelektualne 

(govorne sposobnosti) in motorične (izdelava lutk in scene). 

Snemanje posnetkov je omogočilo evalvacijo in samoevalvacijo 

njihovega dela. Spoznali so sebe v drugi luči, kaj lahko še naredijo, kje 

so potrebne izboljšave, ali pa so bili nad svojim delom presenečeni. 

Nekateri so ugotovili, da so se na dramatizacijo zelo dobro pripravili, 

a kljub temu so bili še vseeno dovolj samokritični in so stremeli k 

temu, da izboljšajo svoj del. Razvili so zavedanje, da je vsak 

posameznik s svojim delom pripomogel k odličnim rezultatom. 

Seveda vse skupine niso bile tako zelo uspešne. Razloge za to so iskali 

predvsem v npr.: da je nekdo tisti dan manjkal in drug učenec ni znal 

besedila manjkajočega sošolca, ali da je nekdo konstantno pozabljal 

lutko. Težavo so poizkušali rešiti tako, da so si lutko izposodili od 

drugih ali pa so izdelali nadomestno. Učencem je treba dati le 
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priložnost. Z dobrim usmerjanjem in načrtovanjem je mogoče doseči 

zastavljene cilje na njim zabaven in izkustven način.  
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Zgodnja pismenost 
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Povzetek: Pismenost v SSKJ opredelijo kot znanje branja in pisanja, ki 

je v zdajšnjem času nepogrešljivo. O zgodnji pismenosti, o kateri 

bomo govorili v tem članku, pa govorimo, ko otroke pripravljamo na 

to znanje. V predšolskem obdobju lahko ustvarimo dobre temelje za 

opismenjevanje otrok. Pomembna je dobra kompatibilnost otroka in 

odraslega ter ugodno okolje, ki nam omogoča opazovanje in 

poslušanje okolice. Skoraj na vsakem koraku se srečamo z napisi, ki 

nam kradejo pozornost, in otrok ves čas odrašča v krogu 

opismenjevanja, ki se ga sploh ne zavedamo. V prvem delu članka je 

predstavljena strokovna opredelitev pismenosti, v drugem delu pa 

nekaj idej dejavnosti za predšolske otroke s ciljem, kako pri otrocih 

spodbuditi zadnjo fazo fonološkega zavedanja – iskanje prvega glasu 

v besedi. 

 

Ključne besede: pismenost, igra, pomen odraslega, sodelovanje z 

otrokom, prvi glas v besedi 

 

Abstract: Literacy is defined in the SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega 

jezika) as reading and writing skills, which are indispensable at 

present. However, we are talking about early literacy, which we will 

talk about in this article, when we prepare children for this 

knowledge. In the preschool period, we can create a good foundation 

for children's literacy. Good compatibility between a child and an 

adult is important, as well as a favorable environment that allows us 

to observe and listen to the surroundings. At almost every step, we 

encounter inscriptions that steal our attention, and the child is 

constantly growing up in a circle of literacy that we are not even 

aware of. The first part of the article presents a professional 

definition of literacy, and the second part some ideas of activities for 

preschool children with the aim of how to stimulate the last phase of 

phonological awareness in children - finding the first voice in a word. 

 

Key words: literacy, play, the importance of an adult, cooperation 

with a child, the first voice in a word 
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UVOD 

Zgodnja pismenost se začne pojavljati že zelo zgodaj. Že od rojstva 

naprej komuniciramo z otrokom, spodbujamo socialne interakcije, 

mu prepevamo, se igramo bibarije in to so prvi zametki 

opismenjevanja. Otrok malček, kot zunanji opazovalec, v svoji okolici 

opazi veliko zapisov, ki jih opazuje, pokaže zanimanje. To so napisi na 

tablah ob cesti, vidi napisano svoje ime na osebnih predmetih, 

listanje knjig, nakupovalni seznam za v trgovino, reklame … S tem ko 

opazuje črke, besede in ko komunicira z drugo osebo, se mu razvija 

pismenost. Govorimo o zgodnji pismenosti. Odrasla oseba ima 

pomembno vlogo in je pomemben člen kot vzornik, spodbujevalec in 

soigralec pri igrah, ki spodbujajo opismenjevanje. Iger se lotimo 

postopoma in previdno. Glavni cilj naj nam bo otrokovo veselje do 

iger ter motivacija za nadaljnje branje in pisanje. 

 

Prepoznavanje prvega glasu v besedi 

Zgodnjo pismenost opredeljujemo kot razvoj govornih zmožnosti, 

izvršilne funkcije, predbralne in predpisalne funkcije v obdobju 

malčka in zgodnjega otroštva. Eden od pomembnih členov zgodnjega 

opismenjevanja je pripovedovanje zgodb. Gre za pripovedovanje 

doživetja, ubeseditev otrokovih čustev ob dogodku ter 

pripovedovanje zgodbe ob slikanici. Odlične so slikanice brez 

besedila, pri katerih otroci v logičnem zaporedju slik sestavljajo svojo 

zgodbo (Marjanovič Umek, Fekonja in Beyazoglu, 2020, str. 25–28).  

Otroka k pismenosti spodbujamo preko igre; najboljše so besedne 

igre, ki se jih lahko igramo kjerkoli (v čakalnici, avtu, na sprehodu). 

Namen iger je otroke navdušiti za branje v prihodnosti, ne pa učenje 

črk. Pozorni smo tudi, da otrok ob igrah doživlja ugodje. V primeru 

neuspešnosti pri igranju igro zamenjamo. Igre naj bodo zabavne, 

spontane in odlična priložnost za bogatenje besednega zaklada 

(Knaflič, 2009). Igra otroka nauči, kar ga nihče ne more, saj je njegova 

razvojna potreba (Pečjak, 2009, str. 20–21). Vloga odraslega pri 

zgodnjem opismenjevanju je zelo pomembna, saj mora otroka dobro 

poznati in v skladu z opazovanjem in razvojnimi značilnostmi otrok 

prilagoditi pričakovanja otrokove jezikovne zmožnosti, ga spodbujati 

k verbalnemu izražanju, poslušanju pravljic, ugank, zgodb, pesmi, mu 

nuditi možnost, da je njegovo ime napisano na njegovih stvareh. 

(Kurikulum, 1999, str. 36–37). Ključnega pomena naj bo 

uravnoteženost med otrokom in odraslim. Odrasel je tisti, ki otroku 

pomaga s pogovorom ali didaktičnimi pripomočki k osvajanju 

zgodnje pismenosti, mu pomaga razvijati ideje, rešitve (Pečjak, 2009, 

str. 20–21). S temi izkušnjami v predšolskem obdobju bomo otroku 

olajšali in pospešili potek opismenjevanja.  Eno temeljnih spoznanj 

pri zgodnjem opismenjevanju je glasovno (fonološko) zavedanje 

(Knaflič, 2009, str. 12). Fonološko zavedanje je spretnost oziroma 

sposobnost razumevanje, da je govor sestavljen iz manjših enot 

izjave-besede-zloge-glasove. Otrok fonološko zavedanje osvaja 

postopoma glede na starost in razvoj. Fonološko zavedanje 

praviloma poteka v naslednjem vrstnem redu:  
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˗ Rime (prepoznavanje in ustvarjanje rim). 

˗ Členjenje izjave na besede (razumevanje in sposobnost členjenja 

stavka/povedi na besede). 

˗ Zlogovanje (razumevanje in sposobnost členjenja besede na 

zloge in obratno). 

˗ Začetki in konci besede (razumevanje in sposobnost členjenja 

besede na 2 dela). 

˗ Fonemično zavedanje (razumevanje in sposobnost členjenja 

besede na glasove ter rabo posameznih glasov) (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 114). 

  

Primer dobre prakse 

V nadaljevanju je navedenih nekaj iger oziroma primerov dejavnosti, 

ki se jih igramo s predšolskimi otroki v skupini. Igre so enostavne za 

izdelavo ter jasne za razumevanje. Idealna so za igro z manjšo 

skupino otrok, v času jutranjega sprejema ali popoldanskega 

združevanja. Otroci so pri igrah miselno aktivni, ustvarjalni, pri 

skupinskih igrah pa se jim razvijajo tudi socialne veščine. Igre 

tematsko spreminjamo glede na otrokove želje, interese ali 

tematiko, ki jo trenutno obravnavamo. Slike za igro lahko skupaj z 

otroki iščemo v revijah, otroci od doma prinesejo sličice ali jih 

poiščemo na spletu. Pri izdelavi iger čim bolj vključimo otroke. 

Odpadni zamaški so idealen odpadni material, ki ga lahko uporabimo 

pri didaktičnih igračah. Tokrat so na njih napisane črke, ki 

predstavljajo prve glasove besed.  

Kadar so igre naravnane za delo po skupinah, poskrbimo, da se otroci 

razdelijo naključno z izštevanko, štetjem ali žrebanjem. Tako so 

primorani sodelovati tudi z drugimi vrstniki, ne vedno z bližnjimi 

prijatelji. Odrasla oseba naj otrokom predstavi navodila igre, po želji 

se tudi vključi. Je pa zelo zanimivo, če igro zgolj opazujemo. 

Odkrijemo veliko osebnih značilnosti otrok, ki jih v drugih situacijah 

ne. Otrokom dajemo ideje za možnosti igranja, pravila skupaj 

spreminjamo, iščemo ideje za nove igre, tematiko. Pozorni smo, da 

ne pritiskamo preveč, saj namen iger ni učenje črk, ampak igra s 

črkami in glasovi ter motivacija otrok za veselje k poznejšemu učenju 

črk in branja. Otroke pri igri spodbujamo, pohvalimo in jim damo 

vedeti, da so uspešni. Otrok bo s tem dobil potrditev in veselje do 

iger. Imel bo motivacijo po napredovanju v bolj zahtevnih igrah. Igre 

postopoma nadgrajujemo, otežujemo, vendar počasi in previdno, da 

otroci ne izgubijo smisla in veselja. Ena izmed dobrih knjig, ki jih lahko 

uporabimo pri urjenju, je Brundo se igra, avtorja Marjana Mančka. 

Slikanica je brez besedila. Otrok na podlagi smiselnega zaporedja slik 

ustvarja svojo zgodbo, ki se lahko ob vsaki priložnosti spremeni. Skozi 

knjigo lahko opazujemo otrokov govorni napredek skozi različno 

obdobje. 

 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj iger, ki smo se jih igrali z otroki, 

starimi 5 in 6 let. Tematiko iger smo spreminjali glede na interes 

otrok. V igre so se vključevali tudi mlajši otroci, vendar so potrebovali 

pomoč pri iskanju prvega glasu. 
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Viden je bil dober primer sodelovanja otrok (med mlajšimi in 

starejšimi v skupini) ter krepitev socialne kompetence otrok. Starejši 

otroci so prevzeli nadzor nad vodenjem igre, pomagali so mlajšim, 

jim svetovali, se igrali z glasovi. Strokovni delavec je bil zgolj v vlogi 

opazovalca. 

  

Reševanje ugank – rešitev poiščejo med črkami 

Otroke razdelimo v skupino. Postavljamo jim različne uganke, ki so 

otrokom blizu – tematsko in razvojno. Otroci na podlagi ugotovljene 

rešitve poiščejo zamašek s črko, ki ustreza prvemu glasu rešitve. Igro 

se igramo najprej tako, da otroci povedo rešitev, ugotovijo prvi glas 

in na koncu poiščejo še zamašek s črko. 

   

Spomin 

Kartice za spomin izdelamo sami. Na prvem delu para imamo sličico, 

na drugem delu pa črko, ki predstavlja prvi glas sličice. Pravila igre so 

enaka kot pri klasičnem spominu: otroci eden za drugim odkrivajo po 

dva kartončka ter iščejo par. Vsak otrok, ko odkrije sličico, jo 

poimenuje in poskuša ugotoviti začetni glas. Eden drugemu 

pomagamo, med seboj sodelujemo. 

 
Slika 1: Igra spomin na temo živali 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 2: Najdeni par 

Vir: Lasten 
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Poimenovanje predmetov ter iskanje črke med zamaški 

Otroci izžrebajo kartonček s sličico, jo poimenujejo in med zamaški s 

črkami poiščejo prvi glas besede.  

 

 
Slika 3: Iskanje parov na temo vozila 

Vir: Lasten 

 

 
Slika 4: Najdeni pari na temo gradovi 

Vir: Lasten 

Socialna igra ime, ime, kako ti je ime? 

Otroci sedijo v krogu. Igra je predvsem primerna za september kot 

igra za spoznavanje otrok med seboj v začetku vrtčevskega 

leta. Potek igre: Otroci ploskajo po ritmu in deklamirajo: »IME, IME, 

KAKO TI JE IME?« Otroci povedo svoje ime eden za drugim. Ko otrok 

pove svoje ime, drugi ponovimo za njim ime, ga zlogujemo in ob tem 

zaploskamo. S ploskanjem ustvarjamo ritem in otroke učimo 

zlogovati. Igro težavnostno stopnjujemo tako, da v naslednjem krogu 

poiščemo zgolj prvi glas imena. Otroke po deklamaciji pokličemo 

enega za drugim in z igro končamo, ko so na vrsti vsi otroci. Pri igri 

spodbujamo otroke, da ime povedo glasno in razločno, da je iskanje 

prvega glasu olajšano. Igra se je pokazala kot bolj uspešna, saj 

otrokom ni bilo treba iskati črk, ki jih v večini še ne poznajo. 

Prepoznati in ponoviti so morali zgolj slišani glas imena, ki je v večini 

primerov bil razločno povedan s strani otrok. Težava se je pokazala 

pri imenih na črko R, oziroma pri otrocih, ki črke R še ne izgovorijo. 

Otrok je svoje ime povedal: »LOK (namesto Rok). Nekateri so za njim 

ponovili ime s pravilnim glasom R in uganili pravilni prvi glas, drugi pa 

so na podlagi slišanega izjavili, da gre za začetni glas L. 

  

Plakat s črkami  

Dejavnost je primerna na način, da vsak dan ugotavljamo besede na 

novo črko ali da otroke razdelimo v skupine. Vsaka skupina ugotavlja 

besede na drugo črko. Na velik plakat napišemo črko, otroci pa skupaj 

z našim sodelovanjem ugotavljajo besede. Otrokom razdelimo 
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nalogo, da narišejo ugotovljeno stvar na to črko. Pri dejavnosti so 

otroci zelo motivirani. Ko jih razdelimo v dve skupini, postanejo tudi 

zelo tekmovalni, med seboj strastno sodelujejo, premišljujejo, se 

poslušajo, dopolnjujejo. 

 

 
Slika 5: Najdene besede na črko A 

Vir: Lasten 

 
Slika 6: Najdene besede na črko K 

Vir: Lasten 

 

ZAKLJUČEK 

Otroci opismenjevanje smatrajo kot spontano dejavnost, kadar jo 

vpeljujemo skozi igro. Ker je igra otrokova osnovna razvojna potreba, 

se skoznjo lahko nauči črk, celo branja in pisanja ter je to zanj 

zabavno. Igre si izmišljujemo spontano, skupaj z otrokom, med 

vsakdanjo rutino in neobremenjeno, da se moramo nekaj naučiti. Naj 

bo spoznavanje črk zabava in ne nuja. 
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NAVODILA ZA AVTORJE 

 

   Članki za objavo v strokovni reviji Realka naj praviloma obsegajo okoli 

18.000 znakov s presledki ali okrog 2800 besed. Vse morebitne krajše ali 

daljše članke od teh omejitev bo uredništvo vzelo v presojo objave. Članek 

mora vsebovati povzetek s ključnimi besedami v slovenskem in angleškem 

jeziku, uvod in osrednjo vsebino, podprto z izsledki strokovne teorije, ki se 

odraža v praktičnem delu, na koncu zaključek ter viri in literatura.  

   V članku je lahko največ 5 slik/grafov, ki jih ustrezno označite pod 

sliko/grafom s podatki vira. Povzetek ima od 100 do 150 besed, ključne 

besede od 3 do 5 ključnih besed brez pike za ključnimi besedami. Razmik 

med vrsticami je poljubno 1,2 v celotnem besedilu, med ostavki je prosta 

vrstica, pisava je Calibri (telo), 12 pt, poravnava besedila obojestranska, 

literatura in viri so levo poravnani in razvrščeni po abecednem vrstnem 

redu z oštevilčenim seznamom (najmanj 5 virov).  

   Že objavljenih prispevkov, ki so v postopku presoje pri drugi reviji, ne 

sprejemamo v objavo. Ob oddaji članka podpišete tudi Izjavo o zaščiti in 

odgovornosti prve objave samostojnega avtorskega strokovnega članka v 

strokovni reviji Realka. Podatki o avtorju naj vsebujejo ime in priimek, 

strokovni naziv, naslov ustanove, domači naslov, telefonsko številko in 

elektronski naslov. Tematike revije ni določena, je pa osredotočena na 

vzgojo in izobraževanje. Glede na aktualnost pa bodo določene številke tudi 

tematsko določene. Revija izhaja enkrat na mesec, lahko tudi dvakrat ali 

trikrat.  

 

Za objavo v reviji pišite na realka.izobrazevanje@gmail.com in posredovali 

vam bomo podrobnejša navodila glede pisanja.  

 

 

Kako navajati vire in literaturo?  
1. Boeren, E., Nicaise, J., in Baert, H. (2010). Theoretical Models of Participation in Adult Education: 

the Need for an Integrated Model. International journal of lifelong Education, 29(1), 45–61.  

(članek v reviji) 

2. Bourdieu, P. (1979). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge.  

3. Cherry, K. (2020). What is motivation? Pridobljeno s https://www.verywellmind.com/what-is-

motivation-2795378 

4. Dovžak, K., Beltram, P., Možina, T., in Orešnik Cunja, J. (2014). Resolucija o Nacionalnem 

programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020. Ljubljana: 

Andragoški center Slovenije.  

5. Eurydice. (2018). Strategija vseživljenjskega učenja. Pridobljeno s 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/lifelong-learning-strategy-77_sl  

6. Frankl, V. (2020). Človekovo iskanje najvišjega smisla. Celje: Mohorjeva družba. 

7. Gasser Krisper, M. (2017). Izobraževanje učiteljev na osnovni šoli v Ljubljani (diplomsko delo). 

Fakulteta za organizacijske vede, Maribor.  (enako magistrsko delo in disertacija) 

8. Inštitut Viktorja Frankla v Teksasu. (b. l.). Viktor Frankl Institute of Logotherapy. Pridobljeno s 
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9. Jereb, E., in Potokar, F. (2003). Učna motivacija in ostali dejavniki uspeha na izpitih. Kranj: 
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10. Mirčeva, J., in Beltram, P. (2014). Odrasli udeleženci srednješolskega izobraževanja. V P. Beltram, 

N. Žalec, J. Mirčeva, in A. Turk, Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji: odrasli v 

srednješolskem izobraževanju - položaj, kakovost, bodočnost (str. 63–109). Ljubljana: Andragoški 

center RS.    (članek v zborniku)  

11. Mirčeva, J. (2018). Slovenski model udeležbe v izobraževanju v kontekstu mednarodne 

primerjave. V P. Javrh (ur.), Spretnosti odraslih (str. 103–116). Ljubljana: Andragoški center 

Slovenije.  

12. Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji (ReNPIO). 

(2013). Uradni list Republike Slovenije, št. 70/40. 

13. Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1). (2018). Uradni list Republike Slovenije, št. 6/18.  

 

Med tekstom se tudi sklicujete na reference in vso sklicevanje, povzemanje, 

citiranje naj bo urejeno dosledno tako med tekstom kot tudi potem v 

bibliografskem opisu na koncu članka. Pri vsem tem smo vam tudi v pomoč 

in podporo. 

mailto:realka.izobrazevanje@gmail.com
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0222


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


