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ZGODNJA / PORAJAJOČA SE PISMENOST 

Opredelitev zgodnje/porajajoče se pismenosti 

Porajajoča pismenost pomeni razvoj otrokove zmožnosti rabe napisane  

oblike jezika, ki se začne razvijati že v obdobju dojenčka/malčka   

in se nepretrgano nadaljuje v obdobju zgodnjega otroštva. 

Sledi značilno obdobje za učenje branja in pisanja (okoli 6. leta otr. starosti). 

                                         (M. Hohmann in Weikart, 1995 v Marjanovič Umek, L., 2012) 

Znanja in spretnosti, ki so podlaga konvencionalni pismenosti, so: 

- pragmatične govorne zmožnosti,  

- metajezikovno zavedanje in  

- grafomotorične spretnosti.                

  (Teale in E. Sulzby, 1986 v Marjanovič Umek, L., 2012) 

                                                                            

Temeljne zmožnosti pismenosti so: zmožnost branja, pisanja in računanja.  

Poleg temeljnih zmožnosti se poudarja tudi  pomen  drugih zmožnosti (npr. poslušanje) 

in novih pismenosti: informacijska, digitalna, medijska pismenost ter druge, ki so pomembne 

za uspešno delovanje v družbi. 

 

  



GOVOR OTROK KOT NAPOVEDNIK PISMENOSTI  

                                                     (dr. Ljubica Umek Marjanovič)  

Visoki napovedniki pismenosti so zlasti:  

1. Besednjak malčkov/otrok. 

2. Pripovedovanje zgodbe malčkov/otrok (tudi referenčni govor kot pragmatična 

zmožnost).  

3. Metajezikovne zmožnosti otrok (zavedanje enot jezika, fonološko zavedanje, 

zavedanje črk, splošnih zakonitosti branja in pisanja).  

 

GOVOR SE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU RAZVIJA NA: 

 pridobivanju besednjaka;  

 tvorjenju stavkov (sprva enostavnih in kratkih, pozneje pa tudi daljših);  

 razvoju prve slovnice jezika (zaporedje besed v stavkih; slovnična pravila, ki jih 

praviloma še nepravilno posplošujejo); 

 pripovedovanju zgodb z enostavno strukturo.  

 Individualne razlike med otroki so v razvoju govora lahko zelo velike, npr.: 

- malčki do drugega leta starosti rabijo od 208 do 675 besed;  

- pri deklicah se v povprečju govor hitreje razvija kot pri dečkih;  

- pri otrocih, katerih matere imajo višjo izobrazbo, se kaže večja govorna 

kompetentnost.  



 

 



 

 

DEJAVNOSTI oz. didaktične igre za razvijanje porajajoče se pismenosti 

1. Dejavnosti za razvoj glasovnega zavedanja 

2. Dejavnosti za spoznavanje črk 

3. Dejavnosti za širjenje besednega zaklada 

4. Dejavnosti za prepoznavanje tiska 

5. Dejavnosti za razumevanje navodil 

6. Dejavnosti za razvijanje pozornosti, spomina  

 

  



SLIKANICA 

• Slikanica 

• Je zvrst mladinske književnosti, v kateri se prepletata in dopolnjujeta besedilo in 

ilustracija. 

      

V slikanici je več ilustracij kot besedila – besedilo in ilustracija tvorita literarno – likovni 

monolit oz. enovito celoto. 

• Namenjena je otrokom v predbralnem in začetnem bralnem obdobju (je 

najprimernejša vrsta knjige). 

• Gre za kombinacijo verbalne in vizualne ravni komunikacije. 

     

Pri bralnem razvoju otroka je pomembna zaradipovezovanja ilustracije in besedila v 

celoto, ki jo otrok laţje dojema, saj vsebino lahko „bere“ tudi na podlagi ilustracij. 

 

RAZVRŠČANJE PO TEMATIKI: 

Leposlovne: 

- besedila iz lirike, epike, dramatike 

- širijo otroku besedni zaklad 

- razvijajo sposobnost poslušanja 

- otrok spoznava etična načela  

Informativne: 

- namenjene spoznavanju različnih ved  

 

KRITERIJI ZA IZBOR LITERATURE 

- kakovost dela (spoznavna, etična, estetska vrednost besedil in ilustracij);  

- skladnost s kurikulom;  

- razmerje med branjem domače in prevedene literature; 

- razmerje med branjem kanonske (klasične) in sodobne literature;  

- primerna vsebina glede na starost otroka;  



- primerna oblika knjige (zgibanka, slikanica, ilustrirana knjiga); 

- primerna dolžina besedila (približno toliko let kot ima otrok, toliko strani besedila 

zmore poslušati);  

- upoštevanje drugih dejavnikov (npr. letni časi, interes otroka …). 

Trud odraslega je poplačan, kadar izbere literarno delo, ki njega samega napolni z užitkom 

ob branju, otrokom pa odstira skrivnostne svetove literature. 

Če znamo zbuditi otrokovo radovednost – in vsi otroci so radovedni, zvedavi, polni 

pričakovanj – mu bomo podarili ljubezen do branja za vse življenje. 

prof. dr. Dragica Haramija 

 

MEDIJSKA PISMENOST 

“Medijsko pismena oseba je tista, ki ima dostop do medijev, zna analizirati in kritično 

ocenjevati ter ustvarjati različna medijska sporočila.” 

(Erjavec, 1999) 

MEDIJI IN MEDIJSKA PISMENOST 

Mediji so časopisi in revije, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, teletekst 

ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih 

vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike, na način, ki je dostopen javnosti. (ZMed) 

Medijska pismenost je repertoar kompetenc, ki omogočajo ljudem, da lahko analizirajo, 

ocenjujejo in ustvarjajo sporočila v različnih vrstah medijev, žanrov in oblik. 

 

IZOBRAŢEVANJE ZA MEDIJSKO PISMENOST  

• Je preventivni pristop. 

• Pomeni način reševanja negativnih razsežnosti množičnih medijev, pop kulture in 

digitalnih medijev, vključno z nasiljem medijev, stereotipi o spolu in rasah, 

seksualizaciji otrok. 

• Pomeni tudi skrb zaradi izgube zasebnosti, spletnega ustrahovanja in internetnih 

plenilcev. 

• Lahko zagotovi ustrezne vrste zaščite za otroke in mlade, saj jim pomaga, da razvijejo 

dobre odločitve v svojih potrošniških navadah medijev in ustrezne/premišljene 

vzorcev uporabe. 

 



MEDIJSKA VZGOJA/PISMENOST (Erjavec,1999) 

 Vzgoja za medije oz. medijska vzgoja ima funkcijo medijskega opismenjevanja.  

Medijsko pismena oseba:  

• ima dostop do medijev,  

• zna analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati raznovrstne komunikacijske oblike 

(tisk, televizija, internet itd.),  

• razume, kako in zakaj nam mediji ponujajo določene vsebine,  

• pozna žanre in njihove zakonitosti,  

• zna preudarno in ustvarjalno uporabljati sporočila množičnih medijev  

• je kritična in avtonomna osebnost, ki nadzoruje svojo medijsko izkušnjo in ne obratno.  

Zaradi izpostavljenosti komercialnim vplivom in modnim trendom je treba starejše 

otroke napeljevati h kritičnemu vedenju in afirmaciji njihove individualnosti. Zlasti 

je pomembno razvijanje kritične distance … 

 

KRITERIJI KVALITETE  

Vsebine (Peštaj, 2009): 

1. vsebine morajo biti v skladu z razvojnimi značilnostmi in potrebami ciljne skupine 

gledalcev; 

2. prepoznavni okvir, ki nudi varnost; 

3. junaki, ki omogočajo identifikacijo; 

4. zgodbe, v katerih otroci prepoznavajo vsakodnevno življenje; 

5. poučni elementi; 

6. elementi otroškega humorja. 

Uporaba medijev spodbuja učenje otroka (Stritar, Usar, 2010): 

• motivira otroke k dejavnostim; 

• omogoča pridobivanje novih informacij,  

• spodbuja raziskovanje;  

• omogoča utrjevanje; 

• omogoča nadgrajevanje;  



• spodbuja višje ravni otrokovega mišljenja (sklepanje, predvidevanje, sintezo, ..);  

• spodbuja  interakcijo z odraslim;  

• spodbuja interakcijo med otroki;  

• spodbuja ustvarjalnost; 

• spodbuja verbalizacijo (besednjak, pripovedovanje, metakognicijo);  

• omogoča  reflektiranje  in evalviranje dogajanja …  

 

Pomembno 

• Vsebine naj niso uporabljena kot mašilo. 

 

KAKO IZBIRATI IN KAKO ZAGOTOVITI OTROKOM POLNO DOŢIVETJE 

FILMA?  

Filmska vzgoja je vzgoja za film.  

Za predšolske otroke je bistveno, da jih film začara, da ga polno doživijo.   

• Filme gledamo od dopolnjenega 3. leta dalje.  

• Do 4. leta kratki animirani filmi, največ 30 minut, od 4. – 5. leta postopno dodajamo 

celovečerne filme.  

• Tudi po 5. letu še vedno gledamo kratke filme. 

• Pred vstopom v šolo gledamo tudi igrane in dokumentarne filme.  

• Skrbimo za ravnotežje med filmsko vzgojo, ki je vzgoja za film in vzgojo skozi film. 

• O filmih se pogovarjamo: pred in po filmu.  

• Strokovnjaki svetujejo naj se kakovosten film ogleda vsaj enkrat v letu, če je to le 

možno v kinu, z vsemi didaktičnimi predpripravami. 

• Filme gledamo v najboljših možnih pogojih: kino. Kadar to ni možno: zatemnjena 

soba, kakovostno ozvočenje, veliko platno – primerjajmo kakovost doživetja z 

gledališčem in ne s televizijo! 

• Filme povežemo z igro, z gibanjem, s knjigo, lutkami in drugimi umetnostmi. 

Vključimo lahko tudi naravoslovne dejavnosti. 

Otrok razume način snemanja in predvajanja filmov: sličica za sličico (npr. delavnica optičnih 

igrač). 



KAKOVOSTNI FILM - VSEBINA IN LIKI  

KAKOVOSTNI FILM NAJ BI: 

• pripovedoval zgodbo kot jo vidi otrok in ne z vidika odraslega, ki pripoveduje otroku; 

• pripovedoval zgodbo na način, da jo lahko otroci razumejo, predvsem pa povežejo z 

lastnimi izkušnjami; 

• pokazal otrokom, da v težavah, ki jih imajo, niso osamljeni in ponudi možne rešitve; 

• izpostavil otroško fantazijo in spontanost kot prednost otroka v svetu odraslih; 

• ustvarjal komunikacijo med otroki ter med otroki in odraslimi; 

• pokazal realnost življenja, tudi če je ta težka, toda ponujal upanje na koncu zgodbe; 

• pomagal otrokom razumeti tudi bolj kompleksna razmerja v njihovem življenju; 

• jim ponujal možnost, da spoznajo druge kulture in omogočil, da se poistovetijo z 

ljudmi, ki živijo v drugačnih skupnostih in družbah; 

• usmerjal občasno tudi proč od realnega, v svet fantazije; 

• pripovedoval zgodbe z osebami, ki so sposobne nadaljnjega razvoja (ker se tudi otroci 

še razvijajo) in ne s statičnimi klišeji; 

• pripovedoval zgodbo z enim ali dvema močnejšima osebama, s katerima se lahko 

otrok identificira, in ne z večjim številom oseb; 

• združeval nekatere osnovne vrednote naše družbe, kot so svoboda in strpnost do 

drugačnih, nenasilje in solidarnost; 

• bil pozoren na to, da je polovica gledalcev deklic, ki ravno tako potrebujejo svoje 

junake/junakinje kot dečki 

KAKOVOSTNI FILM - OBLIKA  

• Dolžina filma (do 4. leta kratki animirani filmi, največ 30 minut, od 4. do 5. leta 

postopno dodajamo celovečerne filme, tudi po 5. letu še vedno gledamo kratke filme); 

• kakovost pripovedovanja zgodbe (dramaturgija, hitrost dogajanja) ; 

• kakovost dialogov, jezika (tudi kakovost prevoda in sinhronizacije) ; 

• kakovost glasbe in zvoka. 

• Kakovost likovne podobe (drugačno likovno izražanje, raznovrstne tehnike 

animiranega filma - najpogostejša je računalniška 2D animacija, dodajmo temu tudi 

lutkovne animirane filme, risane animirane filme ali risanke, tudi lutkovne filme). 



IZBOR FILMOV  

• Ponudba DVD-jev v knjižnicah: izdaje Slovenskega filmskega centra, Založbe kaset in 

plošč RTV Slovenija, izdaje DVD-jev Slon (Ciciban, Cicido). 

• Javni zavod Kinodvor, kinobalon@kinodvor.org  

• Program slovenskih animiranih filmov – primer programa v Katalogu, povezava do 

gradiva: http://www.kinodvor.org/media/slovenski_kratki_animirani_filmi_pg.pdf  - 

samo v kinu 

• Ogled z DVD-ja.  

 

Ob sodobnih filmih naj otroci gledajo tudi filmske klasike: 

- Slovenski animirani film (primer filma Cekin, Dušan Povh, 1962); Kekec (Jože Gale, 

1951);   

- Rdeči balon (Albert Lamorisse, 1956);  

- zgodnji Disney: Medvedek Pu, Dumbo, Bambi, Knjiga o džungli;  

- slovenske in vzhodno-evropske risanke: Medved Bojan, Krtek;  

- risanke, ki so nastale pri Zagreb filmu;  

- zgodnji lutkovni filmi: Zverinice iz Rezije, Kljukčeve dogodivščine;  

- zgodnji Pixar: Svet igrač, Potovanje malega Nema. 

 

ZAKLJUČEK 

“Bog ne daj, da bi crknil televizor, …” 

“Če svet prijazen bi postal, le kdo bi 

cajtenge še bral …” 

(Adi Smolar) 

In kaj naredimo/bomo naredili mi? 

 

 

 

http://www.kinodvor.org/media/slovenski_kratki_animirani_filmi_pg.pdf
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