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Predgovor
»[S]reča je, ko imaš kot otrok nekoga, ki ti bere in jemlje knjigo v roke s tihim zarotništvom,
da bo s tabo delil dragocen in malo skrivnosten zaklad. Sreča se nadaljuje, ko začneš brati
sam, če ti nihče ne vsiljuje knjig, ki bi jih po njegovem mnenju moral brati.«
(Kajfež Bogataj 2009)1
Tako starši kot strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju se bolj ali manj zavedamo, da je
branje za otroke pomembna, nenadomestljiva in ne nazadnje v današnjem svetu življenjska
dejavnost, toda kdaj, kako, kaj brati in še mnogo drugih vprašanj se nam poraja, ko želimo to
dejavnost uresničiti v praksi.
Zibelka branja je v družini, pravijo. Kje pač začeti, če ne v družini? Vendar ali se starši
zavedamo pomena branja, ali vemo, kaj vse družinsko branje nudi otroku, kaj otrok od tega
dobi? So to le trenutki, ko zapolnimo dan 'še z nečim' ali so to skrbno izbrani trenutki dneva,
ko sta oba – otrok in starš – pripravljena odkrivati svet zgodb? Beremo zgolj zato, ker so v
vrtcu naročili, da preberemo določeno knjigo skupaj z otrokom, ali je to dnevni običaj, ki se iz
navade preliva v čarobno, v tisto, kar ostane za vselej?
Družinsko branje je del mojega življenja. Z njim se srečujem kot mama že štirinajsto leto. Ker
pa sem na koncu študija na smereh slovenistika in pedagogika, verjamem, da mi bo lastna
izkušnja in strokovna poglobitev vanjo pomagala tudi kot pedagoginji oziroma profesorici
slovenskega jezika. Predavanje ali delavnice za starše, na primer o družinskem branju, bi bile
morda primerne.
Na tem mestu bi se rada zahvalila vsem, ki ste mi kakor koli pomagali med študijem. Najprej
iskrena hvala mentorici doc. dr. Andreji Hočevar za strokovno pomoč pri pisanju
diplomskega dela, hvala za vsak namig, za hitre preglede in za spodbudo.
Prav tako hvala somentorici asist. dr. Vesni Podgornik za pregled in usmerjanje pri pisanju
empiričnega dela naloge.

Pridobljeno na spletni strani v članku Ko knjiga da sanje podnevi in vzame spanec ponoči, zato strani ni
mogoče navesti.
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Posebna zahvala pa gre moji družini: staršem, ki ste med študijem varovali najine otroke, da
sem lahko obiskovala predavanja in opravljala izpite, in najinim trem dekletom – Ajda, Jera in
Juša, upam, da boste naše bralne urice, vse lepe trenutke, ki jih doživljamo prav s pomočjo
knjig in glasbe ter z obiskovanjem koncertov in gledališča, ohranile v lepem spominu in vam
bodo v življenju vedno v pomoč in uteho.
In ne nazadnje hvala tebi, Milan, ki si moja največja opora, najpomembnejša stran v moji
knjigi, refren v moji pesmi. Hvala, ker nisi kot drugi.
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Povzetek
V diplomskem delu obravnavamo problematiko družinskega branja, to je branje otrokom v
družinskem okolju. Zanj je značilno, da poteka med dvema rodovoma (generacijama) in ni le
branje samo, temveč so vanj zajete tudi dejavnosti, povezane z branjem, ki jih starši oz.
otrokovi prvi pomembni Drugi (v nadaljevanju starši) izvajajo skupaj z otroki. Branje knjig
oziroma pripovedovanje je pomembno sredstvo za doseganje določenih rezultatov
(izboljšanje jezikovnih zmožnosti, boljše poslušanje, razvitejši govor) in pripomore k razvoju
otrokove pismenosti.
V teoretičnem delu naloge predstavimo definicijo bralne pismenosti, branja in družinskega
branja, pišemo o pomenu branja za posameznika in pomenu skupnega branja staršev in otrok
v zgodnjem otroštvu. Prav tako predstavimo, kako otroci različnih razvojnih obdobij
dojemajo branje. Pišemo tudi o tem, kaj brati predšolskim otrokom, saj je pomembno, da
knjige ustrezajo jezikovnim, vsebinskim in likovnim kriterijem. Opišemo tudi dejavnosti, ki
jih lahko starši skupaj z otroki izvajajo v zvezi z branjem, razdelimo jih na pred-, med- in
pobralne dejavnosti. Omenjene dejavnosti včasih na videz niti niso povezane s knjigo, a jih z
branjem veže bodisi tematika, govorno izražanje, estetika.
Ker je za otroka pomembno spodbudno domače bralno okolje, predstavljamo, kakšno naj bi
bilo to po mnenju nekaterih strokovnjakov. Poleg tega predstavljamo ugotovitve raziskav, ki
obravnavajo vpliv izobrazbe staršev na otrokov (govorni) razvoj in na kakovost družinskega
okolja, saj je kakovostno družinsko okolje v tesni zvezi z izbiro dejavnosti, ki jih izvajajo
starši skupaj z otroki, torej tudi z družinskim branjem. Ker obravnavamo vpliv vključenosti
otroka v vrtec na družinsko branje, natančneje predstavljamo tudi tiste dele Kurikuluma za
vrtce (1999), ki zadevajo področje jezika.
V empiričnem delu naloge smo izvedli anketo med starši otrok drugega starostnega obdobja,
ki so vključeni v vrtec Zala v Gorenji vasi, in med starši otrok primerljive starosti, ki niso
vključeni v vrtec in imajo stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane. Ugotavljali smo
vpliv vključenosti otroka v vrtec na družinsko branje in ugotovili, da na družinsko branje ter
bralne in obbralne dejavnosti, ki jih izvajajo otroci skupaj s starši, drugi dejavniki (koliko
starši sami berejo, kako pogosto berejo svojim otrokom, kako pogosto sami obiskujejo
kulturne prireditve, kako pogosto kupijo knjigo ipd.) pomembneje vplivajo na družinsko
branje ter bralne in obbralne dejavnosti kot vključenost otroka v vrtec.
3

Ključne besede: pismenost, bralne in obbralne dejavnosti, družinsko branje, domače bralno
okolje, vključenost otroka v vrtec
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Abstract
The thesis deals with the issue of family reading, i.e. reading to children in a family
environment. One of its main characteristics is that it involves two generations of family
members and does not only consist of reading as such, but also extends to activities associated
with reading, namely the activities that parents or children’s significant others (hereinafter
together, the parents) carry out with their children. Reading books or storytelling is an
important means to achieving the desired results (improved language and listening skills,
more developed speech), and contributes to the development of the children’s literacy skills.
The theoretical part of the thesis presents the definitions of reading literacy, reading and
family reading, as well as discusses the importance of reading for an individual and the
importance of parents’ reading to their children during early childhood. Next, it describes the
children’s perception of reading during their different development periods. Furthermore, it
includes recommendations for parents on what to read to their preschool children, since it is
important that the children’s books meet both language and content standards as well as
aesthetic standards. The thesis also describes the activities associated with reading which
parents can carry out with their children, and consist of pre-reading, reading and post-reading
activities. Such activities may sometimes appear as not associated with books, but are
connected to reading through their content, verbal expression, aesthetics, etc.
Since a child’s development is influenced by an encouraging reading environment, the thesis
describes what it should consist of according to some experts. Furthermore, it presents the
conclusions of different research on how the parents’ level of education affects their child’s
(speech) development and the quality of family environment, the latter being closely
connected to the choice of activities parents do with their children and is therefore also
closely associated with family reading. As the thesis focuses on the influence of kindergarten
attendance on family reading it also presents in more detail those parts of the Curriculum for
Kindergartens (Kurikulum za vrtce, 1999) that concern the field of language.
The empirical part of the thesis included a survey among the parents of preschool children
from the second age group who attend Zala Kindergarten in Gorenja vas, on the one hand, and
among the parents of children of similar age who do not attend kindergarten and have
permanent residence in the Municipality of Gorenja vas-Poljane. In determining the influence
of kindergarten attendance on family reading it was established that family reading as well as
5

before-, during- and after-reading activities that children do together with their parents are
more influenced by other factors (the amount of time parents spend reading, how often they
read to their children, how often they attend cultural events, how often they buy books etc.)
than by the kindergarten attendance of the child.
Keywords: literacy, reading, family reading, before-, during- and after-reading activities,
kindergarten attendance
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Uvod
V diplomskem delu bomo obravnavali problematiko družinskega branja.2 L. Knaflič (2009)
piše, da »strokovnjaki danes posebej opozarjajo na pomemben vpliv družinskega okolja na
razvoj posameznikove pismenosti:3 otroci, ki so v domačem okolju dobili več spodbud na
področju pismenosti, so pri opismenjevanju in učenju uspešnejši. Na pomemben vpliv
različnih bralnih spodbud v predšolskem obdobju so pokazale tudi številne raziskave, ki so
proučevale družinsko pismenost.«4 (Prav tam, str. 5) L. Marjanovič Umek in U. Fekonja
Peklaj (2006) v več študijah ugotavljata, da je govorna kompetentnost otrok pomembno
povezana tudi z izobrazbo otrokovih staršev. O medsebojnih vplivih omenjenih področij
(družinsko branje, bralne spodbude, govorna kompetentnost, izobrazba staršev, pismenost) je
že veliko raziskanega (npr. Bucik 2006; Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2006;
Erženičnik Pačnik 2009). Branje knjig oziroma pripovedovanje namreč nista le cilj, temveč
tudi sredstvo za doseganje določenih rezultatov (izboljšanje vseh drugih jezikovnih
zmožnosti, boljše poslušanje, razvitejši govor). Nas pa bo zanimalo, ali vključenost otroka v
vrtec vpliva na družinsko branje. Predpostavljamo, da starši5 otrok, vključenih v vrtec, doma
pogosteje oblikujejo spodbudno bralno okolje kot starši otrok, ki niso vključeni v vrtec. Ob
tem predpostavljamo, da starši otrok, vključenih v vrtec, bolj pogosto oz. redno (dnevno)
berejo svojim otrokom, se z njimi o prebranem pogovarjajo in izvajajo tudi druge obbralne
dejavnosti kot starši otrok, ki niso vključeni v vrtec. Zanimalo nas bo tudi, kako pogosto starši
z otroki izvajajo pobralne dejavnosti na temo prebranega in kakšen je vpliv bralnih in
obbralnih dejavnosti staršev na bralne in obbralne dejavnosti otrok. Predpostavljamo namreč,
da starši, ki sami redno berejo in izvajajo druge obbralne dejavnosti, tudi svojim otrokom
pogosteje berejo in z njimi izvajajo druge obbralne dejavnosti.

Branje otrokom v družinskem okolju imenujemo družinsko branje. Za družinsko branje je značilno, da poteka
med dvema rodovoma (generacijama) (Knaflič 2016; pridobljeno na spletni strani, zato strani ni mogoče
navesti).
2

Pismenost je Unesco opredelil kot »sposobnost osebe, ki lahko z razumevanjem prebere in napiše kratko,
preprosto besedilo o vsakdanjem življenju« (Unesco 1951 v Harris in Hodges 1995, str. 140).
3

Družinska pismenost (ang. family literacy) je razmeroma nov termin, ki se v strokovni literaturi v angleškem
jeziku uporablja v različnih pomenih. V družinsko pismenost so zajeti vsi načini in situacije, v katerih družinski
člani rabijo bralne, pisne in računske spretnosti v družinski skupnosti v vsakdanjem življenju. Vključuje pa tudi
bralno kulturo in navade, povezane s pismenostjo (Knaflič 2002, str. 38).
4

5

biološki ali socialni
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Naše predpostavke bomo skušali dokazati tako, da bomo v teoretičnem delu naloge v prvem
poglavju predstavili definicijo bralne pismenosti, branja in družinskega branja.
V drugem poglavju bomo pisali o pomenu branja za posameznika in pomenu skupnega branja
staršev in otrok v zgodnjem otroštvu. Različni avtorji (Dolinšek Bubnič 1999; Grosman 2003;
Nodelman 2003; Bucik 2006) poudarjajo pozitiven vpliv skupnega branja otrok in staršev na
razvoj otrokove pismenosti in bralne zmožnosti. Nanj pa opozarja tudi Nacionalna strategija
za razvoj pismenosti, ki jo je leta 2006 pripravila Nacionalna komisija za razvoj pismenosti.
V tretjem poglavju bomo predstavili branje otrokom različnih razvojnih obdobij. Pri izbiri
literature in primernega načina branja moramo upoštevati otrokovo starost, njegove miselne
sposobnosti in njegovo čustveno zrelost. Poleg samega branja je pomembno, kaj od tega, kar
mu bere odrasel bralec, otrok tudi razume. Svoje prejšnje znanje oziroma informacije mora
namreč preoblikovati, zato da lahko vključi nove informacije. V strokovni literaturi (Kordigel
in Jamnik 1999; Jamnik 1998) bomo poiskali razlage, kako otroci različnih razvojnih obdobij
dojemajo branje.
O tem, kaj brati predšolskim otrokom, bomo pisali v četrtem poglavju. Pomembno je, da
knjige ustrezajo jezikovnim, vsebinskim in likovnim kriterijem. Kakovostna knjiga oziroma
slikanica bogati otrokov doživljajski svet in oblikuje njegovo estetsko, domišljijsko in
čustveno doživljanje ter spodbuja k lastni ustvarjalni domišljiji. Nasvete o izbiri primerne
literature za družinsko branje najdemo na primer pri S. Kristan (1997) in M. Dolinšek
Bubnič (1999).
V petem poglavju bomo obravnavali pred-, med- in pobralne dejavnosti. V tem poglavju
bomo opisali, katere dejavnosti lahko starši skupaj z otroki izvajajo v zvezi z branjem. To ni
le branje samo, ampak so tudi dejavnosti pred, med in po branju, ki na videz niti niso
povezane s knjigo, a jih z branjem veže bodisi tematika, govorno izražanje, estetika.
V šestem poglavju bomo opisali, kakšno naj bi bilo po mnenju strokovnjakov spodbudno
domače bralno okolje. Predstavili bomo pomen dostopnosti bralnega gradiva v otrokovem
domačem okolju, o priložnostih, ki jih starši lahko nudijo otroku za branje doma, in o
kakovosti družinskega okolja, kamor štejemo na primer socialne interakcije med odraslimi in
otroki, komunikacijo ter pogovarjanje z otroki in skupno branje otroških knjig.
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Kulturni kapital, se pravi znanje, veščine in izobrazba, v družini vpliva tudi na otrokov razvoj.
V sedmem poglavju bomo predstavili ugotovitve raziskav, ki obravnavajo vpliv izobrazbe
staršev na otrokov (govorni) razvoj in na kakovost družinskega okolja, saj je kakovostno
družinsko okolje v tesni zvezi z izbiro dejavnosti, ki jih izvajajo starši skupaj z otroki, torej
tudi z družinskim branjem.
V zadnjem, osmem poglavju pa bomo natančneje predstavili tiste dele Kurikuluma za vrtce
(1999, v nadaljevanju Kurikulum), ki zadevajo področje jezika. Ob tem bomo pokazali, kako
v vrtcu spodbujajo branje in obbralne dejavnosti v družini, kakšni so cilji književne vzgoje v
vrtcu, o bralnih projektih v vrtcu, o nasvetih o branju otrokom za vzgojitelje.
V empiričnem delu naloge bomo izvedli anketo med starši otrok drugega starostnega obdobja,
ki so vključeni v vrtec Zala v Gorenji vasi, in med starši otrok primerljive starosti, ki niso
vključeni v vrtec in imajo stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane. Zanimalo nas
bo, kako vključenost otroka v vrtec vpliva na družinsko branje ter vpliv bralnih in obbralnih
dejavnosti staršev na bralne in obbralne dejavnosti, ki jih starši izvajajo skupaj s svojimi
otroki.
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1 O branju
1.1 Bralna pismenost
V dokumentu Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2006) je pismenost opredeljena kot
»trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme
simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini,
šoli, na delovnem mestu in v družbi« (prav tam, str. 6). Temeljne zmožnosti pismenosti so
zmožnost branja, pisanja in računanja, vedno pomembnejše pa postajajo tudi druge
zmožnosti, na primer poslušanje, in pismenosti, ki nastajajo z razvojem družbe, na primer
informacijska, digitalna, medijska in druge. Pismenost pridobivamo in razvijamo vse
življenje, v različnih okoliščinah in na različnih področjih, pridobljeno znanje in spretnosti v
okviru pismenosti pa posamezniku omogočajo »uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter
odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju« (prav tam, str. 6–7).
S pojmom bralna pismenost označujemo »sposobnost razumevanja in tvorjenja/uporabljanja
tistih pisnih jezikovnih oblik, ki jih zahteva družba in/ali so pomembni za posameznika«
(Pečjak 1999, str. 9). Prav bralna pismenost je »temeljni element vseh pismenosti« (Pečjak
2010, str. 15).
Definicije pismenosti se zaradi razvoja družbe preoblikujejo in dopolnjujejo. »Če povezujemo
pismenost z uspešno komunikacijo v družbi, ji s tem priznavamo njeno spremenljivo naravo,
ki se navezuje na različnost kultur, izraznih kanalov in komunikacijske tehnologije.
Inherentna lastnost pismenosti je torej dinamičnost kot posledica sinergičnega učinkovanja
med okoljem, posameznikom in sredstvi, ki so posamezniku dana, da izmenjuje informacije z
okoljem. Torej se z razvojem družbe kriteriji pismenosti nenehno spreminjajo, zvišujejo. Zato
neke 'absolutne', dokončne pismenosti ne bomo mogli nikoli doseči, ker se že v fazi njenega
doseganja pojavijo nove spremenljivke, z novimi zahtevami.« (Starc 2011, str. 10)
M. Grosman (2010) poudarja, da je »od vseh oblik pismenosti branje daleč najpogostejše
preučevana jezikovna raba« (prav tam, str. 19), saj je poleg tega, da jo je zaradi trajnega
papirnega nosilca lažje preučevati kot npr. poslušanje, to dejstvo tesno povezano »s pomenom
zapisovanja za ohranjanje kulturnega izročila, zgodovine, urejanje družb in pridobivanje
podatkov. Pisna besedila imajo zato po vsem svetu najvišji status.« (Prav tam) M. Grosman
(2010) omenja tudi, da so »zadnje raziskave branja (Manguel 2007; Fischer 2003) na novo
osvetlile globlji pomen bralne pismenosti za kognitivni razvoj človeka. Velikih civilizacijskih
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premikov ni povzročila sama iznajdba tiska, marveč spremenjeni procesi branja, ki so jih
omogočala natisnjena besedila.« (Grosman 2010, str. 19)
Prav zaradi pomembnosti pismenosti v življenju posameznika, še zlasti bralne, je pomembno,
da razvoja pismenosti ne prepuščamo naključju. D. Skubic (2012) zapiše, da na razvoj
otrokove pismenosti vpliva več dejavnikov: »otrokove intelektualne sposobnosti, družinsko in
vrtčevsko okolje, znotraj teh dejavnikov pa družinsko branje, skupno branje otroka in
vzgojiteljice ter prepričanje staršev in vzgojiteljice o pomembnosti takšnega branja za razvoj
otrokove jezikovne zmožnosti in zgodnje pismenosti« (prav tam, str. 156).

1.2 Branje
Branje je ena od štirih sporazumevalnih dejavnosti, potrebnih za popolno komunikacijo.
Poleg branja so to poslušanje, pisanje in govorjenje (Križaj Ortar idr. 2008, str. 29).
Pedagoška enciklopedija (1989) branje opredeljuje kot »razpoznavanje črk (grafemov) v
pisani ali tiskani obliki (ki jih izgovarjamo ali ne), prehajanje z očmi čez to, kar je napisano
ali natiskano, sprejemati informacije (sporočila) iz besedila, prenesti znake pisanega jezika v
slušne znake (znake govornega jezika). Branje je komunikacijski proces, v katerem besedilo
prenaša sporočilo, bralec pa ga sprejema.« (Prav tam, str. 30)
Branje je zelo pomembno za razvoj pismenosti, ugotavlja M. Grosman (2003), ker je »zaradi
dejavne bralčeve udeležbe branje tudi nenadomestljiva vaja v rabi jezika in prispeva k razvoju
in izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti: k boljšemu pisanju, saj bralec ves čas branja
opazuje pisano rabo jezika v vseh njenih posebnostih, k boljšemu poslušanju, ker se bralec
ves čas uči pazljivo slediti besedilu, in k razvitejšemu govoru, ker bralec spoznava izrazne
možnosti jezika in pridobiva nove besede« (prav tam, str. 11).
S. Pečjak (1999) navaja, da naj bi danes tudi v šoli6 strmeli k t. i. celostnemu bralnemu pouku,
za katerega je značilno, da pri njem sodelujejo vse jezikovne dejavnosti in da je usmerjen k
trem osnovnim ciljem: k razvijanju pozitivnega odnosa do branja, k razumevanju poteka

6

Menimo, da avtorjev zapis lahko apliciramo tudi na vrtce. Več o tem v osmem poglavju.
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bralnega procesa in usmerjanju le-tega in k branju najrazličnejših besedil – umetnostnih in
neumetnostnih (Pečjak 1999, str. 9).

1.3 Družinsko branje
Družinsko branje oziroma angleški termin family literacy se uporablja v različnih pomenih.
Na znanstveno-raziskovalnem področju se uporablja za opis različnih dejavnosti, povezanih s
pismenostjo v najširšem pomenu besede, ki potekajo znotraj družine, na področju
izobraževanja pa pomeni predstavitev različnih načrtovanih vzgojno-izobraževalnih
pristopov, ki naj bi zvišali raven pismenosti vseh družinskih članov. Vključuje vse načine in
situacije, kjer družinski člani v okviru družine v vsakdanjem življenju uporabljajo bralne,
pisalne ali računske spretnosti, poleg tega pa vključuje še bralno kulturo in navade, povezane
s pismenostjo (Knaflič 2002, str. 38).
Danes lahko beremo številne študije o branju, strokovnjaki (npr. Jamnik 1994, 1998;
Grosman 1989; Marjanovič Umek idr. 2006; Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2006;
Bucik 2006, 2009; Knaflič 2006, 2009) raziskujejo to področje z različnih zornih kotov. V
zadnjih letih je vedno več poudarka na raziskovanju družinskega branja, tudi prizadevanje za
dvig bralne pismenosti je danes precej intenzivnejše, kot je bilo še pred desetletjem ali dvema,
čeprav mednarodne raziskave ugotavljajo, da bralna pismenost v svetu kljub temu pada
(Jamnik 2009, str. 70).
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2 Pomen branja otroku
2.1 Pomen družinskega branja
Družinsko branje oziroma na sploh skupno branje z otrokom »odločilno vpliva na kasnejše
otrokovo učenje branja in uspešno učenje, na razvoj njegove bralne pismenosti, literarne
dojemljivosti in celo na njegovo bralno kulturo v odraslem obdobju« (Jamnik 2009, str. 71).
T. Jamnik, ki je ena od slovenskih strokovnjakinj, ki se ukvarja predvsem z mladimi bralci in
v tem kontekstu tudi z družinskim branjem, meni, da »branje majhnemu otroku ni le branje, je
bolj pripovedovanje ob ilustracijah, razlaganje neznanih besed, pogovor o prebranem,
vključevanje otrokovih lastnih izkušenj, raznih obbralnih dejavnosti (risanje, gibanje, igranje
z lutkami oziroma igračami) […]« (Intervju s pisateljico Tilko Jamnik v članku Družinsko
branje je zibelka branja 2010).7 Vse to pomembno vpliva tudi na razvoj otrokovega govora.
Kasnejša otrokova uspešnost pri branju in pisanju je povezana s tem, koliko je bil otrok v
predšolskem obdobju deležen branja, kakšne zglede je imel, koliko je bil v stiku s knjigami in
z drugimi gradivi (Matko Lukan 2009, str. 28).
Ob glasnem branju otroku krepimo tudi njegovo sposobnost poslušanja in koncentracije na
sploh, razvija pa se tudi sposobnost jezikovnega izražanja. Otroka branje spodbuja k različnim
oblikam ustvarjalnosti. Knjiga je vir informacij, ki jo otrok uporablja skozi celotni vzgojnoizobraževalni proces. Otroku pa tudi pomaga, da lažje obvladuje vsakdanje probleme in
situacije (Grosman 2003, str. 11).
L. Marjanovič Umek (2011) ugotavlja, da »kakovostne otroške knjige vključujejo trikrat več
besed kot otroške televizijske oddaje ali pogovarjanje odraslih z otroki. Poleg tega
vzgojiteljice, pogosto ob slikah, spodbujajo otroke k pripovedovanju, jim razložijo nepoznane
besede, skupaj prepoznavajo dogodke v knjigah in odgovarjajo na vprašanja otrok med
skupnim branjem, kar vpliva na razumevanje večjega števila besed, morda tudi na rabo
večjega števila besed. Slednje še ni v celoti dokazano.« (Prav tam, str. 23)

7

Pridobljeno na spletni strani v omenjenem članku, zato strani ni mogoče navesti.
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Kako je vpliv skupnega branja8 otroških knjig prepoznaven na področju čustvenega in
socialnega razvoja otrok, ugotavljajo L. Marjanovič Umek idr. (2002). Poudarjajo, da je
branje pomembno predvsem pri razvoju in razširitvi domišljije, razvoju empatije, predstavitvi
perspektiv drugih, ugotavljanju in razumevanju medsebojnih odnosov, refleksiji o družbenih
dogajanjih, percepciji in razumevanju različnih kulturnih tradicij in vrednot; na področju
intelektualnega in govornega razvoja pa pri konkretizaciji in razlagi abstraktnih idej, večji
občutljivosti za moralne dileme, oblikovanju in modificiranju stališč in vrednot, seznanjanju z
različnimi jezikovnimi stili, spoprijemanju z besednjakom, dialogi, slovnico, pri demonstraciji
moči jezika, ki pomeni odmik od 'tu in zdaj' (prav tam, str. 53).
Skupno branje je tudi ena od nenadomestljivih oblik medsebojnega povezovanja oseb. »Pri
tem gre tako za pozitivna čustva, povezana s samo vsebino knjige, kot tudi za pozitivno
čustveno ozračje med skupnim branjem, ko otroci in starši doživljajo skupno branje kot
prijetno, varno in čustveno toplo dogajanje. Če je skupno branje poseben čas, ko so starši in
otrok skupaj, lahko to poveča otrokov interes, saj bodo otroci skupno branje povezali s
prijetnim druženjem s starši in si želeli tako situacijo ponoviti.« (Bucik 2009, str. 21)
Najpogostejša oblika sprejemanja besedila za otroke v predšolskem obdobju je poslušanje
pravljic. Ob pravljicah otrok doživlja pozitivna in pomirjujoča čustva, s poslušanjem in
pogovorom si oblikuje svoje lastno mnenje. Uči se odnosa do stvari, okolja, oseb in
dogodkov, spoznava, kaj je prijetno in kaj ne. Ob odkrivanju, da dobro premaguje zlo, se
utrjuje njegova vera v dobroto in samozaupanje. S pravljico tako rekoč bogatimo otrokov
celostni razvoj. Z njo otrok spozna sistem vrednot: razumevanje, strpnost, spoštovanje
drugačnosti, dobrohotnost, svobodo, odsev resnice, ljubezen, duhovnost, posledice sovraštva,
pomen igre in dela (Grosman 2003, str. 11). Odrasli so že od zdavnaj s pravljico pripravljali
otroka na odraslost, piše P. Kovač (2003) in meni, da je »pripovedovanje ali skupno branje
močno in lepo doživetje tako za starše kot za otroka« (prav tam, str. 13). Otroci radi poslušajo
pravljice, uživajo, ko jim jo kdo bere ali pripoveduje, še zlasti če jim bere ljubljena oseba.
Podobno tudi I. Matko Lukan (2009) meni, da otroku »pomeni poslušanje branja oz.
pripovedovanja tudi bližino staršev. Gre za skupno dejavnost, ki ustvarja občutek večje

Gre za skupno branje odraslega bralca (npr. starša, vzgojitelja ali kake druge odrasle osebe) in otrok ter druge
dejavnosti, pri katerih ima otrok neposreden stik z otroško literaturo.
8
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povezanosti; čustvene vezi, ki se stkejo ob tem, ostanejo in so pomembne za vse življenje.«
(Matko Lukan 2009, str. 28)
Pri skupnem branju je pomembno, da branje pozitivno doživljata oba udeleženca in da pride
do uspešne komunikacije med njima. Zato je treba najprej ustvariti medsebojni stik in
zaupanje – ta dva se pri skupnem branju lahko kmalu vzpostavita, sploh če je branje redno,
vsakodnevno. »Enostavno branje, v katerem je eden od staršev ali vzgojitelj le bralec, otrok
pa pasivni poslušalec, ni učinkovito. Učinkovito skupno branje je oblika aktivnega
poučevanja, ki se dogaja na določen način in se sčasoma spreminja. Starši podpirajo ta razvoj,
če svoj način branja prilagajajo vse večjim sposobnostim otroka. Učinkovito je tisto branje, ki
spodbuja otrokov govorni razvoj in ima obliko pogovora, v katerem se faze branja
izmenjujejo s fazami pogovora ob ilustracijah, tako da otrokov govor postaja vse bolj
samostojen in bogat.« (Čudina-Obradović 1996 v Dolinšek Bubnič 1999, str. 16–17)
Pomembno je tudi zavedanje, da »ni vseeno, ali vzgojitelj oziroma starši nestrpno vzamejo
knjigo v roke in 'opravijo svojo bralno dolžnost' ali pa si res vzamejo čas za branje, pogovor
in ustvarjanje z otrokom« (Dolinšek Bubnič 1999, str. 39). Pogosto se namreč zgodi, da
odrasli med branjem otroku niso pozorni, kaj berejo in so z mislimi že nekje drugje. Odnos
odraslih do knjige se kaže tudi v njihovem ravnanju z njo (prav tam, str. 39).
Skupno branje je torej pomembno tako za razvoj bralnih in govornih sposobnosti kot tudi za
otrokov čustveni razvoj. O razvojnih teorijah branja in razvojnih stopnjah otrok pa bomo
pisali v tretjem poglavju.

2.2 Spodbujanje pismenosti in družinskega branja v Sloveniji
Bralna pismenost je tudi v Sloveniji prepoznana kot »temeljna zmožnost in človeška
vrednota, ki prinaša napredek, razvoj, svobodo, ozaveščanje, enakost in demokracijo.
Posamezniku omogoča nadaljnje in vseživljenjsko izobraževanje, konkurenčnost na trgu dela
ter umestitev v ožje in širše družbeno okolje« (Nolimal 2011).9 Zato tudi na tem področju
deluje nacionalna šolska politika v skladu s trenutnimi družbenimi razmerami.

9

Pridobljeno na spletni strani v članku Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi, zato strani ni mogoče navesti.
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Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2006), ki jo je pripravila Nacionalna komisija za
razvoj pismenosti, v svojih specifičnih ciljih poudarja, da je treba v predšolskem obdobju:
‒

»Zagotavljati vsem otrokom v domačem okolju, vrtcih in drugih oblikah varstva
spodbudne predbralne in predpisalne dejavnosti v skladu z njihovimi razvojnimi
značilnostmi ob upoštevanju individualnih potreb, interesov in okolja, iz katerega
izhajajo. Poudarek je na igrivem spoznavanju jezika, razvoju govora in interesa za branje
ter razvoju pozitivnega odnosa do branja;

‒

navajati otroke na uporabo knjižnega in neknjižnega gradiva ter različnih medijev;

‒ osveščati starše, strokovne delavke in delavce v vrtcih in knjižnicah ter širšo javnost o
pomenu razvoja otrokove pismenosti s poudarkom na družinskem branju« (prav tam,
str. 11).
O pomenu branja starše seznanjajo tudi vzgojitelji v vrtcih na roditeljskih sestankih in jih
spodbujajo k družinskemu branju. Osveščajo jih, kako je branje pomembno za duševno
zdravje in razvoj otroka in da branje dobro vpliva tudi na njih same. V sklopu uvajanj v
skupno branje v vrtcu lahko občasno priredijo ure pravljic, igralne urice s knjigo, projekte,
kjer starši sodelujejo pri izvedbi z zbiranjem, zapisovanjem gradiva ipd. Vrtci (v sodelovanju
s knjižnicami) lahko prirejajo tudi predavanja za starše o pomenu branja in razstave primernih
knjig (Jamnik 1998). Več o tem bomo pisali v osmem poglavju.
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3 Branje otrokom različnih razvojnih obdobij
3.1 Razvojne teorije branja
Starost otroka, njegova miselna sposobnost in čustvena zrelost nas morajo voditi do izbire
prave literature in seveda primernega načina branja. »Ni pomembno samo, da otroku beremo
(ali bere sam), važno je tudi, kaj od tega, kar mu beremo, razume. Otrok mora svoje prejšnje
informacije preoblikovati, se prilagajati, zato da lahko vključi nove informacije.« (Kristan
1997, str. 110)
Starši se nemalokrat sprašujejo, kdaj začeti z branjem otrokom, mnogi menijo, da je otrok za
branje oziroma poslušanje še premajhen. »Nikoli ni prezgodaj, da začnejo brati svojim
otrokom, saj je znanstveno dokazano, da že v prenatalnem obdobju na otrokov razvoj ugodno
vplivajo petje, pogovor in branje. Prav gotovo pa naj se vse od rojstva z otrokom pogovarjajo,
se igrajo bibanke, ko ga negujejo, mu pojejo uspavanke, ko ga umirjajo, in podobno«
(Jamnik 2012).10
Z vprašanji o poteku bralnega razvoja otrok, o pričakovanju tega razvoja, razlikah med otroki,
pristopih ter podobnih vprašanjih se ukvarjajo razvojne teorije branja. Njihova osnovna
predpostavka je, »da poteka razvoj zapletenih spretnosti opismenjevanja prek različnih
ravojnih stopenj. Razvoj sposobnosti branja in pisanja po razvojnih teorijah ne poteka
enakomerno, temveč se otrok branja in pisanja na različnih stopnjah loteva s povsem
različnimi strategijami. Ti različni načini se nato izpopolnjujejo, stapljajo z drugimi
strategijami in povezujejo z drugimi sposobnostmi, dokler otrok ne doseže stopnje tekočega
branja z razumevanjem, ki je značilna za izvežbanega bralca.« (Magajna 1994, str. 68)
V razvojnih teorijah branja je predšolsko obdobje izpostavljeno kot pomembno obdobje za
pripravo na branje, razvoj branja pa se konča šele pri zrelem bralcu. »Učenje branja in pisanja
in nadaljnji razvoj teh sposobnosti tvori del jezikovnega razvoja, ki se začenja z rojstvom,« je
prepričana L. Magajna (1994, str. 62), in nadaljuje: »predpogoji za jezikovni razvoj so

10

Pridobljeno na spletni strani v članku Spodbujanje družinskega branja v vrtcu, zato strani ni mogoče navesti.
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interakcije med otrokom in okoljem, in sicer kvaliteta, količina, vsebina in pomen teh
interakcij.« (Magajna 1994, str. 62)

3.2 Razvojne stopnje otrok
Ko obravnavamo branje predšolskim otrokom, ne moremo govoriti o vseh predšolskih otrocih
enako, pomembno je upoštevati tudi določene razvojne stopnje otrok ter seveda individualne
razlike med njimi. Kot poudarjata M. Kordigel in T. Jamnik (1999), so »[s]korajda vse
dvajseto stoletje (kolikor je veda o mladem bralcu stara) […] strokovnjaki iskali
najprimernejši model, s pomočjo katerega bi lahko opisali razvoj otrokove recepcijske
sposobnosti. Tehtali so to in ono, poskušali tako in drugače in se v poznih osemdesetih in
devetdesetih letih v večini odločili opisovanje razvoja recepcijske sposobnosti nasloniti na
spoznanja, do katerih je v zvezi z otrokovim razvojem prišel Piaget.« (Prav tam, str. 34)
Predstavili bomo delitev razvojnih stopenj otrok, ki sta jo opisali M. Kordigel in T. Jamnik
(1999), ker se nanaša konkretno na branje in obbralne dejavnosti.

M. Kordigel in T. Jamnik (1999) otrokov razvoj, povezan z branjem in bralnimi interesi otrok,
delita na tri obdobja, in sicer:
‒

obdobje do tretjega/četrtega leta starosti,

‒

obdobje od tretjega/četrtega leta do približno devetega leta starosti in

‒

obdobje od približno devetega leta do enajstega/dvanajstega leta starosti11 (prav tam,
str. 34).

3.2.1 Obdobje do tretjega/četrtega leta starosti
V obdobju do tretjega/četrtega leta starosti je otrok usmerjen predvsem na spoznavanje
predmetov, gibov, položajev telesa. Sprva otrok le posluša in knjiga je eden izmed predmetov
iz okolice, ki jih spoznava. Knjiga je predmet, ki ga gleda, nosi v usta, kasneje tudi obrača
liste. Otrok se šele uči, da je knjiga nekaj, s čimer se je treba ukvarjati preko oči. V prvem letu
starosti naj bi otroku pripovedovali kratke in preproste pesmice in zgodbice. »Že v
najzgodnejšem obdobju se otrok namreč odziva na enega bistvenih konstitutivnih elementov
poezije: na ritem, tako na uspavajoči enakomerni ritem uspavanke kot na igrivi ritem gibalne

11

Zadnje je tako imenovano robinzonsko obdobje, ki ga tu ne obravnavamo.
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poezije.« (Kordigel in Jamnik 1999, str. 36) Ob srečevanju z ritmično poudarjeno pomirjujočo
in razigrano gibalno poezijo se otrok začenja učiti recepcijske vloge in tako pridobiva prve
spretnosti v okviru svoje bralne sposobnosti.
Nekje od osemnajstih mesecev starosti dalje se otrokove jezikovne spretnosti pospešeno
razvijajo. Otrok sliko v knjigi poimenuje, počaka na povratno informacijo (od osebe, ki mu
bere) in potem preusmeri pozornost na naslednji predmet (obrne list, pogleda sliko na
naslednji strani). Predmeti imajo v tem primeru začasen, izoliran pomen. Iztrgani so iz
zgodbe, otrok jih prepoznava in poimenuje posamezno, brez povezave z zgodbo. Približno od
drugega do četrtega leta starosti otrok v knjigi razpoznava okolje, v katerem živi sam,
predmete iz tega okolja in tipične situacije (prav tam).
3.2.2 Obdobje od tretjega/četrtega leta do približno devetega leta starosti
Sledi tako imenovano pravljično obdobje, od tretjega/četrtega leta do približno devetega leta
starosti. Pravljice spodbujajo otroško fantazijo, saj otroci še ne poznajo ostre meje med
resničnim in neresničnim. Otrok lahko ob pomoči odraslega slikovno zaporedje združi v
zgodbo. Zgodbo kot celoto vedno bolj razume. »Estetski dražljaj pa se povezuje z
zadovoljevanjem otrokove potrebe po varnosti in pripadnosti.« (Kordigel in Jamnik 1999,
str. 14) Seveda to velja, kadar otrok posluša zgodbo, ki mu jo pripoveduje ljubljena oseba.
Otrok v tem obdobju je največkrat poslušalec in komentator hkrati. Rad se igra z besedami, z
njimi eksperimentira in jih po svoje preoblikuje.
M. Kordigel in T. Jamnik (1999) menita, da »nadaljni korak v jezikovnem razvoju
predstavljajo t. i. množinski pojmi. Gre za pojmovno predstopnjo nadpomenk (ki jih usvojijo
mnogo kasneje), ko otroci dojamejo konkretno raznolikost eksemplarjev, ki imajo vsaj eno
(za otroka relevantno) skupno lastnost, in jih imenujejo z eno besedo. Na množinskih pojmih
je mogoče graditi pripoved šele po tretjem letu. A zgodbica ne sme biti preveč oddaljena od
otrokovega izkustvenega sveta. Najbolje je, če v njej nastopa 'deček ali deklica kot ti' in
doživlja podobne stvari kot mali pripovedovalec. Šele kasneje se lahko pripoved prične
oddaljevati od otrokovih konkretnih izkušenj. Kronološki niz dogodkov zamenja napeta
pripoved z vrhom in razrešitvijo. Otroku postanejo všeč zgodbice, v katerih izve kaj novega,
in takšne, kjer je glavni junak, otrokov vrstnik, postavljen pred vrsto težavnih situacij, ki jih
reši sam s svojo spretnostjo in iznajdljivostjo ali s pomočjo kakšnega čudeža.« (Prav tam,
str. 38)
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Okoli sedmega leta starosti otrok začne drugače dojemati svet okoli sebe. Takrat že loči med
realnim in irealnim svetom, zato ne more več verjeti v pravljice. Vedno bolj so mu všeč
zgodbe z junaki, ki doživljajo kaj nenavadnega, čudežnega. Z njimi se lahko poistoveti, ker
jim želi biti podoben. Kropp (2000, str. 64) predlaga, da naj knjiga, zlasti če jo starši kupijo,
ne bo primerna le za trenutno otrokovo starost, ampak tudi za naslednje leto ali dve. Omenja
na primer vsebino knjige, ki je všeč najmlajšim, ker je ritmična in rimana, tri- in štiriletnikom
je všeč zato, ker je njen glavni junak podoba njihovega uporništva, zgodnjim bralcem pa zato,
ker je dovolj preprosta, da jo lahko sami preberejo.
Pravilna izbira knjig je potrebna tudi zato, da otrok v svojem pravljičnem obdobju in potem
tudi kot samostojen bralec doživi branje kot prijetno izkušnjo, ki zanj ni ne prelahka ne
prezahteva, ampak mu nudi užitek in sprostitev. V naslednjem poglavju si bomo ogledali, na
kaj pazimo pri izbiranju knjig za branje s predšolskim otrokom in kako izbiramo primerno
literaturo za družinsko branje.
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4 Kaj brati predšolskim otrokom?
4.1 Oblika in vsebina knjige naj bosta primerni otrokovemu razvoju
Ob branju moramo upoštevati tako otrokovo razvojno stopnjo kot njegove lastne želje. Za
otroke do tretjega/četrtega leta starosti je v zadnjih letih na voljo veliko raznovrstnih knjig, ki
so primerne za prva spoznavanja otroka s knjigo. Starši lahko otroku knjigo kmalu ponudijo
kot igračo – otrok bo spoznal, da gre pri branju (oziroma listanju, obračanju, pregledovanju,
raziskovanju knjige) za zanimivo dejavnost, h kateri se bo rad vračal, še zlasti če bo imel ob
sebi zgled. Ob odrasli osebi - bralcu bo zagotovo večja verjetnost, da si otrok tudi sam zaželi
branja. Mladim 'bralcem' so namenjene številne knjige z malo preprostega besedila, ki
poskušajo otrokom približati različne pojme in situacije iz njihovega vsakdanjika. Njihova
glavna značilnost je, da poleg poučnega elementa vključujejo tudi elemente igre. Take so:
knjige - igrače, igralne knjižice ('cviliknjižice', 'knjižice razgrni se', 'skrivanke', 'gibljivke',
'taktilke' – te vsebujejo vbočeno ali izbočeno ilustracijo, ki jo otrok lahko občuti s tipom),
preprostejše slikanice, kartonke, leporella ter spodbujevalne slikanice (Mlakar 2009a, str. 53).
Za otroke od tretjega leta dalje so primerne slikanice in ilustrirane knjige za otroke. Lahko so
sodobne umetne, klasične umetne in ljudske pravljice, realistične zgodbe za otroke, otroška
poezija in dramatika. Lahko so tudi daljša besedila, primerna za branje v nadaljevanjih.
Otroku pa je treba ponuditi tudi poučne knjige, ki jih je tudi na slovenskem trgu vedno več
(prav tam).
Da je otroška kultura in v okviru te otroška literatura »marginalizirana in postavljena ne le na
rob kanona ´odraslih´ literarnih del, pač pa do neke mere tudi na rob tradicionalne literarne
teorije«, razmišlja V. Vendramin (2003, str. 25), in meni, da »otroška kultura torej ni
´neomadeževana od odraslih´, ampak prav nasprotno – prežemajo jo politične, moralne ali
seksualne skrbi odraslega [… in] pravzaprav odseva stališča odraslega in poskuša ustreči
zahtevam odraslih bralcev o tem, kakšne naj bi bile otroške zahteve, potrebe in ´literarni´ okus
ter kaj naj bi bilo za otroka ´dobro´, ´primerno´ ipd.« (Prav tam, str. 25–26) Literatura,
namenjena otrokom, je pogosto postavljena na sam rob estetskega in na manj zahtevne
literarnoestetske ravni, velja za lahkotnejšo in manj zahtevno literaturo (prav tam). Prav zato
morajo starši še toliko bolj paziti na primernost otroške knjige po jezikovnih, vsebinskih in
likovnih kriterijih.
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4.2 Jezikovni, vsebinski in likovni kriterij primernosti otroške knjige
Preden se odrasli lotijo branja predšolskim otrokom, bi morali biti pozorni tudi na izbor
primerne literature. Pomembno je, da knjige ustrezajo jezikovnim, vsebinskim in likovnim
kriterijem. Dobro likovno opremljena slikanica je namreč »prvi otrokov sprehod po galeriji«
(Dolinšek Bubnič 1999, str. 76). Kvalitetna slikanica bogati otrokov doživljajski svet in
oblikuje njegovo estetsko, domišljijsko in čustveno doživljanje ter spodbuja k lastni
ustvarjalni domišljiji. Otroka spremlja od zgodnjega predbralnega obdobja do zgodnjega
šolskega obdobja. »Po svoji obliki, likovni in besedni vsebini se slikanica prilagaja razvojnim
obdobjem otroka. Zunanjo podobo teh knjig spremlja besedilo, ki ustreza posameznim
starostnim stopnjam otroka. Poglavitna značilnost slikanice je sozvočna celota likovnega in
tekstovnega deleža.« (Kristan 1997, str. 108)
Pravljica spodbuja otrokovo fantazijo, bogati njegov besedni zaklad, ga umsko gradi in bogati
njegove izkušnje, vendar le tedaj, če je besedilo kakovostno in posredovano v neoporečnem
prevodu. »V umetniško dovršeni literaturi so uravnotežene tri plasti literarne strukture:
spoznavna, etična in estetska. Spoznavna plast je lahko realistična ali nerealistična (pravljica,
znanstvena fantastika). Etična plast je vse tisto v knjigi, kar lahko vpliva na bralčev
vrednostni odnos do sveta […] Estetska plast pa je tisto, kar ustvarja lepoto besedila – zlasti
žlahtnost jezika« (Kristan 1997, str. 108–109).

4.3 Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri knjig za družinsko branje
Pri izbiri otroških knjig velja »podobno kot pri igračah, da je smiselno kombinirati otroške
knjige, ki opisujejo realnost, vsakdanje življenje in domišljijske zgodbe« (Marjanovič Umek
in Zupančič 2003, str. 29). Pomembno je tudi, da odrasli upoštevajo otrokovo izbiro, pozorni
morajo biti na njegovo trenutno počutje, na njegovo iskanje odgovorov na vprašanja, ki ga
trenutno zaposlujejo, na željo po identifikaciji s konkretnim junakom iz zgodbe (prav tam).
Kakšne zgodbe naj bralec/pripovedovalec izbira, svetuje tudi B. W. Sturm (2008), ki pravi, da
naj zgodbe govorijo o podobnih življenjskih dogodkih in okoliščinah, kot jih poznajo otroci,
obenem pa morajo vsebovati nekaj nenavadnega, presenetljivega, nepričakovanega, kar
presega vsakdanje dogajanje. Oboje se v zgodbi prepleta in ustvarja občutek ugodja in
obenem napetosti, kar otroka pritegne k poslušanju (prav tam, str. 14).
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Večkrat se zgodi, da otroci želijo določeno besedilo poslušati znova in znova. Tej želji morajo
odrasli ustreči, saj s ponovnim poslušanjem otroci dobijo priložnost, da bolje razumejo
vsebino, lahko podoživljajo čustva, ki spremljajo zgodbo. Prav čustveni vidik branja je tu v
ospredju, saj otrok želi ponovno slišati znano zgodbo zaradi čustev, ki jih doživlja ob
poslušanju. Strokovnjaki, ki proučujejo razvoj bralnih interesov, ocenjujejo, da je čustveni
vidik branja enako pomemben kot spoznavni (Marjanovič Umek in Zupančič 2003, str. 29).
Da bo branje otrokom zanimivo, Kropp (2000) svetuje, da za otroke, stare pet do osem let,
odrasli izbirajo knjige, v katerih je humor, kjer nastopajo živali, tiste, ki govorijo o resničnem
življenju otrok. Otrokom so všeč ponavljajoče pesmice in rima, knjige, ki govorijo o
otrokovih konjičkih ali o malih junakih s televizijskega zaslona. Meni, da »nobenemu otroku
še ni škodilo prebiranje literarne plaže – seveda ob pogoju, da to ni bila njegova edina
leposlovna hrana« (prav tam, str. 95).
Omenimo še nasvet T. Jamnik (1998), ki pravi, da naj odrasli otroku nudijo knjige, ki jim
omogočajo estetsko doživljanje, bogatenje besednega zaklada, razvoj govora, opazovanje
ilustracije, spoznavanje različnih knjig, spodbudo za besedno in likovno izražanje, razvijanje
domišljije, razvijanje ustvarjalnosti (prav tam, str. 91).
Našteti nasveti veljajo za otroke od tretjega leta dalje, poleg tega pa za triletnika velja, da že
toliko obvladuje jezik, da si je sposoben ob pripovedovanju predstavljati osebe in njihova
dejanja, čeprav ta niso v zvezi z njegovimi konkretnimi življenjskimi razmerami. Približno v
četrtem ali petem letu otrokove starosti je razumevanje pravljice odvisno od delne
deindividualizacije

otrokovega

mišljenja

in

čustvovanja.

Pomembna

je

vsebina,

literarnoestetsko dojemljivost je treba poglabljati in razširjati z besedno, likovno, glasbeno,
gibalno, plesno in z drugimi oblikami ustvarjalnosti, med njimi sta zelo primerni animacija in
dramatizacija. Literarnoestetsko dojemljivost lahko poglabljamo in razširjamo tudi s
posredovanjem vsebin preko drugih medijev (slušne in video kasete, TV, film, gledališče ipd.)
(prav tam).
Nekaj nasvetov, kako lahko izbiramo primerno pravljico za otroka, poda tudi I. Matko Lukan
(2009) v priročniku z naslovom Branje za znanje in branje za zabavo:
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–

Otrok sam razmisli, kakšno zgodbo, pravljico bi rad poslušal (smešno,
grozljivo, napeto, kratko, dolgo, ilustrirano in podobno). O vsem tem se lahko otrok in
bralec odločata skupaj.

–

Knjigo izbere otrok sam, ne glede na to, ali je odraslemu bralcu všeč; po branju se lahko
pogovorita, kaj je komu všeč in kaj ne in odrasli tudi razloži, zakaj (na način, ki je otroku
razumljiv).

–

Otrok z zavezanimi očmi izbere knjigo s knjižne police. To bo presenečenje za
oba: za odraslega in otroka.

–

Prebereta nekaj zgodb ali pesmic iz otroške revije.

–

Prebereta knjigo, ki jo je otrok prinesel iz vrtca.

–

Odrasli si izmisli pravljico oziroma zgodbico. Glavni junak je lahko otrok.

–

Odrasli otroka vpraša, ali bi raje poslušal pesmice ali pravljico.

–

Odrasli pove zgodbo o svojem življenju, ko je bil še otrok.

–

Uporabi šaljiv način: Poznate tisto O steklem polžu in O jari kači? Otrok izbira.
Vsakokrat, ko izbere, ga odrasli prepriča, da je druga zgodba boljša, bolj zanimiva.

–

Skupaj prisluhneta pravljici na kaseti oziroma zgoščenki (npr. Sapramiški Svetlane
Makarovič). Skupaj pojeta pesmice.

–

Včasih lahko vloge zamenjata: otrok pove odraslemu pravljico za lahko noč (Matko
Lukan 2009, str. 36–37).

Kropp (2000) našteva bralne dejavnosti, ki so poleg branja, a neodvisne od posameznega
besedila, prav tako pomembne za razvijanje različnih otrokovih sposobnosti. To so:
 risanje risbice in izmišljena zgodbica o njej,
 odrasli si izmisli zgodbico, katere glavni junak naj bo prisotni otrok,
 skupno branje časopisov, še zlasti stripov in otroških strani,
 igranje s črkami po robovih časopisov ali na otrokovi tablici,
 prebiranje otroških revij,
 pisanje pisma babici ali velikonočnemu zajčku,
 skupno pregledovanje katalogov ali fotografskih albumov,
 pripovedovanje zgodb o svojem življenju iz otroštva (prav tam, str. 67).
Zgodnje branje ima pomembno psihološko vlogo, zaradi česar se mora odkrito dotikati
bistvenih zahtev in travm v življenju. »Zgodba mora vključevati katero od pomembnih tem,
npr. prizadevanje, rast, ljubezen, izgubo, tako da bo knjiga koristna med odraščanjem« (prav
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tam, str. 65). Dobra otroška knjiga tako ni nikoli le smešna ali prijetna, ampak tudi odlično
nagovarja starše in otroke (Kropp 2000, str. 65).12
D. Haramija (2012) je v sklopu seminarja za projekt Predšolska bralna značka poudarila
naslednje kriterije za izbiro knjig za predšolske otroke:
‒

»kakovost dela: spoznavna, etična, estetska vrednost besedila (in ilustracije),

‒

skladnost s kurikulom, razvijanje različnih metod ob spoznavanju literature,

‒

razmerje med branjem domače in prevedene literature,

‒

razmerje med branjem kanonske (klasične) in sodobne literature,

‒

primerna vsebina glede na starost otroka,

‒

primerna oblika knjige,

‒

primerna dolžina besedila,

‒

upoštevanje drugih dejavnikov (npr. letni časi, interes otroka …)« (prav tam, str. 3–4).

V. Vendramin (2004) meni, da je prav, da za otroke izbiramo knjige različnih žanrov, pri tem
pa je treba biti (po Hollindalu) pozoren na to, da:
− so otroci individui in imajo različne okuse,
− otroci različne starosti običajno berejo različne vrste knjig,
− se okusi otrok iz različnih narodnostnih in socialnih okolij lahko razlikujejo,
− ista knjiga lahko različnim otrokom pomeni različne stvari,
− je smiselno biti pozoren na sodbe otrok, ne glede na to, ali se večina odraslih strinja z
njimi,
− je smiselno biti pozoren na sodbe odraslih, ne glede na to, ali se večina otrok strinja z
njimi (prav tam, str. 148).

Starši danes lahko poiščejo številne nasvete o vzgoji, tudi o branju. Nekaj smo jih že navedli, v nadaljevanju
pa sledi še nekaj pomembnih: starši otroku med branjem, ko ga imajo v naročju, s svojo pozornostjo povejo, da
ga imajo radi. Branje otroka spodbuja, da sam postane bralec. Mnogo otroških knjig je tako dobrih, da so
zanimive tudi za odrasle, zato je branje v veselje obeh. Kakovostno ilustrirana slikanica spodbuja otroka, da bo
vse življenje cenil umetnost. S pomočjo branja se bo otroku razvijala domišljija. Dokler se otrok ne nauči sam
brati, meni, da starši ustvarjajo čarovnijo. S poslušanjem zgodb otrok razvija vztrajnost in pozornost. In ne
nazadnje: vsak učitelj bo hvaležen staršem, če bodo brali otroku v njegovem predšolskem obdobju
(Familyreading 2010). (Pridobljeno s spletne strani, zato strani ni mogoče navesti.)
12
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V tem poglavju smo se seznanili s tem, kako izbiramo knjige za branje s predšolskim
otrokom, v naslednjem pa se bomo osredotočili na dejavnosti ob branju, ki jih lahko izvajamo
v povezavi z družinskim branjem.
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5 Dejavnosti ob branju
V diplomski nalogi ugotavljamo vpliv vključenosti otroka v vrtec na bralne in obbralne
dejavnosti otrok in staršev, zato bomo v tem poglavju podrobneje opisali posamezne bralne in
obbralne dejavnosti.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) opredeljuje dejavnost takole: »dejavnost: navadno
s prilastkom; delo, delanje, vezano na določeno področje« (prav tam, str. 230). V našem
primeru gre torej za delo, delanje, vezano na branje.
Predbralne dejavnosti so tiste dejavnosti, ki otroka motivirajo za branje in poslušanje besedil,
medbralne dejavnosti so tiste, ki prispevajo k razumevanju in poglabljanju doživetja, pobralne
dejavnosti pa tiste, ki utrjujejo in poglabljajo razumevanje in doživetje besedil (Jamnik 2003,
str. 130), skupaj jih lahko imenujemo obbralne dejavnosti (prav tam).
Vse te dejavnosti predvideva komunikacijski model literarne vzgoje13, ki je »zasnovan na treh
vedah, ki vsaka zase proučujejo prvine komunikacijske situacije, ko se v razredu srečujeta
bralec in literarno delo ter učitelj kot organizator učne situacije. Vedenje o učencu in njegovi
recepcijski sposobnosti črpa komunikacijski model v vedi o mladem bralcu, vedenje o
literarnem delu v literarni teoriji in literarni zgodovini ter vedenje o tem, kaj se zgodi, ko se
bralec in leposlovno besedilo srečata, v estetiki recepcije. Prav dognanja slednje narekujejo
nekatere didaktične rešitve, ki presegajo okvir klasičnih modelov poučevanja literature.«
(Kordigel 1998, str. 151)
T. Jamnik (2003) meni, da branje predšolskemu otroku »spremlja vrsta bralnih dejavnosti, ki
dodatno prispevajo k dovzetnosti za književnost […] in bogatijo preživljanje skupnega
(prostega) časa ob knjigi.« (Prav tam, str. 130) Omenja, da so bralne dejavnosti, ki jih
uporabljajo starši, spontane, tiste, ki jih izvajajo vzgojiteljice v vrtcu, pa strokovne, načrtne in
sistematične (prav tam).
I. Matko Lukan (2009) meni, da je izbira, »[k]aj bodo starši počeli pred branjem, med njim in
po njem, […] odvisna od njihovih izkušenj in od otroka« (prav tam, str. 39). Zavedati se
moramo, da različna besedila spodbujajo izvajanje različnih oblik dejavnosti, bralne

Ta model sicer ne omenja posebej predšolske in šolske dobe, ker pa tako veda o mladem bralcu kot literarna
teorija zajemata predšolskega otroka in otroško literaturo, ga omenjamo tudi na tem mestu.
13
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dejavnosti se razlikujejo tudi po tem, ali gre za dejavnosti ob branju umetnostnih ali
neumetnostnih besedil (Jamnik 2003, str. 130).
I. Matko Lukan (2009) piše, da na razvoj bralnih navad vplivajo različne bralne dejavnosti v
predšolskem obdobju. »Te dejavnosti dodatno spodbujajo jezikovni in intelektualni razvoj. Pri
otroku vzbudijo zanimanje za različna področja. […] Otrok ob tem, ko sodeluje pri branju in
v različnih dejavnostih pred branjem, ob branju in po njem, lahko pridobi pozitivno
samopodobo, samozaupanje, samospoštovanje, se usposobi za reševanje problemov, se uči
sodelovanja, doživi različne občutke – veselje, strah, jezo, žalost, bližino, osamljenost.« (Prav
tam, str. 39)
V nadaljevanju bomo navedli nekaj primerov za posamezne obbralne dejavnosti.
Predbralne dejavnosti otroka torej motivirajo za branje oziroma poslušanje besedil.
»Nekateri otroci potrebujejo več predbralnih aktivnosti, da se umirijo, da vzbudimo
radovednost ali pa da postanejo bolj dejavni« (Matko Lukan 2009, str. 39). Ena od njih je
raziskovanje knjige kot predmeta. Knjige so nove, stare, cele, razcefrane, zavite, vezane v
usnje ali blago, plastificirane. Tudi papir v njih se razlikuje, pa tisk in barve, s katerimi so
natisnjene ilustracije. Otroci, še posebno mlajši, pa uživajo ob raziskovanju knjige: radi bi jo
držali, tipali, obračali, grizli (Dolinšek Bubnič 1999, str. 55).
Včasih otroci potrebujejo dodatno spodbudo pred branjem, na primer odgovore na
enostavnejša ali zahtevnejša vprašanja o knjigi (na primer kdo in zakaj je knjigo napisal). Za
nekatere otroke je pomemben tudi ritual, ki jih pomiri, še preden prisluhnejo pravljici, na
primer, da vedno zlezejo v naročje k očetu, ki je v svojem počivalniku; da so zvečer v postelji,
ob medvedku, ki ga čvrsto stiskajo (Marjanovič Umek in Zupančič 2003, str. 30).
Medbralne dejavnosti prispevajo k razumevanju in poglabljanju doživetja. Otroci si
zapomnijo mnogo več o vsebini knjige, bolje razumejo vsebino in osvojijo več novih besed,
če tisti, ki bere, med branjem poskrbi za razlago besed, z vprašanji preverja otrokovo
razumevanje, pusti otroku, da spontano sprašuje med branjem, kot pa če knjigo le prebere
(Matko Lukan 2009, str. 39). S spraševanjem lahko tudi preveri, ali mu otrok sledi ali ne
(Grobin 2015, str. 11). Mlajše otroke sprašuje kdo in kaj, pri večjih predšolskih pa tudi kako
in zakaj. Otrok tako razmišlja, pa tudi bolje razume vsebino. Cilj branja pa mora še vedno
ostati poslušanje in ne spraševanje. L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003) menita, da je
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»na otrokova bolj ali manj zahtevna vprašanja potrebno vedno odgovoriti; da se mora bralec,
ki bere otroku, vedno potruditi (smiselni poudarki, intonacije, prepoznavna naj bi bila
čustvena izraznost)« (Marjanovič Umek in Zupančič 2003, str. 30).
Poleg tega se med branjem lahko »igramo na različne načine: otrok po svoje zaključi zgodbo,
pesem, lahko zamenjamo ime junaka z imenom našega otroka (to se mu bo zdelo zelo
zabavno), med branjem lahko delamo nenavadne zvoke, se gibljemo, se ´pocrkljamo´,
zaigramo na male inštrumente …« (Matko Lukan 2009, str. 39).
Pobralne dejavnosti utrjujejo in poglabljajo razumevanje in doživetje besedil. I. Matko
Lukan (2009) svetuje, da po branju odrasli najprej naredijo kratek premor za doživljanje. Nato
lahko zgodbo, pravljico odigrajo, naslikajo svoje doživetje. Najpomembneje je, da je, medtem
ko odrasli skupaj z otrokom nekaj počne, obema lepo. Užitek otroka najbolj spodbudi k
sodelovanju. Skupaj lahko slikajo, se igrajo, pojejo, plešejo, si izmišljajo zgodbe, jih
poslušajo, ustvarjajo; pri teh dejavnostih gre vselej za verbalno in neverbalno, zavedno,
zavestno, načrtovano in nezavedno, intuitivno ali naključno komunikacijo. Pri mlajših otrocih
je zelo pomemben telesni stik in jezik telesa. Neverbalnih sporočil se včasih ne zavedajo niti
odrasli, čeprav so lahko njihovi gibi, mimika in drža telesa zgovornejši od besed (prav tam,
str. 40).
Branje knjig, predvsem leposlovnih, je lahko spodbudno tudi za pogovor po branju. »Vsebina
knjige je lahko povod za pogovor o neki temi. Starši lahko s predstavljanjem svojega
razumevanja vsebine otroku posredujejo tudi svoja mnenja, stališča, moralne norme okolja,
kulturne vrednote itn. Razlaga ob konkretnem primeru bo otroku pomagala pri razumevanju
določenih stališč in mnenj. Ob knjigah si otrok izmišlja lastne zgodbe, da prosto pot domišljiji
in se sprosti.« (Knaflič 2003, str. 35–36)
Pobralne dejavnosti so pomembne, ker otroku omogočijo, da notranje gibanje občutkov in
predstav prenese v zunanji izraz, meni M. Dolinšek Bubnič (1999, str. 51). Svetuje, da naj
bodo materiali za ustvarjanje in igro nestrukturirani (glina, naravni materiali, papir različnih
barv itd.) in strukturirani (že izdelane igrače, lutke, glasbeni inštrumenti itd.). Tudi kadar niso
vpletena tako intenzivna doživetja, poustvarjanje omogoči, da odrasli ujamejo posamezna
izžarevanja, prepoznajo z njimi povezane občutke in pomagajo tudi otroku, da se jih zave
(prav tam). Dejavnosti naj si sledijo od najpreprostejših (gibanje) k bolj kompleksnim, od
konkretnega zaznavanja k simboličnemu in konceptualnemu samozavedanju (Breznik 2011,
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str. 47). Izražanje s celim telesom in uporaba obeh rok harmonično spodbujata obe možganski
polobli (Dolinšek Bubnič 1999, str. 51).
Naslednje poglavje je namenjeno obravnavi bralnega okolja. Ker v diplomskem delu pišemo
o branju v družini, se osredotočamo na domače bralno okolje, kakšno je lahko bralno okolje
in kakšen vpliv ima na otrokov odnos do branja.
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6 Domače bralno okolje
Starši s svojimi lastnimi bralnimi in kulturnimi navadami bolj ali manj nezavedno vplivajo na
otrokov bralni razvoj, saj otroci starše posnemajo. Starši jim služijo kot zgled. »Otroci
kulturno dejavnih staršev (berejo knjige, obiskujejo knjižnico, galerije, klasične koncerte ali
gledališke predstave) so tudi sami kasneje pogosteje kulturno dejavni« (Bucik 2006, str. 65).
Otrok, ki je v domačem okolju obkrožen z bralnim gradivom, ima več možnosti, da bo imel
do branja pozitiven odnos. Prisotnost knjig, revij, časopisov, pa tudi barvic in papirja
pripomorejo k bogatejšemu bralnemu okolju. Pa seveda stik z rimami in besednimi igrami ter
pesmicami in slikanicami. Vsekakor je pomembna tudi pozornost staršev, ko otroka
pohvalijo, ko 'bere' slikanico, razstavljajo njegove risbe in poskuse pisanja na vidno mesto, se
z otrokom vključijo v besedne, glasovne igre, sociodramsko igro. Ne moremo pa mimo
ustreznega modela za učenje, ki ga starši ponujajo otroku, ko na primer berejo v prisotnosti
otroka, rešujejo križanko, pišejo sporočila ali nakupovalni listek, sledijo kuharskim receptom
ali izpolnjujejo različne obrazce (prav tam). Okolje torej lahko otroka »spodbuja k jezikovni
prezentaciji sveta, mu svet besedno predstavlja, se veseli otrokovih govornih poskusov, mu
omogoča številne možnosti aktivnega sodelovanja in pridobivanja izkušenj ali pa, nasprotno
temu, čaka, kaj bo otrok napravil sam, v najslabšem primeru pa njegove govorne poskuse celo
kaznuje in preprečuje.« (Erženičnik Pačnik 2009, str. 17)
Priložnosti, ki jih starši ponudijo otrokom za branje doma, so povezane z njihovim
vrednotenjem branja. Prepričanja staršev posredno vplivajo na otroke preko njihovega
vedenja, lahko pa vplivajo tudi neposredno – starši, ki verjamejo, da je branje užitek in
prijetna dejavnost, s svojimi besedami ali z bralnimi dejavnostmi otroku omogočajo
neposredno bralno spodbudo; medtem ko starši, ki imajo negativen odnos do branja in otroke,
ki berejo, odvračajo od branja, češ da je 'branje zapravljanje časa', s tem zagotovo ne
spodbujajo pozitivnega odnosa in ljubezni do branja. »Pomembno je, da starši spoznajo, da
bodo otroci razvili pozitiven odnos do branja, če bodo odraščali v bralni družbi, od malega
pridobivali bralne izkušnje in bodo obkroženi z bralnimi gradivi« (Bucik 2009, str. 24).
L. Marjanovič Umek idr. (2008) menijo, da je tudi za kakovostno spodbujanje govornega
razvoja pomembno kakovostno družinsko okolje, med drugim izpostavijo naslednje možnosti:
pogoste socialne interakcije med odraslimi in otroki, odzivna in občutljiva komunikacija ter
pogovarjanje z otroki, spodbujanje otroka k samostojnemu pripovedovanju, skupno branje
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otroških knjig, gledanje otroških oddaj, spodbujanje otroka k doseganju razvojno višjih ravni
simbolne igre, zagotavljanje ustreznih otroških knjig, revij in drugega pisanega gradiva
(Marjanovič Umek idr. 2008, str. 53).
Razvoj otrokovega pripovedovanja zgodbe, otrokovega govora in otrokovih bralnih spretnosti
je odvisen tudi od pogostosti branja otroške literature skupaj s starši in od načina samega
branja. »Otroci, ki jim starši v obdobju med prvim in tretjim letom pogosto glasno berejo, se o
prebrani zgodbi z njimi pogovarjajo ter v pogovoru uporabljajo širok besednjak, izražajo višjo
govorno kompetentnost v obdobju med drugim in petim letom starosti ter bolje razumejo
prebrano besedilo pri sedmih letih kot otroci, ki jih starši le redko vključujejo v proces
skupnega branja.« (Marjanovič Umek idr. 2008, str. 55)
Avtorice L. Marjanovič Umek, U. Fekonja, S. Kranjc in P. Lešnik Musek (2002) so v
raziskavi Otroška literatura kot kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka raziskovale
dva vidika kakovosti družinskega okolja, ki sovplivata na otrokov jezikovni razvoj, in sicer
materialne možnosti, ki jih družinsko okolje daje otroku, in dejavnosti v družini, ki
spodbujajo otrokov govorni razvoj. Med kazalnike materialnih možnosti družinskega okolja
so uvrstile število vseh knjig ter število in vrsto otroških knjig, ki so prisotne v otrokovem
domu. Med kazalnike dejavnosti v družini, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj, pa so
uvrstile pogostost glasnega branja otroku, pogostost otrokovega obiskovanja knjižnice in
pogostost gledanja otroških televizijskih programov. V raziskavo vključeni otroci so
obiskovali javni vrtec, ki je deloval v skladu z nacionalnim kurikulom za vrtce, otroci,
vključeni v eksperimentalno skupino, pa so bili ob tem deležni še dodatnega branja otroške
literature (prav tam, str. 57).
Otroci iz skupine, ki je bila deležna še dodatnega branja, so dosegali statistično pomembno
višje rezultate na podlestvici govornega razumevanja in govornega izražanja kot otroci iz
skupine otrok, ki ni imela dodatnih oziroma posebej poudarjenih dejavnosti. Avtorice
ugotavljajo, da »družinsko okolje oziroma materialni pogoji v družini pozitivno in statistično
pomembno korelirajo s skupnim rezultatom na standardizirani lestvici govornega razvoja ter s
skupnimi rezultati na podlestvici govornega razumevanja in na enem področju govornega
razumevanja, to je pri razumevanju pojmov. Med dejavnostmi v družini in skupnim
rezultatom na standardizirani lestvici govornega razvoja je nizka, a statistično pomembna
povezanost, prav tako tudi s skupnimi rezultati na podlestvici govornega razumevanja in na
enem njenih področij, to je pri razumevanju pojmov.« (Prav tam, str. 58)
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Naj tu izpostavimo še mnenje I. Mlakar (2009b), ki zadeva obisk knjižnice. To je le ena od
dejavnosti, ki jih starši in otroci lahko izvajajo skupaj: »Čeprav otroci svojo izkušnjo obiska
knjižnice navdušeno prenašajo domov, se pa vendar dogaja, da vsi otroci le niso deležni
nadaljnjega in tudi rednega obiskovanja knjižnice. Marsikatera družina namreč sama ne zna
ali ne zmore najti poti v splošno knjižnico, ker za ta korak potrebujejo nekaj več spodbude in
pomoči kot druge.« (Prav tam, str. 49) K obisku knjižnic pa starše lahko spodbuja tudi vrtec.
V naslednjem poglavju se bomo posvetili predvsem ugotovitvam raziskav o vplivu izobrazbe
staršev na govorno kompetentnost otrok in na kakovost družinskega okolja, saj je kakovostno
družinsko okolje v tesni zvezi z izbiro dejavnosti, ki jih izvajajo starši skupaj z otroki, torej
tudi z družinskim branjem.
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7 Kakovost družinskega okolja
Poleg tega da je domače okolje dobro založeno z bralnim gradivom, so pomembne tudi
dejavnosti, ki jih straši izvajajo v zvezi z branjem. Nemalokrat se izkaže, da je bralno okolje
bogatejše v družinah z večjim kulturnim kapitalom,14 ki predstavlja znanje, veščine in
izobrazbo. Pri proučevanju povezanosti med dejavniki družinskega okolja in otrokovim
razvojem kot mero družinskega okolja se najpogosteje vključi tudi socialno-ekonomski status
družine (v nadaljevanju SES). SES strokovnjaki »praviloma opredelijo kot večdimenzionalni
konstrukt, ki vključuje tri kvantitativne dejavnike – izobrazbo staršev, poklic staršev in njihov
finančni položaj oziroma dohodek. SES družine pogosto ne deluje kot koherenten dejavnik
otrokovega zgodnjega razvoja, kljub temu pa ponuja pomembno informacijo o neposrednem
okolju, v katerem otrok živi.« (Gottfried idr. 2003, str. 191)
L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2006) v vzdolžni študiji Učinek vrtca na otrokov
govorni razvoj ugotavljata, da je govorna kompetentnost otrok pomembno povezana z
materino izobrazbo. V vzorec sta zajeli otroke, ki so bili vključeni v vrtec. Približno polovica
otrok je bila v vrtec vključena pri enem, druga polovica pa pri treh letih starosti. Štiri leta
zapored so v presledku enega leta ocenjevali govorno kompetentnost otrok, dvakrat v tem
obdobju pa kakovost družinskega okolja. Materina izobrazba je bila namreč v raziskavi pri
vseh štirih ocenjevanjih otrokove govorne kompetentnosti pomembnejši dejavnik otrokovega
govornega razvoja kot starost malčkov/malčic ob vključitvi v vrtec (učinek izobrazbe je bil
pomemben, srednje visok do visok). Otroci mam z visoko izobrazbo so dosegali pomembno
višje rezultate pri ocenjevanju govornega razvoja kot otroci mam s srednjo izobrazbo, ti pa
pomembno višje rezultate kot otroci mam, ki imajo zaključene nižje stopnje izobrazbe.
»Materina izobrazba je praviloma povezana tudi s socialno-ekonomskim statusom družine,
kakovostjo družinskega okolja, implicitnimi teorijami mater oz. staršev o vzgoji otrok.
Raziskovalci ugotavljajo, da matere, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, pogosteje in več
govorijo z otroki, uporabljajo obsežen in raznolik besednjak, oblikujejo celostne in relativno
dolge izjave; […] pogosteje berejo, se med skupnim branjem z njimi vključujejo v govorne
interakcije, obiskujejo različne kulturne prireditve za otroke.« (Prav tam, str. 47)

Kulturni kapital je posedovanje znanja in veščin, poznavanje norm in vrednot ter stopnja motivacije
posameznika (Baranja idr. 2010, str. 6).
14
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Učinek izobrazbe mam na otrokov govorni razvoj se je z otrokovo starostjo večal. Pri
zadnjem (četrtem) ocenjevanju so bile razlike med skupino šestletnikov, katerih mame so
imele visoko izobrazbo, in njihovimi vrstniki, katerih mame so imele nizko izobrazbo,
precejšnje, tako v skupini malčkov/malčic, ki so bili vključeni v vrtec pri enem letu, kot v
skupini malčkov/malčic, ki so bili v vrtec vključeni pri treh letih (Marjanovič Umek in
Fekonja Peklaj 2006, str. 44).
Kakovost družinskega okolja je bila v raziskavi L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj
(2006) ocenjevana z za starost ustrezno prirejenim Vprašalnikom družinskega okolja –
spodbujanje govornega razvoja. Povezovala se je z otrokovo govorno kompetentnostjo,
vendar manj kot izobrazba mame. Z mamino izobrazbo in s kakovostjo družinskega okolja so
lahko pojasnili 9 % variabilnosti v govornih dosežkih 3- in 5-letnih otrok. Povezanost med
mamino izobrazbo in kakovostjo družinskega okolja je bila od 0,14–0,32 (p < .01) (različno
pri različnih faktorjih). Učinek kakovosti družinskega okolja je s starostjo nekoliko upadel;
gre verjetno za vedno pomembnejšo vlogo vrstniške skupine (prav tam).
L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (prav tam) prav tako ugotavljata, »da je imel vrtec
pomemben učinek na govorni razvoj otrok, katerih mame so imele nizko izobrazbo oziroma
so otroci prihajali iz manj kakovostnega družinskega okolja. Model, ki vključuje otrokove
splošne intelektualne sposobnosti, kakovost vrtca, starost otroka ob vstopu v vrtec, kakovost
družinskega okolja in izobrazbo mame kot eksogene spremenljivke ter skupno branje staršev
in otrok (ček liste z naslovi slikanic) ter oceno treh komponent otroškega govora kot
endogene spremenljivke, kaže odlično prileganje. […] Rezultati tudi kažejo, da sta najboljša
prediktorja otrokovega govornega razvoja njegove intelektualne sposobnosti ter skupno
branje staršev in otrok. Izobrazba mame se z otrokovimi govornimi komponentami povezuje
posredno, in sicer preko skupnega branja, izobrazba očeta pa se je izkazala kot najmanj
pomemben prediktor in so jo zato avtorji izključili iz končnega modela« (prav tam).
Rezultati raziskave, ki so jo opravile L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in
A. Podlesek (2008), kjer so proučevale nekatere dejavnike govorne kompetentnosti šestletnih
otrok, in sicer: dolžino otrokove vključenosti v vrtec, izobrazbo otrokovih staršev, značilnosti
družinskega okolja in otrokove intelektualne sposobnosti, kažejo na pozitivne povezanosti
med izobrazbo staršev in otrokovo govorno kompetentnostjo. »Učinek izobrazbe staršev
(praviloma mamine) pojasnjujejo s povezanostjo mamine izobrazbe in kakovostjo
družinskega okolja oz. količino in kakovostjo spodbujanja govora, ki so je malčki/otroci
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deležni v družinskem okolju. […] Drugi vidiki družinskega okolja, vezani na skupno branje in
spodbujanje otrokovih akademskih spretnosti, se v naši raziskavi niso statistično pomembno
povezovali s stopnjo mamine izobrazbe.« (Marjanovič Umek idr., str. 66) Nekateri drugi
raziskovalci (npr. Bradley idr. 2001; Coley 2002; Wray in Medwell 2002; Bornstein idr.
2003; Hoff 2003, Marjanovič Umek idr. 2006 v Marjanovič Umek idr. 2008) pa v raziskavah
ugotavljajo, »da se bolj izobražene mame s svojimi otroki pogosto vključujejo v skupno
branje in druge dejavnosti, povezane z govornim razvojem in razvojem zgodnje pismenosti
(npr. obiskujejo knjižnico in lutkovne predstave, otroke spodbujajo k simbolni igri), in da se
pogostnost skupnega branja staršev in otroka v kontekstu družinskega okolja pomembno
pozitivno povezuje z otrokovim govornim razvojem« (prav tam, str. 66).
Prav tako so raziskave o družinski pismenosti15 pokazale, da ima pismenost, ki so jo dosegli
starši, zelo velik vpliv na to, kolikšno raven pismenosti bodo dosegli njihovi otroci. V večini
primerov namreč otroci dosežejo raven pismenosti, ki so jo dosegli starši. Tudi bralne navade
otrok so primerljive z bralnimi navadami v družini (Grobin 2015, str. 11).
Starši z nižjim osebnim dohodkom in nižjo stopnjo izobrazbe (z manj ugodnimi
sociodemografskimi značilnostmi) se redkeje pogovarjajo s svojimi otroki, njihov govor je
manj raznolik, otrokom nudijo manj priložnosti za samostojno govorno izražanje, njihov
besednjak pa je tudi bolj omejen, je v raziskavah potrdila tudi M. Erženičnik Pačnik (2009).
V raziskavi nas zanima, kakšen vpliv ima na družinsko branje vrtec, zato si bomo v
naslednjem poglavju pogledali, kaj konkretno o književni vzgoji pravi Kurikulum (1999) in
kakšne projekte v zvezi z branjem v družini izvajajo v slovenskih vrtcih.

15

Vse dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in so povezane s pismenostjo.
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8 Književna vzgoja v vrtcu
Poleg različnih vplivov domačega okolja na družinsko branje, ki smo jih obravnavali v šestem
in sedmem poglavju, je za spodbujanje branja pri otrocih pomembno tudi sodelovanje med
starši in vzgojitelji. L. Morrow (1999) poudarja, da bi »morali vrtec, šola in širša skupnost
spoznati družinsko pismenost kot enega najpomembnejših elementov v razvoju pismenosti.
Vrtci in šole bi morali družinsko pismenost prepoznati kot del vrtčevskega/šolskega kurikula«
(prav tam, str. 121). V nadaljevanju bomo preučili umeščenost spodbujanja družinskega
branja v Kurikulum za vrtce (1999, v nadaljevanju Kurikulum). Ta v posebnem podpoglavju
»Sodelovanje s starši« sodelovanje med vrtcem in starši opredeli kot »pomemben vidik
kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu
dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje« (prav tam, str. 13). Obenem opozori, da je
v omenjenem odnosu zelo pomembna delitev odgovornosti in pristojnosti. Na eni strani mora
institucija staršem nuditi storitve, na drugi pa ne sme posegati v sfero zasebnosti in mora
spoštovati »kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje
otrokovih staršev« (prav tam), prav tako morajo starši »upoštevati meje svojega soodločanja,
ki ne smejo posegati v strokovnost institucije« (prav tam). Na vse to moramo biti pozorni tudi
pri spodbujanju družinskega branja v vrtcu.

8.1 Cilji in načela uresničevanja ciljev Kurikuluma
V Kurikulumu (1999) so predstavljeni cilji in »iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o
razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na
posameznih področjih« (prav tam, str. 4).
Cilji Kurikuluma (1999) so zastavljeni precej široko, nekatere od njih pa lahko strokovne
delavke vrtca dosegajo tudi preko dejavnosti, ki zadevajo branje, npr. »bolj odprt in fleksibilen
kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; pestrejša in raznovrstnejša ponudba na
vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih; bolj uravnotežena ponudba različnih
področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na
določenih področjih« (prav tam, str. 5). Eden od ciljev je tudi »izboljšanje informiranja in
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sodelovanja s starši« (Kurikulum 1999, str. 5). Za doseganje tega cilja je vpeljava projektov, ki
zajemajo družinsko branje, v vrtec zagotovo primerna oblika dejavnosti.
V načelih uresničevanja ciljev je z dejavnostmi v zvezi z branjem povezano načelo
demokratičnosti in pluralizma, ki med drugim predvideva različne metode in načine dela s
predšolskimi otroki v vrtcu in čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti. Prav tako tudi načelo
odprtosti kurikula in načelo uravnoteženosti. Eno od načel vertikalne povezanosti oz.
kontinuitete je »načelo povezanosti med družino in vrtcem« (prav tam, str. 8), »načelo
sodelovanja s starši« pa med drugim pravi, da imajo starši pravico sodelovati pri načrtovanju
življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri
vzgojnem delu« (prav tam). T. Jamnik (2012) ob tem meni, da se »našteti cilji in načela o
sodelovanju vrtca s starši prepletajo na področju jezika skorajda z vsemi cilji, med
dejavnostmi za otroke od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta je določena vloga odraslih, torej tudi
vloga staršev.« (Prav tam)16
Med načeli uresničevanja ciljev Kurikuluma (1999) sta tudi načelo horizontalne povezanosti,
to je »povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem različnih
vidikov otrokovega razvoja in učenja« (prav tam, str. 7), in načelo vertikalne povezanosti,
tudi »med družino in vrtcem« (prav tam, str. 8). Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja
možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja pa omenja tudi »omogočanje in
spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah« (prav tam, str. 9). Družinsko branje tudi v tem
primeru pripomore k uresničevanju ciljev, saj lahko povezuje tako družino in vrtec kot same
dejavnosti različnih področij. Skupno branje odraslih in otrok ter izvajanje obbralnih
dejavnosti povezuje in spodbuja tudi različne vidike otrokovega razvoja in učenja.
Kurikulum (1999) vključuje področja dejavnosti; gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in
matematika. Zapisani cilji posameznih področij dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj
katerega so vsebine in dejavnosti strokovna izbira vzgojiteljic. Na ravni izvedbenega
kurikuluma vzgojiteljice predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo,
dograjujejo in dopolnjujejo (prav tam, str. 14).

Pridobljeno na spletni strani v članku z naslovom Spodbujanje družinskega branja v vrtcu, zato strani ni
mogoče navesti.
16

40

8.2 Področje jezika v Kurikulumu
Cilji, ki se nanašajo na področje jezika, se v Kurikulumu (1999) nanašajo tako na spoznavanje
in osvajanje jezika samega kot orodja komunikacije, pa tudi na razvijanje jezikovnih
zmožnosti v različnih funkcijah in položajih. Poleg tega Kurikulum (1999) med cilje postavi
razvijanje zmožnosti domišljijske rabe jezika preko poslušanja in pripovedovanja pravljic ter
drugih literarnih del, identifikacijo s književno osebo, doživljanje književnega dogajanja.
Razvoj jezika je predviden na vseh jezikovnih ravneh (od glasoslovne in oblikoslovne do
skladenjske in pomenoslovne), doživljanje in spoznavanje verbalne komunikacije pa kot vir
ugodja, zabave in reševanja problemov. Med cilji je predviden tudi razvoj predbralne in
predpisalne sposobnosti in spretnosti, spoznavanje različnih literarnih zvrsti, spoznavanje
besede, knjige kot vira informacij (prav tam, str. 19).
V Kurikulumu (1999) beremo, da je »temeljni cilj, ki definira globalne cilje, razumevanje
jezika kot temelja lastne identitete« (prav tam, str. 19), kar pomeni: jezik se uporablja kot
objekt igre; pomembno je zavedanje jezika in kulture; poslušanje, razumevanje in doživljanje
jezika; doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke; spodbujanje
ustvarjalnosti; razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti in spoznavanje simbolov
pisnega jezika; doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika (prav tam).
Cilji, ki naj bi jih po Kurikulumu (1999) na področju jezika dosegel otrok v vrtcu, so:
poslušanje jezika in vključevanje v komunikacijske procese z otroki in odraslimi v vsakdanji
komunikaciji; prepoznavanje razlik med maternim in knjižnim govorjenim jezikom; izražanje s
kretnjami in telesnimi gibi; odzivanje na neverbalno izražanje; razvijanje jezikovne zmožnosti
v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih
situacijah; ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvijati
zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznavanje moralno-etične dimenzije, identificiranje ter
doživljanje književnega dogajanja; prepoznavanje nesmiselnih zgodb, rim, različnih glasovnih
in besednih iger, šal ter pri tem doživljanje zvočnosti in ritma; razvijanje jezika na vseh
jezikovnih ravninah; doživljanje in spoznavanje verbalne komunikacije kot vir ugodja, zabave
in reševanja problemov; razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti in spretnosti;
razvijanje sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu; poslušanje
različnih literarnih zvrsti in spoznavanje razlik in podobnosti med njimi; spoznavanje besede,
knjige kot vir informacij; doživljanje ugodja, veselja, zabave ob knjigi, povezovanje estetskega
in fizičnega ugodja ter pridobivanje pozitivnega odnosa do literature; razvijanje sposobnosti
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domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta;

učenje samostojnega

pripovedovanja; razvijanje sposobnosti rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri
oblikovanju predpojmovnih struktur (število, količina, teža, prostor, čas), pri medosebnih
odnosih; ustvarjalno izražanje v jeziku (Kurikulum 1999, 19–20).
8.2.1 Jezik kot orodje komunikacije
V Kurikulumu (1999) beremo, da mora biti v vrtcu dovolj časa za pogovor, pripovedovanje,
razlago, opisovanje, dramatizacijo, igro vlog. Za otroka in njegov čustveni razvoj je
bistvenega pomena, da razvije jezikovno zmožnost, ta pa ne pomeni le otrokove zmožnosti
razumevati se z okoljem, ampak stopa v interakcijo z igro, umetnostjo, mislijo. Tako se otroci
v tem obdobju učijo sporočati svoje izkušnje, čustva, vedenja na različne načine, razumeti
načine, kako drugi sporočajo in predstavljajo lastne izkušnje, učijo se spoštljive in vljudne
komunikacije. Jezik se razvija v polnopomenskem kontekstu, ko imajo otroci razlog in
možnost sporočati svoje ideje, poglede, zamisli, počutja in ko imajo potrebo po vedenju (prav
tam, str. 12). Prav zato so jezikovne dejavnosti »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.« (Prav tam, str. 19)
Medsebojna komunikacija v oddelku vrtca je nujna za izvajanje dejavnosti na vseh področjih,
ne samo na jezikovnem, z usmerjenimi in načrtovanimi dejavnostmi pa je učenje jezika
hitrejše in temeljitejše. »Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in
pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem,
opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in
pesmic, ob učenju otrok od otrok, in sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah,
rimah, šaljivkah, ugankah, besednih igrah itn., ki so preživele kot skupna lastnina skozi
generacije.« (Prav tam, str. 19)
8.2.2 Književna vzgoja v vrtcu
Književna vzgoja v vrtcu je pomemben del vzgoje, M. Kobe (1974) jo opredeli kot
»oblikovanje otroka v bralca, ki bo knjigo potreboval, ki bo znal doživljati dobro leposlovno
knjigo v vseh njenih razsežnostih in znal uporabljati vredno informacijsko knjigo. Se pravi, da
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gre za sistematično, starosti primerno vzgojo h knjigi in s knjigo, skratka za usposabljanje
otroka v osveščenega uporabnika knjige« (Kobe 1974, str. 29–30).
Kurikulum (1999) še posebej izpostavi knjigo oziroma zbliževanje z njo kot s »pisnim
prenosnikom ter zgodnje navajanje na rabo knjige. V širšem pomenu sodi sem vključevanje v
pisno kulturo kot pomembno sestavino demokratizacije družbe.« (Prav tam, str. 19) Ob knjigi
naj bi otrok doživljal ugodje, veselje, zabavo, povezoval naj bi estetsko in fizično ugodje ter
pridobival pozitivni odnos do literature. Poleg tega naj bi otrok razvijal sposobnost
domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta, se učil samostojno
pripovedovati in se ustvarjalno izražati v jeziku ter razvijal sposobnost rabe jezika v povezavi
z mišljenjem pri oblikovanju predpojmovnih struktur pri medsebojnih odnosih (prav tam,
str. 19–20).
Kurikulum (1999) za posamezna področja ponuja tudi primere dejavnosti, ki naj bi jih
vzgojitelji izvajali v vrtcu skupaj z otroki. Dejavnosti so razvrščene v dve starostni obdobji
otrok, in sicer od prvega do tretjega leta in od tretjega do šestega leta otrokove starosti, gre za
možne poti in načine; o tem, kaj, kdaj in kako, pa se po strokovni presoji odloča vzgojitelj
sam (prav tam, str. 4). Za prvo starostno obdobje tako predvideva, da se otrok srečuje z
različnimi socialnimi zvrstmi slovenskega jezika in je priča različnim situacijam, v katerih je
slovenski jezik samoumeven v vseh formalnih in neformalnih govornih položajih. Otrok naj
bi poslušal starosti primerne pravljice, zgodbe, uganke, pesmice, sodeloval naj bi v različnih
igricah, preprostih skupinskih in individualnih plesih. S pomočjo očesnega stika in gibov naj
bi komuniciral z otroki in odraslimi. Kurikulum (1999) predvideva tudi igro z glasovi in
tvorjenje prvih večbesednih stavkov, novih besed in stavčnih vzorcev, odzivanje na pozive,
postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje (prav tam, str. 20).
Že v prvem starostnem obdobju naj bi se otrok seznanil s knjigami, poslušal preproste zgodbe,
pripovedoval in prepeval uganke, izštevanke in podobno, aktivno naj bi reševal probleme v
procesu jezikovne situacije. Eden od primerov dejavnosti je tudi igranje s knjigami, ki so mu
ves čas na voljo, in ´branje´ knjig – s pomočjo knjig naj bi tako spoznaval vlogo simbolov in
pisnega jezika. S tem ima tudi možnost, da doživlja ritem besed, glasbe in pesmi (prav tam,
str. 20–21).
Med primeri dejavnosti na področju jezika za drugo starostno obdobje so v Kurikulumu
(1999) navedene naslednje: poslušanje pravljic, zgodbic, ugank, pesmic, čigar vsebine otrok
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doživlja preko različnih medijev (avdio in video), obisk gledališke predstave (igrane in
lutkovne), obisk filmske predstave, gledanje risanke, obisk splošne knjižnice. Otrok naj bi
izvajal tudi dejavnosti, v katerih po svojih željah v simbolni igri in igri vlog posnema in igra
osebe, živali, predmete, poleg tega sodeluje v različnih govornih položajih, začenja pogovor,
vpeljuje nove teme, se igra in zabava z besedami in strukturami, sprašuje, se pogaja.
Samostojno pripoveduje zgodbice, jih obnavlja in si izmišljuje svoje, samostojno ustvarja
knjigo, strip. Spoznava pisni jezik in njegovo vlogo, spoznava, da je mogoče izgovorjene
besede zapisati in jih znova prebrati (Kurikulum 1999, str. 21–22).

8.3 Projekti s področja književne vzgoje v vrtcu
V sklopu različnih projektov, ki jih izvajajo v vrtcu, se nekateri navezujejo prav na družinsko
branje. Projekti potekajo v sodelovanju s šolsko in splošno knjižnico, v splošnih knjižnicah in
tudi v različnih občinskih zvezah ter v društvih prijateljev mladine (Breznik 2011, str. 56). Ti
projekti seznanjajo starše s pomembnostjo družinskega branja za razvoj otrokovega mišljenja
in govora. Starše spodbujajo, da doma z otrokom berejo, se o prebranem pogovarjajo, narišejo
zgodbo. Projekti so v glavnem zasnovani tako, da je izbira knjig (praviloma slikanic) čim
širša in čim bolj kakovostna, to velja tako za besedilo kot za ilustracije. V nekaterih vrtcih
vzgojiteljice same izbirajo knjige za bralno značko, drugod upoštevajo seznam, ki ga predlaga
Zveza prijateljev mladine Slovenije, ali pa pri seznamu priporočenih knjig sodelujejo
splošnoizobraževalne knjižnice. V zadnjih letih take projekte srečujemo tudi v knjižnicah in
na spletnih portalih. N. Bucik (2006, str. 70) pa opozarja, da mnogi starši potrebujejo
družinski program, ki jim lahko pomaga pri spodbujanju otrokove motivacije za branje, saj
imajo mnogi težave pri vključevanju otrok v dejavnosti, kot je skupno branje ali druge oblike
bralnih dejavnosti.
Za spodbujanje družinskega branja je v Sloveniji poznana zgibanka Zibelka branja, s katero
že starše novorojenčkov opozarjajo na pomen branja otrokom. Enak namen ima predšolska
bralna značka. V tem projektu po skupnem dogovoru starši doma otrokom preberejo pravljice
in pesmi, otroci pa v vrtcu o prebranem poročajo vzgojiteljicam in vrstnikom. Dokaj poznan
je tudi projekt Babica in dedek pripovedujeta, s katerim spodbujajo, da bi se ob
pripovedovanju in branju srečevali stari starši oziroma starejši ljudje in otroci predvsem v
predbralnem obdobju. Poleg tega še npr. programi družinske pismenosti Beremo in pišemo
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skupaj, Branje za znanje in branje za zabavo Andragoškega centra Slovenije, Ciciuhec –
beremo z malčki in številni drugi projekti po krajevnih knjižnicah (Mlakar 2009b, str. 76). V
Sloveniji se izvaja iz leta v leto več projektov, ki spodbujajo družinsko branje, iz česar bi
lahko sklepali, da je vanje vključenih vedno več družin in se zavedanje o pomembnosti
družinskega branja tudi med starši krepi.
Otroci, ki so vključeni v vrtec, imajo seveda še več možnosti na področju vzgoje branja, kot
nam zgovorno pove tudi M. Erženičnik Pačnik (2003): »Otroci v vrtcu so deležni veliko
neposrednih spodbud na področju razumevanja in izražanja: vzgojiteljevega branja,
vzgojiteljevega pripovedovanja, iger v krogu, dramatizacij, iger z lutkami, igrajo različne
vloge, obiskujejo različne predstave, vabijo zunanje sodelavce in podobno. Otroci prihajajo v
stik z večjim številom ljudi v različnih okoljih in v različnih govornih položajih. Spoznavajo
se z različnimi stvarmi, odnosi med njimi in naravo. Tako si lahko razvijajo različne
sporazumevalne vloge.« (Prav tam, str. 198)
T. Jamnik v knjigi Književna vzgoja v vrtcu (1998, str. 70) med nasveti za vzgojitelje
predlaga, naj vzgojiteljice v književno vzgojo vpletajo igro in spodbujajo različne oblike
otrokove ustvarjalnosti; doživljanje literature naj poglabljajo in razširjajo z domišljijskimi,
verbalnimi, likovnimi, glasbenimi in drugimi dejavnostmi otrok; otroka naj spodbujajo k
ustvarjanju lastnih pravljic: besedno ustvarjanje in ustvarjanje ilustracij privede do ustvarjanja
lastne knjige (doživetje literature in knjige z lastno aktivnostjo, igro); otroka naj spodbujajo k
simbolni igri; občasno naj sami uprizarjajo (lutkovno) predstavo, v uprizoritev lahko vključijo
starše; skupaj z otroki naj pripravijo predstavo, ki jo odigrajo tudi otrokom iz drugih skupin,
staršem na zaključku predšolske bralne značke v vrtcu, na obisku v knjižnici, na obisku na
domovih za starejše občane, na praznovanju občinskega praznika ipd.; s posredovanjem
literature preko različnih medijev (avdio- in video kasete, CD-romi ipd.) naj otroka navajajo
na doživljanje in spoznavanje specifičnosti različnih medijev; s poslušanjem literarnih vsebin
preko radia (npr. otroških literarnih oddaj in radijskih iger za otroke) naj otroke navajajo na
izbiranje in doživljanje literature preko javnega medija – podobno velja za televizijske
programe; z ogledom risank, filmskih, lutkovnih in gledaliških predstav naj otroka navajajo
na doživljanje literature preko uprizoritev; pred in po oddajah oziroma predstavah naj
otrokom prebirajo literarna dela, po katerih so oddaje oziroma predstave nastale; ne nazadnje
opozarja, da zapis literature na CD-romih otrokom omogoča spremembe, variacije in
soustvarjanje, čeprav ne priporoča preveč računalnika v predšolskem obdobju.
45

Ob koncu poglavja lahko strnemo misel, da je sodelovanje med vrtcem, otrokom in starši zelo
pomembno tudi na področju, ki ga obravnavamo v našem delu. Pri branju v predšolskem
obdobju so pomembni sodelovanje, izkušnje in nasveti, ki jih starši dobijo neposredno od
vzgojiteljic v vrtcu, spodbuda za družinsko branje, ki prihaja iz vrtca, povezovanje izkušenj,
ki jih otrok doživlja v vrtcu, s tistimi, ki jih doživlja doma, in obratno. Vse omenjeno lahko
krepi zavest o pomembnosti branja v prvih letih otrokovega življenja, pomaga pa tudi staršem
pri izvajanju dejavnosti, izbiri bralnega gradiva, ne nazadnje lahko vrtec spodbuja tudi k
obogatitvi kulturnega dogajanja v družini.
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9 EMPIRIČNI DEL
9.1 Opredelitev raziskovalnega problema
V diplomskem delu obravnavamo problematiko družinskega branja, ki je eden temeljnih
pogojev za uspešen bralni razvoj posameznika. Vendar pa knjiga in branje oziroma
pripovedovanje nista le cilj, temveč tudi sredstvo za doseganje določenih rezultatov
(izboljšanje vseh drugih jezikovnih zmožnosti, boljše poslušanje, razvitejši govor). O
medsebojnih vplivih družinskega branja, bralnih spodbud, govorne kompetentnosti, izobrazbe
staršev, pismenosti je že veliko raziskanega (npr. Bucik 2006; Marjanovič Umek in Fekonja
Peklaj 2006; Erženičnik Pačnik 2009), nas pa je zanimalo, kako pogosto starši z otroki
izvajajo pobralne dejavnosti in ali vključenost otroka v vrtec ter bralne in obbralne dejavnosti
staršev vplivajo na družinsko branje. Kot je namreč predstavljeno v osmem poglavju,
Kurikulum (1999) vključuje tudi cilje književne vzgoje v vrtcu. V številnih vrtcih po Sloveniji
izvajajo različne projekte književne vzgoje, v katere so vključeni tudi starši, na primer
predšolska bralna značka, projekt Knjigobube, Pravljični nahrbtnik itd. Ti programi
seznanjajo starše s pomembnostjo družinskega branja za razvoj otrokovega mišljenja in
govora.
Predpostavljali smo, da starši otrok, vključenih v vrtec, doma pogosteje oblikujejo spodbudno
bralno okolje kot starši otrok, ki niso vključeni v vrtec. Predpostavljali smo tudi, da starši
otrok, vključenih v vrtec, bolj pogosto oz. redno (dnevno) berejo svojim otrokom in se z njimi
o prebranem pogovarjajo kot starši otrok, ki niso vključeni v vrtec, in da starši z otroki včasih
izvajajo tudi druge obbralne dejavnosti. Zanimalo nas je, kakšen je vpliv bralnih in obbralnih
dejavnosti staršev na bralne in obbralne dejavnosti otrok. Predpostavljali smo namreč, da
starši, ki sami redno berejo in izvajajo druge obbralne dejavnosti, tudi svojim otrokom
pogosteje berejo in z njimi izvajajo druge obbralne dejavnosti.
V empiričnem delu naloge smo izvedli anketo med starši otrok drugega starostnega obdobja,
ki so vključeni v vrtec Zala v Gorenji vasi, in med starši otrok primerljive starosti iz Občine
Gorenja vas - Poljane, ki niso vključeni v vrtec. Prvim smo anketne vprašalnike razdelili v
vrtcu, kamor so jih tudi vrnili, drugim pa smo jih s priloženo ovojnico poslali po pošti.
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9.2 Raziskovalna vprašanja
1. Ali starši, katerih otroci so vključeni v vrtec, bolj redno (dnevno) berejo svojim otrokom
kot tisti starši, katerih otroci niso vključeni v vrtec?
2. Ali se starši otrok, ki so vključeni v vrtec, razlikujejo od staršev otrok, ki niso vključeni v
vrtec, v skrbi za to, da njihovi otroci izvajajo tudi druge obbralne dejavnosti (npr. obisk
knjižnice, kulturnih prireditev, povezanih z branjem, domača knjižnica)?
3. Ali se starši otrok, ki so vključeni v vrtec, razlikujejo od staršev otrok, ki niso vključeni v
vrtec, v tem, da se z otroki med branjem in po njem tudi pogovarjajo?
4. Kako pogosto starši skupaj z otroki po branju izvajajo druge pobralne dejavnosti (npr.
likovno/glasbeno ustvarjanje, povezano s prebrano vsebino, igra vlog, lutke ipd.)?
5. Ali starši, ki sami redno berejo, pogosteje berejo svojim otrokom kot starši, ki berejo
redko?
6. Ali starši, ki sami pogosto obiskujejo kulturne prireditve, pogosteje vodijo svoje otroke na
kulturne prireditve za otroke kot starši, ki redkeje ali nikoli ne obiskujejo kulturnih prireditev?
7. Ali starši, ki sami pogosto kupijo knjigo zase, pogosteje kupijo knjigo tudi svojemu otroku
kot starši, ki redkeje kupijo knjigo zase?
8. Ali otroci, ki jim starši pogosteje berejo, tudi pogosteje izražajo željo po branju kot otroci,
ki jim starši redko berejo?

9.3 Hipoteze
H1: Starši, katerih otroci so vključeni v vrtec, bolj redno (dnevno) berejo svojim otrokom kot
tisti starši, katerih otroci niso vključeni v vrtec.
H2: Starši otrok, ki so vključeni v vrtec, v večji meri skrbijo za to, da njihovi otroci izvajajo
tudi druge obbralne dejavnosti (npr. obisk knjižnice, kulturnih prireditev, povezanih z
branjem, domača knjižnica) kot starši otrok, ki niso vključeni v vrtec.
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H3: Starši otrok, ki so vključeni v vrtec, se z otroki med branjem in po njem pogosteje
pogovarjajo kot starši otrok, ki niso vključeni v vrtec.
H4: Starši skupaj z otroki včasih izvajajo druge pobralne dejavnosti (npr. likovno/glasbeno
ustvarjanje, povezano s prebrano vsebino, igra vlog, lutke ipd.).
H5: Starši, ki sami redno berejo, pogosteje berejo svojim otrokom kot starši, ki sami berejo
redko.
H6: Starši, ki sami pogosto obiskujejo kulturne prireditve, pogosteje vodijo svoje otroke na
kulturne prireditve za otroke kot starši, ki sami redkeje obiskujejo kulturne prireditve.
H7: Starši, ki pogosto kupijo knjigo zase, pogosteje kupijo tudi knjigo svojemu otroku kot
starši, ki redkeje kupijo knjigo zase.
H8: Otroci, katerim starši pogosteje berejo, tudi pogosteje izražajo željo po branju kot otroci,
katerim starši redkeje berejo.

9.4 Metodologija
Osnovna raziskovalna metoda
Osnovna raziskovalna metoda, ki smo jo uporabili

v tej raziskavi, je deskriptivna in

kavzalno-neeksperimentalna metoda, ker je naše raziskovanje temeljilo na empiričnem
preverjanju na nivoju odkrivanja podobnosti in razlik med starši, ki imajo otroke vključene v
vrtec, in tistimi, katerih otroci v vrtec niso vključeni. Deskriptivna metoda je skupek
znanstvenoraziskovalnih postopkov, s katerimi opisujemo pojave, kar pomeni, da proučujemo
stanje in vsebino pojavov, ne glede na vzroke, ki ta stanja in vsebine povzročajo (Sagadin
1993, str. 29). Kavzalno-neeksperimentalna metoda predstavlja skupek znanstvenih
postopkov, s pomočjo katerih ugotavljamo vzročno-posledično povezavo med pojavi. Pojem
neeksperimentalna se nanaša na dejstvo, da v raziskovalno polje ne vnašamo novih faktorjev
(prav tam).
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Seznam spremenljivk
Neodvisne spremenljivke:
1. vključenost otrok v vrtec,
2. pogostost branja staršev,
3. pogostost obiskovanja kulturnih prireditev staršev,
4. pogostost kupovanja knjig za odrasle,
5. pogostost branja v družini.
Odvisne spremenljivke:
1. pogostost branja v družini,
2. pogostost izvajanja obbralnih dejavnosti (npr. obisk knjižnice, kulturnih prireditev,
domača knjižnica),
3. pogostost pogovora ob branju,
4. pogostost izvajanja pobralnih dejavnosti (npr. likovno/glasbeno ustvarjanje, igra vlog,
lutke),
5. pogostost obiskovanja kulturnih prireditev za otroke,
6. pogostost kupovanja knjig za otroke,
7. pogostost otrokovega izražanja želje po branju.

Vzorec
Vzorec v raziskavi je priložnostni, in sicer smo vanj zajeli starše otrok drugega starostnega
obdobja, ki so bili vključeni v Vrtec Zala v Gorenji vasi. Vrtec deluje v Občini Gorenja vas Poljane, vanj pa je vključenih 141 otrok, od teh je 113 otrok drugega starostnega obdobja. V
omenjeni občini smo anketirali tudi starše tistih otrok primerljive starosti, ki niso vključeni v
vrtec, teh otrok je 48. Prvim smo anketne vprašalnike razdelili v vrtcu, kjer smo pripravili tudi
zaboj, kamor so starši vračali izpolnjene anketne vprašalnike. Staršem otrok, ki niso vključeni
v vrtec, smo anketne vprašalnike poslali po pošti ali jim jih izročili osebno. Ker gre za zelo
majhen vzorec, smo jih nekaj (tiste, ki po enem tednu še niso vrnili izpolnjenega vprašalnika)
tudi poklicali po telefonu. Tudi zato je bil odziv večji pri starših, ki nimajo vključenih otrok v
vrtec.
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Vprašalnike smo razdelili 161 staršem. Odzvalo se je 58,4 % staršev. Vprašalnike je izpolnilo
94 staršev, in sicer 64 anketirancev, katerih otroci so vključeni v vrtec, in 30 anketirancev,
katerih otroci niso vključeni v vrtec. Posplošitve se nanašajo na hipotetično osnovno množico,
ki jo sestavljajo starši predšolskih otrok drugega starostnega obdobja, ki so podobni staršem v
našem vzorcu.
Tabela 1: Odgovori staršev na vprašanje, ali je njihov otrok vključen v vrtec
Otrok,
vključen

v

vrtec

f

f%

Da

64

68,1

Ne

30

31,9

Skupaj

94

100,0

Tabela 1 prikazuje, koliko staršev, zajetih v naši raziskavi, ima otroka vključenega v vrtec. Iz
podatkov razberemo, da je v vzorcu 68,1 % staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, in 31,9 %
tistih staršev, katerih otroci niso vključeni v vrtec.
Anketirance smo povprašali tudi o doseženi stopnji formalne izobrazbe obeh staršev, kar
pomeni, da je posamezni anketiranec navedel stopnjo dosežene formalne izobrazbe zase in
stopnjo izobrazbe za drugega starša, zato seštevek mater in očetov, katerih izobrazbo smo
ugotavljali, ni enak numerusu vzorca, ampak je večji.
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Tabela 2: Izobrazba matere

Dokončana/nedokončana
osnovna šola
Dokončana srednja šola
Dokončana

višja

ali

visoka šola
Dokončana univerzitetna
šola/magisterij/doktorat
Skupaj

f

f%

7

7,4

44

46,8

17

18,1

26

27,7

94

100,0

Tabela 2 prikazuje, da ima največ mater iz našega vzorca dokončano srednjo šolo (46,8 %),
27,7 % jih ima univerzitetno izobrazbo, magisterij ali doktorat, sledijo matere z dokončano
višjo ali visoko šolo, teh je 18,1 %, najmanj je takih z dokončano ali nedokončano
osnovnošolsko izobrazbo (7,4 %).
Tabela 3: Izobrazba očeta

Dokončana/nedokončana
osnovna šola
Dokončana srednja šola
Dokončana

višja

ali

visoka šola
Dokončana univerzitetna
šola/magisterij/doktorat
Skupaj

f

f%

7

7,7

60

65,9

13

14,3

11

12,1

91

100,0

Prav tako kot mater je največ očetov z dokončano srednjo šolo (65,9 %), sledijo tisti, ki imajo
dokončano višjo ali visoko šolo (14,3 %), 12,1 % je očetov z univerzitetno izobrazbo,
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magisterijem ali doktoratom, 7,7 % očetov pa ima dokončano ali nedokončano osnovnošolsko
izobrazbo (glej Tabelo 3).

Opis instrumenta
Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki je vseboval 17 vprašanj zaprtega
tipa, s pomočjo katerih smo želeli dobiti odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Vprašalnik smo oblikovali sami za potrebe naše raziskave.

Opis postopkov obdelave podatkov
Za preverjanje raziskovalnih hipotez smo uporabili 2-preizkus hipoteze neodvisnosti. Pri
zavračanju hipotez neodvisnosti med spremenljivkami smo se ravnali po ustaljenem kriteriju
maksimalnega tveganja 5 %. Kjer pogoji za 2-preizkus niso bili izpolnjeni, smo uporabili
Kullbackov 2Î-preizkus.
Podatki so prikazani v frekvenčnih in strukturnih tabelah.
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9.5 Rezultati in interpretacija
1 Vključenost otrok v vrtec in pogostost branja
1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali starši, katerih otroci so vključeni v vrtec, bolj
redno (dnevno) berejo svojim otrokom kot tisti starši, katerih otroci niso vključeni v vrtec?
HIPOTEZA 1: Starši, katerih otroci so vključeni v vrtec, bolj redno (dnevno) berejo svojim
otrokom kot tisti starši, katerih otroci niso vključeni v vrtec.
Tabela 4: Pogostost branja otroku glede na vključenost otroka v vrtec
Pogostost branja otroku
Enkrat

do Enkrat

do

dvakrat

dvakrat

Vsak dan

tedensko

mesečno

Skupaj

27

31

6

64

Vključenost Da

f

otroka

f % 42,2

48,4

9,4

100,0

f

13

2

30

43,3

6,7

100,0

44

8

94

46,8

8,5

100,0

vrtec

v
Ne

15

f % 50,0
Skupaj f

42

f % 44,7

Med starši otrok, vključenih v vrtec, in tistimi, katerih otroci niso vključeni v vrtec, se niso
pojavile statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto starši berejo svojim otrokom
(2 = 0,569, g = 2, α = 0,752).
Ko primerjamo odgovore anketiranih staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, in staršev otrok, ki
niso vključeni v vrtec (glej Tabelo 4), vidimo, da je v našem vzorcu med tistimi, ki dnevno
berejo svojim otrokom, nekoliko večji delež tistih staršev, katerih otroci niso vključeni v vrtec
(50,0 %). Med anketiranimi starši otrok, ki so vključeni vrtec, je takšnih 42,2 %. Skoraj
polovica (48,4 %) staršev, katerih otroci so vključeni v vrtec, in dobri dve petini (43,3 %)
staršev, katerih otroci niso vključeni v vrtec, svojim otrokom bere enkrat do dvakrat tedensko.
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Le šest staršev (9,4 %), katerih otroci so vključeni v vrtec, in dva starša (6,7 %), katerih otroci
niso vključeni v vrtec, bere svojim otrokom samo enkrat do dvakrat mesečno. Nihče pa ni
odgovoril, da nikoli ne bere svojim otrokom.
Kurikulum (1999), ki je strokovna podlaga za delo v vrtcih, vključuje tudi cilje, ki zadevajo
književno vzgojo in na ravni izvedbenega kurikuluma vzgojitelji predlagane vsebine in
dejavnosti na različne načine povezujejo, dograjujejo in dopolnjujejo (prav tam, str. 14). V
številnih vrtcih po Sloveniji izvajajo različne projekte književne vzgoje, v katere so vključeni
tudi starši, na primer predšolska bralna značka, projekt Knjigobube, Pravljični nahrbtnik itd.
Ti projekti seznanjajo starše s pomembnostjo družinskega branja za razvoj otrokovega
mišljenja in govora (Breznik 2011, str. 56), zato smo domnevali, da starši otrok, ki so
vključeni v vrtec, pogosteje berejo svojim otrokom, saj so s pomembnostjo branja otroku
seznanjeni v vrtcu, sodelujejo v projektih branja, pa tudi otroci sami v vrtcu lahko dobijo več
izkušenj z branjem, kar bi lahko pri njih vzbudilo večji interes tudi za branje doma. Glede na
podatke, ki smo jih zbrali s pomočjo naše empirične raziskave, pa raziskovalne hipoteze, ki
smo si jo zastavili, ne moremo potrditi.

2 Vključenost otrok v vrtec in pogostost ukvarjanja z obbralnimi
dejavnostmi
2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se starši otrok, ki so vključeni v vrtec, razlikujejo
od staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec, v skrbi za to, da njihovi otroci izvajajo tudi druge
obbralne dejavnosti (npr. pogostost obiska knjižnice in knjigarne z otrokom, različnih
kulturnih prireditev, povezanih z branjem, število otroških knjig, ki jih imajo doma, itn.)?
HIPOTEZA 2: Starši otrok, ki so vključeni v vrtec, v večji meri skrbijo za to, da njihovi
otroci izvajajo tudi druge obbralne dejavnosti (npr. pogosteje z otrokom obiščejo knjižnico,
knjigarno, kulturne prireditve, povezane z branjem, itn.) kot starši otrok, ki niso vključeni v
vrtec.
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Tabela 5: Pogostost obiska knjižnice z otrokom glede na vključenost otroka v vrtec
Pogostost obiska knjižnice z otrokom
Enkrat

Vključenost Da

f

otroka

f%

v

vrtec

Ne

f

Enkrat

dvakrat

tedensko

mesečno

Zelo redko

Nikoli

Skupaj

6

28

17

12

63

27,0 %
9,5 %

44,4 %

1

15

7

6

51,7 %

24,1 %

20,7 % 100,0 %

43

24

18

46,7 %

26,1 %

19,6 % 100,0 %

f % 3,4 %
Skupaj f

do

7

f % 7,6 %

19,0 % 100,0 %

29

92

Med starši otrok, vključenih v vrtec, in tistimi, katerih otroci niso vključeni v vrtec, se niso
pojavile statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto z otrokom obiščejo knjižnico
(2Î = 1,422, g = 3, α = 0,700).
Največji delež staršev, katerih otroci so vključeni v vrtec (44,4 %), in tistih, katerih otroci
niso vključeni v vrtec (51,7 %), je odgovorilo, da knjižnico skupaj z otrokom obiščejo enkrat
do dvakrat mesečno (glej Tabelo 5). Vsak teden obišče knjižnico le manjši delež staršev in
otrok. Dobra četrtina (27,0 %) staršev z otroki, vključenimi v vrtec, in četrtina (24,1 %)
staršev, katerih otroci niso vključeni v vrtec, je odgovorila, da zelo redko obišče knjižnico
skupaj z otrokom. Približno petina (19,0 %) staršev otrok, vključenih v vrtec, in petina (20,7
%) staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec, je odgovorila, da nikoli ne obišče knjižnice skupaj
z otrokom.
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Tabela 6: Pogostost obiska kulturnih prireditev z otrokom glede na vključenost otroka v vrtec
Pogostost obiska kulturnih prireditev z otrokom
Enkrat

do

dvakrat
mesečno

Zelo redko Nikoli

Skupaj

Vključenost Da

f

2

53

9

64

otroka

f%

3,1 %

82,8 %

14,1 %

100,0 %

f

6

21

3

30

f%

20,0 %

70,0 %

10,0 %

100,0 %

8

74

12

94

8,5 %

78,7 %

12,8 %

100,0 %

vrtec

v
Ne

Skupaj f
f%

Med starši otrok, vključenih v vrtec, in tistimi, katerih otroci niso vključeni v vrtec, se niso
pojavile statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto starši obiščejo kulturne
prireditve s svojim otrokom (2 = 0,569, g = 2, α = 0,752).
Kot je razvidno iz Tabele 6, je velika večina anketiranih staršev odgovorila, da svoje otroke
zelo redko pelje na otroške kulturne prireditve, natančneje 82,8 % staršev, katerih otroci so
vključeni v vrtec, in 70,0 % staršev, katerih otroci niso vključeni v vrtec. Med starši otrok, ki
so vključeni v vrtec, jih le 3,1 % obišče kulturne prireditve enkrat do dvakrat mesečno,
medtem ko je v drugi skupini takih kar 20,0 %. Dobra desetina (14 %) staršev, katerih otroci
so vključeni v vrtec, in desetina (10,0 %) staršev, katerih otroci niso vključeni v vrtec, pa s
svojimi otroki kulturnih prireditev nikoli ne obišče.
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Tabela 7: Pogostost obiska knjigarn z otrokom glede na vključenost otroka v vrtec
Pogostost obiska knjigarn z otrokom
Enkrat

do

dvakrat

Vključenost

Da

otroka v vrtec
Ne

mesečno

Zelo redko

Nikoli

Skupaj

f

5

42

17

64

f%

7,8 %

65,6 %

26,6 %

100,0 %

f

2

25

3

30

f%

6,7 %

83,3 %

10,0 %

100,0 %

7

67

20

94

7,4 %

71,3 %

21,3 %

100,0 %

Skupaj f
f%

Med starši otrok, vključenih v vrtec, in tistimi, katerih otroci niso vključeni v vrtec, se niso
pojavile statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto z otrokom obiščejo knjigarno
(2 = 3,568, g = 2, α = 0,168).
Ko primerjamo odgovore anketiranih staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, in staršev otrok, ki
niso vključeni v vrtec (glej Tabelo 7), vidimo, da je v našem vzorcu delež staršev, ki enkrat do
dvakrat mesečno skupaj z otrokom obiščejo knjigarno, podoben ne glede na vključenost
otroka v vrtec (7,8 % oziroma 6,7 %). Največ anketiranih staršev svoje otroke v knjigarne
pelje zelo redko, in sicer 65,6 % anketiranih staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, in kar
83,3 % anketiranih staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec. Več kot četrtina (26,6 %)
anketiranih staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, nikoli ne gre z otrokom v knjigarno.
Anketiranih staršev, katerih otroci niso vključeni v vrtec in ki nikoli ne obiščejo knjigarne
skupaj z otrokom, je 10 %.
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Tabela 8: Število otroških knjig doma glede na vključenost otroka v vrtec
Število otroških knjig doma
Manj kot 50

50–200

Več kot 200 Skupaj

Vključenost Da

f

29

32

3

64

otroka

f%

45,3 %

50,0 %

4,7 %

100,0 %

f

14

14

2

30

f%

46,7 %

46,7 %

6,7 %

100,0 %

43

46

5

94

45,7 %

48,9 %

5,3 %

100,0 %

vrtec

v
Ne

Skupaj f
f%

Med starši otrok, vključenih v vrtec, in tistimi, katerih otroci niso vključeni v vrtec, se niso
pojavile statistično pomembne razlike glede tega, koliko otroških knjig imajo doma
(2 = 0,205, g = 2, α = 0,903).
Število knjig, ki jih imajo otroci na razpolago doma, je med anketiranimi starši v našem
vzorcu podobno ne glede na vključenost otroka v vrtec, kot vidimo v Tabeli 8. Največ otrok
anketiranih staršev v domači knjižnici lahko izbira med 50 in 200 knjigami, tak odgovor je
podalo 50 % anketiranih staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, in 46,7 % anketiranih staršev
otrok, ki niso vključeni v vrtec. Da imajo doma manj kot 50 otroških knjig, je odgovorila
slaba polovica (45,3 %) anketiranih staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, in slaba polovica
(46,7 %) anketiranih staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec. Le redki otroci staršev iz našega
vzorca pa v domači knjižnici lahko izbirajo med 200 in več knjigami, tak odgovor je podalo le
4,7 % anketiranih staršev otrok, vključenih v vrtec, in 6,7 % anketiranih staršev otrok, ki niso
vključeni v vrtec.
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Tabela 9: Pogostost nakupa knjige otroku glede na vključenost otroka v vrtec
Pogostost nakupa knjige otroku
Enkrat

do Enkrat

do

dvakrat

dvakrat

mesečno

letno

Zelo redko Nikoli

Skupaj

Vključenost Da

f

13

42

8

1

64

otroka

f%

20,3 %

65,6 %

12,5 %

1,6 %

100,0 %

f

11

14

5

0

30

f%

36,7 %

46,7 %

16,7 %

0%

100,0 %

24

56

13

1

94

25,5 %

59,6 %

13,8 %

1,1 %

100,0 %

vrtec

v
Ne

Skupaj f
f%

Med starši otrok, vključenih v vrtec, in tistimi, katerih otroci niso vključeni v vrtec, se niso
pojavile statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto starši otroku kupijo knjigo
(2Î = 4, 322, g = 3, α = 0,229).
Primerjava odgovorov anketiranih staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, in anketiranih staršev
otrok, ki niso vključeni v vrtec (glej Tabelo 9), pokaže, da največji delež (65,6 %) anketiranih
staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, kupi knjigo svojemu otroku enkrat do dvakrat na leto,
tako pogosto kupi knjigo svojemu otroku skoraj polovica (46,7 %) anketiranih staršev otrok,
ki niso vključeni v vrtec. Enkrat do dvakrat na mesec kupi knjigo svojemu otroku 20,3 %
anketiranih staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, in 36,7 % anketiranih staršev otrok, ki niso
vključeni v vrtec. Le eden od anketiranih staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, je odgovoril,
da svojemu otroku nikoli ne kupuje knjig, takega odgovora pa ni podal nihče od anketiranih
staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec.
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Tabela 10: Otrok (oz. njegovi starši) naročnik/kupec otroške revije glede na vključenost
otroka v vrtec
Otrok (oz. njegovi starši)
naročnik/kupec otroške revije
Da

Ne

Skupaj

Vključenost Da

f

42

22

64

otroka

f%

65,6 %

34,4 %

100,0 %

f

17

13

30

f%

56,7 %

43,3 %

100,0 %

59

35

94

62,8 %

37,2 %

100,0 %

vrtec

v
Ne

Skupaj f
f%

Med starši otrok, vključenih v vrtec, in tistimi, katerih otroci niso vključeni v vrtec, se niso
pojavile statistično pomembne razlike glede tega, ali so otroci oz. njihovi starši
naročniki/kupci otroške revije (2 = 0,701, g = 1, α = 0,402).
Večina (65,6 %) anketiranih staršev otrok, ki so vključeni v vrtec, je odgovorilo, da je njihov
otrok (ali oni sami) naročnik otroške revije oziroma da otroku revije redno kupujejo, kar kaže
tudi Tabela 10. Takih je med anketiranimi starši otrok, ki niso vključeni v vrtec, dobra
polovica (56,7 %). V našem vzorcu je bil delež staršev otrok, ki so vključeni v vrtec in so
odgovorili, da otroških revij ne kupujejo oziroma niso naročniki otroških revij, še vedno visok
(34,4 %), še višji je bil delež (43,3 %) staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec.
Predvidevali smo, da starši otrok, ki so vključeni v vrtec, v večji meri skrbijo za to, da njihovi
otroci izvajajo tudi druge obbralne dejavnosti (npr. obisk knjižnice, kulturnih prireditev,
domača knjižnica ipd.) kot starši otrok, ki niso vključeni v vrtec.
T. Jamnik (1998) meni, da če se vzgojitelji držijo nasvetov, ki jih izpostavi v svojem
priročniku Knjižna vzgoja, in sicer da naj bi otroke redno spodbujali k ustvarjanju lastnih
domišljijskih svetov z verbalnimi in drugimi oblikami izražanja, jih navajali na redne obiske
knjižnic, na redno izposojo knjižničnega gradiva in spremljanje novosti, jih navajali na redne
obiske knjigarn in na nakup knjig za lastno knjižnico, jih navajali, da knjigo dajejo in
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sprejemajo kot darilo, potem je vpliv vrtca na družinsko bralno okolje zagotovo viden
(Jamnik 1998, str. 70).
Prav tako smo omenili, da je pomembno tudi sodelovanje med starši in vzgojitelji in da bi
morali, kot zapiše Morrow (1999, str. 121), vrtec, šola in širša skupnost spoznati družinsko
pismenost kot enega najpomembnejših elementov v razvoju pismenosti. Vrtci in šole bi
morali družinsko pismenost prepoznati kot del vrtčevskega/šolskega kurikula (prav tam). Če
to drži in se v praksi izvaja, bi bilo tudi v naši raziskavi pričakovati drugačne rezultate in
večje razlike med anketiranimi starši otrok, ki so vključeni v vrtec, in starši, katerih otroci
niso vključeni v vrtec.
N. Bucik (2006, str. 70) opozarja, da mnogi starši potrebujejo družinski program, ki jim lahko
pomaga pri spodbujanju otrokove motivacije za branje, saj imajo mnogi težave pri
vključevanju otrok v dejavnosti, kot je skupno branje ali druge oblike bralnih dejavnosti.
Pričakovali bi, da imajo starši otrok, vključenih v vrtec, več možnosti, da se seznanijo z
nasveti o družinskem branju in da jih na težave pri otrocih celo opozorijo strokovni delavci
vrtca.
Hipoteze o tem, da starši otrok, ki so vključeni v vrtec, v večji meri skrbijo za to, da njihovi
otroci izvajajo tudi druge obbralne dejavnosti (npr. obisk knjižnice, kulturnih prireditev,
domača knjižnica) kot starši otrok, ki niso vključeni v vrtec, ne moremo potrditi. Zakaj med
starši otrok, ki so vključeni v vrtec, in starši otrok, ki niso vključeni v vrtec, ni večjih razlik, je
težko reči. Po našem mnenju bi bilo bolj razumljivo, da bi bile razlike večje, ker imajo
anketirani starši in otroci, ki so vključeni v vrtec, več spodbud, idej, namigov za bralne in
obbralne aktivnosti s strani vrtca, vzgojiteljic, kot smo omenili, poleg tega lahko otroci v
vrtcu doživijo prijetne trenutke v zvezi z obbralnimi dejavnostmi (od branja, obbralnih
dejavnosti, skupnega obiska knjižnice, gledališča …) kot pozitivno in zanimivo izkušnjo, ki jo
želijo ponovno doživeti skupaj s starši.
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3 Vključenost otroka v vrtec in pogostost bralnih in pobralnih dejavnosti
3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se starši otrok, ki so vključeni v vrtec, razlikujejo
od staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec, v tem, da se z otroki med branjem in po njem tudi
pogovarjajo?
HIPOTEZA 3: Starši otrok, ki so vključeni v vrtec, se z otroki med branjem in po njem
pogosteje pogovarjajo kot starši otrok, ki niso vključeni v vrtec.
Tabela 11: Pogovor z otrokom med branjem glede na vključenost otroka v vrtec
Pogovor z otrokom med branjem
Vedno

Včasih

Nikoli

Skupaj

Vključenost Da

f

42

21

1

64

otroka

f%

65,6 %

32,8 %

1,6 %

100,0 %

f

24

6

0

30

f%

80,0 %

20,0 %

0%

100,0 %

66

27

1

94

70,2 %

28,7 %

1,1 %

100,0 %

vrtec

v
Ne

Skupaj f
f%

Med starši otrok, vključenih v vrtec, in tistimi, katerih otroci niso vključeni v vrtec, se niso
pojavile statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto se starši z otrokom
pogovarjajo med branjem (2Î = 2,603, g = 2, α = 0,272).
Na vprašanje, ali se starši z otrokom med branjem pogovarjajo, je večina (65,6 %) anketiranih
staršev otrok, vključenih v vrtec, odgovorila, da se z otrokom vedno pogovarjajo med
branjem, medtem ko je anketiranih staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec in se z otrokom
med branjem vedno pogovarjajo, kar 80 % (glej Tabelo 11). Da se med branjem pogovarjajo
le včasih, je odgovorilo 32,8 % anketiranih staršev otrok, vključenih v vrtec, in 20 %
anketiranih staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec. Med anketiranimi starši otrok, ki niso
vključeni v vrtec, ni takih, ki se ne bi nikoli pogovarjali med branjem, medtem ko je le eden
od staršev otrok, vključenih v vrtec, odgovoril, da se s svojim otrokom med branjem nikoli ne
pogovarja.
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Tabela 12: Pogovor o prebranem po končanem branju glede na vključenost otroka v vrtec
Pogovor o prebranem po končanem branju
Vedno

Včasih

Nikoli

Skupaj

Vključenost Da

f

29

33

1

63

otroka

f%

46,0 %

52,4 %

1,6 %

100,0 %

f

8

21

0

29

f%

27,6 %

72,4 %

0%

100,0 %

37

54

1

92

40,2 %

58,7 %

1,1 %

100,0 %

vrtec

v
Ne

Skupaj f
f%

Med starši otrok, vključenih v vrtec, in tistimi, katerih otroci niso vključeni v vrtec, se niso
pojavile statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto se starši z otrokom
pogovarjajo o prebranem po končanem branju (2Î = 3,866, g = 2, α = 0,145).
Iz Tabele 12 lahko razberemo, da se po končanem branju z otrokom o prebranem vedno
pogovarja slaba polovica (46,0 %) anketiranih staršev otrok, vključenih v vrtec, in 27,6 %
anketiranih staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec. Včasih se z otrokom o prebranem po
končanem branju pogovarja dobra polovica (52,4 %) anketiranih staršev otrok, vključenih v
vrtec, in skoraj tri četrtine (72,4 %) anketiranih staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec. Da se
z otrokom o prebranem po končanem branju nikoli ne pogovarja, je odgovoril le eden od
anketiranih staršev otrok, vključenih v vrtec, medtem ko med starši otrok, ki niso vključeni v
vrtec, takega odgovora ni bilo.
Naša tretja hipoteza predvideva, da se starši, katerih otroci so vključeni v vrtec, z otroki med
branjem in po njem pogosteje pogovarjajo kot starši otrok, ki niso vključeni v vrtec. O tem
nas je poleg dejstva, da so otroci v vrtcu deležni književne vzgoje, načrtovane in izvajane po
Kurikulumu (1999), prepričalo tudi mnenje nekaterih slovenskih strokovnjakinj (npr. Jamnik
2003; Matko Lukan 2009). Pri branju z otrokom naj ne bi šlo vselej samo za branje, temveč
ga lahko spremljajo na primer pogovor med odraslim bralcem in otrokom, otrokova vprašanja
ali vprašanja odraslega bralca, ki načrtno sprašuje otroka o prebranem ipd. T. Jamnik (2003,
str. 130) piše, da so »bralne dejavnosti, ki jih uporabljajo starši, spontane, tiste, ki jih izvajajo
vzgojiteljice v vrtcu, pa strokovne, načrtne in sistematične.« Izkušnjo, ki jo ima otrok iz vrtca,
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ko vzgojiteljica načrtno usmerja branje in pogovor ob njem, lahko otrok prenese v domače
okolje in tudi med branjem s starši »zahteva« pojasnila (Jamnik 2003, str. 130). Tudi I. Matko
Lukan (2009) meni, da je prav od izkušenj odvisno, kakšne in katere dejavnosti bodo starši
skupaj z otrokom izvajali pred branjem, med njim in po njem (prav tam, str. 39). T. Jamnik
(2003) opozarja na to, da se bralne dejavnosti razlikujejo tudi po tem, ali gre za »dejavnosti
ob branju umetnostnih ali neumetnostnih besedil« (prav tam, str. 130). V anketnem
vprašalniku sicer nismo spraševali po zvrsteh prebranih besedil, vendar predvidevamo, da so
imeli anketirani starši v mislih predvsem umetnostna besedila.
Tudi v tem sklopu vprašanj in odgovorov smo pričakovali, da bodo razlike med anketiranimi
starši večje. Predvidevanje lahko naslonimo na dejstvo, da imajo otroci, ki so vključeni v
vrtec, več izkušenj z bralnimi aktivnostmi in jih izvajajo tudi v domačem okolju. Dokler otrok
sam ne spozna načina izražanja bralnega doživetja, potrebuje spodbudo odraslih; če je teh
spodbud več in so tudi strokovno podkovane in otroka usmerjajo v več smereh (gibalni,
glasbeni, likovni, umski …), je več možnosti, da otrok sam izrazi bralno izkušnjo po svoje, na
način, ki njemu samemu najbolj ustreza. Prav zato smo pričakovali, da je pogovora med
branjem in po branju tudi v domačem okolju več prav pri otrocih, ki so vključeni v vrtec, saj
imajo izkušnjo tako od domačih kot iz vrtca, ki ga obiskujejo. Pa vendar se je v naši raziskavi
pokazalo, da to, glede na odgovore anketiranih staršev, ne drži, in da je pogovora med in po
branju približno enako tako pri enih kot pri drugih starših in otrocih, ne glede na vključenost
otroka v vrtec.

4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako pogosto starši skupaj z otroki po branju izvajajo
druge pobralne dejavnosti (npr. likovno/glasbeno ustvarjanje, igra vlog, lutke ipd.)?
HIPOTEZA 4: Starši skupaj z otroki včasih izvajajo druge pobralne dejavnosti (npr.
likovno/glasbeno ustvarjanje, igra vlog, lutke ipd.).
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Tabela 13: Pogostost izvajanja pobralnih dejavnosti (npr. likovno/glasbeno ustvarjanje, igra
vlog, lutke)
Pogostost izvajanja pobralnih dejavnosti (npr.
likovno/glasbeno ustvarjanje, igra vlog, lutke)
Vedno

Včasih

Nikoli

Skupaj

Pobralne

Likovno

f

8

65

15

88

dejavnosti

ustvarjanje

f%

9,1 %

73,9 %

17,0 %

100,0 %

Izražanje

f

1

59

28

88

s plesom

f%

1,1 %

67,0 %

31,8 %

100,0 %

Izražanje

f

7

67

14

88

s petjem

f%

7,9 %

76,2 %

15,9 %

100,0 %

Igranje

f

3

45

40

88

z lutkami

f%

3,4 %

51,1 %

45,5 %

100,0 %

Izražanje

f

8

57

23

88

z igro vlog

f%

9,1 %

64,8 %

26,1 %

100,0 %

Našo raziskovalno hipotezo lahko potrdimo, saj je največji delež staršev odgovoril, da včasih
izvajajo posamezne pobralne dejavnosti skupaj s svojimi otroki (likovno ustvarjanje = 73,9 %,
izražanje s plesom = 67,0 %, izražanje s petjem = 76,2 %, igranje z lutkami = 51,1 %,
izražanje z igro vlog = 64,8 %).
V Tabeli 13 je razvidno, da je le manjši delež anketiranih staršev odgovoril, da po končanem
branju skupaj z otroki vedno izvajajo pobralne dejavnosti, od teh je največ takih, ki o
prebranem likovno ustvarjajo ali se izražajo z igro vlog (9,1 %), nekaj manj se jih izraža s
petjem (7,9 %), le trije anketirani starši (3,4 %) so odgovorili, da se otroci o prebranem
izražajo z igro lutk, najredkeje pa se otroci po branju izražajo s plesom (1,1 %).
Dokaj velik delež anketiranih staršev odgovarja, da njihov otrok po branju ne izvaja pobralnih
dejavnosti. Velik delež, kar 45,5 % anketiranih staršev odgovarja, da se njihov otrok po
branju nikoli ne igra z lutkami, visok delež (31,8 %) se jih po branju ne izraža s plesom, več
kot četrtina (26,1 %) se jih po branju ne izraža z igro vlog. Otrok anketiranih staršev, ki po
66

branju nikoli likovno ne ustvarjajo, je 17,0 %, tistih, ki se nikoli ne izražajo s petjem, pa je
15,9 %.
V vzgojno-izobraževalnih ustanovah so bralne, pred- in pobralne dejavnosti načrtovane in
usmerjene, vzgojitelji in otroci morajo imeti dovolj časa za pogovor, pripovedovanje, razlago,
opisovanje, dramatizacijo, igro vlog. Prav s pomočjo omenjenih dejavnosti se pri otroku
razvija tudi jezikovna zmožnost, ki pa ne pomeni le otrokove zmožnosti razumevati se z
okoljem, ampak zmožnost, da otrok stopa v interakcijo z igro, umetnostjo, mislijo (Kurikulum
za vrtce 1999, str. 12).
T. Jamnik (1998) meni, da bi morali vzgojitelji in vzgojiteljice v književno vzgojo vpletati
igro in spodbujati različne oblike otrokove ustvarjalnosti; doživljanje literature naj bi
poglabljali in razširjali z domišljijskimi, verbalnimi, likovnimi, glasbenimi in drugimi
dejavnostmi otrok; otroka naj bi spodbujali k ustvarjanju lastnih pravljic in k simbolni igri;
občasno naj bi otroci sami uprizarjali (lutkovno) predstavo (prav tam, str. 70).
Tudi M. Erženičnik Pačnik (2003) meni, da imajo otroci, ki so vključeni v vrtec, številne
možnosti na področju vzgoje branja, saj so otroci v vrtcu deležni veliko neposrednih spodbud
na področju razumevanja in izražanja: vzgojiteljevega branja, vzgojiteljevega pripovedovanja,
iger v krogu, dramatizacij, iger z lutkami, igrajo različne vloge, obiskujejo različne predstave,
vabijo zunanje sodelavce in podobno (prav tam). V naši raziskavi smo želeli ugotoviti, kako
pogosto starši skupaj z otroki izvajajo pobralne dejavnosti, ne glede na vključenost otroka v
vrtec. Delež anketiranih staršev, ki so odgovorili, da njihovi otroci po končanem branju
izvajajo pobralne dejavnosti, je bil pri posameznih dejavnostih povsod večji od 50,0 %. Z
rezultatom smo lahko zadovoljni, želimo pa si, da bi se omenjeni delež še povečal.
Na pogostost izvajanja pobralnih dejavnosti morda vpliva tudi izobrazba staršev. V naši
raziskavi tega sicer nismo raziskovali, na podlagi teoretičnih izhodišč pa to lahko sklepamo.
»Matere, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, pogosteje in več govorijo z otroki, uporabljajo
obsežen in raznolik besednjak, oblikujejo celostne in relativno dolge izjave; pogosteje berejo,
se med skupnim branjem z njimi vključujejo v govorne interakcije in obiskujejo različne
kulturne prireditve za otroke.« (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2006, str. 47) Poleg tega
slovenske strokovnjakinje (Marjanovič Umek idr. 2008) učinek na otrokov govorni razvoj, ki
je povezan tudi z branjem, pojasnjujejo s povezanostjo mamine izobrazbe in kakovostjo
družinskega okolja oz. količino in kakovostjo spodbujanja govora, ki so jo malčki/otroci
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deležni v družinskem okolju (Marjanovič Umek idr. 2008, str. 66). Prav tako menijo, da se
bolj izobražene mame s svojimi otroki pogosto vključujejo v skupno branje in druge
dejavnosti, povezane z govornim razvojem in razvojem zgodnje pismenosti (npr. obiskujejo
knjižnico in lutkovne predstave, otroke spodbujajo k simbolni igri (prav tam, str. 67).
Možno je sicer, da na izvajanje omenjenih dejavnosti, po katerih smo spraševali, izobrazba
staršev ne vpliva, možno je tudi, da so nekateri starši bolj kritični pri ocenjevanju svoje in
otrokove dejavnosti in npr. enega ali dveh vprašanj med branjem še ne pojmujejo kot
pogovor/dialog med branjem. Ena od možnosti, da tako malo (od 1,1 do 9,1 % pri
posameznih dejavnostih) anketiranih staršev in otrok vedno izvaja pobralne dejavnosti, je
tudi, da starši zaradi daljšega delovnega časa manj časa preživijo s svojim otrokom in zato
posledično manj časa posvečajo družinskemu branju in izvajanju pobralnih dejavnosti. Poleg
tega je možno, da v skrbi za otrokov celostni razvoj nekateri starši svojega otroka pogosteje
vpisujejo v razne prostočasne dejavnosti (jezikovne tečaje, športne aktivnosti, predšolska
glasbena šola) in jim za redno družinsko branje in s tem izvajanje pobralnih dejavnosti
primanjkuje časa. Anketirane starše bi bilo smiselno vprašati o drugih prostočasnih
dejavnostih, saj bi morda dobili odgovor na to, ali so starši in otroci prezaposleni z drugimi
dejavnostmi. Če bi želeli ugotoviti, zakaj starši skupaj z otroki pobralne dejavnosti izvajajo
samo včasih ali jih celo nikoli ne izvajajo, bi jih bilo smiselno vprašati še o zvrsti literature, ki
jo berejo, in v katerem delu dneva berejo otrokom. V primeru, ko starši otroku preberejo
zgodbo pred spanjem z namenom, da otrok mirneje zaspi, pobralne dejavnosti niti niso
zaželene. To anketno vprašanje bi bilo zato smiselno razširiti z omenjenimi podvprašanji.

4 Bralne navade staršev in branje otrokom
5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali starši, ki sami redno berejo, pogosteje berejo
svojim otrokom kot starši, ki berejo redko?
HIPOTEZA 5: Starši, ki sami redno berejo, pogosteje berejo svojim otrokom kot starši, ki
sami berejo redko.
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Tabela 14: Pogostost družinskega branja glede na pogostost branja staršev
Pogostost družinskega branja
Enkrat

Pogostost

do

dvakrat

dvakrat

Vsak dan

tedensko

mesečno

Skupaj

f

23

13

3

39

f%

59,0 %

33,3 %

7,7 %

100,0 %

12

19

1

32

37,5 %

59,4 %

3,1 %

100,0 %

7

11

3

21

dvakrat mesečno f %

33,3 %

52,4 %

14,3 %

100,0 %

Nikoli

f

0

1

1

2

f%

0%

50,0 %

50,0 %

100,0 %

f

42

44

8

94

f%

44,7 %

46,8 %

8,5 %

100,0 %

Vsak dan

branja
staršev

do Enkrat

Enkrat
dvakrat

do f
f%

tedensko
Enkrat

Skupaj

do f

Med anketiranimi starši, ki sami redno berejo, in tistimi, ki berejo redkeje, so se pojavile
statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto berejo svojemu otroku (2 = 12,377,
g = 6, α = 0,054).
Iz Tabele 14 je razvidno, da je med anketiranimi starši, ki sami dnevno berejo, kar 59,0 %
takih, ki otrokom berejo vsak dan, medtem ko je med tistimi, ki sami berejo enkrat do dvakrat
tedensko, takšnih 37,5 %, med tistimi, ki sami berejo enkrat do dvakrat mesečno, 33,3 % in
med tistimi, ki sami nikoli ne berejo, ni nikogar, ki bi svojim otrokom bral vsak dan.
Med anketiranimi starši, ki otrokom berejo enkrat do dvakrat tedensko, je največ takih, ki
sami berejo enkrat do dvakrat tedensko, to je 59,4 %. S tem se potrdi peta hipoteza, ki pravi,
da starši, ki sami redno berejo, pogosteje berejo svojim otrokom kot starši, ki sami berejo
redkeje.
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N. Bucik (2009) meni, da starši, ki verjamejo, da je branje užitek in prijetna dejavnost, s
svojimi besedami ali pa z bralnimi dejavnostmi otroku omogočajo neposredno bralno
spodbudo; medtem ko starši, ki imajo negativen odnos do branja in otroke, ki berejo,
odvračajo od branja, češ da je 'branje zapravljanje časa', s tem zagotovo ne spodbujajo
pozitivnega odnosa in ljubezni do branja. Pomembno je, da starši spoznajo, da bodo otroci
razvili pozitiven odnos do branja, če bodo odraščali v bralni družbi, od malega pridobivali
bralne izkušnje in bodo obkroženi z bralnimi gradivi (prav tam, str. 24).
Tudi za kakovostno spodbujanje govornega razvoja je pomembno kakovostno družinsko
okolje (Marjanovič Umek idr. 2008). Starši, ki se zavedajo pomena branja, se trudijo tudi za
pogoste socialne interakcije med odraslimi in otroki, odzivno in občutljivo komunikacijo ter
pogovarjanje z otroki, spodbujanje otroka k samostojnemu pripovedovanju, skupno branje
otroških knjig, gledanje otroških oddaj, spodbujanje otroka k doseganju razvojno višjih ravni
simbolne igre, zagotavljanje ustreznih otroških knjig, revij in drugega pisanega gradiva (prav
tam, str. 53). Starši, ki sami redno berejo, poleg tega dajejo zgled otrokom in imajo možnost,
da prav z zgledom še bolj spodbujajo otroke k dejavnostim, ki spodbujajo govorni razvoj.

5 Pogostost obiskovanja kulturnih prireditev staršev in obiskovanje
kulturnih prireditev z otroki
6. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali starši, ki sami pogosto obiskujejo kulturne
prireditve, pogosteje vodijo svoje otroke na kulturne prireditve za otroke kot starši, ki redkeje
obiskujejo kulturne prireditve?
HIPOTEZA 6: Starši, ki sami pogosto obiskujejo kulturne prireditve, pogosteje vodijo svoje
otroke na kulturne prireditve za otroke kot starši, ki redkeje obiskujejo kulturne prireditve.
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Tabela 15: Pogostost obiska kulturnih prireditev z otrokom glede na pogostost obiska
kulturnih prireditev
Pogostost

obiska

kulturnih

prireditev

z

otrokom
Enkrat

do

dvakrat
Skupaj

5

3

1

9

Enkrat

obiska

mesečno

f%

55,6 %

33,3 %

11,1 %

100,0 %

Zelo redko

f

3

66

7

76

f%

3,9 %

86,8 %

9,2 %

100,0 %

f

0

5

4

9

f%

0%

55,6 %

44,4 %

100,0 %

f

8

74

12

94

f%

8,5 %

78,7 %

12,8 %

100,0 %

prireditev
Nikoli

Skupaj

dvakrat f

Zelo redko Nikoli

Pogostost

kulturnih

do

mesečno

Med anketiranimi starši, ki sami pogosto obiskujejo kulturne prireditve, in tistimi, ki kulturne
prireditve obiskujejo redkeje, so se pojavile statistično pomembne razlike glede tega, kako
pogosto vodijo svoje otroke na kulturne prireditve za otroke (2 = 37,482, g = 4, α = 0,00).
Med anketiranimi starši, ki enkrat do dvakrat mesečno obiščejo kulturne prireditve, je pet
(56,6 %) takih, ki s svojimi otroki prav tako enkrat do dvakrat mesečno obiščejo otroške
kulturne prireditve (glej Tabelo 15), trije (33,3 %) zelo redko skupaj z otroki obiščejo
kulturne prireditve in le en starš nikoli ne gre s svojim otrokom na nobeno otroško prireditev.
Med starši, ki se zelo redko sami udeležujejo kulturnih prireditev, je največji delež takšnih, ki
tudi svoje otroke zelo redko peljejo na kulturne prireditve (86,8 %). Tisti starši, ki sami nikoli
ne obiščejo nobene kulturne prireditve, pa tudi svoje otroke le zelo redko (55,6 % oz. pet
staršev) oz. nikoli (44,4 % oz. štirje starši) ne peljejo na kulturne prireditve, nihče od teh
staršev ni odgovoril, da svojega otroka enkrat do dvakrat mesečno pelje na kulturne
prireditve.
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Starši s svojimi lastnimi bralnimi in kulturnimi navadami bolj ali manj nezavedno vplivajo na
otrokov bralni razvoj, saj otroci starše posnemajo, se po njih zgledujejo. Vsekakor lahko
govorimo o zgledih in prenašanju navad med odraslimi in otroki. N. Bucik (2006) meni, da so
»otroci kulturno dejavnih staršev (berejo knjige, obiskujejo knjižnico, galerije, klasične
koncerte ali gledališke predstave) tudi sami kasneje pogosteje kulturno dejavni« (prav tam,
str. 65). Pravi tudi, da je zelo ustrezen model za učenje, ki ga starši ponujajo otroku, ko na
primer berejo v prisotnosti otroka, rešujejo križanko, pišejo sporočila ali nakupovalni listek,
sledijo kuharskim receptom ali izpolnjujejo različne obrazce (prav tam).
Na razvoj bralnih navad vplivajo različne bralne dejavnosti v predšolskem obdobju, meni
I. Matko Lukan (2009, str. 39), mednje lahko štejemo tudi obisk kulturnih prireditev, saj so
nemalokrat povezane prav z branjem (lutkovna predstava, balet, igra ipd., katerih scenarij je
napisan na podlagi pravljice, ki jo lahko starši z otrokom preberejo pred obiskom prireditve).
Zlasti kakovostne kulturne prireditve dodatno spodbujajo jezikovni in intelektualni razvoj, saj
otroku nudijo širši pogled na knjigo in izražanje njene vsebine. Prav tako tudi kulturne
prireditve pri otroku vzbudijo zanimanje za različna področja. Bogatijo preživljanje skupnega
(prostega) časa ob knjigi. Otrok ob tem, ko sodeluje pri branju in v različnih dejavnostih pred
branjem, ob branju in po njem, lahko pridobi pozitivno samopodobo, samozaupanje,
samospoštovanje, se usposobi za reševanje problemov, se uči sodelovanja, doživi različne
občutke – veselje, strah, jezo, žalost, bližino, osamljenost (prav tam, str. 39).
Šesto hipotezo, ki pravi, da starši, ki sami pogosto obiskujejo kulturne prireditve, pogosteje
peljejo svoje otroke na kulturne prireditve za otroke kot starši, ki redkeje obiščejo kulturne
prireditve, potrdimo.

6 Pogostost nakupa knjig staršev in nakup knjig za otroke
7. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali starši, ki sami pogosto kupijo knjigo zase,
pogosteje kupijo knjigo tudi svojemu otroku kot starši, ki redkeje kupijo knjigo zase?
HIPOTEZA 7: Starši, ki pogosto kupijo knjigo zase, pogosteje kupijo tudi knjigo svojemu
otroku kot starši, ki redkeje kupijo knjigo zase.
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Tabela 16: Pogostost nakupa knjige otroku glede na pogostost nakupa knjige zase
Pogostost nakupa knjige otroku
Enkrat

Pogostost

Enkrat

zase

dvakrat

Zelo

mesečno

letno

redko

Nikoli

Skupaj

4

1

1

0

6

66,7 %

16,7 %

16,7 %

0%

100,0 %

10

23

0

0

33

30,3 %

69,7 %

0%

0%

100,0 %

f

6

24

9

1

40

f%

15,0 %

60,0 %

22,5 %

2,5 %

100,0 %

f

4

8

3

0

15

f%

26,7 %

53,3 %

20,0 %

0%

100,0 %

f

24

56

13

1

94

f%

25,5 %

59,6 %

13,8 %

1,1 %

100,0 %

f%

mesečno
Enkrat

do f

dvakrat

f%

letno
Zelo redko

Nikoli

Skupaj

do

dvakrat

do f

nakupa knjige dvakrat

do Enkrat

Med anketiranimi starši, ki sami pogosto kupijo knjigo zase, in tistimi, ki knjigo zase kupijo
le redko, so se pojavile statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto kupijo knjigo
svojemu otroku (2Î = 21,368, g = 9, α = 0,011).
Med anketiranimi starši, ki enkrat do dvakrat mesečno kupijo knjigo zase, je največji delež
takih, ki so odgovorili, da tudi svojemu otroku enkrat do dvakrat mesečno kupijo otroško
knjigo (66,7 %), kot lahko razberemo iz Tabele 16. Med starši, ki sebi kupijo knjigo enkrat do
dvakrat letno, jih je največ takšnih, ki tudi svojemu otroku kupijo knjigo enkrat do dvakrat
letno (69,7 %). Med starši, ki sebi zelo redko kupijo knjigo, je največ takšnih, ki svojemu
otroku kupijo knjigo enkrat do dvakrat letno (60,0 %). Med tistimi anketiranimi starši, ki sebi
nikoli ne kupijo knjige, je polovica (53,3 %) podala odgovor, da svojemu otroku kupijo
knjigo enkrat do dvakrat letno. V raziskavi je bil le en anketirani starš, ki je odgovoril, da
svojemu otroku nikoli ne kupuje knjig, sebi pa zelo redko.
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I. Mlakar (2009a) sicer piše o obisku knjižnice, vendar menimo, da lahko v tem primeru
naredimo vzporednico z obiskom knjigarne in nakupovanjem knjig: »Čeprav otroci svojo
izkušnjo obiska knjižnice navdušeno prenašajo domov, se pa vendar dogaja, da vsi otroci le
niso deležni nadaljnjega in tudi rednega obiskovanja knjižnice. Marsikatera družina namreč
sama ne zna ali ne zmore najti poti v splošno knjižnico, ker za ta korak potrebujejo nekaj več
spodbude in pomoči kot druge.« (Prav tam, str. 49) Če starši nimajo izkušnje z nakupovanjem
knjig, se bodo za nakup knjige težko odločili tudi v primeru, če gre za otroško knjigo.17
Sedmo hipotezo, ki pravi, da starši, ki pogosto kupijo knjigo zase, pogosteje kupijo tudi
knjigo svojemu otroku kot starši, ki redkeje kupijo knjigo zase, potrdimo.

7 Izražanje želje po branju
8. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali otroci, ki jim starši pogosteje berejo, tudi sami
pogosteje izražajo željo po branju kot otroci, ki jim starši redkeje berejo?
HIPOTEZA 8: Otroci, ki jim starši pogosteje berejo, tudi sami pogosteje izražajo željo po
branju.

17

Morda bi k odločitvi pripomogla tržna poteza, da bi se trgovci odločili za širšo oziroma bogatejšo prodajo

otroške literature tudi v trgovinah z igračami. Pri temi o nakupovanju knjig bi se namreč morda lahko oprli na
kakšno od raziskav o nakupovalnih navadah ali o tako imenovanem otroškem trgu, vendar smo se v tej nalogi
osredotočili predvsem na družinsko branje, študija o nakupovanju pa bi zahtevala tudi obširnejša teoretična
izhodišča.
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Tabela 17: Otrokovo izražanje želje po branju glede na pogostost branja otroku
Otrok izraža željo po branju
Vedno

Včasih

Skupaj

Pogostost branja Vsak dan

f

29

13

42

otroku

f%

69,0 %

31,0 %

100,0 %

Enkrat do dvakrat f

11

33

44

tedensko

25,0 %

75,0 %

100,0 %

Enkrat do dvakrat f

3

5

8

mesečno

f%

37,5 %

62,5 %

100,0 %

Skupaj

f

43

51

94

f%

45,7 %

54,3 %

100,0 %

f%

Med odgovori staršev, ki svojim otrokom pogosteje berejo, in tistimi, ki svojim otrokom
berejo manj pogosto, so se pojavile statistično pomembne razlike glede tega, kako pogosto
otroci sami izražajo željo po branju (2 = 17,038, g = 2, α = 0,00).
Med anketiranimi starši, ki otrokom berejo dnevno, jih je največ (69,0 %) podalo odgovor, da
otroci vedno sami izrazijo željo po branju (glej Tabelo 17). Med tistimi anketiranimi starši, ki
otrokom berejo enkrat do dvakrat tedensko, jih je večina (75,0 %) odgovorila, da otrok včasih
sam izrazi željo po branju. Med starši, ki otroku berejo enkrat do dvakrat mesečno, jih je
največ odgovorilo, da njihovi otroci včasih izrazijo željo po branju (62,5 %).
Pri skupnem branju so eden pomembnejših vidikov pozitivna čustva, ki so povezana z
vsebino knjige, prav tako pa tudi pozitivno čustveno ozračje, ko otroci in starši doživljajo
skupno branje kot prijetno, varno in čustveno toplo dogajanje (Bucik 2009, str. 21). Prav taka
oblika branja lahko poveča otrokov interes, saj bodo otroci skupno branje povezali s prijetnim
druženjem s starši in si želeli tako situacijo ponoviti (prav tam). Če ima torej otrok prijetno
izkušnjo s skupnim branjem, je verjetno, da jo bo želel ponoviti. Še zlasti ob pravljicah otrok
doživlja pozitivna in pomirjujoča čustva, s poslušanjem in pogovorom si oblikuje svoje lastno
mnenje. I. Matko Lukan (2009) poudarja, da otroku pomeni poslušanje branja oz.
pripovedovanja tudi bližino staršev. Gre za skupno dejavnost, ki ustvarja občutek večje
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povezanosti; čustvene vezi, ki se stkejo ob tem, ostanejo in so pomembne za vse življenje
(Matko Lukan 2009, str. 28).
Za prijetno izkušnjo je pomembno, da oba udeleženca pozitivno doživljata skupno branje in
da pride do uspešne komunikacije med njima. V primeru rednega, vsakodnevnega branja se
tudi dober medsebojni stik in zaupanje lahko kmalu vzpostavita. »Enostavno branje, v
katerem je eden od staršev ali vzgojitelj le bralec, otrok pa pasivni poslušalec, ni učinkovito.
Učinkovito skupno branje je oblika aktivnega poučevanja, ki se dogaja na določen način in se
sčasoma spreminja.« (Čudina-Obradović 1996 v Dolinšek Bubnič 1999, str. 16–17) V
primeru, da ima otrok občutek, da je staršem skupno branje odveč, je verjetnost, da sam ne bo
izražal želje po skupnem branju, po našem mnenju večja. Na to opozarja tudi Dolinšek
Bubnič (1999), ko pravi, da »ni vseeno, ali vzgojitelj oziroma starši nestrpno vzamejo knjigo
v roke in 'opravijo svojo bralno dolžnost' ali pa si res vzamejo čas za branje, pogovor in
ustvarjanje z otrokom« (prav tam, str. 39).
Otroci v kakšnem obdobju želijo neko besedilo poslušati znova in znova. Prav je, da starši
njihovi želji ustrežejo, saj s ponovnim poslušanjem otroci dobijo priložnost, da bolje razumejo
vsebino, lahko podoživljajo čustva, ki spremljajo zgodbo. V tem primeru je v ospredju prav
čustveni vidik branja, saj otrok želi ponovno slišati znano zgodbo zaradi čustev, ki jih doživlja
ob poslušanju. Tudi strokovnjaki, ki proučujejo razvoj bralnih interesov, ocenjujejo, da je
čustveni vidik branja enako pomemben kot spoznavni (Marjanovič Umek in Zupančič 2003,
str. 29).
Prav bi bilo, da bi se tudi starši zavedali pomembnosti pismenosti v življenju posameznika, še
zlasti bralne, prav zaradi te pomembnosti razvoja pismenosti ne bi smeli prepuščati naključju.
Če se starši za skupno branje z otrokom odločajo le v primeru, ko otrok sam izraža željo po
tem, lahko otroka prikrajšajo za pomembne izkušnje, ki sicer bogatijo njegov celostni razvoj,
predvsem pa njegovo pismenost. D. Skubic (2012) meni, da na razvoj otrokove pismenosti
vpliva več dejavnikov: otrokove intelektualne sposobnosti, družinsko in vrtčevsko okolje,
znotraj teh dejavnikov pa družinsko branje, skupno branje otroka in vzgojiteljice ter
prepričanje staršev in vzgojiteljice o pomembnosti takšnega branja za razvoj otrokove
jezikovne zmožnosti in zgodnje pismenosti (prav tam, str. 156). S takim zavedanjem bi starši
morda poskrbeli, da bi ustvarili take pogoje, da bi otrok sam večkrat dal pobudo za skupno
branje, starši sami pa bi temeljiteje poskrbeli za bogato bralno okolje in izkušnjo družinskega
branja.
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Osmo hipotezo, ki pravi, da otroci, ki jim starši pogosteje berejo, tudi pogosteje izražajo željo
po branju kot otroci, ki jim starši redkeje berejo, potrdimo.
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10 Zaključek in temeljne ugotovitve
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali vključenost otrok v vrtec, kjer je književna vzgoja
sestavni del programa, vpliva tudi na družinsko branje (pogostost branja, pogovor med
branjem, obbralne dejavnosti) in na kakovost domačega bralnega okolja (obisk knjižnice,
kulturnih prireditev, domača knjižnica, naročanje revij). Drugo temeljno vprašanje, ki smo si
ga zastavili, je bilo, kako pogosto starši z otroki izvajajo pobralne dejavnosti, ne glede na
vključenost otrok v vrtec. Poleg tega pa nas je zanimalo, kakšen je vpliv bralnih in obbralnih
dejavnosti staršev na bralne in obbralne dejavnosti otrok.
Na prvi problem, ki smo ga zastavili, in sicer kakšen je vpliv vključenosti otroka v vrtec na
družinsko branje (pogostost branja, pogovor med branjem, pobralne dejavnosti) in na
kakovost domačega bralnega okolja (obisk knjižnice, kulturnih prireditev, domača knjižnica,
naročanje revij), smo prišli do nepričakovanih ugotovitev. Po pregledovanju in analizi
strokovne literature na to temo (npr. Kurikulum 1999; Jamnik 2003; Nacionalna strategija za
razvoj pismenosti 2006) smo bili prepričani, da bomo lahko potrdili večino zastavljenih
raziskovalnih hipotez, vendar se v naši raziskavi med odgovori staršev, katerih otroci so
vključeni v vrtec, in tistimi, katerih otroci niso vključeni v vrtec, niso pokazale statistično
pomembne razlike glede pogostosti branja otrokom, vključevanja v obbralne dejavnosti ipd.
Ker staršev otrok, ki niso vključeni v vrtec, vrtec ne spodbuja in ker ti otroci niso deležni
dejavnosti, ki jih izvajajo v vrtcu, smo sklepali, da bodo tudi bralne in obbralne dejavnosti v
domačem okolju manj prisotne kot pri otrocih, ki so vključeni v vrtec. V vrtcu imajo namreč
književno vzgojo in otroke načrtno navajajo na branje, vključujejo se v različne projekte
bralnih dejavnosti, kjer sodelujejo tudi starši otrok, vključenih v vrtec, redno obiskujejo
knjižnico in spodbujajo otroke in njihove starše, da knjižnico obiskujejo tudi skupaj.
Kot ugotavlja I. Matko Lukan (2009), je kasnejša otrokova uspešnost pri branju in pisanju
povezana s tem, koliko je bil otrok v predšolskem obdobju deležen branja, kakšne zglede je
imel, koliko je bil v stiku s knjigami in drugimi gradivi. Prav to pa so dejavniki, za katere se
je v naši raziskavi izkazalo, da pomembneje vplivajo na družinsko branje kot vključenost
otroka v vrtec. Ugotovili smo namreč, da starši, ki sami pogosteje berejo, pogosteje berejo
tudi svojim otrokom kot starši, ki redkeje berejo. Prav tako, da starši, ki sami pogosto
obiskujejo kulturne prireditve, pogosteje vodijo svoje otroke na kulturne prireditve za otroke
in da starši, ki pogosto kupijo knjigo zase, pogosteje kupijo knjigo svojemu otroku. Potrdili
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smo tudi hipotezo, ki pravi, da otroci, ki jim starši pogosteje berejo, pogosteje izražajo željo
po branju kot otroci, katerim starši redkeje berejo. Starši torej s svojimi bralnimi navadami in
z zgledom lahko močno oblikujejo otrokov bralni razvoj.
N. Bucik (2009) meni, da je skupno branje ena od nenadomestljivih oblik medsebojnega
povezovanja oseb, saj ga otroci doživljajo kot prijetno, varno in čustveno toplo dogajanje
(prav tam, str. 21). Če si odrasli vzamejo dovolj časa za branje in se osredotočijo na branje,
pogovor in ustvarjanje z otrokom, s tem ustvarijo zaupanje in skupno branje doživljata
pozitivno tako otrok kot odrasli bralec (Dolinšek Bubnič 1999, str. 16–17). Pri tem gre
obenem za dejavnost, ki ustvarja tudi občutek večje povezanosti (Matko Lukan, str. 28).
Domnevamo, da je v zadnjih letih dovolj spodbude za starše v javnih medijih, na spletu in v
organiziranih skupinah, kjer se starši (tudi tisti, ki svojih otrok nimajo vključenih v vrtec)
lahko izobražujejo oziroma osveščajo tudi o družinskem branju. Če bi spodbuda prihajala
predvsem iz vzgojno-izobraževalnih ustanov, bi bili rezultati ankete morda drugačni. Res pa
je, da ne smemo pozabiti niti ciljev, ki jih izpostavlja Nacionalna komisija za razvoj
pismenosti (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti 2006), npr. o osveščanju staršev,
strokovnih delavk in delavcev v vrtcih in knjižnicah ter širše javnosti o pomenu razvoja
otrokove pismenosti s poudarkom na družinskem branju, torej osveščanje celotne populacije
odraslih, ne samo zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Drugih raziskav o vplivih na družinsko branje nismo našli, veliko pa je napisanega o različnih
vplivih (npr. kakovost družinskega okolja, izobrazba staršev) na otrokov govorni razvoj. Tako
npr. L. Marjanovič Umek (2011, str. 18) omenja izvlečke metaanalize, ki sta jo naredili
S. E. Mol in A. G. Bussta, v kateri sta potrdili, da ima na govor otrok in njihovo poznejše
branje pomemben učinek izpostavljenost otroški literaturi. Ugotovitve, do katerih sta prišli, so
skladne s koncepti o začetku razvoja branja pred formalnim poučevanjem branja. V tem
procesu je izpostavljenost knjigam eden najpomembnejših elementov spodbudnega
družinskega okolja za razvoj pismenosti, saj knjige ustvarjajo pomemben kontekst za učenje
branja: otroci se pri skupnem branju naučijo več novih besed kot pri drugih jezikovnih
interakcijah, npr. pri obrokih ali med igro, spodbujajo bralno razumevanje in že v obdobju
zgodnjega otroštva omogočajo razvoj bralnih tehnik (prav tam, str. 23).
V raziskavi Otroška literatura kot kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka
(Marjanovič Umek idr. 2002) so avtorice ugotavljale, kakšen je vpliv kakovosti družinskega
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okolja na otrokov govorni razvoj. Izpostavile so materialne možnosti, ki jih družinsko okolje
daje otroku, in dejavnosti v družini, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj (Marjanovič Umek
idr. 2002, str. 57). Avtorice so ugotovile pozitivno in statistično pomembno povezanost
družinskega okolja in govornega razumevanja otroka.
L. Marjanovič Umek idr. (2008) so proučevali nekatere dejavnike govorne kompetentnosti
šestletnih otrok (dolžino otrokove vključenosti v vrtec, izobrazbo otrokovih staršev,
značilnosti družinskega okolja in otrokove intelektualne sposobnosti) in ugotovili pozitivno
povezanost med izobrazbo staršev in otrokovo govorno kompetentnostjo (prav tam, str. 66).
O vplivu izobrazbe in višine osebnega dohodka na otrokov govorni razvoj piše M. Erženičnik
Pačnik (2009), in sicer trdi, da se starši z nižjim osebnim dohodkom in nižjo stopnjo
izobrazbe (z manj ugodnimi sociodemografskimi značilnostmi) redkeje pogovarjajo s svojimi
otroki, njihov govor je manj raznolik, otrokom nudijo manj priložnosti za samostojno govorno
izražanje, njihov besednjak pa je tudi bolj omejen kot pri starših z višjim osebnim dohodkom
(prav tam, str. 30). Menimo, da je v takšnih družinah vključenost otroka v vrtec še posebej
pomembna za razvijanje bralnih navad in bralne kulture pri otrocih in da vrtec lahko
pomembno vpliva tudi na družinsko branje. Morda bi bilo smiselno, da bi imeli tudi v vseh
vrtcih možnost prilagoditi program tako, da bi otrokom omenjenih staršev nudil bogatejšo
bralno in opismenjevalno ´ponudbo´.
L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) sta zapisali, da ima na predšolske otroke,
vključene v vrtec, poleg družinskega okolja velik vpliv tudi vrtec, ker otroci v njem preživijo
tudi četrtino ali tretjino dneva (prav tam, str. 47). Učinki vrtca na otrokov čustveni, socialni,
miselni in govorni razvoj ter učenje pa so sicer odvisni najprej od kakovosti vrtca, v katerega
je otrok vključen, od časa, ki ga preživi v vrtcu, pa tudi od starosti otroka ob vpisu v vrtec
(prav tam).
Če poleg naše upoštevamo še prej omenjene raziskave, lahko sklepamo, da tudi na družinsko
branje oziroma na dejavnosti v družini, povezanih z branjem, vplivajo kulturne dejavnosti
staršev, domače okolje, bogato z bralnim gradivom, pozornost staršev, vrednotenje branja,
izobrazba staršev in višina osebnega dohodka staršev.
Zelo razveseljiv je podatek, da med anketiranimi starši v našem vzorcu ni takšnih, ki svojim
otrokom ne bi nikoli brali. Presenetljiv je bil odgovor na vprašanje, kako pogosto starši berejo
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svojim otrokom, saj se je izkazalo, da je staršev, ki berejo vsak dan, njihovi otroci pa niso
vključeni v vrtec, celo več kot tistih staršev, ki berejo vsak dan in katerih otroci so vključeni v
vrtec. Podobno je bilo pri odgovoru na vprašanje, kako pogosto starši z otrokom obiskujejo
knjižnico. Največ staršev svoje otroke vodi v knjižnico enkrat do dvakrat mesečno, vendar je
med njimi spet večji delež tistih staršev, katerih otroci niso vključeni v vrtec. Pri odgovorih na
to vprašanje smo tudi izvedeli, da je delež staršev, ki otrok nikoli ne peljejo v knjižnico, zelo
podoben v obeh skupinah, čeprav smo pričakovali, da bo že zaradi spodbud iz vrtca in zaradi
bralnih projektov, ki jih izvajajo v vrtcu, delež staršev otrok, ki so vključeni v vrtec in nikoli
ne obiskujejo knjižnice, zelo majhen.
Tudi podatek, ki smo ga dobili pri odgovorih na vprašanje o obiskovanju kulturnih prireditev,
odstopa od naših pričakovanj. Med starši otrok, ki so vključeni v vrtec, jih le 3,1 % enkrat do
dvakrat mesečno obiskuje kulturne prireditve skupaj z otroki, medtem ko je med starši,
katerih otroci niso vključeni v vrtec, takih 20,0 %. Starši, ki pripeljejo otroka v vrtec, so bolj
verjetno obveščeni o vseh otroških prireditvah, ki se dogajajo v kraju, saj so na oglasnih
deskah v vrtcu vedno obvestila o otroških prireditvah v občini.
Anketo smo izvedli v podeželski občini, ki ima sicer kakovostno knjižnico (tudi pester, urejen
in kvaliteten otroški oddelek), ne more pa se pohvaliti z rednimi ali pogostimi otroškimi
prireditvami, najbližja knjigarna je oddaljena 20 km od središča občine, dogajanja za otroke
pa so le priložnostna. Edino redno srečanje, ki za otroke poteka zunaj vrtca, so ure pravljic in
delavnice za spretne prstke enkrat mesečno v krajevni knjižnici, zato bi bil po našem mnenju
eden od razlogov za to, da raziskovalnih hipotez, ki se nanašajo na vpliv vrtca na družinsko
branje ter bralne in obbralne dejavnosti, nismo mogli potrditi, lahko tudi samo okolje in
(siromašno) kulturno dogajanje v njem.
Na družinsko branje ter bralne in obbralne dejavnosti drugi dejavniki (npr. koliko starši sami
berejo, kako pogosto sami obiskujejo kulturne prireditve, kako pogosto kupijo knjigo zase,
kako pogosto berejo svojim otrokom, ipd.) pomembneje vplivajo kot vključenost otroka v
vrtec. Pri tem je pomembno, da se starši zavedajo pomembnosti zgleda, seveda tudi v primeru
ustvarjanja kakovostnega bralnega okolja in družinskega branja, ki je pomemben za razvoj
otrokove jezikovne zmožnosti in zgodnje pismenosti (prim. Skubic 2012, str. 156). Tudi
I. Matko Lukan (2009) piše o pomembnih vplivih na kasnejšo otrokovo uspešnost pri branju
in pisanju, ki jih imajo pogostost branja, zgledi za branje, pogostost stika s knjigami in
drugimi bralnimi gradivi (prav tam, str. 28). Nacionalna strategija za razvoj
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pismenosti (2006) poudarja, da je treba otroke navajati na uporabo knjižnega in neknjižnega
gradiva ter različnih medijev in da je treba vsem otrokom tako v domačem okolju kot v vrtcih
zagotavljati spodbudne predbralne in predpisalne dejavnosti v skladu z njihovimi razvojnimi
značilnostmi (prav tam, str. 11).
N. Bucik (2006) meni, da starši s svojimi lastnimi bralnimi in kulturnimi navadami bolj ali
manj nezavedno vplivajo na otrokov bralni razvoj, ker otroci starše posnemajo in so jim starši
za zgled. Če so starši kulturno dejavni, je večja verjetnost, da bodo tudi njihovi otroci kasneje
kulturno dejavni (prav tam, str. 65).
Pomembno je tudi vrednotenje branja, saj prepričanja staršev posredno vplivajo na otroke
preko njihovega vedenja. N. Bucik (2009) pa opozarja, da starši na otroke vplivajo tudi
neposredno – starši, ki verjamejo, da je branje užitek in prijetna dejavnost, s svojimi besedami
ali z bralnimi dejavnostmi otroku omogočajo neposredno bralno spodbudo, starši, ki imajo
negativen odnos do branja in otroke, ki berejo, odvračajo od branja, češ da je 'branje
zapravljanje časa', pa s tem zagotovo ne spodbujajo pozitivnega odnosa in ljubezni do branja
(prav tam, str. 24). V tem primeru govorimo o vplivu spodbudnega bralnega okolja na
pozitiven odnos do branja pri otroku. Bralne navade otrok so primerljive z bralnimi navadami
v družini (Grobin 2015, str. 11).
M. Erženičnik Pačnik (2009) meni, da bo do branja imel bolj pozitiven odnos otrok, ki je v
domačem okolju obkrožen z bralnim gradivom, kar pomeni prisotnost knjig, revij, časopisov,
(prav tam, str. 17). Obenem poudarja, da je pomembna tudi pozornost staršev, ko otroka
pohvalijo, ko 'bere' slikanico, pomembno je, da razstavljajo njegove risbe in poskuse pisanja
na vidno mesto, se z otrokom vključijo v besedne, glasovne igre, sociodramsko igro.
Pomemben je tudi ustrezen model za učenje, ki ga starši ponujajo otroku, ko na primer berejo
v prisotnosti otroka, rešujejo križanko, pišejo sporočila ali nakupovalni listek, sledijo
kuharskim receptom ali izpolnjujejo različne obrazce (prav tam, str. 17).
Rezultati naše raziskave so torej pokazali pomemben vpliv navad staršev na spodbujanje
podobnih navad pri otrocih (branje knjig, obiskovanje kulturnih prireditev, kupovanje knjig),
tu gre za dejavnike, ki imajo glede na rezultate in ugotovitve naše empirične raziskave
največji vpliv na družinsko branje. Tak odnos, kot ga imajo do knjig, branja in vseh
dejavnosti, povezanih s književno vzgojo, starši sami, se očitno prenaša na njihove otroke.
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12 Priloga
Anketni vprašalnik
Spoštovani starši!
Pred Vami je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, kako vključenost otroka v vrtec vpliva na
družinsko bralno okolje. To je tema mojega diplomskega dela in podatke iz ankete, ki jo
izvajam med starši predšolskih otrok, potrebujem pri raziskavi. Vljudno Vas prosim, da
odgovorite na vsa vprašanja tako, da obkrožite odgovor, ki za Vas oziroma Vašo družino
najbolj velja.
Vprašalnik je anonimen, zato se Vam ni treba podpisati. Vaši odgovori bodo obravnavani le
skupaj z odgovori drugih staršev, zato odgovarjajte odkrito in brez zadržkov. Starši, ki imate
otroka vključenega v vrtec, izpolnjene anketne vprašalnike oddajte v skrinjico v garderobi
vrtca, tiste starše, ki pa ste vprašalnike dobili po pošti, prosim, če mi jih v priloženih
ovojnicah vrnete po pošti.
Tina Benedičič

Hvala za sodelovanje!

Prosim Vas, da pri spodnjih vprašanjih obkrožite odgovor, ki velja za Vas oziroma Vašo
družino.
1. Kako pogosto berete svojemu otroku? (označite)
Vsak dan

Enkrat do
tedensko

dvakrat Enkrat do
mesečno

dvakrat Nikoli

2. Kako pogosto vaš otrok sam izraža željo po branju?
Vedno

Včasih

Nikoli

3. Kako pogosto se med branjem z otrokom pogovarjate (npr. odgovarjate na njegova
vprašanja, se pogovarjate ob ilustracijah ali o prebranem)?
Vedno

Včasih

Nikoli

4. Kako pogosto se pogovarjate o prebranem po končanem branju?
Vedno

Včasih

Nikoli
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Prosim Vas, da v spodnji tabeli z znakom X v vsaki vrstici označite odgovor, ki velja za Vas
oziroma Vašo družino.
5. Kako pogosto po končanem branju besedila (pravljice, pesmice …) otrok izrazi vsebino
prebranega še na kakšen drug način (npr. pravljico/pesmico ali lik iz pravljice/pesmice nariše,
zapleše, zapoje, se igra z lutkami, tako da uporabi like ali dogodke iz pravljice/pesmice ipd.)?
Vedno

Včasih

Nikoli

Likovno
ustvarja
(riše, barva, striže,
lepi …)
Pleše
Poje
Se igra z lutkami
Uporabi igro vlog
Drugo:

Prosim Vas, da pri spodnjih vprašanjih obkrožite odgovor, ki velja za Vas oziroma Vašo
družino.
6. Kako pogosto z otrokom obiskujete knjižnico?
Enkrat tedensko

Enkrat do
mesečno

dvakrat Zelo redko

Nikoli

7. Kako pogosto z otrokom obiskujete kulturne prireditve (npr. lutkovne, gledališke
predstave, koncerte)?
Enkrat tedensko

Enkrat do
mesečno

dvakrat Zelo redko

Nikoli

8. Kako pogosto z otrokom obiskujete knjigarno?
Enkrat tedensko

Enkrat do
mesečno

dvakrat Zelo redko

Nikoli

9. Koliko otroških knjig imate doma?
Manj kot 50

Več kot 200

50–200

10. Kako pogosto otroku kupite knjigo?
Enkrat do
mesečno

dvakrat Enkrat
letno

do

dvakrat Zelo redko
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Nikoli

11. Ali ste Vi/Vaš otrok naročnik/kupec kakšne otroške revije oziroma mu jo redno kupujete?
Da

Ne

12. Kako pogosto sami berete?
Vsak dan

Nekajkrat na mesec

Zelo redko

Nikoli

13. Kako pogosto greste v knjižnico za svoje (ne otrokove) potrebe?
Enkrat tedensko

Enkrat do
mesečno

dvakrat Zelo redko

Nikoli

dvakrat Zelo redko

Nikoli

14. Kako pogosto kupite knjigo zase?
Enkrat do
mesečno

dvakrat Enkrat
letno

do

15. Ali ste naročnik kakšne revije/časopisa ali jo/ga redno kupujete?
Da

Ne

16. Kako pogosto Vi obiskujete kulturne prireditve (koncerti, gledališče, opera ipd.)?
Enkrat tedensko

Enkrat do
mesečno

dvakrat Zelo redko

Nikoli

Prosim Vas, da v spodnji tabeli z znakom X v primerni vrstici označite odgovor, ki velja za
Vas oziroma Vašo družino.
17. Stopnja dosežene izobrazbe staršev oziroma skrbnikov. (Prosim označite.)
Dokončana/nedokončana Dokončana
osnovna šola
srednja šola
Mati
Oče

Hvala za sodelovanje!
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Dokončana
Dokončana
višja
ali univerzitetna šola/
visoka šola
magisterij/doktorat

IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH

Spodaj podpisana Tina Benedičič izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Vpliv
vključenosti otroka v vrtec na družinsko branje moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo
v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko.
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