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POVZETEK 

Diplomsko delo predstavlja slikanice in ilustrirane knjige kot pomemben 

pripomoček pri učenju in poučevanju tujega jezika (v otroštvu). V teoretičnem 

delu so opisane značilnosti in posebnosti slikanic in ilustriranih knjig ter kako te 

vključimo v pouk tujega jezika (na nižji stopnji OŠ), zato so podana priporočila in 

usmeritve za uporabo teh knjig. Predstavljene tuje raziskave in mnenja 

strokovnjakov pričajo o učinkoviti uporabi slikanic in ilustriranih knjig za učenje 

tujega jezika, tako v šoli kot doma. 

V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika, izvedenega na mestni 

in primestni šoli, v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ugotavljali vpliv in 

uporabnost tujejezičnih slikanic in ilustriranih knjig doma in pri pouku tujega 

jezika. Rezultati raziskave kažejo, da učenci kažejo veliko zanimanja za uporabo 

slikanic in ilustriranih knjig pri učenju tujega jezika (v otroštvu) prav zaradi 

barvnih in zanimivih ilustracij v knjigah, ki jim pomagajo pri razumevanju in 

pomnjenju tujejezičnega besedišča. Ugotovljeno je bilo, da zelo malo učencev 

sodeluje pri angleški bralni znački, vendar nekateri učenci sami berejo tujejezične 

slikanice in ilustrirane knjige, ter da jih učitelji uporabljajo pri pouku tujega 

jezika, a dvomljivi odgovori nas pustijo skeptične.  

 

Ključne besede: slikanice, ilustrirane knjige, tuji jezik, ilustracije, 2. vzgojno-

izobraževalno obdobje. 

  



ABSTRACT 

The diploma thesis presents children’s picture books and illustrated books as 

important tools for learning and teaching foreign language (in childhood). In the 

theoretical part, the characteristics and features of children’s picture books and 

illustrated books are described, and also the way how they are integrated into 

foreign language lessons (at the early stage of primary school), therefore, the 

recommendations and guidelines for their use are also given. Presented foreign 

studies and experts’ opinions are proof of effective use of children’s picture books 

and illustrated books for foreign language learning, both in school and at home.   

In the empirical part, we analysed the influence and usefulness of foreign 

language picture books and illustrated books at home and in foreign language 

lessons, using the results of a survey we carried out at an urban and a suburban 

school. The results of the research have shown that pupils perceive a strong 

interest for using picture books and illustrated books for learning a foreign 

language (in childhood) precisely because of the colourful and interesting 

illustrations in the books which help them understand and retain foreign 

vocabulary. We established that very few pupils participate in the English 

Reading Badge competition, however, some pupils read foreign illustrated books 

on their own, and also teachers use these books in foreign language lessons, but 

nevertheless, we remain sceptical due to some doubtful answers.   

 

Key words: children’s picture books, illustrated books, foreign language, 

illustrations, the second cycle of the primary school 
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1 UVOD 

Pravljice zapisane v slikanicah in ilustriranih knjigah otroka ob pripovedovanju ali 

branju potegnejo vase, kar smo imeli možnost opaziti pri nastopih v šolah, kjer 

smo uporabili slikanice ali ilustrirane knjige. In takrat se je porodila ideja, kako je 

s slikanicami in z ilustriranimi knjigami v tujem jeziku, saj bi lahko s pravim 

pristopom prebudili pozornost tudi tistega učenca, ki tujega jezika ne razume. 

Prednosti, ki jih ima učenje tujega jezika v otroštvu, so znane, zato bi se ga lotili 

skozi gradivo, ki je otrokom blizu, ki ga že večina spozna zelo zgodaj, še pred 

vstopom v šolo, to so slikanice in kasneje tudi ilustrirane knjige. Glede na že 

opravljene raziskave (Hsiang-Ni, 2011; Kaçauni Konomi, 2014; Kolb, 2013) je 

uporaba le-teh pri učenju tujega jezika več kot dobrodošla in pozitivno vpliva na 

učenje tujega jezika. 

V teoretičnem delu bo diplomsko delo vsebovalo poglavja, ki natančneje 

opredeljujejo termine, kot so slikanice in ilustrirane knjige, ter kako so le-te 

povezane s tujim jezikom. Prav tako bomo predstavili značilnosti učenja tujega 

jezika, tudi s pomočjo slikanic in ilustriranih knjig, v drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (VIO) osnovne šole (OŠ). 

Empirični del diplomskega dela bo vseboval rezultate pridobljene s pomočjo 

anketnega vprašalnika, ki so ga reševali učenci četrtih, petih in šestih razredov 

osnovne šole. S to raziskavo bomo dobili podatke o tem, če učenci uporabljajo 

slikanice ali ilustrirane knjige v tujem jeziku, tako doma kot v šoli, in se jim zdi 

uporaba le-teh tudi zanimiva, ali jim ilustracije pomagajo, da besedišče v tujem 

jeziku bolje razumejo in si ga tudi hitreje in lažje zapomnijo ter ali so pri učenju 

tujega jezika, tudi s pomočjo slikanic in ilustriranih knjig, uporabljeni vsi čuti in 

zaznavni stili.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 OPREDELITEV SLIKANIC IN ILUSTRIRANIH KNJIG 

V pričujočem poglavju diplomskega dela bomo opisali značilnosti, podobnosti in 

razlike slikanic in ilustriranih knjig, ki jih lahko v njihovi najbolj splošni obliki 

definiramo kot knjige, ki so v večini namenjene otrokom, zato želimo izvedeti, ali 

otroci uporabljajo tudi slikanice in ilustrirane knjige pri pouku tujega jezika. V 

raziskavi bomo zajeli slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku, prav zato 

želimo v nadaljevanju pojasniti značilnosti teh dveh zvrsti knjig, ju primerjati med 

seboj in ju ločiti od ostalih knjig. Zaradi pričakovanega manjšega odstotka otrok, 

ki berejo in uporabljajo slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku, bomo 

navedli, kakšne pozitivne učinke imajo te knjige na otroka.  

2.1.1 Značilnosti slikanic in ilustriranih knjig 

Slikanica je zvrst knjige, ki jo lahko smatramo kot otrokovo prvo knjigo, v kateri 

sta besedilni in likovni del neločljiva ter skupaj ustvarita zgodbo za mladega 

poslušalca in bralca. Ta zvrst mladinske književnosti daje otroku vpogled v 

različne zvrsti in oblike mladinske književnosti (Kobe, 1987, str. 24).  

Santoro (2009, str. 63) trdi, da slikanico prištevamo k sodobni otroški 

književnosti, prepoznamo pa jo predvsem po majhni količini besedila, ki je 

obogateno s številnimi ilustracijami, ki ustvarjajo zgodbo. Slikanice so tako 

prilagojene otrokom, da lahko s pomočjo ilustracij lažje razumejo njihovo 

vsebino, tudi če ne razumejo besedila v njih (Santoro, 2009, str. 63). 

Pregl Kobe (1998, str. 5‒6) pravi, da je »knjižna ilustracija razlaga določene 

vsebine knjige s sliko, /…/ beseda in podoba, vsaka zase umetnina, sta se lahko 

zbližali tudi v sliki …«, zato so ilustratorji tisti, ki imajo pomembno nalogo, da 

ilustracijo povežejo z besedilom tako, da ga otrok lažje razume (Pregl Kobe, 

1998, str. 5‒6). 
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Haramija in Batič (2013, str. 9‒24) slikanice od ostalih knjig ločita prav po 

svojem unikatnem razmerju med besedilom in ilustracijami, saj so ilustracije tiste, 

ki v knjigi prevladujejo in tvorijo več kot 50 % delež. Pomembne so vse tri 

sestavine v slikanici: literarni del, likovni del in interakcija med besedilom in 

ilustracijo. Interakcija teh dveh komponent nam omogoča, da ilustracijo lažje 

razumemo s pomočjo besedila in seveda tudi obratno, da besedilo lažje razumemo 

s pomočjo ilustracije, saj ga ta spreminja ali samemu besedilu dodaja pomen 

(Haramija in Batič, 2013, str. 9‒24).  

Nikolajeva (2003, str. 5) slikanico opisuje »kot kombinacijo dveh ravni 

komunikacije, verbalne in vizualne« (Nikolajeva, 2003, str. 5). 

Pri pregledu literature smo odkrili raznolika mnenja številnih avtorjev (Kobe, 

1987; Santoro, 2009; Haramija in Batič, 2013; Ellis in Brewster, 2014), ki so 

raziskovali temo slikanic. Večina se jih strinja, da je bistvo slikanice ravno 

povezanost besedilnega in ilustriranega dela, ki skupaj predstavita zgodbo, ki jo 

lahko razumejo tudi mladi bralci. 

Ravno zaradi teh lastnosti je slikanica lahko odličen učni pripomoček v različnih 

obdobjih našega življenja. Za majhne otroke je lahko slikanica njihov vstop v 

literarni svet oziroma njihovo prvo srečanje s pisano besedo (Dolinšek Bubnič, 

1999, str. 10). V kasnejših obdobjih življenja pa je lahko slikanica odličen 

pripomoček za učenje tujega jezika, za učenje o svetu okoli nas, o tujih kulturah, 

za spopadanje s svetom, ki nas obdaja, in tudi o drugih tematikah (Ellis in 

Brewster, 2014). 

Literarna veda je s posebnimi oznakami, kot so »slikaniška starost otroka: (angl.) 

picturebook age, (nem.) das Bilderbuchalter«, razvrstila slikanice glede na njihovo 

primernost za različna starostna obdobja bralcev. Ko prebiramo slikanico z otroki, 

lahko vidimo, kako jih ta prevzame in jih potegne vase (Kobe, 2004, str. 41). 

Grafenauer (1976, str. 7) pravi, da v slikanici ilustracija otroku pove več kot samo 

prebrano besedilo, saj si z njeno pomočjo lažje predstavlja zgodbo.  
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Poleg slikanice poznamo še eno vrsto knjig, v katerih poleg besedila pomembno 

vlogo igrajo tudi ilustracije. To so ilustrirane knjige. Te se od slikanic razlikujejo 

predvsem v količini ilustracij, saj so slednje manj pogoste in služijo predvsem kot 

dopolnilo besedilu in ne kot njegovo nadomestilo (Santoro, 2009, str. 64). Slike, 

ki jih najdemo v ilustriranih knjigah, imajo tako le pomožno, lepotno vlogo, a je 

njihov namen ta, da otrok lažje dojame besedilo (Villani, 2009, str. 94). 

Ilustrirana knjiga je sestavljena iz besedila, ki prevladuje, in ilustracij. Besedilo in 

ilustracija delujeta kot samostojen element v knjigi. Kljub bogati ilustraciji v 

nekaterih knjigah ilustracija uprizarja le viden del prizora (osebe, dogajanje, 

prostor, čas itd.) iz zgodbe. To so knjige, ki so običajno razdeljene na poglavja, 

lahko so sestavljene iz več samostojnih krajših poglavij z istim literarnim 

junakom ali iz več skladnih celot samostojnih poglavij z različnimi literarnimi 

liki. Zato so primerne za otroke pred vstopom v šolo in v prvih razredih šolanja, in 

sicer kot branje v nadaljevanju (Haramija in Batič, 2013, str. 25). 

2.1.2 Podobnosti in razlike slikanic in ilustriranih knjig 

Ob pregledu literature o slikanicah in ilustriranih knjigah smo naleteli na številne 

raznolike opredelitve avtorjev (Haramija in Batič, 2013; Santoro, 2009; Saksida, 

2000), zaradi česar je bilo iskanje ključnih razlik med slikanicami in ilustriranimi 

knjigami včasih precej zapleteno. Glavne razlike tako prepoznamo predvsem v 

formatih, ki so uporabljeni pri pisanju, ter pri razmerju med besedilom in 

ilustracijami v knjigi. 

Ilustrirane knjige najdemo v formatu podobnemu A5 ali pa je slednji večji od 

tega, a vselej manjši format kot A4 (Haramija in Batič, 2013, str. 25). Slikanice pa 

imajo format A4, z manjšimi odstopanji, format pa je lahko pokončen ali ležeč 

(Haramija in Batič, 2014, str. 10). Lahko se uporablja tudi kvadratast format 

oziroma je oblika poljubna izbira ilustratorja (Haramija in Batič, 2013, str. 60). 

Najtežje je slikanico in ilustrirano knjigo razlikovati glede na razmerje besedilo ‒ 

ilustracija, saj med njima ni konkretne razmejitve. Vendar ju vseeno lahko ločimo, 

tj. glede na številne teorije pomembnih avtorjev. Haramija in Batič (2013, str. 
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23‒25) menita, da je slikanica tista knjiga, kjer je besedila manj in so ilustracije v 

njej zelo pomembne, saj skupaj z besedilom tvorijo celoto, medtem ko je pri 

ilustriranih knjigah več besedila in ilustracije niso tako pomembne oziroma lahko 

tudi brez njih razumemo celotno zgodbo (prav tam).  

A vendar avtorji podajo teorije, ki zopet zamajejo naše prepričanje o razlikah med 

slikanicami in ilustriranimi knjigami. Saksida (2000, str. 69) meni, da obstaja za 

slikanico stroga definicija, ki pravi, da je »kot slikanica označena zgolj taka 

knjiga, pri kateri besedilo sploh ne more obstajati neodvisno od slikovnega dela.« 

A obstaja tudi manj stroga definicija, ki je po našem mnenju precej podobna 

definiciji ilustrirane knjige, saj pravi, da je »slikanica vsaka knjiga, ki jo določata 

dve bolj ali manj enakovredni plasti:  likovna in besedilna; vsaka pa lahko obstaja 

tudi sama zase« (prav tam, 2000, str. 69). Ampak Haramija in Batič (2013, str. 28) 

razjasnita, da gre pri tem za dve skupini slikanic ‒ in ena je podobna ilustrirani 

knjigi, kar smo podrobneje opredelili pri tipologiji slikanic in ilustriranih knjig. 

Menimo, da so slikanice pri tujem jeziku uporabne tudi kasneje, ne samo do 

vstopa v šolo, kjer jih zamenjajo ilustrirane knjige, saj otrokom jezik ni poznan, 

zaradi česar so ilustracije koristen pripomoček pri razumevanju vsebine, kar 

potrjujeta tudi Retelj in Kosevski Puljić (2013, str. 81‒94).  

2.1.3 Tipologija slikanic in ilustriranih knjig  

Pri obravnavi tipologije slikanic in ilustriranih knjig je smiselno omeniti naslednja 

razlikovanja: 

‒ glede na vrsto nastanka; 

‒ razdelitev na klasične in druge tipe slikanic; 

‒   razdelitev, navedena na spletnih straneh knjižnice The Enoch Pratt Free 

Library; 

‒ glede na zahtevnostno stopnjo in 
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‒ opredelitev posebne vrste (aktivizirajoče) slikanice. 

Glede na to, kako slikanica (in tudi ilustrirana knjiga) nastane, Kobe (1987, 

33‒36) loči tri tipe nastanka: 

‒ avtorska slikanica –  celotna slikanica je delo enega samega avtorja, ki je 

poskrbel za besedilo in ilustracije. Pri tem lahko avtorske slikanice 

razdelimo še na avtorske slikanice z besedilom (napisanemu besedilu so 

bile dodane ilustracije) in na avtorske slikanice brez besedila (besedilo so 

nadomestile ilustracije); 

‒ stalni ustvarjalni tim dveh avtorjev, ki pa se lahko odvija na tri načine: 

‒ avtorja sta hkratna ustvarjalca besedilnega in likovnega dela 

knjige, saj s skupnimi cilji prideta do končnega izdelka – slikanice; 

‒ en avtor ustvari besedilo, ki ga nato likovno opremi drugi avtor, s 

tem da sta avtorja v stalnem kontaktu; 

‒ ilustrator je stalni in samostojen ustvarjalec likovnega dela v 

slikanici pri istem avtorju. 

‒ soavtorja nista stalna sodelavca, kar se zgodi, kadar: 

‒ gre besedilo v roke ilustratorja in ga ta ilustrativno dopolni; 

‒ gre ilustrativni del slikanice k avtorju, ki ga dopolni z besedilom 

(Kobe, 1987, str. 33‒36). 

Različni avtorji in raziskovalci (Kobe, 1987; Saksida, 2010; Haramija in Batič, 

2013), ki iščejo in opredeljujejo razlike med slikanico in ilustrirano knjigo, so  

uvedli klasifikacije slikanic. Tako poznamo dva tipa slikanice: 

‒ klasična slikanica je zelo podobna ilustrirani knjigi, saj sta njuna dva dela 

(besedilo in ilustracija) precej samostojna; 

‒ drugi tip slikanice, ki ga sicer avtorici ne poimenujeta drugače, pa je ta, kjer 

je povezanost med besedilom in ilustracijo nerazdružljiva (Haramija in Batič, 

2013, str. 28). 

Kobe (1987, str. 37‒38) poleg klasične slikanice govori še o dveh tipih, o 

slikanici, kjer se ilustracija razlije čez svoj rob, kar pomeni, da je ilustracija čez 
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obe strani v knjigi, in posledično tudi med besedilom, ki ga ni veliko, temveč na 

strani nastopajo le krajši odlomki, ter o slikanici, ki je še močneje prepletena z 

ilustracijo v njej. Za njo je značilno, da je besedilo verzno ali prozno, ki pa ga 

ilustrator preoblikuje v ilustracijo. To naredi z besedo, verzom ali celo s pesmijo. 

Na tak način preoblikovano besedilo v ilustraciji vseeno ohranja svojo identiteto 

in estetsko sporočilo ter posredno in prikrito vpliva na čustva in mišljenje tistega, 

ki slikanico prebira (prav tam). 

Na straneh proste javne knjižnice, ki je najstarejša v Združenih državah Amerike 

(The Enoch Pratt Free Library, 2016), je navedenih pet tipov slikanice: 

‒ kartonska zgibanka ali leporello (angl. board book), ki je namenjena 

najmlajšim bralcem od rojstva pa do dveh let. Strani so iz kartona, da so bolj 

trpežne in se ne uničijo pod majhnimi prstki otrok, ki še nimajo takšnega 

občutka; 

‒ knjiga o pojmih (angl. concept book), ki je namenjena otrokom od dveh pa do 

osmih let. Ta slikanica otroke vpelje v teme, kot so abeceda, računanje, barve, 

liki itd. Včasih pojme predstavi skozi zgodbo, spet drugič pa na čisto 

enostaven način, kot na primer A kot Ananas (A is for Apple); 

‒ slikanica za enostavne bralce (angl. Easy Readers) ali tako imenovana 

slikanica za bralce začetnike, ki je namenjena otrokom od štirih do osmih let. 

Te knjige imajo omejeno besedišče in so strukturirane kot knjige s poglavji. 

Deli z besedilom so večji, ilustracije pa so pomemben del same zgodbe; 

‒ resničnostna slikanica (angl. non – fiction) vpelje otroke v neko novo temo na 

najbolj enostaven način. Namenjena je otrokom starim od treh do dvanajst let; 

‒ brez-besedna slikanica (angl. Wordless) je slikanica, ki je namenjena otrokom 

starim od dveh do dvanajst let, v kateri je zgodba predstavljena samo preko 

ilustracij (prav tam). 

Slikanica in ilustrirana knjiga sledita razvojnemu obdobju otroka, od predbralnega 

obdobja in skozi šolanje. Zato se te knjige druga od druge razlikujejo tudi glede 
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na zahtevnostno stopnjo (zunanja oblika, likovni in besedni del) oziroma glede na 

to, kolikšni starosti bralca so namenjene. Kobe (1987, 29‒32) piše o treh 

zahtevnostnih stopnjah v evropski književnosti: 

‒ slikanica kot kartonska zgibanka ali leporello, ki še nima prave oblike knjige 

in je namenjena otrokom od rojstva pa do 3. leta starosti. Najprej ponudimo 

otroku leporello brez besedila, na katerem so samo posamezne slike, saj ta 

predstavlja nekakšen prehod med igračo in knjigo. Nato ponudimo že 

leporello, kjer se skupaj s slikami pojavlja krajše besedilo, krajši stavki, ki 

opisujejo različno dogajanje na sliki iz vsakdanjega življenja (otrok se oblači, 

otrok se umiva …). Naslednja stopnja leporella, ki že časovno sovpada z 

naslednjo zahtevnostno stopnjo ‒ s slikanico, otroka  uvaja v svet besedne 

umetnosti, skozi ljudsko in umetno otroško poezijo, z živo ilustracijo; 

‒ slikanica kot prava knjiga s trdimi kartonastimi listi, namenjena otrokom od 2. 

oziroma 3. leta dalje. Ta slikanica se pokriva z zadnjo stopnjo leporella, kot 

smo napisali zgoraj, a hkrati predstavlja višjo stopnjo knjižne zvrsti; 

‒ slikanica kot prava knjiga s tankimi listi ‒ je namenja otrokom od 3. oz. 4. leta 

naprej, slednji bomo tudi sami posvetili največ pozornosti, saj se uveljavlja v 

osnovni šoli (Kobe, 1987, str. 29‒32). 

Med vsemi naštetimi tipi slikanic Marjane Kobe najdemo še en poseben tip, 

imenovan aktivizirajoča slikanica, ki ima več podtipov, katerim je skupno to, da 

otroka spodbujajo k igri in da otrok sooblikuje samo slikanico. Najenostavnejši 

podtip te slikanice je pobarvanka s književnim besedilom (Saksida, 2010, str. 

100). 

Poleg zgornjih razvrstitev bi omenili še razvrstitev glede na razmerje  besedilo ‒ 

ilustracija. Glede na takšno razmerje lahko ločimo številne vrste knjig, ki si po 

količini besedila sledijo v naslednjem zaporedju: najprej imamo slikanice brez 

besedila (oziroma tihe knjige), tem sledijo stripi, nato slikanice, ilustrirane knjige 

in nato še knjige brez ilustracij (Haramija in Batič, 2013, str. 24). 
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2.2 SLIKANICA IN ILUSTRIRANA KNJIGA PRI UČENJU 

TUJEGA JEZIKA 

S pomočjo slikanice in ilustrirane knjige lahko pridobimo različna znanja, na 

nevsiljiv in s pomočjo ilustracij barvit in otrokom zanimiv način, že na stopnji, ko 

se z določeno vsebino šele srečujemo. Tako je lahko slikanica odličen pripomoček 

za učenje tujega jezika, predvsem v začetnih urah učenja, ko je znanje jezika še 

precej slabo, besedišče pa močno omejeno. V tem poglavju želimo slikanice in 

ilustrirane knjige predstaviti kot pomembno in zanimivo gradivo za otroke pri 

učenju tujega jezika, saj smo tudi v raziskavi želeli vedeti, ali slikanice in 

ilustrirane knjige pripomorejo pri razumevanju in pomnjenju tujega besedišča. 

2.2.1 Besedilo in ilustracija v slikanici in ilustrirani knjigi  pri učenju tujega 

jezika 

Menimo, da je pri tujem jeziku še posebej pomembna povezanost besedila in 

ilustracije v slikanicah in ilustriranih knjigah, saj ta vpliva tudi na samo 

razumevanje prebrane slikanice in na to, da si s pomočjo ilustracij otrok lažje 

zapomni nov, do tedaj še nepoznan besednjak in tuje-jezikovne strukture. V 

primerih, ko ilustracija in besedilo ne govorita iste zgodbe, je za otroke, ki se 

učijo novega, tujega jezika težje, saj menimo, da jih lahko neustrezne slike pri 

razumevanju tujejezikovnih vsebin zavedejo.  

Wolfenbarger in Sipe (2007, str. 274) menita, da besedilo in ilustracija v slikanici 

nikoli ne govorita povsem enake zgodbe. Prav neskladnost med besedilom in 

ilustracijo je tista, ki ujame bralčevo pozornost. Bralci želijo razumeti konflikt 

med tem, kar vidijo, in tem, kar preberejo oziroma jim je prebrano. Prepričljive 

slikanice ustvarijo igralno polje, kjer bralci raziskujejo in eksperimentirajo z 

odnosom, ki je med besediščem v tujem jeziku in ilustracijami. 

Nikolajeva in Scott (2001) pravita, da obstaja najmanj pet možnosti, kakšen 

medsebojni vpliv imata besedilo v tujem jeziku in ilustracija v slikanici, ki 

odprejo možnosti za bralčevo doživetje in raziskovanje: 
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‒ simetrija (angl. symmetry) – besedišče in ilustracije so v enakovrednem 

odnosu, imajo isto osnovo; 

‒ komplementarnost (angl. complementary) – besedišče in ilustracije podajajo 

informacije; 

‒ stopnjevanost (angl. enhancement) – ilustracija razširi pomen besedila in 

obratno; 

‒ kontrapunkt (kar predstavlja idejno, miselno, vsebinsko nasprotje) – besede in 

ilustracije pripovedujejo različne zgodbe; 

‒ navzkrižnost (angl. contradiction) – zdi se, da besedilo in ilustracija 

zagovarjata njuna nasprotja (Driggs Wolfenbarger in Sipe, 2007, str. 274). 

Razumevanje zgornjih petih možnosti interakcije je lahko koristno za učitelje pri 

poučevanju tujega jezika s pomočjo slikanice ali ilustrirane knjige, saj ponuja 

izbiro med literaturo, ki bo izzvala in povečala interpretativno prefinjenost mladih 

bralcev (prav tam).  

Takšno razumevanje je še posebno pomembno pri učenju tujega jezika, saj je 

pomembno, da sta oba dela, torej likovni – ilustracije in besedilni – tekst, 

kakovostna in prilagojena otrokovi stopnji razumevanja. Tudi likovni del je 

pomemben, danes še bolj kot včasih, saj živimo v času, ko nas vizualne stvari bolj 

pritegnejo, zato imajo avtorji težko nalogo, da ustvarijo kvalitetno in bogato 

ilustracijo (Avguštin, 2009, str. 76).  

Slikanice in ilustrirane knjige so lahko odličen pripomoček pri učenju tujega 

jezika, za razvijanje domišljije, da se bralci lažje osredotočijo na stvari, ki jih 

vidijo, in ob tem spoznavajo nov jezik in novo besedišče. Zato je pomembno, da 

otroku večkrat ponudimo isto slikanico ali ilustrirano knjigo, saj se z vsakim 

prelistavanjem, gledanjem in branjem ustvari neki nov pomen besedila in podob. 

Pri ponovnem branju in gledanju slikanice si bralec ali poslušalec zapomni več 

besed, opazi vedno več stvari. Otrok pri slikanici povezuje besedilo in podobo, ki 

mu je bolj blizu, in s tem ustvarja neki pomen besednega in vizualnega. Zato je 
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naloga ilustratorja izjemnega pomena, saj je njegova interpretacija prvi vzorec, 

kako besedilo doživimo na vizualni ravni (Mastnak, 2006, str. 14). 

Posebej je pomembno, da je slikanica v tujem jeziku prilagojena otrokovi stopnji 

in njegovemu dosedanjemu znanju, saj menimo, da je učenje za otroka še dodatno 

oteženo, če je slikanica za njega preveč zahtevna. Menimo, da v kolikor zgodbi ne 

bi mogel slediti, bi ga to odvrnilo od poslušanja in bi postal nemiren. Zato je za 

starša, učitelja ali tistega, ki bo skupaj z otrokom slikanico predelal, prebral v 

tujem jeziku, pomembno, da izbere slikanico prilagojeno otrokovemu znanju in 

starosti. 

Zelo pomembno je, da se pri otroku razvije vizualna pismenost, saj je podajanje 

informacij preko slik izredno pomemben del komunikacije v globalnem svetu. Če 

učencu pokažete slike v slikanici ali ilustrirani knjigi, vam bo ta znal precej 

natančno povedati, o čem govori zgodba, četudi je besedilo zgodbe zanj 

nerazumljivo in še tujega besedišča ne razume. Poleg tega lahko pomagamo 

učencem pri izgradnji njihove sposobnosti opazovanja in jih naučimo, kako 

šifrirati različne tipe umetnostnih del tako, da osredotočimo njihovo pozornost na 

specifične podrobnosti ali jih sprašujemo o slikah. Spodbujanje otrok h 

komentiranju ilustracijskega stila, na različne tipe uporabljenih materialov (kolaž, 

vezenje, barve, slikanje s pasteli, fotografije) in uporabo barv (primarne, pastele, 

belo ali črno ozadje). Kako te oblike vplivajo na zgodbo in na ustvarjeno 

atmosfero? Kako pomagajo otrokom razumeti zgodbo? Katera je njihova 

najljubša ilustracija in zakaj? Spodbujanje razprave v tej smeri bo pomagalo pri 

otrokovem vizualnem razvoju in cenjenju umetnosti, hkrati pa bo otrok skozi 

pisane ilustracije in besedila v tujem jeziku pridobival na jezikovnih strukturah v 

tujem jeziku (Ellis in Brewster, 2014, str. 14). 

2.2.2 Funkcija slikanic in ilustriranih knjig pri učenju tujega jezika 

Slikanice lahko glede na namen oziroma funkcijo, ki jo imajo, razdelimo v dve 

skupini. Ena skupina so informativne oziroma poučne slikanice, ki so, kot pove 

že samo poimenovanje, tiste, ki otroke poučujejo. Uporabimo jih torej lahko, ko 
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želimo pri otroku doseči neko znanje skozi učenje in spoznavanje in izhajamo iz 

različnih ved. Druga skupina pa so leposlovne slikanice, ki izhajajo iz lirike, 

epike in dramatike in širijo otrokov besedni zaklad, razvijajo sposobnost 

poslušanja in občutek za lepoto. Obe skupini slikanic pa lahko uporabimo pri 

poučevanju tujega jezika (Haramija, 2012, str. 3). 

Kobe (1987, str. 44‒45) pravi, da je osnovna funkcija leposlovne slikanice 

estetska vzgoja otroka, kar pomeni, da se s pomočjo ilustracij bogati njegovo 

doživljanje, oblikuje njegova lepotna občutljivost, se izoblikuje nek odnos do 

lepega, s katerim so povezana tudi njegova čustva in s tem vedno več domišljije. 

Čačko (2000, str. 15‒16) meni, da ima vsaka slikanica 5 osnovnih funkcij, ki so: 

‒ informacijsko-izobraževalna funkcija – ta otroku daje odgovore na mnoga 

vprašanja, ki si jih postavlja, ali tista, ki jih postavlja staršem. V slikanici pride 

otrok do problema, ki ga vse do tistega trenutka ni poznal, in tako s pomočjo 

staršev ali brez pride do nekih ugotovitev in s tem razvija svoje mišljenje; 

‒ spoznavna funkcija – otrok skozi slikanico preverja svoje znanje in spoznanje 

o stvareh. S tem dobi potrditev o pravilnosti v njegovo prepričanje o neki 

stvari; 

‒ izkustvena funkcija – slikanica otroku pomaga pri procesu socializacije, saj 

večinoma prebira slikanico skupaj s starejšo osebo, s katero naveže nek stik 

preko pogovora, prav tako mu slikanica prikaže nepoznano, o načinu življenja, 

o odnosih itd.; 

‒ estetska funkcija – slikanica skozi ilustracije v otroku razvija občutek za 

lepoto 

‒ zabavna funkcija – zaradi dejstva, da otrok uživa v gledanju ilustracij v 

slikanici in pa tudi, da je pri branju pogosto deležen pozornosti staršev ali 

tistega, ki mu bere (prav tam). 

Ob vseh naštetih funkcijah slikanice je pri slikanicah in ilustriranih knjigah v 

tujem jeziku potrebno omeniti še funkcijo, ki otroka uči novega besedišča v tujem 
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jeziku skozi ilustrativno besedni zaklad slikanice, zato so te in tudi ilustrirane 

knjige pri učenju tujega jezika cenjene tudi zaradi svoje raznovrstne uporabe. 

Učenci jih namreč lahko uporabljajo sami, lahko jih prebirajo skupaj s starši, 

lahko pa jih uporabi tudi učitelj tujega jezika. Ravno učitelji so tisti, ki lahko s 

pravilno uporabo slikanic ogromno pripomorejo k učenju tujega jezika. S pravilno 

izgovarjavo besed v tujem jeziku in z naravnim čutom za pripovedovanje lahko 

učencem na zanimiv in poučen način predstavimo pravila in besedišče tujega 

jezika (Ellis in Brewster, 2014, str. 6). 

Otroci uživajo v poslušanju zgodb v svojem maternem jeziku in so navajeni 

določenega poteka zgodbe (na primer, ko slišijo izraz, »Nekoč, pred davnimi 

časi« ali »Za devetimi gorami«, si ustvarijo pričakovanja o tem, kaj lahko 

pričakujejo v nadaljevanju zgodbe). Zaradi tega razloga menimo, da so slikanice 

in ilustrirane knjige odličen pripomoček za učenje tujega jezika, saj jezik 

predstavijo v kontekstu, ki se ponavlja in si ga otroci lažje zapomnijo. Take knjige 

so lahko tudi odlično izhodišče in odskočna deska za veliko raznolikost učenja 

drugih jezikov in drugih učnih aktivnosti.  

2.2.3 Recepcija slikanic in ilustriranih knjig pri učenju tujega jezika 

Recepcijska zmožnost je zmožnost ustvarjalne komunikacije z literarnim 

besedilom, to je faza sestavljanja spontanega besedilnega pomena, tudi kadar gre 

za besedilo v tujem jeziku. V šoli branje mladinskega literarnega besedila temelji 

na sporočilnosti besedila in bralčevi recepcijski zmožnosti, da zazna tiste dele 

besedila, ki mu pridejo prav pri razumevanju in vrednotenju besedilnega 

sporočila. To otrokovo recepcijsko zmožnost lahko razvijamo, da kot učitelj 

uporabimo ustrezne metode, s katerimi zazna več, razume bolje in doživi 

intenzivneje, kot bi sicer. Zato je seveda pomembno, da otroke samo usmerjamo, 

da so pozorni na bistvo, a kljub temu sami sestavijo besedilni pomen. Prav pri 

naslednjem koraku, ki ga imenujemo interpretacija,  razvijamo to recepcijsko 

zmožnost otroka, s tem da usmerjamo njegovo pozornost in mu pomagamo 

zaznati določene elemente literarnega dela (Kordigel Aberšek, 2008, str. 25). 
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Menimo, da recepcijsko zmožnost razvijamo pri otroku na enak način, kadar 

imamo pred seboj tuje-jezikovno besedilo, saj želimo, da otrok z našo pomočjo 

sam pride do pomena besedila, učitelj ga samo usmerja, opozarja na bistvo, 

razloži neznane besede, saj si na tak način bolje zapomni in se nauči novega 

besedišča, če sam nekaj naredi za to. 

Saksida (2010, str. 94‒95) trdi, da ko je pouk povezan s književnostjo, tako 

domačo, kot tujo (tuje-jezikovna besedila), otroku sprejemanje besedila ne 

omogoča, da bi s tem razvijal recepcijsko zmožnost, ampak mu učitelj pomaga 

preko igre, glasov, s črkami, podobami itd. Učitelj spodbuja otrokovo ustvarjalno 

sprejemanje besedila, saj si otrok s tem gradi besedilni svet. Iz tega besedilnega 

sveta izhaja tudi otrokovo sprejemanje literature (poslušanje, branje) in lahko 

pride do treh različnih tipov dialoga: 

‒ kadar ima otrok dialog z besedilom, to pomeni, da prebrano besedilo dopolni s 

svojimi izkušnjami in se nanj emocionalno odziva, na ta način spreminja 

besedilni svet; 

‒ kadar ima otrok dialog s sovrstniki – otrok se v razredu s sošolci pogovarja o 

nekem besedilu, o njegovih predstavah o njem itd.; 

‒ kadar ima otrok dialog z odraslim bralcem – kar se pri večini otrok pogosto 

zgodi, sploh v zgodnjem učenju jezika, ko je bralec besedila najpogosteje eden 

od staršev ali vzgojitelj (prav tam). 

Ko učitelj utvari ustrezno miselno shemo v razredu, ki otrokom pomaga pri 

recepciji besedila, se otrok sreča z besedilnim svetom, ki je preplet njegovih 

pričakovanj, s pomenom besedila, podobami, ki nastopajo v sami zgodbi, in s 

čustveno osebnostno obarvanim pomenom. Današnje teorije o recepciji besedila 

pravijo, da besedilo ni nikoli dokončno napisano, da besedilni pomen ni nikoli 

dokončen, saj otrok najde v besedilu mesta, ki jih mora zapolniti s svojimi 

izkušnjami, predstavami, ko oblikuje besedilno celoto skozi svojo zmožnost 

razumevanja. Med recepcijo besedila, tudi kadar gre za tuji jezik, se otrok sooča z 

različnimi dejavnostmi (Saksida, 2010, str. 96‒97). Prav te tudi avtor navede: 
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‒ predstavljanje oz. konkretizacija (otrok zazna dogajalni čas, dogajalni prostor, 

ilustracije); 

‒ otrok prepozna literarne osebe, jih poimenuje, prepozna njihove lastnosti, 

osredotoči se tudi na govor oseb in se lahko tudi s kakšno književno osebo 

poistoveti; 

‒    razumevanje zgodbe in sledenje dogodkov v njej; 

‒    razumevanje teme in kaj je sporočilo prebranega besedila; 

‒ zaznavanje in razumevanje strukture – da prepozna, da je v slikanici pravljica 

ali pesmica ter spoznava neznane besede, predvsem kadar gre za tuji jezik; 

‒ zaznavanje različnih perspektiv – da otrok opazi, da ima drug otrok drugačen 

pogled in vrednotenje istega besedila ter te drugačnosti tudi sprejme (prav 

tam). 

Kadar govorimo o branju »skozi oči otrok«, gre za to, da besedilo prilagodimo 

glede na njegovo sporočilnost, kar lahko naredi učitelj, ki pozna svoje otroke v 

razredu, ve kakšna je njihova zmožnost recepcije in njihove izkušnje s slikanicami 

in z ilustriranimi knjigami v tujem jeziku in seveda pozna otrokovo predhodno 

znanje jezika (Saksida, 2010, str. 98). 

V okviru ure književnosti jemljemo slikanico kot celostno besedilo, torej beremo 

in pripovedujemo vso besedilo zapisano v slikanici, in da med tem otroci 

istočasno poslušajo besedilo in spremljajo ilustracije v slikanici (Kordigel 

Aberšek, 2008, str. 354). To lahko dosežemo tako, da: 

‒ vsem otrokom omogočimo, da spremljajo besedilo hkrati s prikazom ilustracij 

v slikanici; 

‒ otrokovo sprejemanje slikanice razvijamo s sprejemanjem besedila, s 

sprejemanjem ilustracij v slikanici in z razumevanje interakcije med 

besedilom in sliko (prav tam). 
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Menimo, da je še posebej pomembno za otroke, da spremljajo hkrati besedilo in 

ilustracije, kadar gre za tuje-jezikovno besedilo, saj jim je ilustracija v pomoč pri 

neznanih besedah ali kadar besedila ne razumejo popolnoma. 

Ellis in Brewter (2014, str. 21) pa menita, da bo za oblikovanje učne ure pri tujem 

jeziku z uporabo slikanice ali tudi ilustrirane knjige in številnih aktivnosti v zvezi 

z zgodbo zadostovalo, da ima knjigo le učitelj. To pa zaradi tega, ker številne 

aktivnosti učencev v nadaljevanju ure temeljijo na njihovem predvidevanju o 

poteku zgodbe ter na njihovem spominu o zgodbi. Če imajo pred seboj 

slikanico/ilustrirano knjigo, se lahko izgubi velik del presenečenja in se izgubi 

aktivno sodelovanje pri zgodbi. Vendar pa je koristno, da lahko otroci pogledajo v 

svojo lastno slikanico ali kopijo le-te po tem, ko zgodbo že predelajo skupaj z 

učiteljem (prav tam). 

2.2.4 Interpretacija slikanic in ilustriranih knjig pri učenju tujega jezika 

Interpretacija mladinskega literarnega besedila je namenjena usmerjanju 

pozornosti na posamezne neopazne lastnosti besedilnega pomena, in kot smo 

navedli že v recepciji, za razvijanje otrokove recepcijske zmožnosti (Kordigel 

Aberšek, 2008, str. 197).  

Učiteljeva ali otrokova interpretacija je predloga, ki se lahko razlikuje od 

interpretacije drugega otroka (Saksida, 2010, str. 95). Prav tako učitelj svoje 

interpretacije ne more zamenjati z učenčevo, čeprav se mu njegova interpretacija 

zdi boljša in bolj popolna. Kar je najvažnejše pri otroški interpretaciji, pa je 

»primerjanje besedilne stvarnosti s stvarnostjo, ki predstavlja bralčevo poznavanje 

neliterarnega ekvivalenta v literaturi upovedene stvarnosti« (Kordigel Aberšek, 

2008, str. 204). 

Faze interpretacije učitelj prilagodi vsebini obravnavanega besedila, ki ga 

najdemo tudi v slikanici in ilustrirani knjigi. Najprej začne učitelj z uvodno 

motivacijo, v kateri otroka pripravi na literarnoestetsko doživetje. Otrok se ob tem 

spomni določenih predstav, podob, izkušenj in z njimi povezanih čustev, ki pa se 

že nanašajo na osrednjo temo v knjigi, ki jo bo učitelj v naslednjih fazah 
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predstavil otrokom. S premorom pred poslušanjem oziroma z branjem se otrok 

sprosti in je pripravljen na novo doživetje, ki ga bo spoznal v slikanici ali 

ilustrirani knjigi. Sledi branje ali pripovedovanje slikanice ali ilustrirane knjige. 

Učitelj se vživi v dogajanje in v književne osebe ter prebere na tak način, da ni 

monotonosti in s tem otroka z besedilom usvoji, saj v premoru, ki zopet sledi, 

otrok razmišlja o novih doživetjih. Ko otrok popredalčka svoje misli, se z njim 

pogovorimo o besedilu, da pove, kaj je doživel, katere nove junake je spoznal, 

kakšni so bili, pove, če mu je kaj neznanega, o samem dogajanju itd. Da otrok 

podoživi vse te predstave in se še bolj poglobljeno spusti v doživljajski svet, mora 

ponovno poslušati besedilo, kateremu sledijo učiteljeve naloge, da se skozi 

kreativen postopek njegovo doživetje še poglobi (Saksida, 2010, str. 102‒104). 

Značilnosti interpretacije in tudi faze, kot jih omenjata avtorja (Kordigel Aberšek, 

2008; Saksida, 2010), pa lahko uporabimo tudi pri uporabi tuje-jezikovnega 

besedila. Menimo, da pri tujem besedilu otroka prav tako lahko vodimo po vseh 

naštetih fazah interpretacije, skozi katero otroku približamo slikanico, da kljub 

tujemu jeziku razume njen pomen, dogajanje, književne osebe itd., in se hkrati uči 

novih besed v tujem jeziku, na igriv in ilustrativen način. 

Število branj zgodb v tujem jeziku se lahko močno razlikuje, od tega, da se 

celotno zgodbo prebere večkrat na učno uro, do tega, da se zgodbo prebere 

nekajkrat v sklopu več učnih ur. Priporočljivo je, da se vsaka učna ura začne in 

konča z branjem zgodbe, pri tem pa se postopoma dodaja zaporedno branje novih 

poglavij. Na takšen način vključimo ponavljanje, ki učencem pomaga pri 

pomnjenju informacij, ter element pričakovanja in predvidevanja, ki pomaga pri 

izgradnji samozavesti učencev. Njihov odziv na ponavljanje zgodbe, torej da 

besedilo v slikanici slišijo večkrat, je pozitiven. Njihova samozavest narašča, ko 

ugotovijo, da si lahko zapomnijo več in več. Poleg tega se srečajo z izzivom, da si 

zapomnijo nov jezik, kar jih tudi motivira. Soudeležba in sodelovanje pri 

poslušanju zgodbe postane aktivnost, v kateri uživajo. Aktivnosti in dejavnosti 

otrok (risanje, reševanje ugank, izdelovanje podob, lutke, izdelovanje svoje 

slikanice itd.), ki jih učitelj izpelje v povezavi s slikanico, se lahko shranjuje v 

posebno mapo, ki jo ima vsak otrok. Na tak način lahko otroci svoje delo 
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pokažejo tudi svojim staršem in si zgradijo svoj lasten »portfolio« oziroma 

mapico s svojimi izdelki (Ellis in Brewster, 2014, str. 21). 

2.2.5 Didaktika slikanic in ilustriranih knjig pri učenju tujega jezika 

Didaktika je »posebna znanstvenoraziskovalna disciplina, ki se ukvarja z 

vprašanjem, kako se določena področja dejanskosti in vede o njej vključujejo v 

vzgojno-izobraževalni proces …« (Kordigel Aberšek, 2008, str. 14). 

V našem primeru torej didaktika pomeni, na kakšen način vključiti slikanice in 

ilustrirane knjige pri pouku tujega jezika.  

Največji problem učenja tujega jezika, tudi s pomočjo slikanic in ilustriranih 

knjig, v učilnici je, da imajo učenci pogosto zelo različno predznanje tujega 

jezika. Učinkovito delo, ki je primerno za tako raznoliko znanje učencev, je nujno 

potreben del učiteljeve vloge in zahteva pozitiven odziv na učne potrebe vseh 

učencev, z željo, da bi maksimalno spodbudili njihove individualne dosežke. 

Učitelji zato potrebujejo veliko različnih učnih strategij, da bi oblikovali celostno 

učno okolje, ki bi zadostilo potrebam vseh učencev (Ellis in Brewster, 2014, str. 

8). 

Slikanice in ilustrirane knjige pri tujem jeziku so odličen vir za doseganje 

raznovrstnih učnih potreb. So zanimive in vsi učenci bodo lahko razumeli glavno 

sporočilo zgodbe, tj. s pomočjo učiteljeve tehnike pripovedovanja zgodbe ter s 

pomočjo ilustracij, ki podajo namige o pomenu zgodbe. Vsak otrok se lahko nato 

odzove glede na svoje lastne ravni znanja in glede na lastne zmožnosti učenja 

(prav tam, 2014, str. 8). 

Ellis in Brewster (2014, str. 7‒8) ločita štiri glavne načine vključevanja tuje-

jezikovnih slikanic in ilustriranih knjig v vzgojno-izobraževalni proces: 

1. Povezave z učenjem drugih predmetov  

Skrbno izbrane tuje-jezikovne zgodbe lahko uporabimo pri učenju drugih 

predmetov. Tako lahko pri učenju matematike uporabimo slikanico, ki v svoji 
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tuje-jezikovni zgodbi predstavi različne številke ali količine, pri geografiji se 

lahko zatečemo k slikanici s tematiko potovanja okoli sveta, pri zgodovini pa k 

tuje-jezikovni zgodbi o dinozavrih ali drugih prazgodovinskih živalih. 

2. Učenje o učenju 

Tuje-jezikovne zgodbe v slikanicah in ilustriranih knjigah so namenjene tudi 

razvijanju učenčeve lastne zmožnosti učenja.  Otrok se lahko z zanimivimi igrami 

in nalogami nauči številnih uporabnih znanj, kot so načrtovanje, napovedovanje, 

izdelovanje tabel in organizacija, prav tako razvije specifične strategije (ugibanje 

pomena novih besed, treniranje spomina). 

3. Postopna okrepitev 

Tuje-jezikovne zgodbe lahko uporabimo za postopno okrepitev razvoja otrok, na 

primer pri barvah (z zanimivimi tuje-jezikovnimi zgodbami, kot je Rjavi medved  

‒ angl. Brown Bear, Brown Bear, what do you see?, bo okrepil otrokovo 

razumevanje barve), oblikah, velikostih, času, o vzrokih in posledicah.  

4. Medkulturna izobrazba, razumevanje razlik med ljudmi in narodi 

Branje slikanic v tujem jeziku lahko izboljša razumevanje razlik med ljudmi in 

boljše razumevanje medkulturnih razlik, izgradi razumevanje medkulturnih 

odnosov, razumevanje pravic in obveznosti, podpiranje enakovrednih zmožnosti 

in izgradnja obnašanja in vrednot, ki so v skladu z demokracijo in s harmonijo 

(prav tam, 2014, str. 7‒8). 

Ellis in Brewster (2014, str. 14) omenjata tako imenovane »prave knjige«, ki niso 

napisane posebej za učenje angleščine, saj jezik ni izbran oziroma ne sledi 

določenim stopnjam. Kljub temu številne knjige s pravljicami vsebujejo primere 

pravilne uporabe jezika, ki so vključene v učni načrt, ter tudi primerke »pravega« 

vsakodnevnega jezika. Zaradi tega ponujajo bogato avtentično vsebino in izziv. 

Otroci lahko razumejo bistvo vsebine, četudi ne razumejo vsake posamezne 

besede (namige dobijo iz intonacije, kretenj, konteksta ter vizualnih dodatkov). 
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Avtentične knjige s pravljicami so tako lahko izredno motivacijske za otroke, saj 

ti izkusijo močan občutek uspeha v tem, da so prebrali »pravo knjigo« (prav tam). 

Pri učenju tujega jezika s pomočjo slikanic in ilustriranih knjig bo pri nekaterih 

zgodbah najverjetneje potrebno kdaj pa kdaj uporabiti tudi otrokov materni jezik. 

Uporabljanje njihovega maternega jezika je lahko izjemno uporabno orodje pri 

učenju tujega jezika. Pri tem je seveda potrebno paziti, da maternega jezika ne 

uporabljamo preveč pogosto ali premalo pogosto (Ellis in Brewster, 2014, str. 21). 

Da zares izkoristimo potencial tuje-jezikovne zgodbe in povečamo zabavo svojih 

učencev v razredu, moramo poskrbeti, da učenci zares razumejo zgodbo. Ellis in 

Brewster (2014, str. 22) trdita, da je najbolje slediti tem spodaj naštetim osmim 

korakom, ki zagotavljajo, da bodo učne ure z uporabo tuje-jezikovnih zgodb bolj 

zabavne. 

1. Če je potrebno, spremenite tuje-jezikovno zgodbo na takšen način, da jo bodo 

učenci lažje razumeli (neznane besede zamenjajte z lažjimi, bolj poznanimi 

besedami; preoblikujte strukturo stavkov). 

2. Zagotovite vizualno/avdio podporo pri uporabi tuje-jezikovnih zgodb: risbe na 

tabli, uporaba izrezanih figur, maske, lutke, različni pripomočki, zvočni efekti … 

3. Identificirajte vaš jezikovni fokus. Ocenite, katere jezikovne točke želite, da 

vaši učenci prepoznajo pri tuje-jezikovni zgodbi in katere naj se naučijo tvoriti 

sami. Jezikovni fokus lahko zajema besedišče, jezikovne funkcije, naglaševanje 

… 

4. Odločite se, kdaj boste prebrali tuje-jezikovno zgodbo. Boste v vsaki učni uri 

prebrali le del tuje-jezikovne zgodbe? Ali boste prebrali celotno tuje-jezikovno 

zgodbo po primerni pripravi? Odločite se, kako dolgo se boste posvečali tuje-

jezikovni zgodbi. Jo boste uporabili le enkrat ali dvakrat, ali v sklopu več učnih 

ur? 

5. Predstavite kontekst tuje-jezikovne zgodbe in predstavite glavne osebe. 

Pomagajte vašim učencem, da se vpletejo v tuje-jezikovno zgodbo in povežite 
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njihove izkušnje z zgodbo tako, da ustvarite primerno sceno. Povežite tuje-

jezikovno zgodbo z dogodki iz njihovega vsakdanjega življenja (s krajem, kjer 

živijo, z živalmi, ki so jim poznane, s stvarmi, ki so jim všeč ali ne, z ljudmi, ki so 

jim znani …). 

6. Po tem, ko se otroci spoznajo z besedilom in osebami v tuje-jezikovni zgodbi, 

vpeljite glavno besedišče in fraze. 

7. Odločite se, na kakšen način boste predstavili jezik, ki je potreben za 

razumevanje, in koliko jezika jim boste predstavili naenkrat. Zagotovite, da bo 

vsaka učna ura raznolika in bo ponudila priložnosti za obnovitev jezika, ki so se 

ga učenci že naučili. 

8. Odločite se, koliko aktivnosti za ponavljanje boste vključili. Odločite se, s 

katerimi aktivnostmi lahko učenci uporabijo naučen tuji jezik pri različnih temah 

v učnem načrtu (prav tam, 2014, str. 22). 

V preteklosti je učenje novega besednjaka pomenilo učenje na pamet oziroma 

ponavljanje besed tako dolgo, da si jo zapomniš. Seveda to ni zanimiva in 

motivacijska metoda za učenje, ki pa temelji na tem, da si besede zapomnimo s 

ponavljanjem in preverjanjem. Otrokom pri učenju novega, tujega besedišča 

pripomorejo ravno slike/podobe tako, da si otroci pomagajo z različnimi 

asociacijami, da si določeno besedo zapomnijo in nato znova prikličejo v spomin.  

Nekaj asociacij, ki se najpogosteje uporabijo in ki so smiselne pri uporabi tuje-

jezikovnih zgodb, navaja tudi Skela (1999, str. 139‒140). 

Asociacija na miselno sliko/ilustracijo/podobo 

Vizualni pripomočki pripomorejo pri učenju in poučevanju tuje-jezikovnega 

besedišča. Učitelji zato pri razlaganju novih besed in besedišča uporabljajo slike 

ali predmete. To je pomembno predvsem za učence, pri katerih prevladuje vidni 

zaznavni stil, saj si besedišče zapisujejo v obliki barvnih miselnih vzorcev. 

Asociacija na tuje-jezikovno zgodbo/temo/situacijo 
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Besede si zapomnimo s pomočjo tuje-jezikovne zgodbe ali situacije, kjer smo se s 

to novo besedo prvič srečali. Če besedilo predstavimo v kontekstu neke tuje-

jezikovne pravljice, to otrokom pripomore pri boljšem pomnjenju. To se da 

preizkusiti z metodo, da morajo učenci napisati vse besede, ki spominjajo na 

določeno zgodbo/situacijo/temo. 

Asociacije glede na osebni namen 

To so tuje-jezikovne besede, ki jih otroci uporabljajo največkrat, saj jih 

uporabljajo pri nekih svojih vsakdanjih opravilih/potrebah itd. Zato pa se te 

besede med otroki razlikujejo, saj ima vsak svoje potrebe, vsak učenec rad počne 

nekaj drugega in seveda so odvisne tudi od same učne situacije.  

Asociacije na čustvo/občutek 

Tuje-jezikovne besede v otrocih vzbujajo določena čustva, tako pozitivna kot 

negativna. Ob določeni besedi se otrok spomni na neko dejanje, nek prizor, in to 

nehote poveže s čustvi (prav tam, 1999, str. 139‒140). 

2.2.6 Izbor slikanic in ilustriranih knjig pri poučevanju tujega jezika 

Izbrati dobre slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku, primerne za določeno 

starostno skupino otrok, ni lahko. Če vam kot učitelju pri učenju tujega jezika ni 

potrebno uporabiti predpisanega učbenika ali če lahko pri tem odstopate od 

njegove uporabe, lahko uporabite slikanice in ilustrirane knjige kot kratek, 

osnovni pripomoček kot alternativo običajnim učbenikom. Tako so lahko zgodbe 

odlična začetna točka za širok spekter dejavnosti, ki so povezane z učenjem tujega 

jezika (Ellis in Brewster, 2014, str. 11). 

Kot to pravi tudi Saksida (2010, str. 99), da pripovedovanja in branja pravljic 

otrokom, iz oči v oči, ne zamenjamo s poslušanjem posnetkov, z gledanjem 

pravljic, saj je to bistveno za njegovo recepcijo literature. Poslušanje posnetkov in 

gledanje risank lahko uporabimo samo kot dodatek za doživljanje besedila. 

Tako tuji kot domači osnutki pričajo o tem, da je seznam knjig za otroke 

priporočljiv, vendar naj ne bo ozek in obvezen. Seznam teh priporočenih knjig se 
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lahko dopolni glede na okus in interes otrok, staršev, učiteljev ali kogar koli, ki 

takšno knjigo izbira. Tudi ko najdemo seznam priporočenih knjig za določeno 

starostno skupino otrok, ga vzamemo kot priporočilo, ne pa kot obveznost 

(Saksida, 2010, str. 95). 

Pri izbiri gradiva za vključitev v učni načrt je potrebno upoštevati številne 

faktorje, kot so starost in predznanje učencev, njihovi interesi in potrebe, njihova 

raven razumevanja jezika ter predhodne izkušnje z jezikom ter tudi zahtevnost 

jezika in aktivnosti. 

Slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku so lahko uporabljene za vnos 

raznolikosti in dodatne jezikovne prakse, z namenom dopolnitve običajne učne 

ure. Tako lahko po obravnavi specifične teme, kot je na primer spoznavanje barv, 

znanje poglobimo z uporabo slikanice, v kateri se v zgodbi pojavijo opisi barv ali 

junaki različnih barv (Ellis in Brewster, 2014, str. 8‒9). 

Slikanice in ilustrirane knjige, ki bi se naj obravnavale pri učnih urah in jih 

najdemo v priročnikih za učitelje, so bile skrbno izbrane glede na potrebe 

osnovnošolskih otrok. Te knjige temeljijo na vsakdanjem pogovornem jeziku in 

tudi na jeziku izbranih tem v zgodbi. Besedilo temelji na slovnici – predstavitev 

slovničnih struktur ‒ in na usvajanju besedišča – nove besede (prav tam, str. 11). 

2.2.7 Slikanice in ilustrirane knjige kot pripomoček pri stimulaciji vseh 

čutov in zaznavnih stilov 

Pozabljanje snovi in besed pri tujem jeziku je neizogibno. Da pa bi se temu 

izognili v čim večji meri ter snov in besede vtisnili v otrokov spomin, moramo kot 

učitelj izvesti veliko različnih vaj, ponavljanj in različnih aktivnosti, pri tem pa 

stimulirati vseh pet čutov in zaznavnih stilov (Lah Šuster, 2013, str. 98). 

Preko čutov ljudje sprejemamo dražljaje, ki potujejo vse do možganov, kjer jih 

centralno živčevje predela, da jih potem uporabimo, uredimo in shranimo. 

Poznamo pet čutov in zaznavnih stilov – vidnega, slušnega, kinestetičnega, 

vonjalnega in okušalnega. Ker vonjalni in okušalni stil pri učenju tujega jezika v 
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osnovni šoli ne prideta veliko v uporabo, ju prištevamo kar h kinestetičnemu stilu. 

Od vsakega posameznika je odvisno, kateremu zaznavnemu stilu daje prednost pri 

učenju, zaznavanju, sporočanju, po navadi eden ali celo dva stila izstopata 

(DePorter in Hernacki, 1996, Rose in Goll, 1993; povz. po Mršol, 2014, str. 3). 

Učenje novih informacij z vidom  

Učenci, ki uporabljajo vidni zaznavni stil, berejo in gledajo ponazorila, si izdelajo 

miselne slike, razmišljajo in govorijo o podobah, dobro opažajo, bolje si 

zapomnijo, če nekaj vidijo. Otroci  lažje sprejemajo nove informacije preko 

diagramov, skic, slik, tabel, risank. Znajo upodobiti okolico, prostore, stavbe, saj 

imajo dobro prostorsko predstavo. Tem otrokom risanje, slikarstvo in kiparjenje 

vsekakor ni tuje, zato si tudi nove informacije ponazorijo s sliko in snov tako lažje 

razumejo in si jo zapomnijo (Rose in Goll, 1993, O'Neal, 2010; povz. po Mršol, 

2014, str. 4). 

Če se navežemo na to, da sta slikanica in ilustrirana knjiga pripomoček za 

stimuliranje vseh čutov, v tem primeru vidnega, se to pozna pri otrocih na tak 

način, da bolje opazijo podrobnosti na sliki, si naredijo s tem jasne predstave in 

razumejo problem. Zapomnijo si ilustracije in vse informacije, ki jih dobijo v njej 

(osebe, okolje, barve, predmeti itd.).  

Pri poslušanju zgodbe v tujem jeziku se otroci močno zanašajo na svoje oči in 

ušesa, ki jim pomagajo pri razumevanju zgodbe. Med vizualne pripomočke tako 

lahko uvrstimo različne predmete, kot so oblačila in inštrumenti, lutke, tablice s 

slikami, igre, prenosljive slike in magnete, pa tudi maske ter tablice z napisi (Ellis 

in Brewster, 2014, str. 48). 

Brumen (2009, str. 14) pravi, da otroci pomen tujih besed in jezikovnih struktur 

spoznavajo preko vizualnih pripomočkov, saj lahko učitelj pri uri uporabi slike, 

ilustracije, fotografije, plakate itd. in tudi z izvirnimi in originalnimi pripomočki, 

ki se nanašajo na obravnavano temo, kot so na primer sadje, zelenjava, oblačila, 

igrače itd. 
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Učenje novih informacij s sluhom 

Otroci, ki nove informacije najlažje zaznavajo skozi sluh,  imajo radi, da jim 

nekdo slikanico ali ilustrirano knjigo pripoveduje ali bere in kasneje tudi radi 

nekaj povedo o novo pridobljenih informacijah. Tisti učenci, ki pri tujem jeziku 

uporabljajo slušni zaznavni stil, si stvari bolje zapomnijo, če jih slišijo. Ta stil 

temelji predvsem na poslušanju in govorjenju. So nadarjeni za javno nastopanje, 

hkrati pa so tudi dobri poslušalci. Če morajo sami predelati določeno besedilo, je 

bolje, da si ga po tiho preberejo. Prav tako imajo radi rimo, ritem in petje pesmi 

(Rose in Goll, 1993, O'Neal, 2010; povz. po Mršol, 2014, str. 5). 

Pri stimuliranju čuta za sluh, pri slikanicah in ilustriranih knjigah gre predvsem za 

to, da ti otroci radi poslušajo pravljice znova in znova in se o njih tudi radi 

pogovarjajo in si na tak način ležje zapomnijo nove informacije, o katerih tudi 

radi pripovedujejo. Vrstni red in glasno ponavljanje za drugimi jim ni tuje.  

Avdio pripomočki: zvočni efekti so odličen pripomoček, saj pripovedovanju 

zgodbe dodajo nove dimenzije. Za zvočne efekte lahko uporabite različne zvoke, 

kot so trkanje po lesu, kapljanje vode, zavijanje vetra, oponašanje živalskih 

zvokov ipd. (Ellis in Brewster, 2014, str. 49). 

Brez dvoma je uporaba različnih tehnologij, kot so računalniki, diapozitivi, videi 

in podobno zelo koristna. Digitalni video/film je lahko koristen pri obravnavi 

zgodbe, saj navadno bolje pritegne pozornost učencev. Med najbolj uporabne 

pripomočke tega sklopa sodijo: 

‒ animirane zgodbe, 

‒ dokumentarci, 

‒ rime in pesmi (posnetki pesmi in petja otrok) ter 

‒ izdelovanje video posnetkov (Ellis in Brewster, 2014, str. 49). 

Učenje novih informacij s telesnimi aktivnostmi, z okušanjem, vonjanjem 

Nekateri pa se najlažje učijo ob nekih aktivnostih, da kaj okušajo, nekaj izdelujejo 

s stvarmi, najlažje in najboljše si zapomnijo to, kar izdelajo in naredijo sami. Ti 
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učenci morajo biti telesno dejavni, tudi tako, da sami preizkusijo vse aktivnosti, 

da si informacije lažje zapomnijo. Učijo se tako, da opravljajo neko aktivnost 

(nameščanje, premeščanje, obdelava) ali izvajajo poskuse. Strmijo h konkretnemu 

in k praktičnemu. Dobro je, da si slišano informacijo zapišejo ali zarišejo (Rose in 

Goll, 1993, O'Neal, 2010; povz. po Mršol, 2014, str. 6). 

Če se navežemo na slikanice in ilustrirane knjige pri stimulaciji kinestetičnega, 

vonjalnega in okušalnega zaznavnega stila, menimo, da si takšni otroci skozi igro, 

kjer so aktivni, najlažje zapomnijo nove informacije, besede. To pa pomeni, da 

morda vključimo kakšen ples ali druge aktivne igre, da so otroci ustvarjalni. 

Skela in Razdevšek-Pučko (1999, str. 25) pa opozarjata, da ni čistih tipov, to 

pomeni, da je v vsakem učencu skupek vseh zaznavnih stilov, eden pa je tisti, ki 

izstopa, in ga imenujeta preferenčni način ali »tip«. Glede na to, da so učitelji 

seznanjeni z različnimi zaznavnimi in učnimi stili, lahko te tudi upoštevajo: 

‒ učitelj mora pri poučevanju upoštevati, da imajo otroci različne zaznavne in 

učne stile, tako da mora uro sestaviti tako, da se prilagodi večini učencev; 

‒ učitelj se zaveda različnosti med učenci in tega, da je od posameznikovega 

učnega stila odvisno, kako bo neko snov usvojil; 

‒ učitelj je tudi posameznik, ki se zaveda, da ima svoj učni stil, svoj zaznavni 

tip, in da snov predaja naprej, na način, kot se je sam navajen učiti; 

‒    učitelj pripomore k temu, da učenci prepoznajo svoj učni stil (prav tam). 

 

2.3 UČENJE TUJEGA JEZIKA V DRUGEM VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU (VIO) 

Starostno obdobje, ko se otroci začnejo učiti tujega jezika, je odvisno od vsakega 

posameznega otroka, njegovih želj, pričakovanj staršev in šole, ki začne s 

poučevanjem tujega jezika v različnih razredih. A zagotovo je, da se otroci v 
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drugem VIO obdobju v osnovni šoli že učijo vsaj enega tujega jezika, zato smo v 

naš vzorec raziskave zajeli prav to starostno obdobje. Predvsem nas je zanimalo, 

ali otroci in posledično tudi učitelji uporabljajo slikanice in ilustrirane knjige pri 

pouku tujega jezika, ter kakšne so dejavnosti, ki se navezujejo na uporabo teh vrst 

knjig. Ker menimo, da je uporaba slikanic in ilustriranih knjig pri učenju in 

poučevanju tujega jezika pomembna, smo vključili tudi priporočila, ki bodo v 

pomoč pri uporabi teh knjig pri pouku.  

2.3.1 Razvojne stopnje otrok v drugem VIO 

Otroci v drugem VIO so stari od 9 do 11 let, torej jih uvrščamo v fazo konkretnih 

operacij ali konkretno-logičnega mišljenja (Kompare idr., 2005, str. 161‒162). 

V tem obdobju otrok spozna življenje tudi izven njegovega okolja, preko radia, 

televizije, športa, glasbe, hrane in tudi preko slikanic in ilustriranih knjig ter 

oblikuje nek odnos do tega, hkrati pa ga zanimajo tudi ljudje in vsebine iz 

njegovega življenja. Z zbiranjem informacij pride preko sklepanja do ugotovitev 

in jasnega razmišljanja. Predmetnost lahko izrazi z besedami in se hkrati zaveda 

splošnega pomena teh besed, tudi besed tujega jezika. Jezik opazuje kot sistem, s 

pomočjo svojih dosedanjih izkušenj pa lahko o njem – o jeziku – tudi razmišlja. 

To obdobje bi naj bilo najbolj primerno za usmerjeno učenje tujega jezika (Čok, 

1999, str. 16). 

Beseda otroštvo (angl. young learners) se pri učenju tujih jezikov uporablja za 

otroke stare od 3 do 12 let. Prav obdobje v drugem VIO obdobju pa imenujemo 

pozno otroštvo (Pižorn, 2009, str. 9). 

Brumen (2003, str. 20‒21) pravi, da se v tem obdobju otrok odpira v svet, išče, 

spoznava in presoja resničnost in vse, kar je povezano z njo. To je tudi čas 

senzibilizacije, ko otrok v uvajalnem obdobju celostno spoznava tuji jezik. Otrok 

zbira in analizira informacije ter s pomočjo sklepanja pride do nekih rešitev, 

znanj. Njegov spomin je tak, da si hitro zapomni nove informacije in s 

ponavljanjem povzroči, da jezikovne strukture tujega jezika potekajo, brez da bi 
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se tega posebej zavedal. Ker je odprt in želen spoznati nekaj novega, učenje tujega 

jezika poteka lažje, kot bi sicer. 

Strokovnjaka Pennfield in Roberts (prav tam, 2003) sta ugotovila, da so do okoli 

9. leta starosti možgani »plastični«, kar pomeni, da so spremenljivi za spontano 

pridobivanje katerega koli jezika. Otrok lahko popolno posnema jezik, predvsem 

pa to, da zveni kot naravni govorec, torej ima popolno izgovarjavo (Brumen, 

2003, str. 28‒29). 

2.3.2 Znanje in učenje tujega jezika 

V procesu učenja so pri otroku poleg razumskih dejavnosti pomembna tudi 

njegova pričakovanja in čustva ter okolje, v katerem se giba. O tem, kaj učenje 

pravzaprav je, pišejo mnogi avtorji (Marentič Požarnik, 2000; Kogoj in 

Razdevšek-Pučko, 1999; Lah Šuster, 2013; Čok, 1999; idr.). Da pa pridemo do 

znanja pri tujem jeziku na zabaven način, pa lahko pripomorejo tudi slikanice in 

ilustrirane knjige, ki nas skozi zgodbo naučijo nekaj o temi, ki je predstavljena v 

sami zgodbi, hkrati pa nas naučijo novega (tujega) besedišča in pomena prav tega. 

Če se posameznik pri učenju torej trajno spremeni, to pomeni tudi, da si določene 

stvari dolgoročno zapomni, kar pa lahko poimenujemo znanje (Lah Šuster, 2013, 

str. 98). 

Pri učenju tujega jezika na razredni stopnji, to pomeni oz. zajema učence od 1. do 

5. razreda, gre za tako imenovano celostno učenje in tudi celostno obravnavanje 

slikanic in ilustriranih knjig v tujem jeziku. Učenci spoznavajo glasovne podobe 

tujega jezika, ugotavljajo pomen novih besed, opazovanje pravil rabe novih besed, 

ugotavljanje podobnosti in razlik v vzorcih sporočanja. V drugem VIO obdobju so 

otroci v obdobju konkretne inteligence – premik od senzibilizacije k iniciaciji. Za 

to obdobje je značilno, da otrok  z vsemi svojimi izkušnjami upravlja z 

resničnostjo, hkrati pa usvaja posamezna in splošna znanja. Njegove misli so 

organizirane, opazuje jezikovni sistem in posebnosti pri rabi jezikovnih struktur, 

razume preneseni pomen besed in si oblikuje neke tipične kulturne lastnosti (Čok, 

1999, str. 132‒134). 
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Učenje tujih jezikov lahko izvajamo na tri različne načine: 

‒ s tečajem tujega jezika, ki je plačljiv in je namenjen zgodnjemu učenju TJ; 

‒ učenje tujega jezika v obliki neobveznega učnega predmeta; 

‒ obvezno učenje tujega jezika od drugega VIO naprej ali v nekaterih 

osnovnih šolah že prej (Brumen, 2003, str. 10). 

Pri učenju tujega jezika se učimo dveh bistvenih sestavin – izražanja (govorjenja, 

pisanja) in razumevanja (poslušanja, branja).  Če želimo, da se otrok dobro nauči 

tujega jezika, ga moramo spodbujati v učenje obeh sestavin, pri čemer se je 

pametno oddaljiti od nemotivacijskega učenja na pamet ter se približati učenju na 

podoben način, kot se uči maternega jezika (Urbanc, 2004, str. 204‒205). 

Tuji jezik vedno pogosteje povezujemo tudi z drugimi predmeti, kar strokovno 

imenujemo CLIL (angl. Content and Language Inegrated Learning), ki vsebuje 

celostno učenje, tako vsebinsko kot jezikovno. Tak pouk lahko poučuje razredni 

učitelj, če ima primerno izobrazbo tudi za tuji jezik, ali pa sta v razredu razredni 

učitelj in učitelj tujega jezika (Dagarin Fojkar, 2009, str. 163‒164). 

Menimo, da lahko tudi pri CLIL-u vključimo slikanice in ilustrirane knjige v 

tujem jeziku, saj lahko s skrbno izbranim gradivom povežemo vsebino zgodbe s 

snovjo nekega drugega predmeta. 

Otroci pri CLIL-u ne razmišljajo o tem, v katerem jeziku učitelj govori, ampak se 

enostavno poglobijo v jezik in vsebino ter tuji jezik usvajajo nezavedno. Cilj 

takega pouka je vsekakor osvajanje vsebin drugih predmetov, kar je tudi 

prevladujoče nad tem, da otroci hkrati nezavedno pridobivajo tuji jezik, ki se 

lahko primerja celo z naravnim pridobivanjem jezika. Za tak način izvajanja 

pouka so primerni otroci različnih starosti, ki že imajo razvite jezikovne 

zmožnosti v tujem jeziku, prav tako pa tudi otroci, ki se s tujim jezikom šele 

srečujejo (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009, str. 180). 
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Menimo, da je pri zgodnjem učenju tujega jezika, glede na to, da so možgani 

pripravljeni sprejemati velike količine znanja, dobrodošlo, da se CLIL izvaja, saj 

zaradi tega ne trpijo druga področja otrokovega razvoja. 

Pri tem pa moramo biti pozorni, da otrok jezikovne strukture usvaja, ne da bi 

učitelj kaj posebej pojasnjeval, ampak sam sklepa in ugotavlja. Do pomena besed 

pride skozi situacije, zgodbe, ki jih najdemo v slikanicah in ilustriranih knjigah, in 

dogajanja (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009, str. 184). 

Takega mnenja je tudi Urbanc (2004, str. 206), ki meni, da pri napačno 

izgovorjenih besedah otroka ni potrebno popravljati, saj bo te besede popravil 

sam, in sicer ob učiteljevem večkratnem ponavljanju te besede ali besedne zveze 

(prav tam). 

2.3.3 Dejavniki za uvajanje tujega jezika 

Učitelj na veliko dejavnikov pri učenju tujega jezika ne more vplivati, vsekakor 

pa mora upoštevati razlike med učenci in delati na osnovah, ki so skupne pri 

učencih, a hkrati bi se moral osredotočiti tudi na vsakega učenca posebej in mu 

predstaviti znanje na učenčevem nivoju. Obstaja pa veliko dejavnikov, ki vplivajo 

pozitivno na učenje tujega jezika s pomočjo slikanic in ilustriranih knjig. Zakaj se 

odločiti za učenje tujega jezika s pomočjo slikanic in ilustriranih knjig, opisujeta 

Ellis in Brewster. 

Ellis in Brewster (2014, str. 6‒7) navajata razloge, zakaj lahko slikanice in 

ilustrirane knjige služijo kot odličen pripomoček za učenje tujega jezika:  

‒ tuje-jezikovne zgodbe so motivacijske, zanimive in ponujajo izzive ter lahko 

pomagajo ustvariti pozitiven odnos do tujega jezika, kulture in učenja;  

‒ tuje-jezikovne zgodbe spodbujajo domišljijo. Otroci se lahko osebno vpletejo 

v zgodbo, če se poistovetijo z junaki in poskusijo interpretirati zgodbe in 

ilustracije. Tako izkustvo jim pomaga pri izoblikovanju lastnih kreativnih 

zmožnosti; 
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‒ tuje-jezikovne zgodbe so uporabno orodje pri povezovanju fantazije, otroške 

domišljije in resničnega sveta. Otrokom omogočajo, da razumejo svoje 

vsakdanje življenje ter da tvorijo povezave med domom in šolo; 

‒ poslušanje tuje-jezikovnih zgodb v učilnici je skupen družbeni dogodek, ki 

lahko izboljša otrokovo samozavest in spodbuja njegov socialni in 

emocionalni razvoj. Govorjenje zgodb v tujem jeziku spodbudi odzive, kot so 

smeh, žalost, navdušenje in pričakovanje, ki jih izkusijo vsi učenci skupaj; 

‒ otroci uživajo v ponovnem poslušanju tuje-jezikovne zgodbe, zaradi česar se 

lahko izboljša njihovo razumevanje jezikov in se pojavi t. i. naravni čut za 

jezik. Številne tuje-jezikovne zgodbe temeljijo na ponavljanju določenih 

ključnih lastnosti jezika, na primer strukture stavkov in določenih besed. S 

tem si otroci lažje zapomnijo podrobnosti zgodbe ter se naučijo pričakovati 

določen razplet zgodbe. Ponavljanje tudi spodbuja sodelovanje v zgodbi, kar 

otrokom omogoča način ponavljanja, ki je vključeno v kontekst zgodbe; 

‒ s pomočjo zgodb lahko učitelji otrokom predstavijo nova slovnična pravila in 

besedišče na način, ki ga otroci poznajo, sprejemajo in dobro vpliva na 

njihovo pomnjenje. Na takšen način spodbujajo tudi razmišljanje otrok ter 

poskrbijo, da bodo otroci nove besede tudi uporabljali; 

‒ s poslušanjem zgodb si otroci zapomnijo ritem jezika, intonacijo in 

izgovarjavo; 

‒ zgodbe so prilagojene individualnim interesom in različnim učnim navadam 

otrok, zaradi česar se lahko otroci nanje odzovejo individualno, tj. na podlagi 

svojega razumevanja jezika in kognitivni razvitosti; 

‒ zgodbe odražajo okolje in kulturo njihovih avtorjev in ilustratorjev ter tako 

ponujajo idealne priložnosti za  predstavitev kulturnih informacij in 

spodbujanje medkulturnega razumevanja;  

‒ knjige s pravljicami razvijajo otrokove učne strategije, kot so poslušanje za 

splošno razumevanje, predvidevanje, ugibanje pomena ter tvorjenje hipotez. 
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Bolj natančno lahko izgradijo otrokove lastnosti poslušanja in koncentracije 

preko: 

o vizualne opore (visoko kvalitetne slike in ilustracije, ki podpirajo 

otrokovo razumevanje); 

o avdio opore (avdio efekti, posnemanje glasu z besedo); 

o predhodnega znanja o razumevanju delovanja jezika; 

o predhodnega znanja o svetu. 

‒ zgodbe zajemajo univerzalne tematike, ki presegajo praktično raven osnovnih 

dialogov in osnovnih vsakodnevnih aktivnosti. Otrokom dovoljujejo, da se 

igrajo z idejami in občutki ter da razmišljajo o idejah in težavah, ki so jim 

pomembne in blizu; 

‒ zgodbe vnesejo raznolikost in poskrbijo za odskočno desko za kreacijo 

kompletnih enot dela, ki vsebujejo manjše povzetke in zajemajo učenčevo 

osebno, kreativno in aktivno plat v celotnem učnem načrtu. S tem zagotavljajo 

novo alternativo običajnim učnim knjigam; 

‒ učenje jezika skozi zgodbe lahko izgradi osnove za napredovanje, v smislu 

učenja osnovnih funkcij jezika in struktur, besedišča in sposobnosti učenja 

jezika (prav tam, 2014, str. 6‒7). 

Skela, Kogoj in Razdevšek-Pučko (1999, str. 28) so navedli dejavnike, ki vplivajo 

na uspeh pri učenju tujega jezika. To so: 

‒ inteligenca, 

‒ znanje maternega jezika, 

‒ motiviranost pri učenju tujega jezika, 

‒ učne navade, 

‒ učni in zaznavni stil posameznika, 

‒ učenčeva osebnostna raven in 
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‒ starost (Skela, Kogoj in Razdevšek-Pučko, 1999, str. 28). 

Učni načrt za osnovno šolo (Angleški jezik, 2011, 2016) navaja dejavnike, ki jih 

je treba upoštevati pri poučevanju angleščine (in po našem mnenju tudi pri drugih 

tujih jezikih): 

‒     razvojna stopnja otrok in njihove značilnosti v 2. VIO obdobju; 

‒ spoštovanje otrokovih pravic in vsem omogočiti enake možnosti, saj je vsak 

posameznik edinstven; 

‒    cilje vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in v EU; 

‒ seznanjati se z novimi spoznanji in s strokovnimi mnenji (jezikovne didaktike, 

pedagoških strok, psiholoških strok itd.); 

‒    potreba po meddržavnem sodelovanju ljudi (Eržen in idr., 2011, str. 5). 

 

2.4 PRIPOROČILA IN USMERITVE ZA UPORABO 

SLIKANIC IN ILUSTRIRANIH KNJIG PRI 

POUČEVANJU TUJEGA JEZIKA V OTROŠTVU 

Vemo, da lahko uporaba slikanic in ilustriranih knjig pri pouku tujega jezika samo 

pozitivno vpliva na učenje tujega jezika, zato menimo, da bi učitelji morali 

nameniti čas tudi takim uram, kjer bi v proces vključili slikanice in ilustrirane 

knjige in jih tudi skupaj z učenci prebrali in oblikovali dejavnosti, ki bi vsebino 

zgodbe in novega besedišča samo poglobile. S strnjenimi napotki in priporočili 

želimo, da bi učitelji uporabljali slikanice in ilustrirane knjige pri tujem jeziku in 

jih tako otrokom približali, da bi morda tudi sami začeli posegati po takšnem 

gradivu. 
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2.4.1 Načini vključevanja slikanic in ilustriranih knjig pri pouku tujega 

jezika 

Medved-Udovič (2005, str. 80‒95) pravi, da je način, katere slikanice vključiti v 

pouk tujega jezika, odvisen od otrokovih recepcijskih zmožnosti, njegovih 

posebnosti in predznanja. Učiteljeva predstavitev slikanic je sestavljena  iz 

njegovega dialoga z besedilom in sočasnega približevanja besedila v slikanici 

skupini otrok. Tukaj gre predvsem za estetski tip komunikacije, ki se nanaša na 

učiteljev didaktično-metodični horizont, saj mu ob izbiri primerne slikanice 

besedilo v njej narekuje izbor primernega didaktičnega modela. Kako učinkovita 

bo učiteljeva predstavitev slikanice je odvisno od: 

‒ strokovne priprave (poznavanje literature in predvsem za poznavanje 

tipologije slikanic), 

‒    upoštevanja otrokove razvojne faze in s tem povezane razvojne psihologije, 

‒ književno-didaktične zmožnosti (smiselna povezava književno-likovnih 

določil za izpeljavo književnega modela) ter 

‒ komunikacijske sposobnosti (pri spodbujanju otrokovih reakcij pri oživitvi 

slikanice glede na otrokov horizont pričakovanj besedilnega in ilustracijskega 

sporočila) (prav tam). 

Kadar v pouk tujega jezika vključimo ilustrirane knjige in slikanice, lahko med 

usvajanjem vsebin  izvajamo telesne aktivnosti (gibanje, rajanje), predvsem kadar 

obravnavamo pesmico, saj se otrok tako vživi v domišljijski svet in novo snov ter 

besedilo še bolj poglobi preko dejavnosti. Vsekakor pa pri neki koreografiji in 

drugih gibalnih in ritmičnih dejavnostih razvija otrok tudi svojo motoriko, 

koordinacijo in gibljivost, hkrati pa avtomatizira jezikovne strukture (Brumen, 

2009, str. 14). 

Na osnovnih šolah poteka tudi bralna značka v tujem jeziku (angleškem), za 

katero menimo, da je tudi motivacija za učence, da posežejo po jezikovni literaturi 

v tujem jeziku in izziv za starše, ki otrokom pomagajo pri branju v tujem jeziku.  
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Obstaja prav posebno angleško bralno tekmovanje t. i. Bookworms ali knjižni 

molj, ki je namenjeno učencem od drugega VIO osnovne šole dalje. To 

tekmovanje poteka v elektronski obliki tako, da ima vsak učenec – udeleženec 

tekmovanja ‒ svojo kodo, s katero dostopa do svojega računa, kjer lahko 

postopoma rešuje teste. Učitelji imajo v rezultate testov svojih učencev tudi 

vpogled, tako da lahko preverjajo njihovo znanje. Na koncu se podelijo tudi 

nagrade, kar je še dodatna motivacija za učence, da se potrudijo (Mladinska 

knjiga, 2015). 

2.4.2 Izbor in prilagoditev slikanic in ilustriranih knjig pri pouku tujega 

jezika 

Učitelji lahko izbirajo slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku iz zaloge 

obstoječe otroške literature, s katero so otroci že seznanjeni (ker so se z njo 

spoznali v svojem maternem jeziku), kot so na primer tradicionalne zgodbe in 

pravljice, moderni prepisi pravljic s humoristično noto, zgodbe z rimo, zbirne 

zgodbe s predvidljivim koncem, slikanice brez besedila, šaljive zgodbe, zgodbe z 

nalezljivo rimo, vsakodnevne zgodbe, fantazijske zgodbe, živalske zgodbe, 

zgodbe z njihove lastne kulture itd. Lahko pa pri izbiranju primernih knjig za 

učenje tujega jezika učitelj naleti na pomanjkanje primerne literature, zaradi česar 

se mora zateči k uporabi t. i. avtentičnih zgodb. Te zgodbe v svojem bistvu niso 

namenjene učenju tujega jezika in pogosto zahtevajo številne prilagoditve, ki jih 

mora opraviti učitelj, če želi takšno zgodbo uporabiti pri uri učenja tujega jezika 

(Ellis in Brewster, 2014, str. 16). 

Ellis in Brewster (2014, str. 17) navajata kar nekaj prilagoditev, s katerimi lahko 

učitelj prilagodi zgodbo in jo potem vključi v pouk tujega jezika. Pri tem je 

potrebno najti primerno ravnovesje – če zgodbo preveč spremeni, lahko izgubi del 

njene magičnosti; če je ne spremeni dovolj, je lahko pretežka za razumevanje 

(prav tam). 

Med možnimi prilagoditvami, ki sta jih navedla Ellis in Brewster (2014, str. 17), 

bi izpostavili naslednje: 
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1. Prilagoditev besedišča in osnovnih pojmov, pri čemer je posebno pomembno, 

da učitelj vse nepoznane ali pretežke besede zamenja z lažjimi oziroma bolj 

razumljivimi izrazi. 

2. Prilagoditev slovnice, pri čemer naj se učitelj osredotoči predvsem na težavnost 

v knjigi uporabljanih stavčnih struktur, časov in zaporedju besed. 

3. Prilagoditev organizacije idej, kot je na primer skrajševanje stavkov ali 

dodatna obrazložitev posameznih delov besedila, sprememba časovnega zaporedja 

dogodkov, jasnejša povezava med dogodki v zgodbi in podobno. 

4. Prilagoditev dolžine zgodbe, predvsem pri daljših in zapletenejših zgodbah, v 

katerih lahko vsebino zgodbe razumemo tudi pri skrajšanju same zgodbe (prav 

tam). 

Pravilno izbrane tuje-jezikovne zgodbe so lahko interpretirane na številnih ravneh, 

osnovanih na otrokovi starosti, njihovem pojmovnem in emocionalnem razvoju 

ter na njihovih splošnih izkušnjah in so lahko uporabljene na različne načine. Pri 

tem je potrebno tuje-jezikovne zgodbe vedno dodobra analizirati, da so lahko 

uporabljene v njihovem celotnem potencialu (Ellis in Brewster, 2014, str. 14). 

Menimo, da si moramo pri izbiri tuje-jezikovnih slikanic in ilustriranih knjig v 

osnovni šoli kot učitelji vzeti precej časa, da izberemo primerno zgodbo. Pri izbiri 

se moramo posvetiti tuje-jezikovni zgodbi in ilustracijam ter si pri tem odgovoriti 

na vprašanja, kot so: Ali je zgodba zanimiva za moje učence in primerna za 

predstavitev v razredu? Je vsebina dovolj zanimiva, jasna in primerna za 

obravnavo v več lekcijah? Bo uporabljen tuji jezik razumljiv mojim učencem, 

bodo razumeli smisel zgodbe, uporabljene stavčne strukture in splošno tematiko? 

So ilustracije dovolj velike, kvalitetne in jasne? 

Seveda imajo različne knjige s pravljicami (slikanice, ilustrirane knjige) različne 

lastnosti, vendar pa ima vsaka dobra zgodba kar nekaj od zgornjih lastnosti. Kljub 

temu pa se lahko zgodi, da izbrana zgodba vašim učencem ne bo všeč. Če se to 

zgodi, je priporočljivo opustiti zgodbo ter prilagoditi učni načrt novi zgodbi (Ellis 

in Brewster, 2014, str. 18). 
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2.4.3 Kriteriji slikanic in ilustriranih knjig pri pouku tujega jezika 

Pri izbiri slikanic in ilustriranih knjig pri pouku tujega jezika je potrebno 

upoštevati določene kriterije, o katerih pišeta Ellis in Brewster (2014, str. 11). To 

so: 

‒ vsebina – tema, snov in vrednote; 

‒ žanr in literarne termine (angl. literary devices); 

‒ jezik – besedišče in funkcije/strukture; 

‒ stil ilustracij in ureditev; 

‒ okolje (urbano/ruralno, zgodbe iz različnih kultur, sezona/prostor) (prav 

tam). 

Če povzamemo, je bistvenega pomena, da smo učitelji pozorni, kadar izbiramo 

primerne slikanice ali ilustrirane knjige v tujem jeziku, na to, da preučimo 

besedišče, ilustracije in povezavo med obema komponentama (tuje-jezikovnim 

besediščem in ilustracijami). Če proučujemo vsebinski del v slikanici ali 

ilustrirani knjigi v tujem jeziku, smo pozorni na temo in snov, ki sta vključeni v 

slikanico, saj morata biti ti otrokom blizu, torej da sta poučni in nista pretežki za 

razumevanje, hkrati pa je pomembna struktura tujega jezika, ki mora biti 

namenjena in prilagojena določeni starostni skupini učencev oziroma njihovi 

stopnji znanja tujega jezika. 

Pri ilustrativnem delu, torej kadar učitelji preučuje primernost ilustracij, je najbolj 

pomembna kakovost ilustracije, ki mora biti nesporna, da jo lahko uporabimo pri 

pouku. Kakovost ilustracije se odraža z obvladanjem zakonov likovne teorije, 

likovne abecede in likovnega sestavljanja (sintakse), hkrati pa je vidna tudi 

likovna občutljivost avtorja. Urejenost in uravnoteženost črt, barv, oblik in 

njihovo medsebojno prepletanje je za kakovostno ilustracijo zelo pomembno, prav 

tako kot usklajeno in celostno delovanje kompozicije, likovnih ritmov, kontrastov, 

ravnovesja in sorazmerja. Vidik dobre ilustracije je vsekakor tudi to, da ne 

vsebuje nepotrebnih likovnih elementov, kar pa ne pomeni, da mora biti ilustracija 

enostavna, je pa razpoznavna in jasna. Na ilustracijah najdemo tudi glavne junake 
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zgodbe in prostor, v katerem se ti gibljejo, pri čemer je še posebej pomembna 

ilustratorjeva sposobnost in njegovo upoštevanje risarskih zakonitosti, pri čemer 

so pri literarnih likih upoštevana anatomska in konstrukcijska pravila (sorazmerje 

delov telesa, pravilnost pregibov telesa in udov itd.). Prostor oziroma okolje, ki ga 

prikazuje dobra ilustracija, deluje realno, možno, kjer pa se upošteva enoočiščna 

ali dvoočiščna linearna perspektiva, uporabljeni so prostorski ključi in različni 

koti gledanja (različne perspektive). Vse, kar je upodobljeno na ilustraciji, se mora 

skladati in ravnati po isti prostorski logiki, saj se pri otroku tako razvija dojemanje 

prostora. Kakovostna ilustracija je umetnost z visokimi kriteriji in ni lahka naloga 

za ilustratorja (Zupančič, 2012, str. 5‒16). 

Po tem ko učitelj izbere slikanice ali ilustrirane knjige v tujem jeziku, se odloči, v 

katerem vrstnem redu jih bo uporabil. Pri tem upošteva smiselno zaporedje tuje-

jezikovnih zgodb in dodatnih aktivnosti, ki bodo sledile predstavitvi posamezne 

zgodbe (Ellis in Brewster, 2014, str. 11). 

2.4.4 Načrtovanje učne ure tujega jezika z uporabo slikanic in ilustriranih 

knjig 

Vsaka obravnavana zgodba v slikanici ali ilustrirani knjigi v tujem jeziku bo 

zahtevala več učnih ur. Ne glede na to, ali uporabite že znane priprave učnih ur ali 

ne, je priporočljivo, da si izdelate natančen potek svoje učne ure, z natančno 

opredeljenimi cilji. Priporočljivo je, da imate pri tem v mislih tudi uporabljen 

jezik – tako tuji kot materni jezik, ki ga boste uporabljali v učilnici.  

Načrt oblikovanja učnih ur pri tujem jeziku s pomočjo slikanice ali ilustrirane 

knjige (Ellis in Brewster, 2014, str. 23‒24): 

Začetek učne ure: 

‒ ogrejte se: pripravite uvodni govor za vaše učence, s katerim boste vzpostavili 

stik. To je posebno pomembno, če učite v tujem razredu, kjer niste popolnoma 

seznanjeni z že obdelanimi temami. V tem kontekstu lahko učence vprašate, 

kaj so delali čez teden oziroma pri prejšnjih šolskih urah, zapojete pesem ali 

načrtujete preproste dejavnosti; 
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‒ povzemite tisto, kar ste obdelali v prejšnji učni uri. Na takšen način boste 

spodbudili učence, da se spominjajo, kar so se že naučili, poleg tega pa boste 

ugotovili, katere informacije so se jim najbolj vtisnile v spomin. Za ponovitev 

lahko uporabite tudi igranje igrice; 

‒ podajte informacije o dejavnostih, ki bodo del prihajajoče učne ure. Učencem 

razložite, kaj bodo počeli in zakaj (prav tam).  

Krog dejavnosti znotraj učne ure: (znotraj ene šolske ure lahko oblikujete več 

krogov (ciklov) dejavnosti)  

‒ načrt: učencem predstavite kontekst dejavnosti. Seznanite jih s temo in z 

načrtovanimi dejavnostmi, ki jih kasneje tudi natančno razložite in jih, če se le 

da, demonstrirajte ter vzpodbudite  njihovo predhodno znanje;  

‒ dejavnosti: učenci naj se lotijo posamezne dejavnosti, pri tem pa naj 

eksperimentirajo z uporabo jezika, ki jim je bil predstavljen v obravnavani 

slikanici ali ilustrirani knjigi; 

‒ povzetek: učenci se bodo navadili uporabljati tuji jezik s tem, da bodo v stiku 

z njim. Učitelj naj na koncu dejavnosti povpraša učence o tem, kaj so počeli in 

kaj jim je bilo všeč/zanimivo/težko (prav tam). 

Zaključek učne ure: 

‒    zaključite dejavnost, sprašujte učence o njej ter povzemite glavne točke; 

‒ podajte domačo nalogo, na primer dokončanje dela, iskanje informacij, 

priprava na naslednjo šolsko uro; 

‒ končajte učno uro z dejavnostjo, ki jo navadno izvajate na koncu šolske ure 

(prav tam). 

Opisan proces je le ena od možnosti oblikovanja učne ure, posebno pri 

oblikovanju zaključka ure. Vendar pa se učenci navadno počutijo varne, kadar so 

deležni takšne rutine oziroma zastavljenega okvira pouka (s stopnjevanjem 

aktivnosti od začetka do konca ure)  (prav tam). 
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Ne glede na to, ali uporabljate slikanice in ilustrirane knjige kot dopolnilo 

učbenikom ali namesto teh, boste morali tekom učnih ur oceniti delo vaših 

učencev. Čeprav je dokaj preprosto oceniti napredek učencev, ki se navezuje na 

znanje jezika, pa je težje oceniti znanje, ki je povezano s kognitivnim, kulturnim, 

socialnim področjem. Ellis in Brewster (2014, str. 28) naštevata nekaj tehnik, ki 

jih lahko uporabite pri ocenjevanju: 

1. Progresivno preverjanje znanja. Preverjanje znanja oblikujte tako, da bo v 

njem potrebno povezovati slike in besede, povezovanje besed v določene skupine, 

poslušanje zgodbe in odgovarjanje na vprašanja in podobno. Na takšen način bodo 

učenci videli, kaj vse zmorejo rešiti, kar jih bo navdalo s samozavestjo in 

pozitivnim odnosom do učenja. 

2. Opazovanje individualnosti učencev. Poskusite opazovati in oceniti učence na 

individualni ravni (njihov individualni razvoj). Na takšen način boste lahko 

poročali staršem o njihovem otroku.  

3. Izgradnja individualnega profila. Vključite informacije o svojih opažanjih in 

lastna dela otrok. 

4. Samoocena. Učence spodbujajte, da sami ocenijo svoje delo. Posebno koristno 

je tako samooceno izvesti na koncu cikla aktivnosti ali na koncu obravnave 

posamezne zgodbe (prav tam). 

 

2.5 RAZISKAVE NA PODROČJU UPORABE SLIKANIC, 

ILUSTRIRANIH KNJIG ALI VIZUALNIH 

PRIPOMOČKOV PRI POUKU TUJEGA JEZIKA 

S tujimi raziskavami želimo potrditi pozitiven vpliv slikanic in ilustriranih knjig 

pri učenju tujega jezika (v otroštvu). 
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Raziskava (Hsiang-Ni, 2011), ki jo je naredil profesor angleškega jezika na 

univerzi v Tajvanu, zajema 39 tajvanskih študentov, ki so se udeležili tečaja 

angleškega jezika. Študentje so tečaj obiskovali 1-krat na teden po 2 uri, vse 

skupaj pa je trajalo 18 tednov. Pri samem tečaju so uporabili otroško literaturo (2 

filma in 8 slikanic) kot glavno učno gradivo. Študentje so brali knjige, morali so 

poiskati članke na enako temo, kot je bila v slikanici, in s tem je bil aktiven vsak 

posameznik. Ko je bila knjiga prebrana, je učitelj ponovno pregledal ključne 

besede in besedne zveze s študenti, pri tem pa uporabil različne izobraževalne 

naloge, v katerih so študenti sodelovali v razpravah in opravljali določene 

dejavnosti. Raziskava je bila sestavljena iz dveh delov: študentova dovzetnost do 

otroške literature in ocena  o uporabnosti slikanic za izobraževanje odraslih. 

Rezultati so pokazali, da imajo študentje pozitiven odnos do branja otroške 

literature – slikanic v tujem jeziku, in prav tako na vse interpretacije besedila. 

Slikanice smatrajo kot koristen učni pripomoček učenja tujega jezika in 

kompetenc. Študentje pozdravljajo različne aktivnosti, ki spodbujajo medsebojno 

sodelovanje in umetniško odzivanje. Uživali so v barvnih ilustracijah, v učenju 

novega besednjaka in v pogovoru v tujem jeziku (Hsiang-Ni, 2011). 

 

V raziskavi (Kaçauni Konomi, 2014), ki jo je izvedla profesorica angleškega 

jezika v Albaniji, v 3. in 6. razredu osnovne šole, so ugotavljali, v kolikšni meri 

učitelj uporablja vizualno gradivo pri pouku tujega jezika (angleščine). Vključenih 

je bilo 10 šol, 12 učiteljev angleščine v tretjem razredu in 12 učiteljev angleščine 

v šestem razredu. Podatki so bili zbrani s tremi instrumenti: s vprašalnikom, z 

intervjujem in opazovanjem. Vsi trije instrumenti pa so se izkazali za zelo 

koristne. Sklepne ugotovitve kažejo, da učitelji uporabljajo vizualne pripomočke 

pri učenju angleškega besedišča, ampak v različnih obsegih. Učenci se zavedajo, 

da jim vizualni pripomočki (npr. slike, plakati, slikanice, televizija, računalniki 

itd.) pomagajo pri učenju angleščine. Pri anketiranju učiteljev so izmed vseh 

naštetih pripomočkov morali označiti, katere uporabljajo vedno, pogosto, včasih, 

redko in nikoli. V tretjem razredu največ učiteljev angleščine uporablja predmete, 

risanje na tablo in tudi različne kretnje in gibanje. Zelo redko učitelji uporabijo 

video, računalnik in televizor. Slikanice uporablja le redko 41 % učiteljev, 58 %  
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učiteljev pa slikanic sploh ne uporablja. V šestem razredu največ učiteljev 

uporablja tabele, nakazovanje z gibi, s potezami, kretnjami. 58,3 % učiteljev 

nikoli ne uporablja slikanic, 41,7 % pa slednje uporablja redko. Slikanice le redko 

uporabljajo pri učni uri, saj menijo, da jim priprava na takšno uro vzame veliko 

časa. 

Rezultati intervjujev so pokazali, da so glavni vizualni pripomočki ti, ki jih učitelji 

sami izdelajo, drugi pa so vključeni v že sam paket skupaj z učbenikom. Funkcija 

vizualnih pripomočkov je ta, da kot učno orodje pripomorejo k učinkovitejšemu 

učenju. Sklepna ugotovitev je bila, da čeprav imajo angleški učbeniki in knjige 

svoje vizualne pripomočke, morajo učitelji uporabljati tudi druge vizualne 

pripomočke, saj se je tudi pri opravljenih intervjujih z otroki izkazalo, da jim 

vizualni pripomočki koristijo in pomagajo, da ohranijo in si zapomnijo več 

informacij. Učencem se zdijo vizualni pripomočki zelo zanimivi in zabavni. 

Kot tretji instrument so tudi opazovali 2 učni uri angleškega jezika v tretjem 

razredu. V eni učni uri je učitelj uporabljal samo knjigo, pri drugi učni uri pa je 

uporabil vizualne pripomočke (slike iz knjige, risanje na tablo itd.). Ob koncu 

pouka je bil narejen test, da se je videlo, pri kateri uri so si učenci več zapomnili. 

Morali so povezati besede s slikami. Rezultati testov so pokazali, da je bilo pri 

prvem testu, kjer ni bilo uporabljenih vizualnih pripomočkov, uspešnih 85 % 

učencev, pri testu, kjer pa so bili predhodno uporabljeni vizualni pripomočki, pa 

je bila uspešnost 97 %. Vizualni pripomočki pri uri so torej pomagali, da so si 

učenci besede bolj zapomnili (Kaçauni Konomi, 2014). 

 

V raziskavi (Kolb, 2013), ki je bila narejena v eni izmed  nemških osnovnih šol, 

so vključili branje angleških slikanic pri pouku tujega jezika – angleščine (angl. 

EFL ‒ English as a Foreign Language). Cilji raziskave so bili, odkriti, v kolikšni 

meri bodo učenci razumeli angleške slikanice, če jih bodo sami prebrali, koliko 

strategij razumevanja besedila bodo razvili in kakšne posledice bo imela raziskava 

na njihove bralne kompetence. V raziskavi je sodelovalo 23 učencev, starih med 9 

in 10 let, ki so se učili angleščino 3,5 let. Otroci so morali prebrati 9 angleških 

slikanic v treh tednih, knjige pa so raziskovali v parih ali manjših skupinah. 

Raziskovalci namenoma niso vključili individualnega in tihega branja, saj so 
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želeli prikazati, da otrokom, ki se učijo tujega jezika, koristi in je za njih 

pomembno, da delijo svoje stališče, ugibanja in razumevanja teksta z drugimi 

vrstniki. V raziskavi so otroci naredili tudi bralni dnevnik, kjer so dokumentirali 

svoje bralne dejavnosti in kjer so izrazili svoje subjektivne reakcije na besedilo v 

slikanicah. 

Med potekom raziskave so se otroci večkrat obrnili na ilustracije kot podporo za 

razumevanje zgodbe. Videlo se je, da ko so listali po slikanici, so se največkrat 

ustavili pri ilustracijah, saj so jim te pomagale pri razumevanju ključnih besed v 

zgodbi in so jih spodbudile k temu, da so napovedali nadaljevanje zgodbe, saj so 

ilustracije uporabili kot osnovo in predlog za nadaljevanje zgodbe.  

Raziskava je pokazala, da so učenci zmožni delati z angleškimi slikanicami sami. 

V procesu ukvarjanja z besedili uporabijo različne strategije razumevanja in 

njihova zavest o uporabi strategij se poveča. Učenci so sami poročali o povečanju 

bralne motivacije, samozavesti in bralnih kompetencah. 

Rezultati, pridobljeni v raziskavi, kažejo na potencial takega pristopa učenja 

tujega jezika v osnovni šoli. Obsežno branje v osnovni šoli daje učencem 

možnost, da izkusijo pisni jezik kot sredstvo za komunikacijo in omogoča prvo 

avtentično in avtonomno izkušnjo branja. Ta pristop lahko razvije in razširi 

učenčev repertoar bralnih strategij, še posebej, če so njihove izkušnje med fazami 

branja izmenjane in premišljene z vrstniki v razredu.  Učitelji pa se bi morali pri 

tem zavedati, da branje besedila ne pomeni nujno glasno branje. Ovržemo lahko 

tudi trditev, da slikanice v tujem jeziku, ki so prvotno namenjene najmlajšim 

bralcem, niso zanimive za starejše osnovnošolske otroke, saj nekateri otroci 

nimajo te možnosti, da bi se že v zgodnjem otroštvu in pred vstopom v osnovno 

šolo srečali z literaturo v tujem jeziku in seveda morajo ti začeti z lažjimi 

slikanicami, prilagojenimi njihovemu predznanju (Kolb, 2013, str. 33‒41). 

 

Kot je razvidno iz raziskav, so slikanice in ilustrirane knjige pri pouku tujega 

jezika pozitivno vplivale na učenje tujega jezika, pravzaprav so si učenci želeli 

takšnih šolskih ur, kjer bi pouk tujega jezika vključeval ilustracije, ki jih najdemo 

tudi v slikanicah in ilustriranih knjigah. Zato bomo v nadaljevanju predstavili naše 

rezultate izvedene raziskave.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 NAMEN RAZISKAVE 

Namen empiričnega dela diplomskega dela je bil pridobiti stališča učencev v 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO) osnovne šole v zvezi z uporabo 

slikanic in ilustriranih knjig pri učenju tujega jezika. 

3.2 CILJI EMPIRIČNEGA DELA RAZISKAVE 

Cilji empiričnega dela diplomskega dela, ki jih želimo z raziskavo doseči, so: 

 ugotoviti, ali učenci pri učenju, obnavljanju in nadgradnji tujega jezika v 

2. VIO uporabljajo slikanice in ilustrirane knjige ter na kakšen način 

pridejo do teh besedil (s pomočjo staršev, knjižničarke, učiteljice itd.); 

 

 ugotoviti uporabnost in vpeljanost slikanic in ilustriranih knjig pri pouku 

tujega jezika v 2. VIO osnovne šole; 

 

 ugotoviti, ali pri urah tujega jezika v 2. VIO OŠ uporabljajo tudi 

dejavnosti za stimulacijo vseh čutov in zaznavnih stilov; 

 

 raziskati, ali učenci v drugem VIO OŠ že sodelujejo v angleški bralni 

znački, če le-ta obstaja na njihovi šoli ‒ in če na tak način pridejo do 

slikanic in ilustriranih knjig v tujem jeziku; 

 

 ugotoviti, ali učencem ilustracije v slikanici ali ilustrirani knjigi pomagajo 

pri razumevanju učne vsebine pri tujem jeziku v 2. VIO OŠ; 

 

 ugotoviti, ali si učenci pri pouku tujega jezika v 2. VIO OŠ besedilo lažje 

zapomnijo s pomočjo ilustracij v slikanici ali ilustrirani knjigi. 
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3.3 RAZČLENITEV IN PODROBNA OPREDELITEV 

RAZISKOVALNEGA PROBLEMA V OBLIKI 

RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN HIPOTEZ 

3.3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V raziskavi smo učence v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO) osnovne 

šole (OŠ) spraševali: 

 kakšnega spola so; 

 kateri razred osnovne šole obiskujejo; 

 ali berejo slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku; 

 kje so dobili slikanice ali ilustrirane knjige v tujem jeziku; 

 zakaj se jim zdi uporaba slikanic ali ilustriranih knjig pri učenju tujega 

jezika zanimiva; 

 ali jim ilustracije v slikanici ali ilustrirani knjigi pomagajo, da besedišče v 

tujem jeziku bolje razumejo; 

 kako jim ilustracije v slikanici ali ilustrirani knjigi pomagajo, da besedišče 

v tujem jeziku bolje razumejo; 

 ali si s pomočjo ilustracij besedišče v tujem jeziku hitreje in lažje 

zapomnijo; 

 kako si s pomočjo ilustracij zapomnijo besedišče v tujem jeziku; 

 na kateri način si tujo besedo najlažje zapomnijo in vedo, kaj pomeni; 

 ali otroci pri urah tujega jezika uporabljajo slikanice ali ilustrirane knjige; 

 kaj vse so počeli oziroma katere dejavnosti so izvajali pri pouku tujega 

jezika, kadar so bile pri šolski uri vključene slikanice ali ilustrirane knjige; 

 katere dejavnosti izvajajo pri pouku tujega jezika; 

 ali sodelujejo pri angleški bralni znački in katere knjige so v letošnjem 

šolskem letu že prebrali. 
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3.3.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

V empiričnem delu diplomskega dela smo preverjali naslednje hipoteze: 

H1: Predvidevamo, da več deklic kot dečkov bere slikanice in ilustrirane knjige v 

tujem jeziku. 

H2: Več učencev iz mestne kot iz primestne šole bere slikanice in ilustrirane 

knjige v tujem jeziku. 

H3: Domnevamo, da se več kot tri četrtini učencem zdi uporaba slikanic in 

ilustriranih knjig pri učenju tujega jezika zanimiva. 

H4: Predvidevamo, da učitelji na mestni šoli bolj uporabljajo slikanice in 

ilustrirane knjige kot na primestni šoli. 

H5: Več učenk kot učencev sodeluje pri bralni znački. 

H6: Več je takih učencev iz mestne šole, ki sodelujejo pri bralni znački, kot iz 

primestne šole. 

3.3.3 SPREMENLJIVKE 

Seznam spremenljivk: 

‒    Mestna oz. primestna šola 

‒    Spol 

‒    Branje slikanic in ilustriranih knjig v tujem jeziku (TJ) 

‒    Lokacija ali oseba, od katere so učenci dobili slikanice in ilustr. knjige v TJ 

‒    Zanimivost uporabe slikanic in ilustriranih knjig v TJ 

‒ Razumevanje besedišča s pomočjo ilustracij v slikanicah in ilustriranih 

knjigah v TJ 
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‒    Pomoč ilustracij pri hitrejšem in lažjem pomnjenju besedišča v TJ 

‒    Način pomnjenja besed v TJ 

‒    Uporaba slikanic in ilustriranih knjig pri pouku TJ 

‒    Dejavnosti izvedene pri pouku TJ z uporabo slikanic in ilustr. knjig 

‒    Dejavnosti pri pouku TJ 

‒    Sodelovanje v angleški bralni znački 

Podatke za spremenljivke bomo dobili v raziskavi s pomočjo anketnega 

vprašalnika. 

 

3.4 METODOLOGIJA 

3.4.1 Raziskovalna metoda 

Raziskava je temeljila na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi 

pedagoškega raziskovanja. Za zbiranje podatkov, potrebnih za raziskavo, je bil 

kot instrument raziskovanja uporabljen anketni vprašalnih, ki je bil sestavljen iz 

odprtih in zaprtih vprašanj. 

3.4.2 Raziskovalni vzorec 

Raziskavo smo izvedli na mestni in primestni osnovni šoli. V anketi je sodelovalo 

198 učencev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (4., 5., in 6. razred 

osnovne šole). 

Tabela 1: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na spol 

SPOL f f % 

Deklice 96 48,5 

Dečki 102 51,5 

SKUPAJ  198 100 
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Tabela prikazuje, da je pri anketnem vprašalniku sodelovalo 96 (48,5 %) deklic in 

102 (51,5 %) dečka. 

 

 

 

Tabela 2: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na razred, katerega 

obiskujejo 

RAZRED f f % 

Četrti 84 42,4 

Peti 78 39,4 

Šesti 36 18,2 

SKUPAJ  198 100 

 

V tabeli je prikazano, da je od skupno 198 učencev, ki so sodelovali pri raziskavi, 

84 (42,4 %) učencev iz četrtega razreda, 78 (39,4 %) iz petega in 36 (18,2 %) 

učencev iz šestega razreda. 

3.4.3 Postopki zbiranja podatkov 

Podatki so bili zbrani s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki je bil 

namenjen učencem drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja ali druge triade 

(četrti, peti in šesti razred osnovne šole). Učenci so anketne vprašalnike 

izpolnjevali v aprilu 2016, in sicer na mestni in primestni osnovni šoli. Učenci so 

anketni vprašalnik izpolnjevali 30–40 minut. Na mestni osnovni šoli smo v vseh 

razredih vprašalnike razdelili sami, v nekaterih razredih, predvsem v nižjih – 4. 

razred, smo tudi skupaj z učenci šli skozi vprašanja, jim pomagali ob morebitnih 

nejasnostih in dodatnih vprašanjih. Na primestni osnovni šoli pa so učenci, skupaj 

z razredniki, vprašalnike reševali med razrednimi urami. 

3.4.4 Merske karakteristike anketnega vprašalnika 

Veljavnost anketnega vprašalnika smo zagotovili s pregledom mentorice in 

somentorice. Zanesljivost smo zagotovili z natančnimi navodili. Objektivnost smo 
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v fazi anketiranja zagotovili tako, da nismo ne mi in ne učitelji vplivali na 

odgovarjanje anketirancev. 

3.4.5 Postopki obdelave podatkov 

Podatki so obdelani s programom SPSS Statistics 20. Pridobljeni podatki iz 

programa so prikazani tabelarično. Izračunano je število (f) in strukturni odstotek 

(f %). Pri vprašanjih, kjer so učenci lahko izbrali več možnih odgovorov, smo 

upoštevali to, da je v tem primeru lahko en učenec obkrožil več podanih 

odgovorov in zato nismo navedli skupnega števila in skupnega strukturnega 

odstotka. Za preizkušanje odvisnih zvez med spremenljivkami smo uporabili 

preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma    (hi-kvadrat) preizkus.  
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3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Tabele si sledijo po vrsti tako, kot so bila zastavljena raziskovalna vprašanja, ki so 

zapisana po istem vrstnem redu kot vprašanja iz anketnega vprašalnika. Pri 

vprašanjih zaprtega tipa so podatki prikazani z navedbo števila (f) in strukturnega 

odstotka (f %). Pri odprtih vprašanjih pa so podatki razvrščeni po pogostosti 

njihovega pojavljanja. Podatki pa so prav tako prikazani s številom (f) in 

strukturnim odstotkom (f %). Kjer smo dve spremenljivki primerjali med seboj, 

smo izračunali tudi     (hi-kvadrat) preizkus. Zaradi avtentičnosti zapisov 

navajamo natančne odgovore/zapise učencev pri interpretaciji odprtih vprašanj, ki 

pa včasih ne ustrezajo pravilni rabi slovenščine. 

 

Raziskovalno vprašanje (odprtega tipa) »ali berejo slikanice ali ilustrirane 

knjige v tujem jeziku?« 

 

Tabela 3: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na to, ali berejo 

slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku 

BRANJE f f % 

DA 137 69,2 

NE 61 30,8 

SKUPAJ  198 100 

 

Iz tabele je razvidno, da okoli dve tretjini učencev bere slikanice ali ilustrirane 

knjige v tujem jeziku, saj je takih učencev 137 (69,2 %). Učencev, ki ne berejo 

slikanic ali ilustriranih knjig v tujem jeziku, pa je 61 (30,8 %). Učenci so pri tem 

vprašanju morali napisati naslov ali opis slikanice ali ilustrirane knjige, ki so jo 

nazadnje prebrali. S tem konkretnim vprašanjem smo želeli preveriti, ali so otroci 

dejansko prebrali te knjige, ker potem predvidevamo, da bi se morali spomniti 

naslova ali vsaj poteka zgodbe. Naslovi prebranih knjig, ki so jih otroci navedli, 

so bili: Colin and Computerland, Lazy Farmer, Little Red Ridding Hood, Mr. 

Nosey, Wolf and 7 Goats, Zazar et le renard, Halloween, Harry Potter, Der kleine 

Rabe Socke, Grozni Gašper, Tintin, Sneguljčica, The Ugly Duckling itd.  
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Kot vidimo, učenci navajajo slovenske naslove prebranih knjig, kar lahko pomeni, 

da so prebrali te knjige v tujem jeziku in se morda tuje-jezikovnega naslova niso 

spomnili, lahko pa so to pravljice, ki so jih prebrali v slovenskem jeziku, in pri 

vprašanju niso upoštevali ali razumeli, da želimo od njih, da napišejo izključno 

samo tiste slikanice in ilustrirane knjige, ki so jih prebrali v tujem jeziku. 

 

Tabela 4: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev po spolu glede na to, ali 

berejo slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku 

SPOL ŽENSKE MOŠKI 

ODGOVOR f f % f f % 

DA 77 80,2 60 58,8 

NE 19 19,8 42 41,2 

SKUPAJ  96 100 102 100 

Izid    -preizkusa:    = 10,610, p = 0,001 

Kot kaže   -preizkus, lahko ničelno hipotezo zavrnemo. Med učenci in učenkami 

obstaja statistično značilna razlika v branju slikanic in ilustriranih knjig v tujem 

jeziku. Delež tistih učencev, ki berejo slikanice in ilustrirane knjige v tujem 

jeziku, je pri ženskah večji (80,2 %), saj je med moškimi le 58,8 % takšnih, ki 

berejo. Iz tabele je razvidno, da 19,8 % žensk in 41,2 % moških ne bere slikanic in 

ilustriranih knjig v tujem jeziku. 

 

Tabela 5: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev po šoli (mestna ali 

primestna) glede na to, ali berejo slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku 

ŠOLA MESTNA PRIMESTNA 

ODGOVOR f f % f f % 

DA 85 73,3 52 63,4 

NE 31 26,7 30 36,6 

SKUPAJ  116 100 82 100 

Izid    -preizkusa:    = 2,192, p = 0,139 

Kot kaže   -preizkus, lahko ničelno hipotezo obdržimo. Med učenci primestne in 

mestne šole ni statistično značilne razlike glede na to, ali berejo slikanice in 
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ilustrirane knjige v tujem jeziku. Saj je učencev, ki berejo slikanice in ilustrirane 

knjige v tujem jeziku, iz mestne šole 73,3 %, iz primestne šole pa 63,4 %. 

 

 

Raziskovalno vprašanje (zaprtega tipa) »kje so dobili slikanice ali ilustrirane 

knjige v tujem jeziku?« 

 

Tabela 6: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na to, kje so 

slikanice ali ilustrirane knjige dobili 

ODGOVORI f f % 

V knjižnici 62 31,3 

Drugo 56 28,3 

Dobil sem jih od staršev/izbral sem jih skupaj s starši 47 23,7 

Nisem jih dobil, niti iskal 43 21,7 

Dobil sem jih pri izbirnem predmetu/tečaju tujega jezika 41 20,7 

Knjige sem poiskal sam na spletu 11 5,6 

Dobil sem jih pri bralni znački 4 2 

 

Največ učencev (31,3 %)  je slikanice ali ilustrirane knjige dobilo v knjižnici. 28,3 

% učencev v podanih odgovorih ni našlo primernega izmed njih in so se odločili 

za drugo, sledijo učenci (23,7 %), ki so slikanice ali ilustrirane knjige dobili od 

staršev oziroma so jih izbrali skupaj s starši, in tisti, ki jih niso dobili niti iskali, 

takih učencev je 43 (21,7 %). 20,7 % učencev je takšnih, ki so obiskovali izbirni 

predmet ali tečaj tujega jezika in so tam dobili slikanice ali ilustrirane knjige v 

tujem jeziku. Majhen odstotek (5,6 %) učencev je poiskalo slikanice ali ilustrirane 

knjige v tujem jeziku na spletu, le štirje (2 %) pa so jih dobili pri bralni znački. Pri 

tem vprašanju moramo upoštevati, da je en učenec lahko obkrožil več možnih 

odgovorov. 
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Raziskovalno vprašanje (odprtega tipa): »zakaj se jim zdi uporaba slikanic ali 

ilustriranih knjig pri učenju tujega jezika zanimiva?« 

 

Tabela 7: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na razlog 

zanimivosti slikanic in ilustriranih knjig pri učenju tujega jezika 

ODGOVORI f f % 

Ker se nekaj naučim 52 26,3 

Mi je v pomoč pri razumevanju 48 24,2 

Slika mi pomaga pri učenju jezika 23 11,6 

Spoznam nove besede in si jih lažje zapomnim 21 10,6 

So mi zanimive 18 9,1 

Zaradi domišljije, razmišljanja in prispodob 17 8,6 

Niso mi zanimive 9 4,5 

Zaradi branja, pisanja 5 2,5 

Lažje si zapomnim zgodbo 3 1,5 

Pouk je bolj sproščen 2 1 

SKUPAJ 198 100 

 

Iz tabele je razvidno, da se največ (26,3 %) učencem zdi uporaba slikanic ali 

ilustriranih knjig pri učenju tujega jezika zanimiva, ker se iz njih učenci nekaj 

naučijo (ker se nekaj naučiš; ker se lahko naučim novih besed na zabaven način; 

ker so zelo poučne; ker se s slikanicami naučiš veliko tujega jezika in imaš več 

domišljije; zato da se naučim izgovarjanja, novega besedišča, govorjenja v tujem 

jeziku itd.) in prav tako 24,2 % učencev meni, da so jim v pomoč pri razumevanju 

besed ali zgodbe (ker lažje razumeš; ker boljše razumeš; ker boljše razumeš, kaj 

se v zgodbi dogaja; ker ko bereš, že na slikah vidiš, kaj se približno dogaja in 

nekaj tudi razumeš; ker imajo slike in si pomagaš pri razumevanju itd.). 11,6 % 

učencev je takih, ki jim ravno slika pomaga pri učenju jezika, da si s pomočjo te 

tuji jezik hitreje in lažje zapomnijo (zaradi tega, ker se iz ilustracij nekaj naučiš in 

razbereš stvari lažje; ker se s pomočjo slik lažje naučiš tujega jezika; ker če ne 

veš jezika dobro, se lažje naučiš po slikanici, pomaga ti; če ne veš, kaj pomeni 

kakšna beseda ali stavek, je ravno to mogoče prikazano na sliki itd.), prav tako je 

10,6 % učencev mnenja, da so jim zanimive prav zaradi tega, ker spoznajo nove 

besede in si jih s pomočjo slik lažje zapomnijo (zato ker ima lahko več domišljije 
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in spoznamo več novih besed; ker odkrijem nove besede, veliko sprašujem in se 

zabavam; ker se naučiš veliko novih besed in je to potem prednost pri tujem 

jeziku; ker si lažje zapomniš besede in ko pomislim nanjo, v mislih že vidim sliko 

in vem, kaj napisati itd.). 9,1 % učencev je potrdilo, da so jim slikanice in 

ilustrirane knjige zanimive, niso pa podali razloga, zakaj je temu tako, tako kot 

8,6 % učencev, ki se jim zdijo zanimive zaradi domišljije, ki se pri branju teh 

knjig pojavi, zaradi razmišljanja in prispodob, da si glavne junake, okolje, v 

katerem se zgodba dogaja itd., lažje predstavljajo (več učenja, prispodob, 

domišljije, razmišljanja; zato ker vidimo pravljične junake; ker si lažje 

predstavljaš; ker lahko gledaš slike; da si lažje predstavljam, o čem se dogaja ta 

pravljica ali zgodba itd.). Malo je takih učencev (4,5 %), ki jim te otroške knjige 

niso zanimive, a 2,5 % učencev je izpostavilo tudi zelo pomembno dejstvo, da se 

skozi te knjige učijo, ponavljajo in se urijo v branju in pisanju. 1,5 % učencev je 

mnenja, da si s pomočjo slikanic ali ilustriranih knjig lažje zapomnijo zgodbo in le 

1 % jih meni, da je pouk z uporabo teh knjig bolj sproščen.  

 

Tabela 8: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev po šoli  (mestna ali 

primestna) glede na razlog zanimivosti slikanic in ilustriranih knjig pri učenju 

tujega jezika 

 ŠOLA 

ODGOVORI 

MESTNA PRIMESTNA 

f f % f f % 

Ker se nekaj naučim 35 30,2 17 20,7 

Mi je v pomoč pri razumevanju 18 15,5 30 36,6 

Slika mi pomaga pri učenju jezika 13 11,2 10 12,2 

Spoznam nove besede in si jih lažje 

zapomnim 

14 12,1 7 8,5 

So mi zanimive 13 11,2 5 6,1 

Zaradi domišljije, razmišljanja in prispodob 12 10,3 5 6,1 

Niso mi zanimive 6 5,2 3 3,7 

Zaradi branja, pisanja 3 2,6 2 2,4 

Lažje si zapomnim zgodbo 1 0,9 2 2,4 

Pouk je bolj sproščen 1 0,9 1 1,2 

SKUPAJ 116 100 82 100 
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Izid    -preizkusa:    = 14,516, p = 0,105 

Ničelno hipotezo, kakor narekuje izid preizkusa, obdržimo. Med učenci mestne in 

primestne šole ni statistično značilne razlike glede na razlog zanimivosti uporabe 

slikanic in ilustriranih knjig pri pouku tujega jezika. 

 

Raziskovalno vprašanje (zaprtega tipa): »ali jim ilustracije v slikanici ali 

ilustrirani knjigi pomagajo, da besedišče v tujem jeziku bolje razumejo?« 

 

Tabela 9: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na pomoč pri 

razumevanju besedišča v tujem jeziku s pomočjo ilustracij 

RAZUMEVANJE f f % 

DA 174 87,9 

NE 24 12,1 

SKUPAJ  198 100 

 

Rezultati kažejo, da večini učencev (87,9 %) ilustracije v slikanicah ali ilustriranih 

knjigah pomagajo, da besedišče v tujem jeziku bolje razumejo. Le majhen delež 

(12,1 %) učencev ni takšnega mnenja. 

 

Tabela 10: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev po šoli (mestna ali 

primestna) glede na pomoč pri razumevanju besedišča v tujem jeziku s pomočjo 

ilustracij 

ŠOLA MESTNA PRIMESTNA 

ODGOVOR f f % f f % 

DA 100 86,2 74 90,2 

NE 16 13,8 8 9,8 

SKUPAJ  116 100 82 100 

Izid    -preizkusa:    = 0,735, p = 0,391 

 

Ničelno hipotezo v tem primeru obdržimo. Torej razlika med učenci mestne in 

primestne šole glede tega, ali jim ilustracije v slikanici in ilustrirani knjigi 

pomagajo, da besedišče v tujem jeziku bolje razumejo, ni statistično značilna. Kot 
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vidimo, 86,2 % učencev mestne šole in 90,2 % učencev iz primestne šole meni, da 

so jim ilustracije v pomoč pri razumevanju besedišča. 

 

Raziskovalno vprašanje (odprtega tipa): »kako jim ilustracije v slikanici ali 

ilustrirani knjigi pomagajo, da besedišče v tujem jeziku bolje razumejo?« 

 

Tabela 11: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) mnenj učencev o pomoči 

ilustracij v slikanici ali ilustrirani knjigi pri razumevanju besedišča 

ODGOVORI f f % 

Primerjam zgodbo z ilustracijo in s tem imam lažje predstave, si 

ustvarim asociacije, prispodobe 
42 21,2 

Razlaga neznanih besed s pomočjo ilustracij 40 20,2 

Z ilustracijo lažje razumem zgodbo v TJ in se mi potrdi mnenje o 

razumevanju besedila 
30 15,2 

Ni odgovorov 26 13,1 

Z ilustracijami hitreje izvem pomen zgodbe 17 8,6 

Ilustracije mi nekaj povedo 15 7,6 

Se nekaj naučim 13 6,6 

Besedišče z ilustracijami mi je bolj zanimivo 8 4 

Vidim ilustracijo in vprašam odraslo osebo, kako poimenujemo to v 

tujem jeziku 
4 2 

Ko bereš besede, si jih zapomniš 3 1,5 

SKUPAJ 198 100 

 

Iz odgovorov,  ki smo jih dobili pri odprtem vprašanju, smo enake odgovore 

združili v skupine. Odgovori so nam dali vedeti, da nekateri otroci niso najbolje 

razumeli tega vprašanja ali jim je bilo pretežko. Glede na to, kako otrokom 

ilustracije v slikanici in ilustrirani knjigi pomagajo, da besedišče v tujem jeziku 

bolje razumejo, smo dobili naslednje rezultate, vidne v Tabeli 11. 21,2 % učencev 

meni, da besedišče v tujem jeziku bolje razumejo, ko besedilo primerjajo z 

ilustracijo ob njem, si pri tem naredijo asociacije in prispodobe ter si zgodbo lažje 

predstavljajo (če ne razumem tako dobro knjige (zgodbe), pogledam na 

ilustracijo; nekaj si lažje predstavljaš, kaj ti knjiga pripoveduje; ti bolje povedo 

zgodbo, si lahko predstavljaš like in kaj počnejo in bolje razumeš zgodbo; ker je 
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na sliki tisto, kar je v tekstu; ker si predstavljaš in povežeš z besedilom itd.). 20,2 

% učencev meni, da iz ilustracij ugotovijo pomen oziroma razlago neznanih besed 

oziroma besed v tujem jeziku (ilustracije mi razložijo, če kake besede ne 

razumem; npr. v knjigi piše scared, jaz ne bi vedel, kaj pomeni. Potem pa na sliki 

vidim človeka, ki je prestrašen, in takoj vem, kaj to pomeni; tako, da sproti izvem, 

kaj besede pomenijo; ker se besedo spomnim po ilustraciji itd.). Da z ilustracijo 

lažje razumejo zgodbo v tujem jeziku in se jim ob ilustraciji potrdi mnenje, da so 

besedišče v slikanici ali ilustrirani knjigi, ki so ga prebrali ali jim je bilo prebrano, 

tudi prav razumeli, je mnenja 15,2 % učencev (ko vidim ilustracijo, lažje razumem 

zgodbo; ko preberem besedilo, pogledam sliko in ugotovim, če sem besedilo 

pravilno razumela; pomagajo mi tako, da bolje razumem, ko nekaj vidim; ker 

zaradi slike lahko sklepaš besedo itd.). Pri 13,1 % učencev nismo dobili 

odgovorov, 8,6 % pa jih meni, da s pomočjo ilustracij hitreje izveš pomen tuje-

jezikovne zgodbe (zato ker potem hitreje izveš, kaj pomeni, ker nekaterih besed ne 

poznam; ker po slikah lažje vidim, kaj se dogaja; tako, ko pogledam slikanico, že 

slutim, kaj bom prebrala na tisti strani itd.)  in prav tako je 7,6 % takih učencev, 

ki pravijo, da jim ilustracije v tujih slikanicah ali ilustriranih knjigah nekaj povedo 

(zato ker ti nekaj povedo; zaradi slik; pomagajo mi tako, da me že na začetku 

popeljejo v pravo smer; ker slika nekaj prikaže itd.). 13 učencev (6,6 %) meni, da 

se iz ilustracij nekaj naučimo (zato ker se iz ilustriranih knjig tudi učimo; lažje se 

naučiš, ker imaš stvari narisane; ker si s sličicami pomagam pri učenju besedišča 

itd.) in 4 % učencev pravi, da so jim takšne knjige v tujem jeziku, ki so 

opremljene z ilustracijami, bolj zanimive. 2 % učencev vpraša za mnenje odraslo 

osebo (učitelje, starše), če tuje besede na razumejo in ne poznajo njenega pomena. 

Majhen delež učencev (1,5 %) pa si skozi branje zapomni tuje besede. 
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Tabela 12: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) mnenj učencev mestne in 

primestne šole o pomoči ilustracij v slikanici ali ilustrirani knjigi pri razumevanju 

besedišča 

ŠOLA 

ODGOVORI 

MESTNA PRIMESTNA 

f f % f f % 

Primerjam zgodbo z ilustracijo in s tem imam  lažje 

predstave, si ustvarim asociacije, prispodobe 
28 24,1 14 17,1 

Razlaga neznanih besed s pomočjo ilustracij 20 17,2 20 24,4 

Z ilustracijo lažje razumem zgodbo v TJ in se mi 

potrdi mnenje o razumevanju besedila 
13 11,2 17 20,7 

Ni odgovorov 17 14,7 9 11 

Z ilustracijami hitreje izvem pomen zgodbe 12 10,3 5 6,1 

Ilustracije mi nekaj povedo 9 7,8 6 7,3 

Se nekaj naučim 7 6 6 7,3 

Besedišče z ilustracijami mi je bolj zanimivo 6 5,2 2 2,4 

Vidim ilustracijo in vprašam odraslo osebo, kako 

poimenujemo to v tujem jeziku 
2 1,7 2 2,4 

Ko bereš besede, si jih zapomniš 2 1,7 1 1,2 

SKUPAJ 116 100 82 100 

Izid    -preizkusa:    = 7,950, p = 0,539  

V tem primeru ničelno hipotezo obdržimo. Razlika med učenci mestne in 

primestne šole glede na pomoč ilustracij v slikanici in ilustrirani knjigi pri 

razumevanju besedišča v tujem jeziku ni statistično značilna. 

 

Raziskovalno vprašanje: »ali si učenci s pomočjo ilustracij besedišče v tujem 

jeziku hitreje in lažje zapomnijo?« 

 

Tabela 13: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na pomoč 

ilustracij za hitrejše in lažje pomnjenje tuje-jezikovnega besedišča 

POMNJENJE f f % 

DA 149 75,3 

NE 49 24,7 

SKUPAJ  198 100 
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Iz tabele je razvidno, da so trem četrtinam učencev (75,3 %) ilustracije v slikanici 

ali ilustrirani knjigi pri tujem jeziku v pomoč, da si tuje-jezikovno besedišče 

hitreje in lažje zapomnijo. 24,7 % učencev je to dejstvo zanikalo, torej da si s 

pomočjo ilustracij besedišča v tujem jeziku ne zapomnijo hitreje in lažje. 

 

Tabela 14: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev po šoli (mestna ali 

primestna) glede na pomoč ilustracij za hitrejše in lažje pomnjenje tuje-

jezikovnega besedišča 

ŠOLA MESTNA PRIMESTNA 

ODGOVOR f f % f f % 

DA 88 75,9 61 74,4 

NE 28 24,1 21 25,6 

SKUPAJ  116 100 82 100 

Izid    -preizkusa:    = 0,056, p = 0,813 

Kakor nam kaže izid    -preizkusa, ničelno hipotezo obdržimo. Razlika med 

učenci mestne in primestne šole po odgovoru, ali si s pomočjo ilustracij besedišče 

v tujem jeziku hitreje in lažje zapomnijo, ni statistično značilna. 
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Raziskovalno vprašanje (odprtega tipa): »kako si učenci s pomočjo ilustracij 

zapomnijo besedišče v tujem jeziku?« 

 

Tabela 15: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na mnenje o 

pomnjenju besedišča v tujem jeziku s pomočjo ilustracij  

ODGOVORI f f % 

Ni odgovora 62 31,3 

Tujo besedo povežem z ilustracijo in si jo tako zapomnim 

(asociacije) 
44 22,2 

Ilustracije primerjam s prebranim tujim besedilom v knjigi in se 

tako naučim snov 
35 17,7 

S pomočjo ilustracij se spomnim besedila in obnovim zgodbo 24 12,1 

Z ilustracijo najdem pomen dogajanja v zgodbi 9 4,5 

Z ilustracijami mi je bolj zanimivo, barvito, privlačno 7 3,5 

Neznano tujo besedo večkrat ponovim 6 3 

Lažje mi je, če so ob tujem besedilu ilustracije 4 2 

Odrasla oseba (učitelj, starš) mi pove besedo v tujem jeziku 3 1,5 

Sam si narišem sliko in zraven napišem slovensko in tujo besedo 2 1 

Pomagam si s slovarjem 2 1 

SKUPAJ 198 100 

 

Odgovori, ki smo jih dobili s pomočjo odprtega vprašanja, so pokazali, da tudi 

tukaj nekateri otroci niso razumeli, kaj točno želimo od njih izvedeti, tako da smo 

dobili nekaj nejasnih odgovorov, ki se niso skladali z vprašanjem, ali pa preprosto 

na vprašanje niso odgovorili, saj je takih učencev kar 62 (31,3 %). 44 učencev 

(22,2 %) tujo besedo poveže z ilustracijo in si jo tako zapomni. Kasneje se s 

pomočjo asociacij na ilustracijo spomnijo tudi besede in njenega pomena (ker se 

probam spomniti slike in se spomnim po sliki, kako se reče; zapomnim si 

ilustracijo in se je kasneje spomnim in tudi besede; sliko si predstavljaš in takoj se 

spomniš besedo; ko imam neko besedo pred sabo, pridobim sliko v glavi; vidim 

sliko; vsakič, ko bom prebral to besedo, bom pred sabo videl to sliko itd.). 35 

učencev (17,7 %) ilustracijo primerja s prebranim tuje-jezikovnim besedilom v 

slikanici ali ilustrirani knjigi in se tako nauči snov (tako, da si pogledamo 

ilustracijo in jo primerjaš z besedilom v knjigi; če so slike, potem vse razumem, in 
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če vse razumem, si lažje zapomnim; tako, da jih gledam in zraven berem itd.). 24 

(12,1 %) učencev si zapomni ilustracijo, ki jo večkrat pogledajo, in kasneje z 

zakrivanjem besedila zgodbo obnovijo s pomočjo ilustracij (zapomnim si sliko in 

če moram pripovedovati, lahko pripovedujem z ilustracijami in besedami, ki sem 

si jih ob branju zapomnila; ker pogledam na sliko in se spomnim, kaj moram 

povedati; ko preberem zgodbo, jo s pomočjo ilustracije opišem; da še enkrat 

preletim in si s pomočjo slik lažje obnovim zgodbo itd.). 9 (4,5 %) učencev s 

pomočjo ilustracije najde oziroma vidi pravi pomen besede ali celo dela celotne 

zgodbe, ki ga ob branju sprva niso razumeli (zato ker lahko tudi vidiš, če ne 

razumeš tujega jezika; ker vidiš del dogajanja; tako, da preberem eno stran, nato 

pogledam sliko, ki mi bolje obrazloži pomen besedila; predstavljam si jih po 

slikanici itd.). Sedmim (3,5 %) učencem se zdijo slikanice ali ilustrirane knjige v 

tujem jeziku s pomočjo ilustracij bolj zanimive, barvite in privlačne in prav zaradi 

tega si besedišče bolje zapomnijo (zapomnim si hitreje, ker je bolj zanimivo, 

pisano, barvno in privlačno; tako, da najprej pogledam vse ilustracije in tako si 

lažje zapomnim; ker ilustracije mi prebudijo domišljijo, npr. če pastirček v 

ilustraciji teče, bom vedela, kaj predstavlja angleška beseda run itd.).  Šest (3 %) 

učencev si besedišče v tujem jeziku zapomni tako, da to besedišče/besede večkrat 

ponovijo, da se jim vtisne v spomin. Štirje učenci pravijo, da jim je lažje, če je ob 

tujem besedilu še ilustracija. Trem učencem so pri učenju tujega besedišča v 

pomoč odrasle osebe. Dva učenca si sama narišeta sliko in zraven zapišeta tujo 

besedo in njen prevod in prav tako sta dva učenca takšna, ki si pri učenju tujega 

besedišča pomagata s slovarjem. 
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Tabela 16: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev mestne in primestne 

šole glede na mnenje o pomnjenju besedišča v tujem jeziku s pomočjo ilustracij 

ŠOLA 

ODGOVORI 

MESTNA PRIMESTNA 

f f % f f % 

Ni odgovora 31 26,7 31 37,8 

Tujo besedo povežem z ilustracijo in si jo tako 

zapomnim (asociacije) 
30 25,9 14 17,1 

Ilustracije primerjam s prebranim tujim besedilom v 

knjigi in se tako naučim snov 
19 16,4 16 19,5 

S pomočjo ilustracij se spomnim besedila in obnovim 

zgodbo 
16 13,8 8 9,8 

Z ilustracijo najdem pomen dogajanja v zgodbi 5 4,3 4 4,9 

Z ilustracijami mi je bolj zanimivo, barvito, privlačno 5 4,3 2 2,4 

Neznano tujo besedo večkrat ponovim 1 0,9 5 6,1 

Lažje mi je, če so ob tujem besedilu ilustracije 3 2,6 1 1,2 

Odrasla oseba (učitelj, starš) mi pove besedo v tujem 

jeziku 
3 2,6 0 0 

Sam si narišem sliko in zraven napišem slovensko in 

tujo besedo 
1 0,9 1 1,2 

Pomagam si s slovarjem 2 1,7 0 0 

SKUPAJ 116 100 82 100 

Izid    -preizkusa:    = 13,361, p = 0,204 

Tudi v tem primeru ničelno hipotezo obdržimo. Med učenci glede na šolo (mestna 

ali primestna) ne obstaja statistično značilna razlika po mnenju, kako si besedišče 

v tujem jeziku zapomnijo s pomočjo ilustracij. 
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Raziskovalno vprašanje (odprtega tipa): »na kateri način si tujo besedo najlažje 

zapomnijo in vedo, kaj pomeni?« 

 

Tabela 17: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na način, kako si 

tujo besedo najlažje zapomnijo 

NAČIN f f % 

A 132 66,7 

B 32 16,2 

A in B 22 11,1 

Ni odgovora 12 6,1 

SKUPAJ  198 100 

 

Iz rezultatov je razvidno, da si 132 (66,7) učencev novo, tujo besedo najlažje 

zapomni, kot je bilo prikazano na primeru A, kjer je bila slika slona in spodaj 

zapisana angleška beseda (an elephant). Na primeru B pa je zapisana slovenska 

beseda (slon) in njen prevod v tuji jezik (an elephant), na ta način si tujo besedo 

najlažje zapomni 32 (16,2 %) učencev. 22 (11,1 %) učencev si tujo besedo lahko 

zapomni na oba načina (A in B). 12 (6,1 %) učencev pa ni navedlo načina, s 

katerim si tujo besedo najlažje zapomnijo. 

 

Tabela 18: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na šolo (mestna 

ali primestna) po načinu, kako si tujo besedo najlažje zapomnijo 

ŠOLA MESTNA PRIMESTNA 

ODGOVOR f f % f f % 

A 81 69,8 51 62,2 

B 22 19 10 12,2 

A in B 13 11,2 9 11 

Ni odgovora 0 0 12 14,6 

SKUPAJ  116 100 82 100 

Izid    -preizkusa:    = 18,760, p = 0,000 

 

Kot lahko razberemo iz tabele, med učenci primestne in mestne šole ni večjih 

odstopanj glede na načine, kako si tujo besedo najlažje zapomnijo. Razlika se vidi 
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le v tem, da so učenci iz mestne šole vsi podali odgovore, pri primestni šoli pa 

14,6 % učencev odgovora ni podalo. Zato   -preizkus pokaže statistično 

pomembno razliko (p = 0,000) med odgovori učencev mestne in primestne šole. 

 

Tabela 19: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na opis, kako so 

si tujo besedo zapomnili in vedeli, kaj pomeni 

ODGOVORI f f % 

Asociacije na sliko ali besedo 111 56,1 

Slika, slovenska beseda in prevod 27 13,6 

Ponavljanje besede in njenega prevoda 22 11,1 

Ni odgovora 16 8,1 

Nekdo mi pove za prevod  5 2,5 

Tujo besedo si razdelim na dva dela 5 2,5 

Pomagam si s slovarjem 5 2,5 

Ponavljam z zakrivanjem tuje besede ali slike 4 2 

Narišem sliko in zraven napišem tujo besedo 3 1,5 

SKUPAJ 198 100 

 

Od učencev smo želeli, da nam s vprašanjem odprtega tipa povedo, na kateri 

način (A ali B) si tujo besedo najlažje zapomnijo, hkrati pa smo želeli, da to tudi 

opišejo, in sicer kako so si tujo besedo zapomnili in vedeli, kaj pomeni ‒ in te 

odgovore smo prikazali v Tabeli 13. Več kot polovica učencev (56,1 %)  je 

mnenja, da si tujo besedo zapomnijo s pomočjo slike, kasneje se s pomočjo slike 

spomnijo tuje besede, ali pa ko slišijo tujo besedo, se v mislih spomnijo slike, ki 

so jo videli zraven besede (ko slišim besedo elephant, si takoj zamislim slona in se 

spomnim, kako je beseda zapisana; slika ostane v glavi in ko slišim besedo, si 

zamislim to sliko in vem, kako se slonu reče v angleščini; zato ker se mi je vedno 

zdelo, da beseda elephant predstavlja nekaj velikega in močnega). 27 (13,6 %) 

učencev si tujo besedo zapomni na način, da vidijo sliko, slovensko besedo in 

prevod te besede v tuji jezik (s prevodom vem, kaj pomeni, s sliko pa si to 

zapomnim; zapomnim si sliko, ob kateri sta slovenska in tuja beseda itd.). 22 (11,1 

%) učencev si tujo besedo zapomni tako, da ponavljajo »an elephant pomeni 

slon«, torej da ponavljajo besedo v maternem jeziku in njen prevod v tuji jezik. 
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Petim (2,5 %) učencem nekdo od odraslih pove, kaj pomeni tuja beseda in si z 

njihovo pomočjo to tudi najlažje zapomnijo, prav tako je pet (2,5 %) učencev 

takšnih, ki si tujo besedo najlažje zapomnijo tako, da jo razdelijo na dva dela »an 

elephant je Ele + phant (fant).« Pet učencev (2,5 %) si tujo besedo najlažje 

zapomni tako, da se spomnijo zapisa v slovarju oziroma da si s slovarjem 

pomagajo. Štirje (2 %) učenci si besedo v tujem jeziku najhitreje zapomnijo tako, 

da si zakrivajo besede ali slike in s tem ponavljajo tuje besede. Najmanj (1,5 %) 

učencev pa si tujo besedo zapomni tako, da si to, kar beseda pomeni, narišejo in 

zraven napišejo tujo besedo. 

 

Tabela 20: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev mestne in primestne 

šole glede na opis, kako so si tujo besedo zapomnili in vedeli, kaj pomeni 

ŠOLA 

ODGOVORI 

MESTNA PRIMESTNA 

f f % f f % 

Asociacije na sliko ali besedo 61 52,6 50 61 

Slika, slovenska beseda in prevod 22 19 5 6,1 

Ponavljanje besede in njenega prevoda 14 12,1 8 9,8 

Ni odgovora 3 2,6 13 15,9 

Nekdo mi pove za prevod  4 3,4 1 1,2 

Tujo besedo si razdelim na dva dela 1 0,9 4 4,9 

Pomagam si s slovarjem 5 4,3 0 0 

Ponavljam z zakrivanjem tuje besede ali slike 3 2,6 1 1,2 

Narišem sliko in zraven napišem tujo besedo 3 2,6 0 0 

SKUPAJ 116 100 82 100 

Izid    -preizkusa:    = 27,245, p = 0,001 

Kot lahko razberemo iz tabele, si učenci obeh šol (mestne in primestne), 

največkrat pomagajo z asociacijami na sliko ali besedo, da si tujo besedo 

zapomnijo in vedo, kaj pomeni. Izid    -preizkusa pa je pokazal, da pri tem 

vprašanju obstaja statistično pomembna razlika med odgovori učencev obeh šol (p 

= 0,001).  
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Raziskovalno vprašanje (odprtega tipa): »ali otroci pri urah tujega jezika 

uporabljajo slikanice ali ilustrirane knjige?« 

 

Tabela 21: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev, ki potrjujejo ali 

zanikajo uporabo slikanic ali ilustriranih knjig pri pouku tujega jezika 

UPORABA SLIKANIC/ILUSTR. 

KNJIG PRI TUJEM JEZIKU 

f f % 

DA 85 42,9 

NE 113 57,1 

SKUPAJ  198 100 

 

Pri tem raziskovalnem vprašanju smo učencem zastavili takšno odprto vprašanje, 

da so morali navesti naslov ali opisati potek zgodbe tuje-jezikovne slikanice ali 

ilustrirane knjige, ki so jo prebrali pri tujem jeziku. S tem smo želeli priti do 

konkretnih in bolj realnih odgovorov, saj če so v šoli res prebrali slikanico ali 

ilustrirano knjigo pri tujem jeziku, potem bi se po našem mnenju spomnili naslova 

ali vsaj vsebine zgodbe. Iz rezultatov je razvidno, da je več kot polovica učencev 

(57,1 %) zatrdila, da pri urah tujega jezika niso brali slikanic ali ilustriranih knjig. 

Vseeno pa tudi 85 učencev (42,9 %) pravi, da so brali slikanice ali ilustrirane 

knjige pri tujem jeziku, saj so pri tem navedli naslove prebrane literature ali so 

opisali zgodbo (Colin and Computerland, The Elves and the 

Shoemaker,Frankenstein, Helloween, Little Red Riding Hood, My Sails, Rahul 

and Tiger, The Cat Who Steals The Slippers, Mojca Pokraculja, Zazar et le 

Renard, Videk's New Shirt itd.). 

 

Tabela 22: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na šolo (mestna 

ali primestna), ki potrjujejo ali zanikajo uporabo slikanic ali ilustriranih knjig pri 

pouku tujega jezika 

ŠOLA MESTNA PRIMESTNA 

ODGOVOR f f % f f % 

DA 51 44 34 41,5 

NE 65 56 48 58,5 

SKUPAJ  116 100 82 100 
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Izid    -preizkusa:    = 0,123, p = 0,726 

Na osnovi izida   -preizkusa ničelno hipotezo obdržimo. Med učenci mestne in 

primestne šole ni statistično značilne razlike glede na branje slikanic in 

ilustriranih knjig pri pouku tujega jezika. 

 

 

Raziskovalno vprašanje (zaprtega tipa): »kaj vse so počeli oziroma katere 

dejavnosti so izvajali pri pouku tujega jezika, kadar so bile pri šolski uri 

vključene slikanice ali ilustrirane knjige?« 

 

Tabela 23: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na dejavnosti, ki 

so jih izvajali pri pouku TJ z vključenimi slikanicami ali ilustriranimi knjigami 

ODGOVORI f f % 

Poslušali smo zvočni posnetek 120 60,6 

Naredili smo predstavo 69 34,8 

Gledali smo video posnetek 65 32,8 

Nismo jih uporabljali 54 27,3 

Učitelj nam je zgodbo iz slikanice ali ilustrirane knjige prebral 46 23,2 

Drugo 29 14,6 

Risali smo 15 7,6 

 

Na vprašanje je odgovorilo vseh 198 učencev, pri čemer je treba upoštevati, da je 

en učenec lahko obkrožil več možnih podanih odgovorov. Rezultati kažejo, da je 

največ učencev (120) pri pouku tujega jezika, kjer je učitelj vključil slikanico ali 

ilustrirano knjigo, poslušalo zvočni posnetek, 69 učencev jih je naredilo 

predstavo, 65 učencev je gledalo video posnetek, 54 učencev pa pravi, da 

slikanice ali ilustrirane knjige niso uporabljali, kar se ne sklada z zgoraj 

navedenimi rezultati raziskovalnega vprašanja ( 

Tabela 21), kjer 113 učencev trdi, da pri pouku tujega jezika ne uporabljajo 

slikanic ali ilustriranih knjig. Da jim je učitelj pri uri tujega jezika prebral zgodbo 

iz slikanice ali ilustrirane knjige, meni 46 učencev, 15 učencev pa pove, da so pri 

takšnih urah tujega jezika risali. 
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Raziskovalno vprašanje (zaprtega tipa): »katere dejavnosti izvajajo pri pouku 

tujega jezika?« 

 

Tabela 24: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev glede na dejavnosti, ki 

jih izvajajo pri pouku tujega jezika 

ODGOVORI f f % 

Poslušamo pesmico/pravljico na zvočnem posnetku 165 84,2 

Gledamo videoposnetke na računalniku 108 55,1 

Rišemo 89 45,4 

Naredimo predstavo/gledališko igro 86 43,9 

Se igramo igre (npr. spomin, tombola, pantomima itd.) 65 33,2 

Plešemo 52 26,5 

Drugo 27 13,8 

Ustvarjamo z lutkami 2 1 

 

Na vprašanje je odgovorilo 196 učencev, ki so lahko obkrožili več možnih 

podanih odgovorov. Večina učencev (165) trdi, da pri urah tujega jezika poslušajo 

zvočne posnetke (pesmice/pravljice), 108 učencev pravi, da gledajo 

videoposnetke na računalniku, 89 učencev trdi, da pri urah tujega jezika rišejo, in 

skoraj toliko učencev (86) pravi, da pripravijo predstavo ali gledališko igro. 65 

učencev pravi, da se pri urah tujega jezika igrajo razne igre, 52 učencev je 

povedalo, da plešejo, le dva učenca pa pravita, da pri urah tujega jezika ustvarjajo 

z lutkami.  

 

Raziskovalno vprašanje (zaprtega tipa): »ali sodelujejo pri angleški bralni 

znački?« 

 

Tabela 25: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev, ki sodelujejo pri bralni 

znački 

BRALNA ZNAČKA f f % 

DA 46 23,2 

NE 152 76,8 
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SKUPAJ  198 100 

Rezultati so pokazali, da 152 (76,8) učencev ne sodeluje pri bralni znački, kar je 

zaskrbljujoče, in da je samo 46 (23,2 %) učencev takšnih, ki pri bralni znački 

sodelujejo. Od 46 učencev, ki sodelujejo pri bralni znački, smo z vprašanjem 

odprtega tipa izvedeli, da je več kot polovica (26) takšnih, ki še v tem šolskem 

letu niso prebrali nobene knjige za angleško bralno značko, ampak jo imajo 

namen prebrati, 9 jih je prebralo The Elves and the Shoemaker, prav tako 9 jih je 

prebralo Lazy Farmer, 5 jih je prebralo Super Quiz Champion, 2 sta opisala potek 

zgodbe in 2 učenca sta napisala, da sta prebrala knjigo Pam and Rick, ostalih  6 

učencev je napisalo druge naslove knjig. Pri tem moramo upoštevati, da je en 

učenec lahko prebral več knjig pri angleški bralni znački. 

 

Tabela 26: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev, ki sodelujejo pri bralni 

znački, glede na spol 

SPOL ŽENSKI MOŠKI 

ODGOVOR f f % f f % 

DA 26 27,1 20 19,6 

NE 70 72,9 82 80,4 

SKUPAJ  96 100 102 100 

Izid    -preizkusa:    = 1,550, p = 0,213 

Ničelno hipotezo, kot je pokazal izid   -preizkusa, obdržimo. Med učenci glede 

na spol ne obstaja statistično značilna razlika po tem, ali sodelujejo pri angleški 

bralni znački. 
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Tabela 27: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) učencev, ki sodelujejo pri bralni 

znački, glede na šolo (mestna ali primestna) 

ŠOLA MESTNA PRIMESTNA 

ODGOVOR f f % f f % 

DA 46 39,7 0 0 

NE 70 60,3 82 100 

SKUPAJ  116 100 82 100 

Izid    -preizkusa:    = 42,358, p = 0,000 

Ta preizkus pa kaže na to, da lahko ničelno hipotezo zavrnemo. Torej je razlika 

med učenci primestne in mestne šole statistično značilna. Na mestni šoli je 39,7 % 

učencev, ki sodelujejo pri bralni znački, na primestni šoli pa nihče od anketiranih 

učencev ne sodeluje pri bralni znački. 
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3.6 POVZETEK POMEMBNEJŠIH SPOZNANJ 

V raziskavi smo želeli izvedeti uporabnost in vpliv slikanic in ilustriranih knjig pri 

tujem jeziku v 2. VIO osnovne šole in smo si pri tem zastavili pomembne cilje, po 

katerih smo se ravnali in prišli do naslednjih spoznanj. 

Ugotavljali smo, ali učenci pri učenju, obnavljanju in nadgradnji tujega jezika v 2. 

VIO uporabljajo slikanice in ilustrirane knjige ter na kakšen način pridejo do teh 

besedil (s pomočjo staršev, knjižničarke, učiteljice itd.). Rezultati so pokazali, da 

skoraj 70 % učencev bere slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku, a kljub 

razveseljivim podatkom nas navdaja dvom, da je temu res tako. Na iskrenost in 

verodostojnost odgovorov je lahko vplivalo, da so učenci pisali naslove slikanic 

ali ilustriranih knjig v slovenskem jeziku, kjer potem ne vemo, ali so dejansko 

prebrali to knjigo v tujem ali so jo v slovenskem (maternem) jeziku. Učenci so 

lahko navedli naslove zgodb iz učbenikov za tuji jezik ali so celo sami napisali, in 

sicer kot odgovor na vprašanje (Katero slikanico ali ilustrirano knjigo ste 

prebrali?), My sails, ki pa je učbenik za angleški jezik.  

Jamnik (2012) poudarja, da je branje otroku ključno za njegov jezikovni, 

intelektualni in vsestranski razvoj. Če kot starši otroku beremo tuje-jezikovno 

besedišče, vplivamo na njegovo učenje tujega jezika. 

Hipotezo 1, kjer predvidevamo, da več deklic kot dečkov bere slikanice in 

ilustrirane knjige v tujem jeziku, lahko potrdimo, saj rezultati kažejo, da obstaja 

statistično značilna razlika (p = 0,001) v branju slikanic in ilustriranih knjig v 

tujem jeziku, saj je med deklicami 80,2 %, med fanti pa 58,8 % takšnih, ki berejo 

slikanice v tujem jeziku. 

 

Pri hipotezi 2, kjer pričakujemo, da več učencev iz mestne kot iz primestne šole 

bere slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku, so rezultati pokazali, da sicer ni 

statistično značilne razlike med učenci primestne in mestne šole, a hipotezo lahko 

potrdimo, saj več učencev iz mestne šole (73,3 %), kot iz primestne (63,4 %), bere 

slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku. 
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Glede na to, kje učenci dobijo slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku, so bili 

najpogostejši odgovori, da v knjižnici. Prav v šolski ali drugi knjižnici, saj so jim 

te knjige najbližje in cenovno tudi najbolj ugodne, če jih primerjamo z nakupom 

knjig v knjigarni. Čeprav so nam v  eni izmed večjih mariborskih knjižnic 

povedali, da se izposoja zelo malo slikanic in ilustriranih knjig v tujem jeziku, so 

redke izjeme med otroci ali starši, ki pridejo po te vrste knjig. Je pa tudi skoraj 24 

% učencev dobilo slikanice in ilustrirane knjige v tujem jeziku od staršev. Nekaj 

manj kot 21 % učencev pa obiskuje izbirni predmet ali tečaj tujega jezik in so tako 

prišli do teh vrst knjig. 

 

Pri hipotezi 3, kjer domnevamo, da se več kot trem četrtinam učencev zdi uporaba 

slikanic in ilustriranih knjig pri učenju tujega jezika zanimiva, smo prišli do 

pričakovanih in razveseljivih ugotovitev, saj se samo 4,5 % učencem uporaba 

slikanic in ilustriranih knjig v tujem jeziku ne zdi zanimiva, kar pomeni, da je 

95,5 % učencem uporaba teh knjig zanimiva. S tem lahko hipotezo tudi potrdimo. 

 

Da smo ugotovili uporabnost in vpeljanost slikanic in ilustriranih knjig pri pouku 

tujega jezika v 2. VIO osnovne šole, smo učence vprašali po naslovu slikanic ali 

ilustriranih knjig, ki bi jih naj obravnavali v tem šolskem letu pri pouku tujega 

jezika. Več kot polovica učencev je navedla naslove slikanic ali ilustriranih knjig, 

ki bi jih naj obravnavali pri tujem jeziku v tem šolskem letu. A vprašanje je, 

koliko so ti podatki resnični, saj so nam učiteljice na eni izmed šol zatrdile, da 

zaradi obsežnosti učbenika pri tujem jeziku ne uspejo uporabiti še drugega 

gradiva/literature, kot so na primer slikanice ali ilustrirane knjige. V odgovorih, ki 

smo jih dobili, so zopet večinoma učenci navajali naslove slovenskih knjig, 

učbenike ali zgodbe iz učbenikov za angleščino, kot je Colin and Computerland, 

katera zgodba je omenjena pri mnogih učencih. A Colin and Computerland je 

strip, ki je prisoten v učbeniku Happy Street. Menimo, da učenci v večini ne 

uporabljajo slikanic ali ilustriranih knjig pri pouku tujega jezika ali res le redki. 

Storch (1999; povz. po Kosevski Puljić in Retelj) pravi, da so ilustracije tiste, ki 

pouku dajo neko »tujejezično resničnost, le-ta pa spodbuja k opisovanju, h 

komentiranju, k primerjanju ali tvorjenju hipotez.« Kar pa pomeni, da otrok pri 
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branju slikanic in ilustriranih knjig v tujem jeziku ob prebranem in videnem 

razmišlja in pride tako do nekih sklepov in znanj (prav tam). 

 

Hipotezo 4, kjer predvidevamo, da učitelji na mestni šoli bolj uporabljajo 

slikanice in ilustrirane knjige, kot na primestni šoli, lahko zavrnemo, saj je   -

preizkus pokazal, da ni statistično značilne razlike med mestno in primestno šolo, 

in sicer glede uporabe slikanic in ilustriranih knjig pri pouku tujega jezika. Na 

mestni šoli je 44 % učencev potrdilo, da pri pouku tujega jezika uporabljajo 

slikanice in ilustrirane knjige, na primestni pa je to potrdilo 41,5 % učencev.  

 

Ugotovili smo, da učenci pri pouku tujega jezika uporabljajo vse čute in zaznavne 

stile, ki jih uporabljamo pri učenju tujega jezika (vidni, slušni in kinestetični). Saj 

učenci pri pouku tujega jezika poslušajo pesmice ali pravljice, gledajo video 

posnetke, rišejo, naredijo predstavo, se igrajo igre in plešejo. To je vsekakor 

vzpodbudno, da učenci na zanimiv način usvajajo nova znanja v tujem jeziku, saj 

si jih tako tudi lažje zapomnijo. Da pa bi zagotovo vedeli, če skozi več šolskih ur 

izvajajo vse dejavnosti, pri katerih uporabljajo vse čute in zaznavne stile, bi to 

preverili z dejanskim opazovanjem pouka. 

Zakaj vključiti vse čute in zaznavne stile, predvsem pa vizualnega, ki je pri 

slikanicah in ilustriranih knjigah pri tujem jeziku v ospredju? Kot pravita Retelj in 

Kosevski Puljić (2013, str. 82‒83), je vizualna podpora ilustracij pri besedišču 

koristna za učenje tujega jezika, saj večina učencev sprejema sporočila najbolj 

izrazito preko vidnega zaznavnega stila (prav tam). 

 

Z zadnjima vprašanjema (14 in 15) v anketnem vprašalniku smo preverili, ali 

učenci v drugem VIO OŠ že sodelujejo v angleški bralni znački, če le-ta obstaja 

na njihovi šoli, in če na tak način pridejo do slikanic in ilustriranih knjig v tujem 

jeziku. Pokazalo se je, da zelo malo učencev sodeluje pri angleški bralni znački, le 

23 %, in še od teh jih polovica do aprila še ni prebrala nobene knjige. Torej na 

povečanje uporabe slikanic in ilustriranih knjig v tujem jeziku bralna značka nima 

nekega vpliva.  
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Pri hipotezi 5, kjer pričakujemo, da več učenk kot učencev sodeluje pri bralni 

znački, so rezultati   -preizkusa pokazali, da statistično značilne razlike med 

spoloma glede na sodelovanje pri angleški bralni znački ni. Kljub temu lahko 

hipotezo potrdimo, saj je učenk, ki sodelujejo pri bralni znački, 27,1 %, učencev 

pa 19,6 %. 

 

Hipotezo 6, kjer trdimo, da je več takšnih učencev, ki sodelujejo pri bralni znački, 

iz mestne kot iz primestne šole, lahko potrdimo, saj obstaja statistično značilna 

razlika med učenci mestne in primestne šole. Na mestni šoli 39,7 % učencev 

sodeluje pri angleški bralni znački, na primestni šoli pa nihče izmed učencev ne 

sodeluje pri angleški bralni znački, torej lahko sklepamo, da na tej šoli ne poteka 

angleška bralna značka, kar je alarmantno, da v sklopu svojih dejavnosti sploh ne 

ponujajo te oblike branja knjig v tujem jeziku, kar kaže na nezainteresiranost 

učiteljev tujega jezika, saj to zanje pomeni dodatno delo. 

 

Hoteli smo vedeti, ali učencem ilustracije v slikanici ali ilustrirani knjigi 

pomagajo pri razumevanju učne vsebine pri tujem jeziku v 2. VIO OŠ. Več kot 85 

% učencev pravi, da jim ilustracije pomagajo, da besedišče oziroma zgodbo v 

tujem jeziku bolje razumejo. Predvidevamo, da je to pomembno sploh pri tistih 

učencih, ki jim tuji jezik še ni tako blizu in je njihovo predznanje, glede na druge 

učence, močno omejeno. Učenci zgodbo, ki jo preberejo ali ki jim je prebrana s 

strani starša, učitelja, primerjajo z ilustracijo in na tak način pridejo do nekega 

sklepa, kaj je prebrano pomenilo. V primeru, da besede ali stavka v tujem jeziku 

niso razumeli, si pomagajo z ilustracijo. 

Kot pravita Retelj in Kosevski Puljić (2013, str. 82‒83), je ilustracija tista, ki 

večinoma predstavlja razumljivejšo komunikacijsko sredstvo, predvsem kadar 

imamo opravka s tuje-jezikovnim besedilom. Funkcije ilustracije v slikanici in 

ilustrirani knjigi pri pouku tujega jezika so prikaz vsebine besedišča ali dogajanja, 

razlaga, spodbuda za pisanje in govorjenje, informacija itd. V slikanicah in 

ilustriranih knjigah je tuje-jezikovno besedišče podprto z ilustracijami, kar pa 

pripelje do različnih zaznavnih kvalitet in k boljšemu pomnjenju informacij (prav 

tam). 
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Prav tako smo želeli ugotoviti, ali si učenci pri pouku tujega jezika v 2. VIO OŠ 

besedilo lažje zapomnijo s pomočjo ilustracij v slikanici ali ilustrirani knjigi. 75 % 

učencev je to potrdilo, saj se kasneje besedišča ali zgodbe spomnijo, ko pomislijo 

na ilustracijo, ki je bila ob besedišču (asociacije). Učenci v odgovorih sami 

navajajo različne tehnike oziroma strategije za učenje in pomnjenje besedišča (z 

zakrivanjem besed, zgodbo obnovim s pomočjo ilustracij; tujo besedo si najlažje 

zapomnim tako, da jo razdelim na dva dela »an elephant« je ele + phant (fant); 

učenje besed s pomočjo ilustracije; pri tuji besedi uporabim slovar itd.). 

Učenci si morajo zapomniti veliko novih besed v tujem jeziku, ki se jih morajo 

naučiti, da jih lahko pravilno uporabijo pri komuniciranju ali zapisovanju. A 

številni strokovnjaki (Oxford, 1990; Schmitt, 1997; Nation, 2001; Graves, 2006; 

Chamot, 2009; itd.) so mnenja, da bi prišli do boljših rezultatov pri znanju TJ s 

pomočjo strategij za učenje besedišča, saj so učenci, ki uporabljajo strategije, bolj 

iznajdljivi, učinkovitejši in kar je ključnega pomena, da si lažje zapomnijo tuje-

jezikovno besedišče (Retelj, 2015, str. 255‒266). 

 

Da si učenci tujo besedo najlažje zapomnijo s pomočjo ilustracije, smo ugotavljali 

s primerom, kjer je več kot 65 % učencev zapisalo, da jim je način, kjer vidijo 

ilustracijo in pod njo zapisano tujo besedo, najbližji, da si to besedo zapomnijo. 

Ravno vizualna gradiva, torej med njih lahko uvrstimo tudi slikanice in ilustrirane 

knjige v tujem jeziku, uvrščamo med tehnike za pomnjenje zaradi njihovih funkcij 

(zbujajo pozornost učencev, ponazorijo vsebino pouka, stimulirajo govorne 

reakcije itd.) (Retelj in Kosevski Puljić, 2013, str. 83). 
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4 ZAKLJUČEK 

Dejstvo, kako pomembno je za otroka, da se čim prej in čim večkrat sreča s tujim 

jezikom, ga spoznava tako slušno kot vidno, bi nam moralo biti jasno, da kot starš 

in kot učitelj to tudi prakticiramo. Res je, da smo danes vsi omejeni s časom, 

ampak zavedati se moramo, kakšno prednost ima otrok, ki je bil deležen 

poslušanja pravljic v tujem jeziku, gledanja tuje-jezikovnih slikanic in ilustriranih 

knjig, da takemu otroku »pride jezik v uho«, lahko se poistoveti z naravnim 

govorcem. 

Učitelj bi lahko pri vsaki razredni uri namenil nekaj minut temu, da bi prebral 

slikanico v tujem jeziku ali del le-te, otroci bi bili navajeni te rutine in bi se že 

veselili zgodbe ali nadaljevanja slednje. Enako bi lahko naredili pri urah tujega 

jezika in morda bi potem tudi učencem vzbudili interes, da bi sami posegli po 

takšni tuje-jezikovni slikanici ali ilustrirani knjigi. 

Situacija doma je podobna, saj starši, ki imajo omejeno znanje tujega jezika in ki 

imajo sami odpor do tujega jezika, zagotovo ne bodo otroku prebrali tuje-

jezikovne slikanice. Glede na to da pa obstaja veliko slikanic, ki imajo priložene 

zvočne posnetke, pa je to ena izmed rešitev, da so lahko tudi takšni otroci doma 

deležni poslušanja pravljic v tujem jeziku. 

Raziskavo bi nadgradili tako, da bi razumevanje in pomnjenje tuje-jezikovnega 

besedišča s pomočjo ilustracij v slikanici ali ilustriranih knjigi preizkusili v 

razredu. Naredili bi preizkus, kjer bi otroci dobili na listu zapis celotne zgodbe, 

brez ilustracij, nato bi morali odgovoriti na vprašanja povezana z zgodbo. Kasneje 

bi preizkus ponovili in bi dobili učenci po zahtevnosti podobno zgodbo prejšnji, le 

da bi ta bila obogatena z ilustracijami in bi zopet morali odgovoriti na vprašanja 

povezana s to zgodbo. Rezultati bi pokazali, ali je tuje-jezikovno besedišče z 

vključenimi ilustracijami res bolje razumljivo in si ga učenci lažje in hitreje 

zapomnijo. 

V raziskavo bi lahko tudi vključili anketiranje učiteljev ali opazovanje pouka in 

tako primerjali resničnost odgovorov glede tega, ali uporabljajo slikanice in 
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ilustrirane knjige pri pouku tujega jezika, katere dejavnosti izvajajo pri pouku 

tujega jezika in koliko učencev sodeluje pri bralni znački. 

Priporočamo, da bi tako učitelji kot starši brali otrokom slikanice ali ilustrirane 

knjige v tujem jeziku, saj gre za njihovo korist, tako usvojijo tuji jezik, vsebino in 

temo prebranega besedišča ter to, kar je za njih tudi zelo pomembno, da se 

potopijo v pravljično domišljijski svet. Dejstvo, da so več kot 95 % učencem 

slikanice ali ilustrirane knjige v tujem jeziku zanimive, lahko učitelje in starše 

prepriča, da je uporaba teh knjig v učilnici in doma več kot dobrodošla.  
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6 PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem študentka Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. V diplomskem delu 

raziskujem vpliv in uporabnost slikanic in ilustriranih knjig pri pouku tujega 

jezika v otroštvu. Anketni vprašalnik je anonimen. Pridobljene podatke bom 

uporabila izključno za namen raziskave v diplomskem delu. 

 

Prosim, pozorno preberi vprašanja in nanje sam/a iskreno odgovori. 

1. Spol (obkroži): deklica  deček 

2. Razred (obkroži): 4. 5. 6. 

 

3. Na črto zapiši, katere slikanice ali ilustrirane knjige v tujem jeziku si 

nazadnje prebral? (Če se naslova ne spomniš, opiši glavnega junaka 

ali vsebino zgodbe.) 

___________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Kje si dobil slikanice ali ilustrirane knjige v tujem jeziku? (obkroži 

črko pred odgovorom; možnih je več odgovorov) 

a) V knjižnici 

b) Dobil sem jih od staršev/izbral sem jih skupaj s starši 

c) Dobil sem jih pri bralni znački 

d) Knjige sem poiskal sam na spletu 

e) Dobil sem jih pri izbirnem predmetu/tečaju tujega jezika 

f) Nisem jih dobil, niti iskal 

g) Drugo:______________________________________________________ 

 

5. Zakaj se ti zdi uporaba slikanic in ilustriranih knjig pri učenju tujega 

jezika zanimiva? _____________________________________________ 



 

____________________________________________________________ 

6. Ali ti ilustracije v slikanici in ilustrirani knjigi pomagajo, da besedišče 

v tujem jeziku bolje razumeš? (obkroži) 

a) DA   b) NE 

 

7. Če si na prejšnje vprašanje odgovoril z DA, zapiši, kako ti ilustracije v 

slikanici in ilustrirani knjigi pomagajo, da besedišče v tujem jeziku 

bolje razumeš? ______________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. Ali si s pomočjo ilustracij besedišče v tujem jeziku hitreje in lažje 

zapomniš? (obkroži) 

a) DA  b) NE 

 

9. Če si na prejšnje vprašanje odgovoril z DA, opiši potek, kako si 

besedišče v tujem jeziku zapomniš s pomočjo 

ilustracij?___________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

10. Pozorno poglej spodnja primera (A in B). Na kateri način si tujo 

besedo najlažje zapomniš (zapiši črko primera A ali B)?  

Opiši, kako si si besedo Elephant zapomnil in vedel, kaj 

pomeni?____________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



 

A

 

Elephant 

B 

 

Slon (slo.) 

 

Elephant (angl.) 

 

 

11. Zapiši naslove vseh slikanic ali ilustriranih knjig, ki ste jih 

obravnavali v tem šolskem letu pri pouku tujega jezika? (Če se 

naslova ne spomniš, opiši glavnega junaka ali vsebino 

zgodbe.)____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

12. Če ste pri pouku tujega jezika uporabljali slikanice ali ilustrirane 

knjige, kaj ste pri tem še počeli oziroma katere dejavnosti ste izvajali? 

(obkroži črko pred odgovorom, možnih je več odgovorov) 

a) Učitelj nam je zgodbo iz slikanice ali ilustrirane knjige prebral 

b) Poslušali smo zvočni posnetek 

c) Gledali video posnetek 

d) Naredili smo predstavo 

e) Risali smo 

f) Nismo jih uporabljali 

g) Drugo:________________________________________________ 

 



 

13. Katere od naštetih dejavnosti izvajate pri pouku tujega jezika: 

(možnih več odgovorov) 

a) Rišete 

b) Ustvarjate z lutkami 

c) Poslušate pesmico/pravljico na zvočnem posnetku 

d) Gledate videoposnetke na računalniku 

e) Plešete 

f) Naredite predstavo/gledališko igro 

g) Se igrate igre (npr. igra spomin, tombola, pantomima) 

h) Drugo:______________________________________________________ 

 

14. Ali sodeluješ v angleški bralni znački? (obkroži) 

a) DA  b) NE 

 

15. Če si na prejšnje vprašanje odgovoril z DA, zapiši naslov knjige, ki si 

jo v letošnjem šolskem letu že prebral pri angleški bralni znački? 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


