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Kurikulum za vrtce 1999

Vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, 
jezik, umetnost, družba, narava, matematika. Zapisani cilji pri 
posameznih področjih dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega so 
vsebine in dejavnosti strokovna podlaga vzgojiteljem (str.14).

Slovenski Kurikulum za vrtce sodi med sodobne predšolske kurikule, ki 
so bolj odprti in fleksibilni. To pomeni, da določa predvsem temeljna 
načela in zaželene cilje predšolske vzgoje, ne predpisuje pa konkretnih 
(operativnih) ciljev, metod in vsebin dejavnosti v vrtcu. Zagovarja 
nedirektivno vlogo vzgojiteljev, ki skušajo slediti željam ter interesom 
otrok, in jim ponuja dejavnosti, med katerimi lahko izbirajo.



Sodobni kurikuli poudarjajo tudi načelo aktivnega učenja, torej dejstvo, 
da se predšolski otrok najbolje uči na osnovi konkretnih izkušenj in 
praktične udeležbe v dejavnostih, tako da konkretno ravna s predmeti 
iz okolja in okolje doživlja z vsemi čutili.



Kot je zapisano v Kurikulu za vrtce jezikovna dejavnost v predšolskem 
obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, vključuje 
široko polje sodelovanja in sporazumevanja z odraslimi, otroki, 
seznanjanje s pisnim jezikom in (skozi doživljanje) z deli iz slovenske in 
svetovne mladinske književnosti (str. 18–19).



Spodbujanje razvoja govora in njegovo načrtovanje pa seveda ni stvar 
samo jezikovne vzgoje, saj je slovenščina učni jezik in kot tak zavezujoč za 
vsa kurikularna/predmetna področja v vrtcu. 

Cilji učnega jezika se udejanjajo v pedagoškem govoru, in sicer v obeh 
njegovih sestavinah, v spoznavnem in odnosnem. V spoznavnem govoru 
vzgojitelj posreduje spoznanja določenega področja, v odnosnem pa gre za 
sporazumevanje med vzgojiteljem in otroki. Vzgojitelj je pri vseh 
dejavnostih otroku govorni zgled in tako neposredno vpliva na razvoj 
njegove jezikovne (slovnične in pragmatične) zmožnosti (L. Ivšek, 2009: 27). 



Cilji in vsebine za področje jezika so v Kurikulu za vrtce oblikovani za dve 
obdobji, in sicer za 1. starostno obdobje od 1 do 3 let ter za 2. starostno 
obdobje od 3 do 6 let. Področje jezika je načrtovano tako, da omogoča 
otroku dejavno udeležbo v sporazumevalnem procesu.

Značilnosti razvoja govora v predšolskem obdobju govorijo v prid dejstvu, 
da je jezikovna vzgoja prisotna v programu predšolske vzgoje za obe 
starostni obdobji, hkrati pa je nujno zagotoviti kontinuiteto s prvim 
triletjem osnovne šole.



Jezikovne vzgoje v vrtcu torej ne smemo razumeti samo v ožjem smislu, le 
kot spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti. 

Kot je zapisano v Priročniku h Kurikulu za vrtce (2001: 80−81), Kurikulum
zaradi razvejanosti jezikovnega področja opredeljuje cilje in dejavnosti na 4 
ravneh:

• govorna vzgoja,

• književna vzgoja,

• predopismenjevanje,

• knjižna vzgoja kot del informacijskega opismenjevanja.



Kot navaja Kurikulum za vrtce, se otroci v tem obdobju učijo izražati 
izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti 
so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko, 
leksikalno, skladenjsko-pomensko (in pragmatično), razvoj jezika pa je 
naravno vpleten v vsa področja dejavnosti (18−19).



Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in 
pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, 
s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, 
dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od otrok, 
in sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, 
ugankah itn., ki so preživele kot skupna lastnina skozi generacije.

Pomemben del jezikovnih dejavnosti so enostavna besedila, ki so vezana 
na vsakodnevno življenje, npr. kratka sporočila, zapis otrokovega 
komentarja k njegovi risbi, kuharski recept za priljubljeno jed itn.



Prav tako pomembno je zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom
Tudi kot virom informacij. Pri tem gre predvsem za rabo raznih otroških 
priročnikov, slovarjev, leksikonov ipd. ter zgodnje navajanje nanjo. 



• Pridobivanje besedoslovne zmožnosti

• Pridobivanje koncepta prostora

• Pridobivanje koncepta časa

• Neverbalna komunikacija in vloga piktograma

• Pridobivanje pragmatične zmožnosti

• Neumetnostno besedilo v vrtcu



Pri otrocih, ki jim slovenščina ni materni jezik, mora vrtec prispevati k 

oblikovanju dobre podlage za kolektivno dvojezičnost na narodnostno 

mešanih območjih v Slovenski Istri in Prekmurju ter podlage za 

posameznikovo dvojezičnost (ta se kaže predvsem v spoštovanju 

odločitve staršev in otrok za učenje prvega, to je nedržavnega jezika, ob 

učenju drugega, to je državnega jezika, in v spodbujanju k učenju obeh 

jezikov) na drugih območjih v Sloveniji.



Otroci se v drugem jeziku najhitreje naučijo pozdravov in drugih 

interaktivnih zvez ter besed, ki zadevajo njih same. Teh besed pa se 

najprej naučijo kot celoto, ki je skladenjsko še ne razčlenijo.



Usvajanje jezika

nenačrten proces,

dogaja se v okolju, kjer je to govor okolja,

v tem jeziku poteka celotna komunikacija.

Učenje jezika

načrtovan proces z zastavljenimi cilji in vsebinami,

v skonstruiranem okolju,

komunikacija poteka le v posebej za to izbranih govornih položajih



Seznanjanje z jezikom,

kjer gre za zavedanje, da poleg maternega v okolju obstaja še neki drugi 

jezik.

V času seznanjanja z jezikom je učečemu se  potrebno ponuditi dovolj 

časa, da usvoji melodijo novega jezika, razume preproste besede in 

sporočila, se s petjem, z mimiko, rezljanjem, lepljenjem besed in slik igra 

z glasovi, zbira besede in jih postavlja v svoj vrednostni sistem.



Seznanjanje z jezikom - načrtovanje
• Gradimo na tematskih področjih, ki so vezana na otrokovo življenje, 

njegove dejavnosti, želje, interese in otroke spodbujajo k odkrivanju 
novih spoznanj in iskanju novih dogodivščin.

• Otroci se najprej naučijo preprostih osnovnih besed in njihovih pomenov, 
šele kasneje usvojijo specifičnejše besede, ki so osnovnim sopomenske, 
protipomenske, nadpomenske, podpomenske…

• Spodbujanje semantične in leksikalne zmožnosti vodi v usmerjene 
dejavnosti, ko se otrok načrtovano ukvarja z besediščem, ga raziskuje in 
širi.



Tematska polja
• Oblačila

• Živali

• Dejanja

• Hrana in pijača

• Poklici

• Prevozna sredstva

• Predmeti v hiši

• Šport …

• Kar odpremo/zapremo

• Kar prižgemo/ugasnemo

• Kar preberemo

• Kar režemo

• Geometrijske oblike

• Obdobja

• Derivati (kaj nastane iz …) …



Gre za igralne in raziskovalne dejavnosti, metode in tehnike dela, ki
spodbujajo interes za spoznavanje jezika in razvijanje sporazumevalne
zmožnosti.

Besedila, ki jih otrok posluša in “bere”obdobju seznanjanja z jezikom, so 
preprosta, razumljiva, prijetna, igriva.

Pogosto gre za pesmi, izštevanke, prstne igre, lažje prozne tekste in 
preprosta neumetnostna besedila.



Cilji seznanjanja z jezikom:

• spodbujanje razvijanja osnovnih komunikacijskih spretnosti,

• razumeti in vzljubiti drugi jezik,

• vsaj pasivno znanje jezika okolja in torej zmožnost interakcije vsaj na 
“preživetveni” ravni,

• spoznavanje in sprejemanje kulturnih posebnosti drugih etničnih 
skupin v  svojem okolju.



Dvojezični jezikovni razvoj

Ne poteka pri vseh otrocih enako, pogojujejo ga:

• otrokova motivacija (starši, družbeno okolje);

• individualni umski mehanizmi;

• značajske značilnosti;

• izpostavljenost jeziku, možnost uporabe.

V dvojezičnem okolju proces usvajanja drugega jezika traja od šest do 
sedem let.



Dvojezični razvoj od rojstva(po S. Pertot)

• V dvojezičnem okolju poteka razvoj otrokovega govora enako kot v 
enojezičnem okolju.

• Začetno dvojezični otrok učinkuje kot govorno manj razvit, če ga primerjamo
z njegovim enojezičnim sovrstnikom.

• Začetne razlike med dvojezičnimi in enojezičnimi otroki je treba pripisati
dejstvu, da imajo majhni otroci manj razvit spomin.

• Razmerje med jezikoma je lahko različno, v času pa se izravna.

• Pri večjezičnih otrocih je, podobno kot pri enojezičnih, veliko individualnih
razlik v razvoju. 



Dvojezičnost po tretjem letu starosti (po S. Pertot)

FAZE:

1. materinščina z vsakomer;
2. obdobje molka;
3. nov jezik v enobesednih stavkih (komunikacija kot v zgodnjih fazah

enojezičnega govornega razvoja);
4. produktivna raba jezika, nadgrajevanje;
5. dvojezičnost.



Jezikovno izbiranje

• Jezikovna raba nujno sestoji iz nenehnega jezikovnega izbiranja, ki je 
lahko zavestno ali nezavedno in za katero obstajajo za jezik notranji 
(t. j. strukturni) in/ali za jezik zunanji razlogi. 

• Izbire lahko najdemo na vseh jezikovnih ravneh : fonetični/fonološki, 
morfološki, sintaktični, leksikalni in semantični. 



Dvojezični otroci v položaju izbiranja

• Izbirajo med rabo enega ali drugega jezik in zato v določeni fazi skoraj 
vsi dvojezični otroci vnašajo prvine enega jezika v drugi, torej mešajo 
jezika. 

• To velja tako za simultane kot za zaporedne dvojezične otroke. 

Kaj je mešanje jezikov?(po S. Pertot)

Ko se govor sliši kot en sam jezik, sestavljen iz obeh kodov.



Ali je mešanje jezikov znak pomanjkljivega znanja jezika?
(po S. Pertot)

Tako govorijo prav vsi, tudi dvojezični govorci z visoko izobrazbo, ko jim
sogovornik in okoliščine to narekujejo oz. dopuščajo.

Če je mešanje kodov uveljavljeni komunikacijski stil med govorci dane
skupnosti, je normalno, da tudi otroci tiste skupnosti mešajo jezika, ker
posnemajo in prevzemajo govorne navade svojega okolja.

Mešanje ni nujno znak pomanjkljivega znanja in vsekakor ni znak, da je
otrok zmeden in da ne ločuje jezikov.



Kdaj gre pri otroku za mešanje? (po S. Pertot)

O mešanju jezikov govorimo, ko se besedi dveh različnih jezikovnih kodov 

pojavita v isti zvezi.

Skoraj vsi otroci v določeni fazi dvojezičnosti mešajo jezike.

Nekateri gredo od začetne faze mešanja in postopnega prehajanja k 

ločevanju jezikovnih sistemov, ko izbirajo in preverjajo, kaj spada k enemu in 

kaj k drugemu jeziku. 

Fazo mešanja nekateri hitro prerastejo, 

pri drugih lahko traja leta. 



Kaj pomeni biti jezikovno vešč dveh jezikov?

• Obvladati in uporabljati slovnična pravila?

• Uporabljati jezik/a pri reševanju zahtevnih nalog?

• Spretno komunicirati?

• Ali sta pravilnost izražanja in mešanje jezikov drugotnega pomena?

• Je dovolj, da se otrok zna dobro izražati v enem jeziku in v drugem
komunicirati le na osnovnem nivoju, ali je bistveno, da temeljito obvlada
oba jezika in ju ne meša?



Temeljna naloga učenja jezika ne sme biti učenje jezikovnih 

pravil,temveč razvijanje sporazumevalnih zmožnosti o zanimivih 

temah v drugem jeziku.

Glavni končni cilj takšnega učenja je zmožnost učečega, da se bo lahko 

v tipičnih ali manj tipičnih situacijah jezikovno sporazumel, to je tvoril 

takšna besedila, ki so na začetku potrebna za njegovo preživetje, 

pozneje (na višjih stopnjah sporazumevalne zmožnosti) pa morda tudi 

za vključitev v družbeno okolje.

INDIVIDUALNI PROCES!



Dejavniki, ki olajšajo učenje jezika

• posameznik ima rad ali občuduje ljudi, ki govorijo drugi/tuji jezik (so 
zanj pomembni),

• posameznik verjame, da bodo odnosi z drugimi osebami bolj 
prijateljski in odprti, če bo tudi on sam znal »njihov« jezik,

• starši, saj otroku skozi način usvajanja in učenja drugega/tujega jezika 
predstavljajo jezik,



Kako otroku pomagati, da postane govorec dveh jezikov? 
(Jezikovne strategije po S. Pertot)

• Strategija najmanjšega prilagajanja: delamo se, da ne
razumemo otrokovega jezikovno neustreznega sporočila in se
nanj ne odzivamo.

• Strategija postavljanja vprašanj: otrokove besede ponovimo v
vprašalni obliki v jeziku, ki ga z otrokom govorimo. Otrok mora
odgovoriti da ali ne.

• Srednja stopnja prilagajanja: prevedemo ali povzamemo
otrokovo sporočilo, ne da bi od njega zahtevali potrditev.



• Strategija “kar nadaljujmo”: vsak sogovornik se pogovarja v
drugačnem jezikovnem kodu, saj se vsi razumejo.

• Strategija preklapljanja: popolnoma se prilagodimo sogovorniku
in prevzamemo kod, ki ga je uporabil.

Prvi dve strategiji sta z vidika usvajanja obeh jezikovnih kodov
ustreznejši!



Načelo »en človek – en jezik« (po S. Pertot)

Vsak od staršev in pomembnih odraslih naj dosledno govori z otrokom en 
sam jezik, po možnosti svoj materni jezik.

Otrok enači jezik z osebo in to mu pomaga pri ustvarjanju dveh
jezikovnih sistemov in preprečuje mešanje.

V odnosu med odraslimi in otrokom je bistvena pristnost komunikacije.
Ni torej odločilno, kako »dobro« kdo govori jezik, ampak da govori
naravno in sproščeno tako, »kot mu narekuje srce« in ne „narejeno“.



Kako lahko pomagajo starši? (po S. Pertot)

Starši naj nudijo otroku psihološko podkrepitev in poskrbijo tudi za bogato jezikovno
okolje.

Najbolj pa starši spodbudijo pri otrokuzanimanje za nov jezik, če se ga začnejo tudi sami
učiti.

srečevanja z govorci jezika

socializacijskie možnosti (krožki, šport…)                                        
knjige

jezikovne igre

videokasete



Kaj pa otroci s posebnimi potrebami ? (po S. Pertot)

Za otroka s posebnimi potrebami sta bližina in afektivnost, ki ju starši
posredujejo preko lastnega/ih jezika/ov, enako pomembna, če že ne celo
pomembnejša, kot za druge dvojezične otroke, zato jezika enega ali obeh
staršev ne smemo opuščati.

Usvajanje dveh jezikov namesto enega samega ne »jemlje možganske
energije za drugo« in ni vzrok nobene patologije v razvoju.

Specifične učne težave (tudi tiste v v branju in pisanju) ne izhajajo iz
dvojezičnosti, njihovi razlogi so drugje.
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