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Skupina: Ježki (23 otrok, 4- 5 let)
Strokovne delavke v oddelku: Polona Gačnik, Brigita Trop in Katja Pezdir
Zapisala: Polona Gačnik
Ljubljana, april 2020
Primeri dejavnosti za razvijanje (pred)bralne pismenosti
Naši skupini se je septembra pridružil otrok, za katerega je slovenščina drugi jezik. Da bi mu
olajšali prehod v novo okolje, v nov jezik, smo se odločili, da bomo naredili svoj slikovni
slovensko-tajski slovar. Ogledali smo si različne slovarje in s skupnimi močmi sooblikovali
našega. Skupaj smo izbrali besede, katere so se nam zdele pomembne, da jih vključimo.
Pogovorili smo se tudi o tem, da je na svetu veliko držav in posledično tudi veliko jezikov.
Poslušali smo avdio posnetke pozdrava »dobro jutro« v slovenskem, tajskem, angleškem,
nemškem, italijanskem, bosanskem, romunskem itd. jeziku. Otroci so kmalu sami prišli do
spoznanja, da lahko komunicirajo tudi s pomočjo kretenj. Primerjali smo zapis slovenske in
tajske abecede.

Slika 1: ogled zemljevida sveta in pogovor o raznolikosti jezikov

Slika 2: komuniciranje s kretnjami: »Pridi!«

Slika 3: ogled našega končnega izdelka

Meseca februarja smo namenili večji poudarek knjigam in izgovorjenim ter zapisanim
besedam.
Prebirali smo slovenske ljudske in avtorske pravljice. Otrokom smo želele pokazati, da lahko
pravljice prebirajo/poslušajo kadarkoli in kjerkoli. Tako smo jih prebirali v jutranjem krogu,
pred počitkom, med zajtrkom, zunaj na igrišču in na klopi ob sprehajalni poti. Otroci so zelo
radi prisluhnili zgodbam, še posebej priljubljena je bila pravljica S. Makarovič: Kosovirja na
leteči žlici. Večkrat so tudi sami posegli po pravljicah, jih prebirali ali prosili, da jim jih
preberemo strokovne delavke.

Slika 4: poslušanje pravljice na klopi ob sprehajalni poti

Na steno igralnice smo prilepile abecedo s slikovnim prikazom. Otroci so najprej opazovali črke
in slike, nato pa smo poimenovali posamezne glasove in skušali slišati prvi glas določenih besed
(npr.: M, mačka). Igrali smo se različne igre: iskali smo prvi glas lastnega imena; iskali smo
imena, ki se začnejo na isti glas; prepoznavali smo zapise lastnih imen; barvali smo črke (jih
naglas izrekali in se igrali z intonacijo glasu); preslikavali imena.

Slika 5: barvanje črk

Nekateri otroci so že znali zapisati svoje ime in to je pritegnilo tudi ostale, da bi se naučili.
Pripravile smo jim didaktično igro, ki smo jo poimenovale »Črkarija«. Na plastične pokrovčke
smo zapisale vse črke slovenske abecede (več kompletov), nato pa smo izdelale še podlage, na
katerih so bila zapisana imena otrok (vsaka črka v svojem krogu). Otroci so polagali ustrezne
pokrovčke na črke svojega imena.

Slika 5: didaktična igra »Črkarija«

Sliki 6 in 7: preslikava lastnega imena na računalniško tipkovnico

Otroci so preslikavali črke lastnega imena na papir ali na računalniško tipkovnico. Opazili so
tudi, da so imena različno dolga, zato smo jih razdelili na kratka (3 ali 4 črke) in dolga (5 ali več
črk).
Ob prebiranju pesniških zbirk smo spoznali rime. Iskali smo rime na lastna imena, pa tudi na
druge besede. Pri tej dejavnosti smeha ni zmanjkalo. Domišljija je bila v polnem zagonu in
nastal je cel kup izmišljenih besed.
Igrali smo se tudi »Jaz rečem, ti rečeš« (nasprotja besed; npr.: žalosten, vesel ali velik, majhen).
Na začetku so otroci potrebovali malce dodatne pomoči v obliki povedi, ki so jo dopolnili (npr.:
slon je velik, miška je …). Na podoben način smo iskali tudi nadpomenke in podpomenke (npr.:
stol, omara, miza – pohištvo ali zelenjava – paprika, korenje, špinača). Priložnosti za to igro je
bilo veliko: med sadno malico, med podajanjem žoge itd. Ko so osvojili to znanje, so tudi sami
podajali primere, kar jim je predstavljajo precejšen izziv.

