
PRED ROJSTVOM

• Otrok zaznava glasove že pred rojstvom. Nežno se 
pogovarjajmo z njim in mu predvajajmo tiho glasbo. Tudi očka 
in sorojenci naj pobožajo mamin trebušček in sporočajo otročku, 
da ga težko pričakujejo.

• Če smo se z otrokom pogovarjali že pred njegovim rojstvom, se bo po rojstvu 
 takoj obrnil k mamici, ko ga bo ogovorila, in k očku, ko se bo oglasil on.

DO 3. MESECA STAROSTI

• Otroka kličemo po imenu in mu govorimo, da nas je osrečil s svojim prihodom. Ljubeče in nežno 
mu govorimo (predstavljamo mu družinske člane, izražamo začudenje nad njegovo popolnostjo in 
podobno).

• Ko ga negujemo, ljubeče poimenujemo dele njegovega telesa in mu govorimo, kaj počnemo. 
Izvedemo nežno bibanko. Ko je nahranjen, ga z mirnim govorjenjem ali uspavanko zazibamo v sen.

• Ljubeč dotik in glas matere oziroma osebe, ki ga neguje, je prvi korak otroka v svet govora. 
Pomembno je, da mu govorimo. Povemo mu tudi kakšno pesmico ali pravljico; primerna je tudi prva 
slikanica, kot je na primer »Biba, buba, baja« Mire Voglar.

• V tem obdobju otrok postane pozoren ob zvoku, obrača glavo. 

• Naj nas ne moti, da besed še ne razume, toda »pije« jih, »hrani se z njimi«. Uživa v zvoku, ritmu in 
melodiji govora, lepo mu je ob toplini ljubeče osebe, ki se pogovarja z njim.

OD 4. DO 6. MESECA STAROSTI

• Z otrokom se pogovarjamo in počnemo vse drugo, kot v prvih treh mesecih. Uporabimo tudi 
piskajoče igrače, ropotulje in drugo. Preberemo in/ali zapojemo mu kratko pesmico iz igralne knjige 
(na primer »Moja koklja špiklja špoklja«). Pokažemo mu ilustracije in opišemo, kaj predstavljajo. 
Lahko oblikujemo preprosto zgodbo, poimenujemo predmete, osebe, pojave, dogodke.

Gradivo: ninica (mehka igračka za lahko noč), lahko tudi v obliki knjige, otrokova prva 
slikanica, igralna knjiga (kartonka).

• V splošni knjižnici se pozanimamo, če morda pripravljajo srečanja za mamice novorojenčkov, kamor 
mamice lahko pripeljejo  dojenčke v vozičkih.

• V tem obdobju se otrok odzove na različne zvoke, smeji se ob prijetnih zvokih ali glasovih. Opazi 
ilustracije v knjigi, ko mu jih kažemo s prstom.

SPODBUJANJE 
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STARŠI DOJENČKOV



OD 7. DO 12. MESECA STAROSTI

• Ko otrok lahko že samostojno sedi, ga vzamemo v naročje ali tesno k sebi in mu beremo ali 
pripovedujemo, tako da skupaj opazujemo ilustracije. Beremo interpretativno (oponašamo glasove 
živali), na ilustracijah mu kažemo posamezne predmete, živali in drugo, spodbujamo ga, da jih 
pokaže tudi on. Zaigramo prstno igro, pojemo.

Gradivo: igralne knjige, kartonke, slikanice s preprostimi, tako imenovanimi linearnimi 
pripovedmi. 

• Z otrokom obiščemo splošno knjižnico in si izposojamo igralne knjige zanj. Pozanimamo se, če 
morda izvajajo tudi prireditve za »kobacajčke«, najmlajše otroke.

• V tem obdobju otrok posluša, ko mu govorimo, prepozna nekaj besed za predmete, osebe, dejanja. 
Povezuje zvočno (govorno) in slikovno podobo besede. Poskuša obračati liste v knjigah, zato je 
pomembno, da so to igralne knjige, kartonke.

Nekaj naslovov knjig, primernih za 
obdobje dojenčka:
• Barve, Nasprotja, Oblike, Števila.
• Zelo lačna gosenica, vsi drugi naslovi
• Minka, vsi naslovi
• Enci benci na kamenci 1, 2, 3, 4
• Piki, vsi naslovi
• Medvedek, kaj delaš? 
• Živali na kmetiji, Živali v gozdu in drugo
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Več nasvetov o zdravju, spodbujanju zdravega 
življenjskega sloga in preventivnem zdravstvenem varstvu 
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