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1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI
• jezikovno načrtovanje;
Študent(ka)
• spozna osnovne teoretične pojme o razvoju govora in o interakciji med otrokom in
odraslim,
• se seznani z vsebino in nalogami metodike jezikovne (govorne) vzgoje,
• razvija si interes in znanje za samostojno raziskovalno in svetovalno delo,
• se seznani z mladinsko književnostjo, podrobneje spoznava predvsem tiste literarne zvrsti
in oblike, ki v največji meri ustrezajo čustvenim, predstavnim in spoznavnim sposobnostim
ter estetskozaznavnim posebnostim predšolskega otroka;
• prisvoji si kriterije in ustrezno posredovanje literarnih besedil iz slikaniške zvrsti knjige,
obsežnejših knjižnih del, iz revialnega tiska za mladino, didaktičnih kompletov ter iz AV
gradiva z literarnimi vsebinami.
2. VSEBINA
Pragmalingvistika: strategije govorjenega diskurza s poudarkom na govornem položaju otrok
- odrasla oseba: pragmatična načela; značilnosti komunikacije odraslih z otroki; načini
sporazumevanja; diskusija, konverzacija.
Psiholingvistika: analiza govora otrok; prepoznavanje motenj v govoru; proces razumevanja
in tvorjenja govora, pisno in govorno besedilo.
Besediloslovje: postopki tvorjenja besedila in navajanje otrok na njihovo uporabo.
3. POVEZANOST MED PREDMETI
Predmet je nadgradnja obveznega predmeta.
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