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Slikovno gradivo Slika jezika je 
nastalo v okviru projekta Uspešno 
vključevanje otrok, učencev in 
dijakov migrantov v vzgojo in 
izobraževanje za obdobje 2008–
2011, ki ga izvaja Center za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik pri 
Oddelku za slovenistiko Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. 

Slika jezika je didaktični  pripomoček 
v obliki kartic, ki omogoča učenje 
besedišča in jezikovnih vzorcev pri 
pouku slovenščine kot drugega/tu-
jega jezika.

Obsega 1882 besednih in slik-
ovnih kartic, ki so razporejene v 14 
tematskih sklopov: barve in lastnosti, 
črke in številke, družina, glagoli, hrana, 
mesto in promet, narava, oblačila, pokli-
ci, prosti čas, stanovanje, šola, telo in 
zdravje, živali in njihova bivališča, tem 
pa so dodani še 4 sklopi, ki ponazarjajo 
izbrane slovnične vsebine: dovršni in 
nedovršni glagoli, predlogi, primerjanje, 
spreganje. Posamezen sklop zajema 
poimenovanja osnovnih pojmov iz-
branega tematskega področja. Je torej 
nekakšen slikovni slovar, ki ponuja 
možnost učenja besed, sporazumeval-
nih vzorcev, ponazarjanja in utrjevanja 
slovničnih vzorcev, predstavlja pa tudi 
izhodišče za govorjenje in pisanje. 

Slikovno gradivo je namenjeno za delo 
v razredu, kjer dejavnosti moderira 
učitelj, učeči se pa imajo pri tem de-
javno vlogo. Uporabno je še zlasti 
takrat, kadar učitelj in učeči se nimata 
skupnega jezika. Tako realnost, prika-
zana na slikovnih karticah, omogoči 
oz. olajša začetno usvajanje jezika. 
Kartice so dobrodošla pomoč pri vseh 
učencih začetnikih, saj dejavnosti z 
njimi dinamično dopolnjujejo pouk in 
ponujajo veliko možnosti za usvajanje 
in utrjevanje že usvojenega jezikovne-
ga znanja. 

Domiselno narisane barvne ilustracije 
na slikovnih karticah so primerne za 
učeče se različnih starostnih stopenj. 
V kombinaciji z besednimi karticami 
omogočajo različne aktivnosti. Karti-
cam je dodan tudi priročnik, v katerem je 
predstavljenih 19 različnih dejavnosti oz. 
iger za razvijanje receptivne in produk-
tivne jezikovne zmožnosti, ki jih lahko 
izvedemo s karticami. 

Slikovne kartice in dejavnosti z njimi 
so bile testirane na pilotnih tečajih 
slovenščine za otroke in starše mi-

-grante, ki so prav tako potekali v okvi 
ru omenjenega projekta. 
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