
 
 

 
 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! 
 

Z velikim veseljem vas obveščamo, da smo izdali nov slovenski preizkus, ki meri 
stopnjo razvitosti predbralnih zmožnosti pri otrocih od 5. do 7. leta.  

Avtorici Preizkusa predbralnih zmožnosti (PPZ) sta 
dr. Ivanka Bider Petelin in dr. Martina Ozbič. 

 

Preizkus predbralnih zmožnosti (PPZ) 
 

USPOSOBLJENOST 

Preizkus je namenjen specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, psihologom in logopedom. Lahko ga 
uporabljajo tudi pedagogi, inkluzivni pedagogi, socialni pedagogi in drugi strokovnjaki iz sorodnih smeri 
izobrazbe, ki imajo opravljeno dodatno usposabljanje oziroma delovne izkušnje. Prvo usposabljanje 
načrtujemo v novembru 2022. 
 

PPZ lahko naročite s spodnjo naročilnico, po telefonu (01 51 41 666),  
elektronski pošti (prodaja@center-pds.si) ali  

na naši spletni strani (https://www.center-pds.si/Nakup). 
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OPIS 

PPZ meri stopnjo razvitosti šestih razsežnosti predbralnih zmožnosti: 

• fonološko zavedanje (ločeno na zgodnje, osnovne in napredne spretnosti), 

• hiter priklic jezikovnih informacij, 

• slušni delovni spomin in 

• vidno-zaznavne zmožnosti. 

PPZ je sestavljen iz 16 podtestov: 

 

Podtest Opis 
Fonemsko razlikovanje Otrok ugotavlja, katera od dveh besed na sliki je fonemsko skladna z 

ustno podano iztočnico. 
Prepoznavanje rime Otrok izmed štirih besed, ponazorjenih s slikami, izbere tisto, ki se rima z 

dano besedo. 
Združevanje zlogov Otrok po zlogih izgovorjeno besedo združi in jo pove. 
Zlogovanje Otrok dano besedo razdeli na dele in jo izgovori po zlogih. 
Prepoznavanje prvega glasu Otrok med štirimi besedami, ki so ponazorjene s slikami, izbere tisto, ki 

se v začetnem glasu ujema z dano besedo. 
Glaskovanje Otrok glaskuje besede. 
Odstranitev dela nebesede Otrok pove besedo brez pomena tako, da izgovorjeni besedi odstrani 

zahtevan glas oz. zlog. 
Hitro poimenovanje Otrok čim hitreje poimenuje pet različnih predmetov, ki so narisani v 

različnem zaporedju. 
Fonološka tekočnost Otrok v omejenem času našteje čim več besed na določen glas. 
Semantična tekočnost Otrok v omejenem času našteje čim več besed na določeno semantično 

kategorijo. 
Pomnjenje vrstnega reda 
besed v zgodbi 

Otrok na podlagi zgodbe ponovi vrstni red živali. 

Pomnjenje števk Otrok ponovi zaporedje števk v enakem vrstnem redu. 
Pomnjenje zadnje besede v 
povedi 

Otrok najprej pove, ali posamezna poved drži ali ne, nato pa ponovi 
zadnjo besedo vsake povedi v ustreznem zaporedju. 

Vidno razlikovanje Otrok v omejenem času v skupini simbolov poišče dane simbole. 
Vidni spomin Otrok si zapomni simbole ali nize simbolov, ki mu jih za kratek čas 

pokažete, in jih na listu obkroži. 
Vidno-prostorski spomin Otrok po spominu ponovi smer poti miške. 

 

Rezultati posameznih testnih nalog nam nudijo obsežno informacijo o razvitosti šibkejših in močnejših 

področij razvoja ter otrokovi pripravljenosti na učenje branja in pisanja. Poleg tega dobimo posredno tudi 

informacijo o samostojnosti oz. odvisnosti otroka od dodatne pomoči, razumevanju besednih navodil, drži 

pisala in položaju telesa pri izvajanju dejavnosti obkroževanja in povezovanja, motoričnem nemiru ter 

pozornosti in koncentraciji. 

Izvedba je individualna, zanjo pa potrebujete knjižico s slikovnimi predlogami, zvezek za zapis odgovorov, dva 

lista za reševanje in blok za reševanje, za podtest Vidno-prostorski spomin pa je pripravljen računalniški 

program.  



 
 

 

NAROČILO PREIZKUSA PREDBRALNIH ZMOŽNOSTI (PPZ) 
 
 

Ustanova (plačnik): __________________________________________________________________  

Naslov: ____________________________________________________________________________ 

Davčni zavezanec: DA NE       Davčna številka: ____________________ Telefon: __________________  

 

Uporabnik psihodiagnostičnega pripomočka (ime in priimek): ________________________________  

Telefon: _________________________ e-naslov: __________________________________________ 

 

Količina Preizkus predbralnih zmožnosti (PPZ) 
Cena 

(brez DDV) 
Cena (z DDV*) 

* Za vse gradivo je DDV 5 % 

 Priročnik PPZ 72,00 75,60 
 Knjižica s slikovnimi predlogami 129,00 135,45 
 Zvezek za zapis odgovorov 2,10 2,21 
 List za reševanje 1 0,30 0,32 
 List za reševanje 2 0,30 0,32 
 Blok za reševanje 3 0,90 0,95 
 e-podtest Vidno-prostorski spomin 1,90 2,00 
 Šablona 1 7,00 7,35 
 Šablona 2 7,00 7,35 
 Ključ 2,30 2,42 
 Začetni komplet PPZ (priročnik, knjižica s slikovnimi 

predlogami, 25 zvezkov za zapis odgovorov, 25 listov za 
reševanje 1 in 2 ter blokov za reševanje 3, 25 e-
podtestov Vidno-prostorski spomin, šabloni, ključ, 2 
svinčnika, karton) 

327,30 343,67 

 
Kraj in datum: ______________________    

        
Podpis odgovorne osebe in žig: ______________________ 

 
 
 
 

Pred prvim naročilom vas prosimo za registracijo, ki jo opravite, tako da nam pošljete izpolnjeno izjavo 
uporabnika (https://www.center-pds.si/Portals/0/Dokumenti/izjava.pdf).  

 
Podpis naročnika pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za 

izdajo naročila. 

https://www.center-pds.si/Portals/0/Dokumenti/izjava.pdf

