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POVZETEK 
 
 
Govorne napake pri predšolskih otrocih sem raziskovala zaradi tega, ker ima danes vse več 

ljudi govorne napake. Želela sem raziskati, ali je v vrtcu veliko otrok z govornimi napakami. 

 

Teoretičen del diplomskega dela predstavlja povezavo mišljenja in govora, podrobneje je 

predstavljen govorni razvoj otroka in kateri pogoji so potrebni za razvoj govora, opisani so 

dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora, predstavljene so faze govornega razvoja in problemi, 

ki se pojavljajo pri govorno jezikovnem-razvoju. Najpomembnejše poglavje diplomske 

naloge predstavlja opis govornih napak, ki se lahko pojavijo pri predšolskem otroku. 

  

V empiričnem delu sem uporabila anketni vprašalnik, v katerem sem z odgovori vzgojiteljic 

na moja vprašanja o govornih napakah pri predšolskih otrocih želela ugotoviti dejansko stanje 

govornih napak pri otrocih in seznanjenost vzgojiteljic z različnimi motnjami. Ugotovila sem, 

da je večina vzgojiteljic seznanjena z govornimi motnjami, ki se pojavijo pri predšolskih 

otrocih. V skupini je imela večina anketiranih vzgojiteljic že otroka z govornimi motnjami. 

Ugotovila sem, da zelo velik odstotek vzgojiteljic v vrtcu poskuša odpravljati govorne 

napake, in sicer z različnimi govornimi igrami, ki jih vzgojiteljice poiščejo same, ali pa 

napake odpravljajo z vajami, ki jih predpiše strokovnjak. Vzgojiteljice vaje za odpravljanje 

govornih napak izvajajo vsaj enkrat na teden. 

 
 
 
 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: govor, govorne napake, govorne motnje, govorne hibe, predšolski 
otrok. 
 



  

ABSTRACT 
 
 
I researched speech defects in preschool children, because today more and more people 

experience speech defects. I wanted to find out, if there are many children with speech 

disorder in the kindergarten.  

 

The theoretical part of the thesis presents the connection between thinking and speaking. It 

particularly presents the child’s speech development and necessary conditions for speech 

development. Described are factors, which impact the development of speech, and phases of 

speech development and problems, appearing in the speech and linguistic development. The 

most important chapter of the thesis presents the description of speech defects, which can 

appear in the preschool child.  

 

In the empirical part I used a questionnaire to gain answers of teachers to the questions on 

speech defects in preschool children in order to acknowledge the actual state of speech defects 

in children and their familiarity with different disorders. I found out that the majority of 

teachers is familiar with speech defects, appearing in preschool children. The majority of 

teachers already had in their group a child with speech defects. I found out that a very large 

percentage of teachers in kindergarten is trying to fix the speech defects with various speech 

games, which the teachers find on their own, or with exercises, prescriber by a specialist. 

Teachers exercise with children to help them with their speech defects at least once a week.    

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: speech, speech defects, speech disorders, speech deformities, preschool 

child. 
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I. UVOD 

 

Specialna pedagoginja S. Grča Zidar v svojem članku, ki je objavljen v zborniku 

Ustvarjalnost v logopediji (1999), pravi, da je govor način, kako posameznik izraža svojo 

individualnost, sposobnosti in lastnosti. Govor je torej realizacija jezika, hkrati pa tudi 

realizacija posameznika. To pomeni, da je govor način sporazumevanja vsega, kar lahko 

obstaja. 

 

Govor je osnovno sredstvo, s katerim se sporazumevamo. Z njimi izražamo sebe, svoja 

občutja, misli, želje in čustva. Povezan je s celostnim razvojem otroka, zlasti z razvojem 

mišljenja, in je pomemben dejavnik pri vključevanju otrok v družbo. Govor se najbolj razvija 

v predšolskem obdobju, nadgrajuje pa se celo življenje. Govorna sposobnost je danes zelo 

pomembna vrlina. Ljudje in otroci, ki imajo kakršnokoli govorno napako, so zaradi tega lahko 

prikrajšani za veliko stvari. 

 

Človek, ki ima težave na govorno-jezikovnem področju, doživlja hude travme. Vse človekovo 

življenje je namreč neka interakcija, ki brez komuniciranja sploh ni mogoča. Za vsako 

govorno interakcijo je najprej potrebno pritegniti človekovo pozornost. (Grčar Zidar, 1999, 

str. 33). Rečemo lahko le to, da je govorna sposobnost danes zelo pomembna vrlina. Ljudje in 

otroci, ki imajo kakršnokoli govorno napako, so zaradi tega lahko prikrajšani za veliko stvari. 

 

O govorno-jezikovnih motnjah govorimo takrat, ko se govor posameznika pomembno 

razlikuje od govora drugih ljudi iste starosti, spola in etnične pripadnosti, kadar je govor teže 

razumljiv ali kadar je posameznik z lastnim izražanjem preveč obremenjen in se komunikacije 

z drugimi ljudmi celo izogiba (Bračun Sova, 2009, str. 12). 

 

Komunikacija z ljudmi, ki imajo govorno-jezikovne motnje, zahteva v prvi vrsti vse tisto, kar 

je pomembno za dobro komunikacijo nasploh. Na prvem mestu je seveda spoštovanje in 

upoštevanje sogovorca, neposredno komuniciranje z njim in potrpežljivost (Bračun Sova, 

2009, str. 13). 
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II TEORETIČNI DEL 
 

 

1 JEZIK IN GOVOR 

 

Za de Saussurja je jezik družbenega in primarnega značaja, govor pa individualnega ter 

sekundarnega oz. bolj ali manj naključnega (de Saussure, 1997, str. 25). 

 

Značilnosti jezika in govora po de Saussurju (prav tam) so naslednje: 

 

a) jezik je jasno definiran predmet v množici različnih dejstev govorice. Je družbeni del 

govorice, zunaj posameznika, le-ta pa ga sam ne more niti ustvariti niti spreminjati. Po drugi 

strani se ga mora posameznik priučiti, da bi spoznal njegovo delovanje; otrok si ga prisvaja le 

postopno. Jezik je nekaj samostojnega, tako da celo človek, ki mu je bila odvzeta raba govora, 

ohrani jezik, če le razume glasovne znake, ki jih sliši;  

 

b) jezik je nekaj drugega kot govor in je predmet, ki ga je mogoče proučevati ločeno. Ne le, 

da znanost o jeziku zmore brez drugih prvin govorice, temveč je možna edino, če se te druge 

prvine ne mešajo z jezikom; 

 

c) medtem ko je govorica heterogena, je jezik razmejen na način homogene narave: je sistem 

znakov, kjer je bistvena samo zveza med smislom in slušno podobo ter kjer sta oba dela znaka 

enake psihične narave. 

 

1.1 Mišljenje in govor 

 

Odnos med mišljenjem in govorom je eden izmed najbolj zapletenih problemov psihologije; o 

tem odnosu obstajajo različna stališča (Škarić, 1988, str. 30). 

 

O mišljenju in govoru predšolskega otroka razpravlja L. Marjanovič Umek v svoji knjigi 

Mišljenje in govor predšolskega otroka (1990). Avtorica pravi, da sta mišljenje in govor 

psihična procesa, ki prevzemata številne strokovnjake, raziskovalce, vzgojitelje in starše. 
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Proučevanje otrokovega mišljenja in govora je po mnenju avtorice zelo zanimivo, hkrati pa 

zelo zahtevno ter široko, saj nam nova spoznanja odpirajo nove in nove dileme. 

 

Odnos med mišljenjem in govorom so raziskovali številni strokovnjaki. Nekateri menijo, da 

sta mišljenje in govor identična (Watson). Drugi pravijo, da ni mišljenja brez govora, niti 

govora brez mišljenja. Tretji dokazujejo, da je mišljenje neodvisno od govora oz. da imata 

mišljenje in govor dva neodvisna razvojna korena ter se razvijata neodvisno (Žnidarič, 1993, 

str. 15). 

 

Avtorica I. Leskovar meni, da je razvoj govora tesno povezan z razvojem mišljenja, saj sta 

drug z drugim neločljivo povezana in drug na drugega razvojno vplivata (Lipnik in Matić, 

1993, str. 7). 

 

O razvoju mišljenja in govora predšolskega otroka sta razpravljala tudi vodilna razvojna 

psihologa J. Piaget in L. Vigotski, ki sta opozorila na nejasnosti v odnosu med razvojem 

mišljenja in govora (Skubic, 2004, str. 11). 

 

Bistvo Piagetove teorije za razvoj otrokovega govora je koncept otrokove egocentričnosti. Po 

J. Piagetu govorimo o egocentričnem govoru takrat, kadar otrok govori sam s seboj, ko se ne 

poskuša postaviti v sogovorčev položaj, ko ga ne zanima, ali ga sogovorec posluša, hkrati pa 

otrok ne pričakuje odgovora. Po Piagetovih merjenjih je več kot polovica otrokovih izrekov 

do 6. oz. 7. leta egocentričnih; torej takih, ki se ne uporabljajo za sporazumevanje in ne 

izpolnjujejo komunikacijske funkcije. L. Vigotski temu oporeka, saj je po njegovih raziskavah 

odstotek egocentričnega govora pri otrocih nižji kot pri J. Piagetu. Če pa je bila otrokova 

dejavnost motena, je odstotek narasel in je bil celo višji kot pri Piagetu. Iz tega je L. Vigotski 

sklepal, da egocentrični govor poleg ekspresivne vloge opravlja tudi vlogo spremljanja 

otrokove dejavnosti ter postaja izraz mišljenja v pravem pomenu besede (Kranjc, 1999, str. 

14). 

 

Pri razvoju govora je mogoče govoriti o predintelektualni stopnji, pri razvoju mišljenja pa o 

predgovorni stopnji. Na določeni stopnji razvoja se obe liniji sekata in mišljenje postane 

»govorno«, govor pa »intelektualen« (Žnidarič, 1993, str. 15–16). 
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Avtorica D. Žnidarič (prav tam) zaključi: »Razvoj mišljenja podpira razvoj govora, torej sta 

mišljenje in govor dve fazi istega procesa, ki vplivata druga na drugo. Zato motnje v razvoju 

govora navadno slabo vplivajo na razvoj mišljenja – in obratno.« 

 

 

V nadaljevanju bom spregovorila o razvoju otrokovega govora, o pogojih, ki so pomembni za 

razvoj govora, o dejavnikih, ki vplivajo na razvoj govora, in o fazah govornega razvoja. 

 

 

2 GOVORNI RAZVOJ OTROKA 
 

Od vseh živih bitij lahko samo človek govori. Govor je človeku prirojen; če se mu govor 

odvzame, je človek prikrajšan. Človeku je najpomembneje, da organizira sebe in vse, kar se 

okoli njega dogaja. To ustvarja komunikacijo oz. govor. (Škarić, 1988, str. 15) 

 

Danes nimamo povsem jasnega in zadovoljivega odgovora na vprašanja, kako se razvije 

govor kot sredstvo komunikacije ali kako se otrok nauči govora odraslih. Razvoj govora je 

eno izmed področij, kjer znanost še zdaleč ne more dati povsem točnih odgovorov na vsa 

vprašanja, ki se nam zastavljajo v vsakdanji praksi (Horvat in Magajna, 1989, str. 69). 

 

Avtorica I. Posokhova (1999, str. 9) pravi, da je razvoj otroškega govora precej kompleksen 

in subtilen proces, ki se odvija pod vplivom množice različnih faktorjev. Govor je socialni 

fenomen, njegov razvoj je mogoč izključno v človeškem okolju. 

 

Ljudje večkrat mislijo, da je samoumevno, da se otrok nauči pravilno govoriti. Govor in 

jezikovno znanje nam nista dana, ampak si ju moramo prisvojiti po naravni poti; če se 

pojavijo težave pa z dolgotrajnim procesom (Žnidarič, 1993, str. 39). 

 

Otrok napreduje z veliko hitrostjo tako fizično kot mentalno. Zato je pravilno in nujno, da 

otrokov razvoj podpiramo v vsaki fazi govornega razvoja. To podporo najlažje nudijo starši, 

ker oni najbolje poznajo svoje otroke (Posokhova, 1999, str. 29). 
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Novljan (1993, str. 12) pravi, da je poleg zdravih govoril in zdravega živčnega sistema za 

govor izredno pomembna motivacija otroka za govor. Brez le-te ni pravilnega govornega 

razvoja. 

 

Govor otroka je pomemben za proučevanje njegovega duševnega razvoja. Za otroka je razvoj 

govora pomemben dosežek, a ne le zanj, tudi za starše in vse, ki prihajajo v stik z otrokom ter 

jih otrokov razvoj zanima (Lipnik in Matić, 1993, str. 7). 

 

Poleg otroka igrajo v razvoju govora aktivno vlogo tudi njegovi starši, ki zanj napravijo prvo 

izbiro jezika. V prvih mesecih je glavna vloga namenjena materi. Med njo in otrokom se 

vzpostavi določena »sinhronija«, ki je vidna ne le pri govoru, temveč tudi pri gledanju 

(Kranjc, 1999, str. 21). 

 

2.1 Vloga govora 

 

Govor je izrazita socialna aktivnost, ki se ustvarja v komunikaciji z drugimi ljudmi.  

Komunikacija predstavlja tako aktivnost tistega, ki govori, kot tistega, ki ga posluša. 

Razumevanje govora je torej aktiven proces. Pri komunikaciji se vloge govornika in 

poslušalca izmenjujejo (Škarić, 1988, str. 31). 

 

Govora ne uporabljamo samo za sporočanje misli, občutkov, čustev. Z njim pridemo do 

informacij, pokažemo lahko rezultate lastnega presojanja, dajemo si duška, izzivamo reakcije 

pri drugih ljudeh in z njimi vzdržujemo stike. S pomočjo govora lahko dosežemo, da lahko 

otrok oblikuje svoje predstave o svetu. Otrokov govor vpliva na njegovo vedenje in 

prilagajanje okolju, slednje pa spet povratno vpliva na nadaljnji govor (Horvat in Magajna, 

1989, str. 68). 

 

2.2 Pogoji za razvoj govora 

 

Za pravilen govorni razvoj mora biti izpolnjenih več pogojev. Omerza v svoji knjigi Govorne 

napake (1972) navaja, da so za govorni razvoj potrebne: 
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- pravilno razvite psihične funkcije, kakor so zaznavanje, pozornost, mišljenje, predstavljanje, 

občutenje, fantazija in pomnjenje, posebno pa dobro razvit slušni spomin; 

 

- zdrav živčni sestav, posebno sestav govornih središč v možganski skorji in živčnih zvez med 

njimi, ki nadzorujejo ter usklajujejo delovanje raznih delov govornega mehanizma; 

 

- pravilno razviti čuti, posebno sluh, ki je najvažnejši za sprejemanje in razlikovanje različnih 

glasov, zlogov, besed in stavkov, ki jih uporabljamo v človeški govorici; 

 

- zdrava in pravilno razvita govorila; 

 

- pravilen govor okolice, v kateri otrok živi. 

 

2.3 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora 

 

S. Kranjc (1999, str. 20) pa pravi, da na razvoj govora vplivajo različni dejavniki. Delimo jih 

v dve skupini, in sicer: 

 

1. notranji dejavniki (psihološki in fiziološki): 

 

-  prirojene predispozicije za razvoj govora; 

-  motivacija; 

-  čustveno stanje; 

 

2. zunanji dejavniki (socialni in sociološki): 

 

-  socialni položaj družine; 

-  izobrazbena struktura staršev; 

-  širše družbeno okolje, v katerem živi družina; 

-  število otrok v družini. 

 

Po besedah avtoric L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006, str. 50–63) so 

dejavniki, ki vplivajo na govorni razvoj, kakovost družinskega okolja, sociodemografske 
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značilnosti družine ter kakovost vrtca. Poleg dejavnikov okolja pa na otrokov govorni razvoj 

vplivajo tudi genetski dejavniki. 

 

Kakovost družinskega okolja oblikujejo starši. Starši različno spodbujajo in nudijo podporo 

pri govornemu razvoju. Otrok tudi sam dejavno sooblikuje značilnosti in kakovost 

družinskega okolja, v katerem živi. Pomemben dejavnik družinskega okolja, ki nudi podporo 

otrokovemu govornemu razvoju, je tudi spodbujanje otrokovega večmodalnega zaznavanja in 

povezovanja govora s pisano besedo, z ilustracijami v slikanicah in različnimi dejavnostmi. 

Starši to spodbujajo predvsem z uporabo različnih komunikacijskih sistemov, npr. televizije, 

videa in računalniških iger. 

 

Socialno-ekonomski status družine vključuje tri kvantitativne dejavnike, in sicer: izobrazbo 

staršev, poklic staršev ter finančni položaj. Ti dejavniki ponujajo pomembno informacijo o 

neposrednem okolju, v katerem otrok živi. Starši z višjo izobrazbo in ugodnejšim 

ekonomskim stanjem otrokom v večji meri nudijo gradivo in materiale ter jim tako 

omogočajo priložnosti za pridobivanje izkušenj o pisani in govorjeni besedi. Starši v 

pogovoru z otrokom uporabljajo razčlenjeni jezikovni kod, za katerega je značilna raba 

širšega besednjaka in zapletenih izjav. Starši z nižjo izobrazbo in nižjim osebnim dohodkom 

otrokom nudijo manj priložnosti za samostojno govorno izražanje, njihov besednjak je bolj 

omejen. Starši v pogovoru s svojimi otroki uporabljajo omejen jezikovni kod, za katerega sta 

značilna omejeno upoštevanje slovničnih pravil in raba enostavnih, nepovezanih izjav. 

 

Otrokov spol je eden izmed dejavnikov otrokovega govornega razvoja, ki ga izpostavlja več 

avtorjev. Govor deklic se hitreje razvija od govora dečkov, kar kažejo rezultati večih raziskav. 

Deklice hitreje spregovorijo, prej usvojijo slovnico jezika, oblikujejo daljše izjave ter imajo 

širši besednjak. Dečki imajo pogosteje motnje branja in pisanja kot deklice, deklice berejo več 

knjig in pišejo daljša besedila od dečkov tudi v prvih razredih osnovne šole. Deklice pogosteje 

uporabljajo govor, saj se bolj vključujejo v simbolno igro kot dečki. 

 

Vrtec in vrstniška skupina veljata za pomemben dejavnik pri razvoju otrokovega govora. 

Različne dejavnosti, v katere so otroci vključeni, npr. usmerjene, prehodne, rutinske 

dejavnosti, prosta igra, se med seboj razlikujejo glede na material, ki jim je na voljo, prostor, 

po katerem se lahko gibajo, ter pravila, ki veljajo v zvezi z govornim izražanjem. Vse te 

značilnosti posamezne dejavnosti vplivajo tudi na značilnosti govornega izražanja otrok v 
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vsaki izmed njih ter spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih položajih in k rabi izjav, ki 

se razlikujejo tudi v slovnični strukturi. K pozitivnemu učinku vrtca na razvoj otrokove 

govorne kompetentnosti prispeva tudi vrstniška skupina, v kateri lahko otroci pridobijo 

pomembne govorne izkušnje.  

 

Poleg dejavnikov okolja na otrokov govorni razvoj vplivajo tudi genski dejavniki. Na razvoj 

govorne kompetentnosti vpliva interakcija večjega števila genov. Meta analiza različnih 

vedenjsko-genetskih raziskav je pokazala, da imajo genetski dejavniki delni vpliv na razvoj 

različnih področij govornega razvoja, in sicer na razvoj otrokove slovnice ter na razvoj na 

področju semantike, fonologije in artikulacije. 

 

2.4 Govorne spodbude 

 

Otrokov govor se nemoteno razvija, če je otrok ustrezno duševno razvit, če so njegovi organi, 

ki sodelujejo pri govornem procesu (usta, ustna votlina, zobje, jezik, dihala) normalno razviti, 

če ni prizadet sluh in če otrok že od rojstva dobiva dovolj govornih spodbud (Železnik, 2000, 

str. 21). 

 

Z otrokom (prav tam) od prvega dne govorimo umirjeno, razločno, jasno, ne pretiho in ne 

preglasno. Učimo ga govoriti tako, da se z njim veliko, preprosto in lepo pogovarjamo. 

Pustimo mu, da veliko govori, in ga čim bolj pozorno poslušamo ter odgovorimo na vsa 

njegova vprašanja. H govornim spodbudam sodi tudi pripovedovanje kratkih pravljic, 

opisovanje slik itd. Ko otrok spozna, da ga odrasli poslušajo in sledijo toku njegovih misli, si 

pridobi samozavest. Govor zelo veliko pomeni že dojenčku in majhnemu otroku. Prve 

otrokove besede ne navdušujejo le otrokovih najbližjih; tudi sam jih je zelo vesel, saj mu 

olajšajo pot do marsičesa. Sposobnost govora daje otroku možnost, da sodeluje pri vseh bolj 

zapletenih dejavnostih z vedno večjim številom novih, doslej neznanih ljudi. 
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2.5 Govorno-jezikovni razvoj in njegovi problemi 

 

Tabela 1: Govorno-jezikovni razvoj in njegovi problemi 
 

Starost: Razumevanje 

govora: 

Govorna 

ekspresija: 

Vedenje: Zaskrbljeni 

moramo biti, če: 

do 3 

mesece 

na zvoke in govor 

se odziva z gibi 

telesa ter s 

prenehanjem 

aktivnosti; obrača 

se proti viru zvoka 

pogosto joka, stoka, 

kriči; smeji se, če se 

z njim igramo; daje 

glasove 

samospodbude z 

nekaj nenamerne 

vokalizacije 

kontaktira z 

očmi (od 2.–3. 

tedna); smeji se 

in imitira gibe 

maminega 

obraza 

mati ne komunicira 

z otrokom 

(depresija, gluhota, 

psihične bolezni); 

gre za velike težave 

pri hranjenju zaradi 

motoričnih in 

drugih problemov 

3–6 

mesecev 

obrača glavo proti 

sogovorniku; 

posluša 

vsakodnevne šume 

in prepoznava 

razne modulacije 

glasu 

začne čebljati, z 

glasom izraža jezo 

ali nestrinjanje; 

smehlja se, smeje in 

piha 

pogosto beblja, 

če je sam; 

posnema 

glasove 

odraslih 

otrok je večino časa 

tiho, tudi takrat, ko 

je sam; ne razvije 

se očesni kontakt; 

ne reagira na hrup; 

je preveč miren ali 

preveč joka 

6–9 

mesecev 

razume »ne« in 

pozdrav »papa«; se 

odziva na svoje 

ime in imena 

družinskih članov; 

oponaša 

vokalizacijo 

odraslih 

vokalizira in s 

klicanjem poskuša 

pritegniti pozornost; 

beblja z intonacijo 

vzpostavlja 

komunikacijo 

ni vokalne in 

interaktivne igre z 

odraslimi; ni začel 

ali je prenehal 

bebljati; ni 

doslednega odziva 

na hrup 

9–12 

mesecev 

posluša govor, a 

mu pozornost ne 

odvračajo drugi 

proizvaja glasove, ki 

jih lahko 

prepoznamo kot 

začne z igro 

kazanja 

(»medo aja«, 

ne komunicira z 

vokalizacijo in s 

kazanjem; ne 
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zvoki; razume 

preprosta 

vprašanja in 

zapovedi 

besede s pomenom; 

oponaša vokalizacijo 

odraslih 

»mama papa«) reagira na besede in 

vprašanja (»Kje je 

ata, avto, medo?«); 

ne uporablja 

različnih glasov in 

intonacij 

12–15 

mesecev 

vsak teden razume 

nove besede, 

imena stvari in 

bližnjih ljudi; sledi 

enostavnim 

navodilom (»Zapri 

vrata, daj mi 

skodelico.«) 

uporablja nekaj 

razumljivih besed in 

gest, da bi dobil, kar 

želi; neprestano 

»govori« z ljudmi in 

igračami 

poskuša 

komunicirati z 

ljudmi in 

igračami; krajši 

čas gleda slike 

in posluša 

pripoved o njih 

na verbalno 

zahtevo (tudi, če je 

govor spremljan z 

gesto) ne da želene 

igrače, predmeta; 

ne posnema govora 

odraslih 

15–18 

mesecev 

z gestikulacijo 

odgovarja na 

preprosta 

vprašanja (»Kje je 

...«); izpolnjuje 

dvojna navodila 

(»Daj skodelico na 

mizo!«); izmed 

štirih predmetov 

najde dva 

imenovana; pokaže 

dele telesa in 

oblačil na punčki 

za izražanje svojih 

potreb uporablja 

besede; ponavlja 

besede drugih, 

bogati besednjak; 

ima 20 besed 

igra se s 

sovrstniki; 

začenja z 

domišljijskimi 

igrami (hrani 

dojenčka) 

ne razume 

enostavnih navodil, 

novih besed, 

enostavnih vprašanj 

(tudi takrat, ko so 

spremljana z 

gesto); ne poskuša 

dobiti stvari z 

govorom in gesto 

18–21 

mesecev 

s prstom pokaže 

imenovane 

predmete in slike; 

začenja razumeti, 

da igračke 

predstavljajo 

širi besednjak; 

povezuje besede v 

preproste stavke; 

sebe kliče z 

imenom; uporablja 

govor ali dialekt 

v igri posnema 

delo odraslih; 

glasno govori, 

ko se igra z 

drugimi; 

sramuje se pred 

ne razume 

enostavnih navodil 

in vprašanj; ne 

posnema govora 

odraslih; ne 

uporablja besed za 
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realne predmete neznanci zadovoljevanje 

svojih potreb 

21–24 

mesecev 

razume govor o 

ljudeh in 

dogodkih, ki niso 

prisotni (»Babica 

pride na obisk«); 

identificira dele 

telesa in oblačil na 

sliki; začenja 

razumevati med V, 

NA, ZGORAJ, 

SPODAJ; razume 

dvojna navodila 

povezuje po dve 

besedi v stavek; 

uporablja zaimek 

(»Ti vodo«); širi 

besednjak; začenja 

uporabljati 

prihodnjik; deklice 

so običajno govorno 

sposobnejše od 

dečkov 

včasih 

uporablja geste 

namesto besed, 

vendar vse 

pogosteje 

uporablja 

govor za 

komunikacijo z 

okoljem 

ne indentificira 

predmetov in slik; 

ne uporablja 

razumljivih besed; 

izgovarja le eno ali 

dve besedi, in to 

redko (»ma-

ma«,«pa-pa«) 

2–2,5 let razume glagole in 

poišče pravo sliko 

(dogajanje); 

identificira manj 

znane dele telesa 

(brada ...); razume 

veliko stavkov in 

enostavne pojme 

(velik, majhen) 

postavlja vprašanja 

»KAJ«, »KJE«; 

uporablja nikalnico 

v stavku; recitira 

kratko izštevanko; 

govori tako, da ga 

mati razume 

rad posluša 

enostavne 

pravljice; 

veliko se igra 

in pogovarja 

sam s sabo; 

opazuje druge 

pri igri, jih 

posnema ali se 

jim pridruži 

ne razume dvojnih 

navodil; ne 

povezuje besed v 

stavke; ne povezuje 

besednjaka; mati ga 

težko razume 

2,5–3 let razume več kot 

dvojna navodila 

(»Pusti muco, da 

gre na dvorišče 

lovit miši!«); 

pozna uporabo 

različnih 

predmetov in delov 

predmeta (kolesa 

besednjak se hitro 

širi; povezuje dve ali 

več besed in 

uporablja različne 

besedne vrste; 

neprestano postavlja 

vprašanja; sodeluje v 

razgovoru in 

pripoveduje o sebi in 

smiselno se 

igra z 

igračkami; 

pomaga pri 

hišnih 

opravilih; 

včasih pri 

govoru 

ponavlja 

ne razume 

sestavljenih 

vprašanj in 

različnih stavkov; 

ne postavlja 

vprašanj in ne 

uporablja 

raznovrstnih 

struktur; njegov 
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avtomobila) predvidenih 

aktivnostih 

besede govor je 

nerazumljiv za 

okolico 

3–4 leta razvijajo se 

številčni pojmi in 

barve; razume 

daljše stavke in 

negacije znotraj 

vprašanj (»Kdo ni 

obul copat?«); 

hitro odgovarja, če 

to želi 

ima razumljiv govor 

z nekaj težavami pri 

izgovoru daljših 

besed; uporablja 

sestavljene povedi z 

nekaj slovničnimi 

napakami; 

pripoveduje o 

minulih dogodkih; 

uporablja vprašalnici 

»ZAKAJ« in 

»KDAJ«; ko je 

razburjen, lahko 

netekoče govori; 

uporablja vse 

besedne vrste 

z vsemi se želi 

pogovarjati; z 

drugimi se igra 

domišljijske 

igre in pri tem 

veselo govori 

govor je 

nerazumljiv; slabo 

razume preproste 

stavke; ne postavlja 

vprašanj in ne 

odgovarja nanje; 

ima boren 

besednjak; še 

vedno se ponavlja 

eholalija 

4–5 let razume večino 

tega, kar sliši; 

uživa v šalah, 

ugankah in 

pravljicah 

govori tekoče, z 

malo napakami v 

izgovoru in slovnici; 

spretno uporablja 

sestavljene stavke 

uživa v 

pripovedovanju 

in poslušanju 

pravljic; 

vsebino le-teh 

prenaša na igro 

z igračkami ali 

s sovrstniki 

govor je 

nerazumljiv in 

netekoč; ima težave 

v sporazumevanju s 

sovrstniki; ne zna 

pripovedovati; ne 

razume sestavljenih 

stavkov 

nad 5 let popolnoma razume 

sestavljeni govor 

(razen nekaterih 

nevsakdanjih 

abstraktnih 

pojmov) 

uporablja sestavljene 

stavke z bogatim 

besednjakom 

(slovnično pravilne); 

lahko se pojavi tudi 

kakšna 

zanima ga 

branje in 

pisanje; 

poskuša 

prebrati svoje 

ime, napise na 

otrok ne more 

povedati, niti z 

najpreprostejšimi 

stavki, kratke 

zgodbice; ima 

veliko težav pri 
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nesistematska 

napaka pri izgovoru 

trgovinah izgovoru; govor je 

slovnično 

nepravilen 

Vir: Žnidarič, D. (1993). Otrokov govor. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 

šport. 

 

2.6 Faze govornega razvoja 

 

Otrok mora preiti mnogo razvojnih faz preden izrazi svoje misli z govorom. Naučiti se mora 

usklajevati gibanje različnih mišičnih skupin in govornih organov, kar v končni fazi da 

artikuliran govor (Žnidarič, 1993, str. 40). 

 

Pripravljalna ali pred govorna doba obsega prvo leto starosti, torej dobo dojenčka. Doba 

začetnega oblikovanja govora traja do tretjega leta starosti, torej obsega dobo malčka. Doba 

predšolskega otroka traja od končanega tretjega leta do vstopa v šolo, ko se hitro bogati govor 

in širi besedni zaklad. Zadnja faza govornega razvoja se imenuje doba govornega razvoja oz. 

šolska doba, v kateri se nauči otrok obvladovati govor in pisavo (Omerza, 1972, str. 22). 

 

Med vsemi temi dobami ni točnih mej, postopoma prehajajo druga v drugo in se včasih 

časovno pokrivajo (prav tam). 

 

2.6.1 Pripravljalna ali pred govorna doba 

 

Pripravljalna ali pred govorna doba obsega prvo leto starosti in je razvojno prva faza v 

govornem razvoju, ki poleg zgodnjega zaznavanja in razumevanja govora vključuje jok, 

vokalizacijo in slučajna posnemanja glasov brez razumevanja  njihovega pomena. Otrok se 

izraža z glasovi, ki niso besede (Marjanovič Umek, 2004, str. 215).  

 

Osnovo govornemu razvoju predstavlja proces zaznavanja glasov in proces izgovarjave 

posameznih glasov. Govor se pri otroku razvije postopno in upravičeno govorimo o njegovi 

pripravljalni ali pred govorni dobi (Lipnik in Matić, 1993, str. 7). 
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Otrok se še ne izraža z glasovnim govorom, ker njegovi čuti še niso dovolj razviti. 

Pripravljalni ali pred govorni dobi bi lahko rekli tudi doba razvoja dojenčkovih čutov, katerih 

dobro delovanje je kasneje pogoj za pravilen razvoj govora (Omerza, 1972, str. 22). 

 

Pripravljalna ali pred govorna doba ima več stopenj, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 

 

Doba kričanja/doba vokalizacije 

 

Novorojenček takoj po rojstvu zakriči. Ta krik je refleksivnega značaja in nastane zaradi 

spremembe okolja ter toplote. Ko se otrok rodi, nagonsko vdihne, ker potrebuje kisik. Vdihu 

sledi samodejno izdih. Glas, ki pri tem nastane, je neopredeljen vokal, na katerega vplivata 

jezik in lega ustnic (Žnidarič, 1993, str. 40). 

 

Otrok kmalu po rojstvu obrne glavo proti zvoku. Sposoben je ločiti človeški glas od drugih 

glasov. Približno pri dveh mesecih se otrok odziva glede na emocionalno kvaliteto človeškega 

glasu, npr. jezen glas običajno izzove jok, prijateljski pa nasmeh (Lipnik in Matić, 1993, str. 

11–12). Kričanje in jok sta sama po sebi normalen pojav, saj pri tem uri svoje govorno 

izdihavanje s kratkim vdihom in z dolgim izdihom. Če je jok dolgotrajen, se otrok napreza. 

Mati s tem, da skrbi za pravilno prehranjevanje in čistost, vpliva na pravilen razvoj in funkcijo 

govoril (Omerza, 1972, str. 24). 

 

Po barvi glasu lahko spoznamo, ali je otrok zadovoljen, ali kaj potrebuje, ali je nezadovoljen. 

Vsi glasovi, ki jih dojenček izvaja instinktivno (v skladu z razpoloženjem), so neopredeljivi, 

vendar so podobni samoglasnikom ali samoglasniškim skupinam (predstavljajo neko pripravo 

za njihovo kasnejšo izvedbo) (Žnidarič, 1993, str. 41).  

 

Gruljenje 

 

Ob koncu prvega, na začetku drugega meseca se razvije nova oblika vokalizacije, imenovana 

gruljenje. Gruljenje, podobno kot jok, še ni govor v pravem pomenu besede, vendar gre za 

posebno obliko komunikacije, s katero nam otrok sporoča, da je zadovoljen, srečen, razburjen 

(Marjanovič Umek, 1990, str. 18).  
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Gruljenje vključuje predvsem samoglasnike, ki jih otrok proizvaja relativno izolirano 

(Marjanovič Umek, 2004, str. 217).  

 

Faza je dobila ime po posebnem zlogu gr, gr, ki ni značilen samo za zdrave, ampak se 

pojavlja tudi pri gluhih otrocih, ki so se rodili gluhim in gluhonemim staršem ter gruljenja 

niso mogli slišati (Marjanovič Umek, 1990, str. 18). 

 

Brbljanje  

 

Ob koncu drugega in v začetku tretjega meseca starosti nastopi tako imenovano brbljanje. 

Brbljanje in bebljanje pogosto zamenjujemo. Brbljanje torej spada v pripravljalno oz. pred 

govorno obdobje, z besedo bebljanje pa označujemo eno izmed govornih motenj (Omerza, 

1972, str. 26). 

 

Brbljanje je sestavljeno iz ponavljanja dvoustičnih glasov. Vse to je nenamerno in refleksivno 

ter je le izraz ugodja ali nelagodja. Pri brbljanju se dojenčku najpogosteje posrečijo glasovi, ki 

jih tvorimo z usti in s prednjim delom jezika (npr. baba, mama ipd.), ker so se mišice, ki jih 

uporablja, zelo razvile pri sesanju. Iz vseh teh naključno tvorjenih glasov se kasneje razvijejo 

»govorni glasovi« (Žnidarič, 1993, str. 41). 

 

Čebljanje 

 

V drugi polovici prvega leta življenja začne dojenček ritmično ponavljati zloge in tako 

govorimo o čebljanju. Izreka zlogov izzove pri dojenčku ugodne kinestetične dražljaje, ki so 

pobuda za večkratno ponavljanje. Zato nastanejo samogovori iz vrste zlogov, ki jih 

izmenjujejo v ritmu in melodiji, pri čemer zelo uživa. S tem se nauči uporabljati ustrezne 

mišice in mišične skupine. Zato postanejo glasovi s časom bolj razumljivi in podobni pravim 

glasovom (Žnidarič, 1993, str. 41). 

 

Čebljanje je torej samo po sebi le oblika igrive dejavnosti, ki traja vse dokler dojenček v njej 

uživa in dokler se ne zamoti z nečim drugim, ki mu daje še večji užitek. Ta svobodna igra z 

glasovi in zlogi v ritmičnem zaporedju je osnova za kasnejšo glasovno sestavo govora. Če 

ponavljamo glasove, ki jih dojenček proizvaja, lahko ugodno vplivamo na čebljanje. Tako se 
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postopoma razvija pri njem sodelovanje med slišanim in lastnim izražanjem, torej se k lastni 

pobudi priključi še posnemanje govora svoje okolice (Omerza, 1972, str. 28). 

 

Eholalija  

 

Medtem ko je bil dojenček nekaj mesecev vezan le nase in na svoje mišično ugodje pri novih 

glasovnih tvorbah, se že začenja v drugi polovici prvega leta rahlo pojavljati posnemanje 

govora odraslih, ki se v pravem pomenu razmahne nekako od devetega meseca dalje. Ta 

pojav imenujemo eholalija, ki bistveno vpliva na nadaljnji razvoj dojenčkovega govora 

(Omerza, 1972, str. 28). 

 

Otrok posluša govor okolice, razne šume in naravne zvoke, vse pa poskuša posnemati skupaj 

z mimiko in s sogibi. S posnemanjem človeške govorice postajajo glasovi jasnejši in bolj 

natančno opredeljeni. Oponašanje je še vedno instinktivno, vendar s poslušanjem in 

posnemanjem okolice začne prehajati v zavest. Proti koncu prvega leta se zelo razvije 

otrokovo slušno dojemanje, zato se njegovo razumevanje govora izboljša. Dojenček razume 

govor približno tri mesece prej preden začne govoriti. Vpliv ugodnih čustev močno vpliva na 

razvoj sposobnosti razumevanja govora, z vsem tem pa se pospeši otrokov razvoj in 

vzpostavimo tesno zvezo med predmeti in dejanji ter poimenovanjem z besedami in s stavki 

(Žnidarič, 1993, str. 42). 

 

2.6.2 Doba začetnega oblikovanja govora/doba malčka 

 

Navadno se doba začne  po prvem letu starosti in predstavlja proces prisvajanja izrazov, ki so 

povezani z najosnovnejšimi potrebami in s čustvi otroka. Vsak izraz ocenjuje celotno situacijo 

(Žnidarič, 1993, str. 42). 

 

Prvo besedo nekateri otroci spregovorijo že v osmem ali devetem mesecu starosti; največje 

število otrok pa v enajstem ali dvanajstem mesecu. O prvih besedah govorimo takrat, ko otrok 

razume in ve, da besede pomenijo določeno osebo ali predmet (Omerza, 1972, str. 38). 

 

Prva beseda je skupina glasov, ki jih otrok izgovarja in imajo pomen. V začetku je 

združevanje zlogov le igra, ki nima pomena. Združeni zlogi postanejo prava beseda šele 
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takrat, ko isto kombinacijo zlogov stalno uporablja za iste stvari in za označevanje istih 

pojavov (Horvat in Magajna, 1989, str. 73). 

 

Otrok v tem času sliši mnogo besed, usvoji pa le tiste, ki ga zanimajo. Šele nato te besede 

začne uporabljati v govoru (v mejah zmogljivosti). Ker percepcija govora še ni perfektno 

izvedena, zaradi še ne dovolj razvitega slušnega središča in besedišča, je razumljivo, da otrok 

ne more natančno reproducirati besed. Tako je predvsem zato, ker je motorična plat 

otrokovega govora slabše razvita kot senzorična plat. Otrok razume veliko več, kot lahko 

pove (Žnidarič, 1993, str. 43). 

 

Razvoj govora v prvih dveh letih poteka v dveh smereh, in sicer v smeri povečevanja 

besednega zaklada ter v smeri tvorjenja vse kompleksnejših povedi. Po raziskavah zagrebške 

psihologinje N. Čutarić je večina otrok zmožna tvoriti večbesedne povedi okrog osemnajstega 

meseca starosti in vsi otroci šele okrog tridesetega meseca starosti (Horvat in Magajna, 1989, 

str. 73). 

 

Šele v tretjem letu malček uporablja več zaimkov (navadno pravilno), pri čemer že uporablja 

zaimek »jaz«. V tej dobi malček uporablja zgolj glavne stavke. Sam besedni red je neodrejen. 

Navadno postavlja na prvo mesto zanj čustveno najpomembnejšo besedo (npr. »Bonbon se 

daj.«) (Žnidarič, 1993, str. 46). 

 

2.6.3 Doba predšolskega otroka 

 

Doba predšolskega otroka se začne s tretjim letom starosti in traja približno do sedmega leta. 

V tem obdobju se stavek izpopolnjuje. Otrok začne pravilno uporabljati čase, vedno bolj 

obvladuje spregatev in sklanjatev. Postopoma razumeva, da ime ne pripada samo enemu 

predmetu, ampak skupini ali vrsti predmetov (ne le moj avto, medo). To pomeni, da začenja 

posploševati predmete, ki imajo nekatere skupne značilnosti (barvo, obliko itd.) (Žnidarič, 

1993, str. 27). 

 

Otrok v tej dobi pogosto govori sam s seboj, s svojimi igračami, z domačimi živalmi, kar je 

pravzaprav glasno mišljenje, ki postopoma doseže stopnjo notranjega govora. Govorni tempo 

predšolskega otroka je bolj počasen kot je govorni tempo odraslih, ker še vedno z naporom 
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artikulira težje glasove, ki se jih je navadil s precejšnjim trudom in precejšno porabo časa. 

Odrasli ga morajo mirno in potrpežljivo poslušati (Omerza, 1972, str. 47). 

 

Sovjetska raziskovalka A. M. Leušina je ugotovila, da se situacijski govor še ne pokaže v 

popolnosti vsebine misli s pomočjo govornih oblik. Vsebina takega govora je sogovorniku 

razumljiva, če pozna situacijo, o kateri otrok pripoveduje. O kontekstnem govoru pa 

govorimo takrat, ko se njegova vsebina lahko razbere že iz samega konteksta pripovedi, ne da 

bi poslušalec poznal situacijo, o kateri je govor. Raziskave so pokazale, da je v predšolskem 

obdobju v ospredju situacijski govor takrat, ko nam otrok pripoveduje o temah iz vsakdanjega 

življenja. Nasprotno pa v predšolskem obdobju pogosteje srečamo kontekstni govor takrat, ko 

otrok poskuša obnoviti zgodbo, ki jo je slišal (Horvat in Magajna, 1989, str. 155). 

 

Razvoj besednega zaklada v predšolskem obdobju je tesno povezan z razvojem slovničnega 

ustroja jezika. Na razvoj obeh vplivajo predvsem življenjske razmere, vzgoja in širše 

socialno-kulturno okolje, v katerem otrok živi. Za ta razvoj so zlasti pomembne pred govorne 

faze razvoja (Horvat in Magajna, 1989 str. 158–160). 

 

Okrog četrtega leta starosti otrok začne razumevati vzročnost, najpogosteje uporablja 

vprašalnice zakaj, kako in kdaj. Pet- in šestletni otrok si rad izmišlja zgodbe, v katere vpleta 

neresnične dogodke. Na razvoj jezika in domišljije vplivajo pravljice ter pripovedke, ki jih 

otrok okrog šestega leta starosti zelo rad posluša (Omerza, 1972, str. 47–49). 

 

Na koncu predšolskega obdobja otroci pravilno slišijo vse glasove maternega jezika, ne 

mešajo jih med seboj in obvladajo njihovo izgovarjavo (Horvat in Magajna, 1989, str. 161). 

 

2.6.4 Doba govornega razvoja/šolska doba 

 

Četrta doba v razvoju govora je v glavnem doba šolanja. V tej dobi govor ni več samo 

sredstvo za sporazumevanje in izražanje, temveč tudi sredstvo za teoretično poučevanje ter 

vajo pismenega izražanja. Šola postavlja na otroka več zahtev glede izražanja z govorom, kot 

jih je bil vajen doslej. Govor se v tem času vsebinsko poglobi, kar se kaže v tem, da otrok 

oblikuje daljše in zahtevnejše stavke (Omerza, 1972, str. 53–54). 
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Pravimo, da se v govoru zrcali celotna otrokova osebnost, v tempu govora njegov 

temperament, v intonaciji in ritmu pa njegova čustvena plat (Žnidarič, 1993, str. 49). 

 

Otrok prinese v prvi razred osnovne šole še razmeroma majhen besedni zaklad, pa tudi mnogo 

netočnih predstav in pojmov. Naloga šole je, da vodi učence od situacijskega govora k takemu 

govoru, ki ni razumljiv samo na osnovi določene situacije, temveč iz samih besed in miselnih 

zvez. Torej k kontekstnemu govoru, ki se je začel pojavljati že proti koncu predšolske dobe. 

Sam besedni zaklad v šolski dobi zelo naraste (Omerza, 1972, str. 53–54). 

 

 

V nadaljevanju bom spregovorila o govornih napakah predšolskega otroka ter o vzrokih in 

vrstah govornih napak. 

 

 

3 GOVORNE NAPAKE 

 

Van Ryper pravi, da je govor moten, ko toliko odstopa od govora okolice, da pritegne 

pozornost, moti komunikacijo in povzroča slabo prilagoditev posameznika. Za poslušalca je 

vsak otrok, ki govori tako, da nismo pozorno na to, kaj govori, temveč na to, kako govori, 

govorno moten otrok ali logopat (Žnidarič, 1993, str. 61). 

 

Avtorica I. Hočevar Boltežar (2008, str. 12) pa pravi, da so govorne motnje vse motnje, ki 

ovirajo oblikovanje pojmov in njihovih simbolov, njihovo uresničevanje ter razpoznavanje, 

vendar le tedaj, ko so odkloni tako veliki. Za motnje jih označujemo šele takrat, ko je odklon 

vsebine in zvočnega učinka tolikšen, da zbudi pozornost, moti medsebojno sporazumevanje 

ali neugodno vpliva na govornika ter poslušalca. 

 

Pojem »govorna napaka« zajema odstopanja v govoru, kjer otrok zaradi različnih razlogov ne 

izgovarja nekaterih glasov, jih med sabo meša ali povsem izpušča, nepravilno izgovarja 

posamezne zloge, medtem ko je njegov zaklad vseeno velik in sam govor je slovnično 

pravilen (Posokhova, 1999, str. 55). 

 

Govorne napake ovirajo otroke pri njihovem pravilnem razvoju in jim velikokrat 

preprečujejo, da bi se normalno vključili v skupnost. Omerza (1972, str. 5) pravi: »Razvoj 
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mišljenja podpira razvoj govora, torej sta mišljenje in govor dve fazi istega procesa, ki 

neposredno vplivata drug na drugega, zato motnje v razvoju govora navadno slabo vplivajo na 

razvoj mišljenja in obratno.« 

 

Poimenovanje govornih napak se pri nas in v svetu med seboj zelo razlikuje. Eni jih 

poimenujejo po vzrokih njihovega nastanka, drugi po njihovem javljanju navzven. Vzroki so 

silno raznovrstni in nekaterih sploh ne odkrijemo, druge šele po daljšem času (Omerza, 1972, 

str. 12). 

 

Govorne motnje so lahko organsko ali funkcionalno pogojene. O organskih motnjah 

govorimo tedaj, ko motnjo povzroča kakšna organska poškodba, bolezen ali pomanjkljivost 

govornega mehanizma. V drugih primerih gre za funkcionalno pogojene motnje (Grobler, 

1985, str. 193). 

 

3.1 Vzroki in pogostost govornih napak 

 

Vse vzroke govornih napak lahko razdelimo na biološke in socialne. Ta razdelitev je precej 

umetna, saj se biološki in socialni vzroki največkrat med seboj prepletajo. Poznavanje 

vzrokov napak je ključ za ustvarjanje preventive, da se govorne napake ne bi pojavile 

(Posokhova, 1999, str. 55).  

 

Govor je pomembno sredstvo za stike med ljudmi, zato motnje v tem razvoju povzročajo tudi 

motnje v socialnih odnosih. Govor je pomemben z več vidikov. Obstaja več vzrokov za 

govorne motnje. Vzroki so včasih fizične narave, najpogosteje pa socialno-čustvene. Fizični 

vzroki so običajno napake na organih, ki omogočajo govor (na primer zajčja ustnica, 

nepravilno razporejeni zobje, razdeljeno nebo). Vzrok pa so lahko tudi okvare sluha. V takih 

primerih otrok ne sliši v celoti tujega govora, pa tudi lastnega ne. Govorne motnje so lahko 

včasih tudi posledica napačnega učenja. Včasih jih povzročajo tudi socialno-čustvene motnje 

(Dobnik, 2005). 

 

Kolikšna je pogostost govornih motenj, sem zasledila v knjigi Otrokov govor, avtorice D. 

Žnidarič (1993, str. 61). V omenjeni knjigi M. Matić meni, da je 30–60 % otrok, ki imajo 

govorno napako v predšolskem obdobju, 20–25 % v obdobju šolanja in 45 % v šolah s 
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prilagojenim programom, medtem ko dr. D. Vuletić pravi, da je v predšolskem obdobju 

približno 30 % govorno motenih otrok. V začetku šolanja je 8 % govorno motenih, med 

odraslimi pa 4 %. 

 

Na Zavodu za gluhe in naglušne (Odstopanje v …, 2009) pravijo, da so vzroki za nastanek 

govorno-jezikovnih motenj zelo različni, pogosto med sabo celo prepleteni. 

 

V grobem jih delijo na: 

 

-  slab govorni model; 

-  dedni vzroki; 

-  psihični vzroki (pozornost, zaznavanje, pomnjenje, razvitost slušnega spomina ...); 

-  organski vzroki (poškodbe, obolenja, deformacije ...). 

 

Slab in nepravilen govor škoduje otroku doma in v šoli, a hkrati bolj ali manj vpliva negativno 

na razvoj njegovih čustev. Tako se pri težjih primerih pojavljajo negativne ali celo asocialne 

lastnosti in čustva. Otroci z govornimi napakami so pogosto nezaupljivi, sramežljivi, se 

umikajo družbi vrstnikov in podobno (Omerza, 1972, str. 5).  

 

Ysseldyke in Algozzine (2006, str. 9) pravita, da obstajata dve vrsti komunikacijskih napak, in 

sicer: tiste, ki vplivajo na sam govor (govorne napake), ter tiste, ki vplivajo na jezik 

(jezikovne napake). Težave, ki vplivajo na zvok govora (artikulacija), kontrolirajo proizveden 

zvok (glas) in kontrolirajo hitrost ter ritem govora (fluentnost), so v glavnem diferencirane kot 

motnje govora. Težave z uporabo primernih oblik jezika (fonologija, morfologija, sintaksa), z 

uporabo vsebine jezika (semantika) in z uporabo funkcije jezika (pragmatika) se na splošno 

štejejo kot jezikovne napake. 

 

V diplomskem delu se bom posvetila govornim napakam. 
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3.2 Vrste govornih napak 

 

Ameriško združenje The american Speech-language-hearing Association (ASHA, 1982) je 

razvilo formalne definicije govornih napak. 

 
Artikulacijske napake so definirane kot »nepravilna izgovarjava govornih zvokov«. Glasovne 

napake so definirane kot »pomanjkanje ali nenormalna proizvodnja vokalne kakovosti, 

glasnosti, resonance in trajanja. Fluentnost pa je definirana kot »nenormalni tok besednega 

izražanja, pri katerem se pojavi težava z ritmom in s hitrostjo govora, še posebej takrat, ko se 

trudijo govoriti normalno (ritem in hitrost prideta v ospredje) (Ysseldyke in Algozzine, 2006, 

str. 9–10). 

 

Novljan (1993, str. 12) govorne napake deli v pet skupin, in sicer:  

 

- motnje artikulacije ali izgovarjave glasov; 

- jezikovne motnje; 

- motnje ritma in tempa govora; 

- motnje glasu oz. fonacije; 

- motnje branja in pisanja. 

 

Omerza (1972, str. 65) pa govorne napake deli na: govorne motnje in govorne hibe; o tej 

delitvi bom spregovorila v nadaljevanju. 

 

3.2.1 Govorne motnje 

 

Govorne motnje imajo svoj izvor v možganskih središčih in subkorteksu ter v živčnih zvezah 

med njimi (Omerza, 1972, str. 65). 

 

Govorne motnje (Omerza, 1972) delimo na:  

 

- centralne govorne motnje; 

- simptomatične govorne motnje; 
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- motnje branja; 

- motnje pisanja. 

 

3.2.1.1 Centralne govorne motnje 

 

Te motnje imajo svoje vzroke v okvarah centralnega živčnega sistema (Omerza, 1972, str. 

175). 

 

Sluhonemost ali alalija 

 

Matić pravi: »Sluhonemost je otroška govorna motnja, ki se kaže v nesposobnosti govornega 

sporazumevanja z okolico.« Vzroki so predvsem centralnega izvora, ki nastanejo zaradi 

raznih okvar govornih središč v možganski skorji, npr. zaradi meningitisa, božjasti, rahitisa, 

možganskih krvavitev, nepravilnega razvoja v prenatalnem obdobju. To lahko povzroči 

manjšo inteligenco, ki se kaže posebno v slabi in nestalni pozornosti, slabem spominu ter v 

tem, da otrok ne govori ali govori zelo slabo in pomanjkljivo (Omerza, 1972, str. 177–178). 

 

Poznamo motorično in senzorično sluhonemost. Motorična sluhonemost je nemost, odnosno 

nesposobnost govornega sporazumevanja otroka s svojo okolico, ki je nastala pred razvojem 

spontanega govora. Senzorična sluhonemost pa se kaže navzven v pomanjkljivem 

razumevanju govora in pomanjkljivi pozornosti za govor (Omerza, 1972, str. 178). 

 

Sluhonemost torej pomeni, da otrok ne govori. V najtežjih primerih tudi ne razume tujega 

govora. Tak otrok se vede drugače kot govoreči sovrstnik. Svoje želje in hotenja izraža z 

ekstremnim vedenjem (z jokom, vreščanjem, agresijo, nemirnostjo in apatijo). Čim starejši je 

otrok, tem bolj odstopa od vrstnikov in trši oreh postaja za starše ter njihove vzgojne ukrepe. 

V lažjih primerih otrok delno razumeva govor, a ne govori. Lahko pa otrok dobro razume 

govor, sam pa pri dveh letih uporablja le kakih deset preprostih besed, ki imajo vrednost 

stavka (Žnidarič, 1993, str. 64). 

 

Pri otrocih z zakasnelim govornim razvojem so stavki preprosti. Manjkajo vezniki, pomožni 

glagoli, predlogi, osebni zaimki. Besednjak je siromašen in tudi izgovor posameznih glasov 
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zaostaja za izgovorom sovrstnikov. Stavek je slovnično nepravilen in preprostejši, kot bi 

moral biti v kronološki starosti (Žnidarič, 1993, str. 64–65). 

 

Omerza (1972, str. 178) pravi, da je diagnoza te govorne motnje zelo težavna in se jo spozna 

šele po daljšem času ter opazovanju, zato je potrebna pomoč drugih strokovnjakov in staršev. 

Potrebno je ugotoviti stopnjo njenih pomanjkljivosti, ki se kažejo v dojemanju in izražanju z 

govorom. 

 

Afazija 

 

Izraz afazija izhaja iz grške besede (a - brez, phaisa - govor), kar pomeni »brez govora«. O 

izrazu afazija se pogosto razglablja in se ga napačno razume. Afazija predstavlja izgubo ali 

napako jezika in govora, ki je lahko posledica poškodb. (Vladisavljević, 1987, str. 2). 

 

To je motnja, ki nastane zaradi poškodb ali bolezni v centralnem živčnem sistemu. Te motnje 

lahko v večji ali manjši meri vplivajo na razumevanje lastnega in tujega govora, na izreko 

samo ter na branje in pisanje (Žemva, 1994, str. 11). 

 

Razlage afazij so odvisne od strokovnih nivojev in teoretičnih pogledov afaziologov. Penfiels 

in Roberts (1959) navajata definicijo afazije: »Afazija je stanje, kjer ima nekdo probleme z 

govorom, razumevanjem govora, s poimenovanjem, z branjem in s pisanjem. Lahko ima vse 

navedene simptome ali pa samo nekatere (Vladisavljević, 1987, str. 5). 

 

Vzroki za afazije so poškodbe na področju govornih središč, ki največkrat nastanejo zaradi 

nesreč. Mnogo jih povzroča razna možganska obolenja, npr. meningitis. Med povzročitelji te 

motnje so tudi tumorji ali abscesi v bližini možganskih govornih središč (Omerza, 1972, str. 

187).  

 

Afazij poznamo več vrst. Po eni strani se strogo ločijo, po drugi strani pa se pogosto med 

seboj prepletajo, tako da diagnozo postavimo šele po daljšem opazovanju. Afazije delimo na 

popolno senzorično afazijo in kortikalno motorično afazijo. Pri popolni senzorični afaziji gre 

za to, da ljudje ne razumejo tujega govora, čeprav slišijo šume in glasove, ki pa ne izzovejo 

zvočne predstave glasov ter besed. Ljudje ne poznajo lastnega govora in ga zato tudi ne 

morejo kontrolirati. Pri kortikalni motorični afaziji je ohranjeno razumevanje jezika in govora, 
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obstaja pa popolna ali skoraj popolna nesposobnost govora ali bolje izražanja z govorom. 

Onemogočeno je glasno branje, razumejo pa tisto, kar tiho preberejo (Omerza, 1972, str. 187–

188). 

 

Na splošno pri afazijah najprej izginejo ali se okvarijo tiste prvine izražanja, ki so v govornem 

razvoju najmlajše: abstraktni pojmi, slovniške oblike in zloženi stavki. Medtem ko so 

enostavne govorne oblike, kakor konkretni pojmi, situacijski govor ter razni vzkliki, kretnje in 

mimika – manj okvarjeni (Žemva, 1994, str. 11–12). 

 

3.2.1.2 Simptomatične govorne motnje 

 

To so govorne motnje, ki so kolikor toliko spremljajoči pojavi hudih obolenj osrednjega 

živčnega sistema in možganskih živcev. Z ozdravljenjem bolezni govorne motnje dostikrat 

same po sebi izzvenijo, ker so sekundarnega značaja. Govorne motnje nastanejo tudi zaradi 

ohromelosti nekaterih od dvanajstih možganskih živcev, ki inervirajo mišice govornih 

organov (Omerza, 1972, str. 217–218). 

 

Jecanje ali jecljanje  

 

Jecljanje je motnja tempa in ritma govora, ki se izraža v neželenih krčih mišic govornih 

organov (ust, jezika, mehkega neba, glasilk). Včasih se pojavljajo tudi krči obraznih mišic in 

nezaželeni gibi telesa (rok, ramen, celega telesa). Krči povzročajo nezaželeno prekinitev 

govornega procesa – večkratno ponavljanje ali napeto izgovarjanje zlogov in glasov, prisilnih 

prekinitev med besedami, nenadnih prekinitev govora in različnih kombinacij teh simptomov 

(Poskhova, 1999, str. 69). 

 

Jecljanje bi lahko opisali kot nepredvidene pretrge gladkega toka besedi, ki se kažejo v obliki 

ponavljanja, zaustavljanja, zavlačevanja in popravkov. Za pojavljanje jecljanja sta tipični dve 

starostni dobi: tretje leto starosti, ko otrokov govor počasi postane izrazno sredstvo in si otrok 

silno želi, da bi ga drugi razumeli, ter šesto leto, ko otrok vstopi v šolo in se spoprime s 

prvimi dolžnostmi. Pri težkem jecljanju pogosto naletimo na pačenje in kremženje med 

govorom, na iztegovanje jezika iz ust, kretnje posameznih okončin ali celo na krče celega 

telesa, motnje dihanja, zardevanje … (Hribar, 1966, str. 21–22). 
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Avtorica P. Tomc Šavora (2007) pravi, da jecljanje predstavlja motnjo ritma, tempa in 

tekočnosti govora. Prepozna se po večkratnem ponavljanju glasov (b-b-b-bicikl), delov besed 

(hi-hi hiša) ali stavkov, podaljševanju glasov (aaaaaavtomobil), neustreznih govornih pavzah 

in različnih kombinacijah teh simptomov.  

 

Eden od glavnih vzrokov jecljanja je prirojena ali pridobljena dispozicija (infekcijske bolezni 

staršev, neugodne okoliščine v času nosečnosti, okvare pri porodu, oslovski kašelj, škrlatinka, 

meningitis …). Drugi vzrok za nastanek so socialni dejavniki (napačna vzgoja nasploh, 

napačna govorna vzgoja v zgodnjem otroštvu in v predšolski dobi, prehiter govor staršev in 

bližnjih sorodnikov, posebno pa jecljanje v družini). Lahko pa nastanek povzročijo tudi 

fizične in psihične travme iz otroštva (strašen dogodek v otroštvu, ki se vtisne v podzavest kot 

močan strah) (Omerza, 1972, str. 226–230). Običajno so navzoči tudi določeni znaki na 

telesnem (na primer znojenje, dihalne težave, rdečica, povečan pulz, tiki), psihološkem (na 

primer izogibanje govora, izogibanje pogleda), emocionalnem (na primer pretirana 

občutljivost, občutki krivde) in socialnem (na primer izogibanje družbe) področju (Tomc 

Šavora, 2007). 

 

Intenzivnost jecljanja je v veliki meri odvisna od govorne situacije in sogovornika. Tako 

lahko oseba v določenih govornih situacijah veliko manj jeclja ali pri petju sploh ne jeclja. V 

želji, da bi jecljavec ublažil napetost in izboljšal govor, se poslužuje različnih »zasilnih« 

mehanizmov: na primer uporablja krajše stavke, vstavlja v govor različne besede ali pa se 

napetosti poskuša znebiti z določenimi gibi telesa. Zaradi želje po govoru, a hkrati izogibanju 

govora se jecljavec pogosto vrti v začaranem krogu (Tomc Šavora, 2007). 

 

Pomembno je, da poskušamo jecljanje odpraviti v čim zgodnejšem obdobju, vendar moramo 

pri tem paziti na to, da od otroka tega ne zahtevamo, ga ne silimo v to. Otrok se mora počutiti 

ljubljen ob ljudeh, ki ga spremljajo v vsakdanjem življenju. Dobro je, da je klima, v kateri 

otrok preživlja vsakdan, sproščena in ne napeta. Pri odpravljanju jecljanja je pomemben tudi 

glas staršev, saj le-ta najbolj pomirja otroka. Starši morajo z otrokom komunicirati z 

umirjenim glasom in le-tega prilagajati situaciji. Starši se morajo z otrokom veliko 

pogovarjati, otrok naj čim več govori, naj pripoveduje o tem, kaj se mu je zgodilo, kaj bo 

počel jutri, otrok naj poje, se igra besedne igre … Pomembno je, da se starši z otrokom 
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pogovarjajo v jeziku odraslih. Njihov govor naj bo vzoren in vreden posnemanja (Hribar, 

1966, str. 35–42).  

 

Dysarthrije 

 

To so govorne motnje, ki nastanejo kot posledica bolezni ali poškodbe nekaterih predelov 

osrednjega živčnega sistema (Žnidarič, 1993, str. 66). 

 

Poznamo več vrst dysarthrij. Kortikalna dysarthrija, ki se navzven javlja kot prehiter ali 

prepočasen govor, pri čemer je izreka mnogih glasov neprecizna; torej so prizadeti tempo, 

ritem in melodičnost govora. Ekstrapiramidalna dysarthrija se navzven kaže kot zakasnel 

razvoj govora; govor sam je lahko prehiter ali prepočasen, manjka mu dinamičnosti, je pretih 

ali preglasen. Cerebralna dysarthrija se kaže v slabši izreki, ki gre na račun neusklajenih gibov 

govoril. Pri bulbarni dysarthriji je otežena izreka več ali manj glasov, povzroča monoton 

govor, čemur je vzrok motena inervacija govoril. Pri pseudobularni dysarthriji se pojavijo 

motnje v izreki in tvorbi glasu, kakor tudi v uskladitvi vseh gibanj govoril. Spastična 

dysarthrija pa je zelo podobna jecanju. Zdravljenje te vrste dysarthrije vsebuje predvsem 

relaksacije ali sproščanja (Omerza, 1972, str. 219–220). 

 

3.2.1.3 Motnje branja 

 

Branje je zelo kompleksna psihofizična aktivnost. Beremo zato, da bi lahko razumeli pomen 

zapisanih besedil. Na temensko zatilnem delu, najpogosteje na levi polovici možganov, se 

nahaja tako imenovani bralni center (Škarić, 1988, str. 142–143). 

 

Te motnje nazivamo strokovno aleksije in disleksije. Aleksija je splošna nesposobnost branja, 

ki spada pod afazije. Disleksija pa je lažja motnja branja, ki jo je z dobrim postopkom in s 

skrbnim delom mogoče popolnoma ali vsaj delno urediti (Omerza, 1972, str. 199). 

 

Vzroki za nastanek motenj branja so zelo raznovrstni, delimo jih v prirojene in pridobljene. 

Prirojeni vzroki so: možganske okvare; pomanjkljiva inteligentnost; slabo razvite zveze med 

slišnimi, vidnimi in motoričnimi središči. Pridobljeni vzroki pa so: splošno slaba razvojna in 



  

28 
 

jezikovna stopnja otroka; slabša govorna sposobnost; čustvene težave in vpliv okolice, v 

kateri živi (Omerza, 1972, str. 200).  

 

3.2.1.4 Motnje pisanja 

 

Pisanje je grafična prezentacija dogovorjenih, prepoznavnih znakov. Za usvajanje veščine 

pisanja je potrebna dovolj visoka stopnja intelektualnega, motoričnega in emocionalnega 

razvoja ter vaja (Škarić, 1988, str. 144). 

 

Poznamo dve vrsti motenj pisanja: agrafijo in disgrafijo. Agrafija je splošna nesposobnost za 

pisanje, ki spada pravzaprav v afazije, pri katerih otrok ne more pisati zaradi prizadete 

motorike. Vzroki so v težjih motnjah zvez med vidnimi in slušnimi središči na eni strani ter 

med motoričnimi središči na drugi strani. Disgrafija je lažja motnja pisanja, pri kateri so 

precej omiljeni prej omenjeni vzroki (Omerza, 1972, str. 210). 

 

Motnje v pisanju se pojavijo pri bolnih, zelo utrujenih in nepazljivih otrocih. Te motnje so le 

sekundarnega značaja in izginejo, če se otrok pozdravi, če se odpočije ali če se mu izboljša 

pazljivost (Omerza, 1972, str. 216). 

 

Zaradi sprememb v družbi in potrebe po vse višji izobrazbi postaja jasno, da je sposobnost 

branja in pisanja izredno pomembna za vsakega posameznika (Škarić, 1988, str. 142). 

 

3.2.2 Govorne hibe 

 

Periferne ali obkrajne govorne hibe so napake govornih organov ali njihovih funkcij (Omerza, 

1972, str. 65). 

 

Organske napake v govorilih so predvsem v deformaciji ustne in nosne votline, v 

pomanjkljivih zobeh, pri napakah v trdem ter mehkem nebu, pa tudi v pomanjkljivem sluhu 

itd. Funkcionalne napake nastanejo zaradi površne ali napačno priučene izreke nekaterih 

glasov ali glasovnih zvez (Omerza, 1972, str. 65). 
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Govorne hibe (Omerza, 1972) delimo na: 

 

- bebljanje; 

- nosljanje; 

- glasovne hibe; 

- brbotanje. 

 

3.2.2.1 Bebljanje ali dislalia 

 

Bebljanje je motnja, ki se nanaša izključno na nezmožnosti ali nepravilnosti v izreki 

posameznih glasov. Javlja se v obliki nezmožnosti izreke posameznega glasu, v zamenjavi 

neobstoječega glasu s tistim, ki obstaja, ali pa v izgovarjavi glasu, čigar kvaliteta ne zadostuje 

(Grobler, 1985, str 193).  

 

Avtorica Vuletićeva (1987, str. 8) pravi: »Bebljanje je motnja izgovarjave, ki je pogosta med 

otroci in mladino, lahko pa se pojavi tudi med odraslimi. Pojavi se lahko kot posledica 

sprememb v ustni votlini ali kot sekundarni simptom nekih bolezni. 

 

Bebljavec govori tekoče, s pravilno intonacijo in z ritmom ter brez krčev in sogibov. V dobi 

izmenjavanja mlečnih zob začne otrok nekatere glasove, največkrat sičnike in šumnike 

izgovarjati napačno. Če se izreka sama od sebe ne uredi, ko zrastejo stalni zobje, je to govorna 

napaka (Omerza, 1972, str. 68). 

 

Poznamo več vrst bebljanja, in sicer delno bebljanje, kjer je samo nekaj glasov nepravilnih, 

govor sam je razmeroma precej razumljiv; pri povečanem bebljanju je že več glasov 

nepravilnih, govor je manj razumljiv, zato mora biti poslušalec zelo pozoren, če ga hoče 

razumeti; pri popolnem bebljanju pa je večina glasov nepravilnih, prav tako je nerazumljiv 

govor (Omerza, str. 68).  

 

Vzroki za nastanek bebljanja so zelo različni. Največ je funkcionalnega bebljanja, ki se 

najprej pojavlja pri majhnih otrocih, a se porazgubi zaradi čedalje večje sposobnosti gibčnosti 

govoril. Med vzroke lahko štejemo tudi slabši razvoj govora in slabšo izreko, ki je pogojena z 

duševno zaostalostjo. Vzrok, da se bebljanje razvije, je tudi slabše razvit sluh ali naglušnost. 
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Pogost vzrok za bebljanje je tudi predebel, predolg ali prekratek jezik (Omerza, 1972, str. 69–

70). 

 

Dislalije so lahko tudi rezultat neugodnega vpliva okolja. Otrok se uči govorjenja s 

poslušanjem in posnemanjem govora iz svojega okolja. Otrok nenehno poskuša posnemati 

govorico odraslih, ki mu je v prvih letih učenja model. Če ta govor ni primeren, lahko pride 

do motnje. Otrokova prva izreka je popolna, toda včasih prav ljubka in nekateri starši jo 

posnemajo, ko se obračajo k otroku. Tako samo utrjujejo navade napačne izreke. Nekateri 

starši imajo tudi sami težave z izreko glasov (pogrkujejo ali sesljajo, šušljajo). Obstaja velika 

verjetnost, da bo otrok imel podobne težave. Seveda pa so tudi otroci, pri katerih obstaja 

objektiven razlog (bolezen, anatomski in nevrološki problemi in podobno), zaradi katerega 

pride do motenj v izreki glasov ne glede na to, da je bil vpliv okolja ugoden (Grobler, 1985, 

str. 194). 

 

3.2.2.2 Nosljanje ali rhinolalia 

 

Nosljanje se pojavlja, če prehaja izdišni zrak pri govoru delno ali popolnoma skozi nos 

namesto skozi usta. S tem postane izreka vseh ustnih glasov nepravilna oz. ponosljana. Hkrati 

takoj občutimo tresljaje, če položimo prst na nos govorečega nosljavca. To govorno hibo 

imenujemo odprto nosljanje. Če nasprotno izdišni zrak prehaja delno ali sploh ne prehaja 

skozi nos, tedaj nosnike slabo izrekamo ali jih sploh ne izgovarjamo in jih zamenjujemo z 

ustnimi glasovi, imenujemo odprto nosljanje (Omerza, 1972, str. 147). 

 

Odprto nosljanje nastane zaradi slabe koncentracije jadra, ki zato premalo ali sploh ne zapira 

zraku pot v zanosje in skozi nos, kar bi bilo tako imenovano funkcionalno nosljanje. Vzroki 

odprtega nosljanja so nekatere organske okvare, npr. paraliza mehkega neba, deformacije 

mehkega neba.  Najbolj pogoste okvare so okvare ustnega neba, ki je lahko samo luknjičavo 

ali preklano. Okvare se pojavljajo na mehkem nebu, na trdem nebu ali na obeh skupaj – za kar 

imamo izraz »volčje žrelo«; v preklani zgornji čeljusti ali preklanih ustnicah, ki jih 

imenujemo zajčje ustnice. Pri ponosljanem govoru je zaradi nosnega prizvoka zabrisana 

izrazitost in jasnost glasov, pa tudi govor ni dovolj zveneč (Omerza, 1972, str. 148). 
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Zaprto nosljanje je bolj redka govorna hiba, ki nastopi takrat, kadar je zmanjšana nosna 

resonanca ali je sploh ni. Najhitreje spoznamo to hibo pri nosnikih (m) in (n), ki zvenita bolj 

ali manj kakor (b) in (d). V lažjih primerih nastane samo neka topost nosnikov, ki jo težko 

razkrije celo strokovnjak; če pa je zaprto nosljanje bolj izrazito, ga sliši vsakdo. To nosljanje 

nastane zaradi zožitve nosne votline, hipertrofije hoan ali nosnih školjk in izkrivljenega 

septuma ali nosnega pretina. Ker so to organske napake v prednjem delu nosa, rečemo, da je 

to sprednje zaprto nosljanje. Tumorji v nosno-žrelnem delu govornega aparata, hipertrofije v 

zadnjih delih hoan ali zraščanje le-teh ter zraščanje jadra z zadnjo žrelno steno povzročajo 

zadnje zaprto nosljanje. Zaprto nosljanje lahko nastane tudi zaradi krčev mehkega neba, ki 

povzročajo različno močne zapore vhoda v nos (Omerza, 1972, str. 155).  

 

3.2.2.3 Glasovne hibe 

 

Pri otroku se že zelo zgodaj pojavi kričanje. Če je to kričanje normalno in ne preveč pogosto, 

je to dobro za razvoj govornega dihanja in krepitev glasu. Če pa otrok zaradi katerihkoli 

vzrokov pri tem pretirava in napenja dihalne mišice ter mišice grla tako močno, da se že 

pojavijo trzaji in krči, je to škodljivo za njegov glas ter pogosto sledi hripavost. Razen 

hripavega glasu ali disfonije so glavne glasovne napake še afonije, fonastenije in patološko 

mutiranje (Omerza, 1972, str. 156). 

 

Afonija je, če nastopi popolno ali skoraj popolno brezglasje, ki nastane zaradi raznih bolezni 

glasilk ali njihovih anatomskih nepravilnosti; kot posledica mišičnih ali živčnih bolezni grla; 

kot posledica kirurških operacij; tudi zaradi psihičnih motenj, npr. zaradi histerije. Fonastenija 

pomeni glasovna nemoč in je običajna funkcionalna hiba. Temelji na napačnem delovanju 

mišic, ki vplivajo na tvorbo glasu. Pojavi se hitra utrujenost pri govoru ali petju, spremembe v 

jakosti, višini glasu. Normalno mutiranje se pojavlja v dobi spolnega dozorevanja. Te 

spremembe so zelo hitre. Takrat nastane glas, ki niha med visokimi in nizkimi toni. To traja le 

nekaj časa, potem pa se glas uredi in dobi značilno žensko ali moško barvo ter ustrezajočo 

višino. Če je mutacija nepravilna in če takrat glas preveč obremenjujemo z govorom ali s 

petjem, se mora mutacija podaljšati ali pa se sploh ne izvršiti; zaradi tega ostane glas previsok 

in piskajoč. Temu pravimo patološko mutiranje glasu (Omerza, 1972, str. 157–158).  
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3.2.2.4 Brbotanje 

 

To je govorna motnja, ko otrok prehitro govori. D. A. Weiss pravi, da je brbotanje motnja, ki 

se je otrok ne zaveda. Ima kratkotrajno pozornost, motnje v percepciji, artikulaciji in 

formulaciji govora. Je motnja miselnih procesov (kaotičnost in hiter prehod iz ene misli na 

drugo), ki so predhodniki govora. Otrok z brbotanjem je običajno simpatičen, nemiren, 

nereden, odprt in se težko podreja normam okolja (Žnidarič, 1993, str. 65–66). 

 

Brbotanje je govorna motnja, pri kateri sta tako kot pri jecljanju motena ritem in tempo 

govorjenja. Govor otroka, ki brbota, je hiter, njegove misli tečejo hitreje kot govor, tako da 

druga misel dohiteva in preseka prvo, še preden jo otrok zmore do konca izgovoriti. Posledica 

te miselne neurejenosti je, da je govor le delno razumljiv ali celo popolnoma nerazumljiv 

zaradi nepopolne izreke glasov, ponavljanja zlogov in besed, zavlačevanja samoglasnikov, 

»požiranja« glasov, zlogov, besed. Vse to brbotavca ne odvrača od tega, da ne bi kar naprej 

govoril. Ni kritičen do svojega načina govorjenja in se navadno svoje govorne motnje ne 

zaveda. Površnost in zaletavost pa se kažeta ne le v govoru brbotavca, marveč tudi na drugih 

področjih. V osnovi motnje je kratkotrajen razpon pozornosti. Govora se uči s poslušanjem in 

zaradi tega je potrebno biti pozoren na vsebino ter obliko govora. Otrok, ki nikoli ni bil dovolj 

pozoren na način govorjenja okolja (na slušne dražljaje), se bo govora naučil površno. 

Navadno imajo otroci, ki brbotajo, težave tudi pri branju in pisanju. (Grobler, 1985, str. 196) 

 

Poznamo dve vrsti brbotanja. Prvi pogoj za nastanek težje stopnje brbotanja je nevropatska 

konstitucija, drugi pogoj pa je nepravilna govorna, a tudi splošna vzgoja. Namesto, da bi starši 

ublaževali s pravilnimi vzgojnimi postopki slabosti te konstitucije, jo s svojo nervozo in 

prenagaljenostjo samo slabšajo. Do tega pride, če starši v preveliki neučakanosti otroku 

postavljajo preveč vprašanj in hočejo hitre odgovore, katerih otrok ne zmore. Ker pa hoče 

ugoditi staršem, govori hitro, pri tem pa izpušča glasove in zloge ali kako drugače popači svoj 

govor. Lažja stopnja brbotanja se pojavlja navadno pri otrocih, ki nimajo nevropatske 

konstitucije, ampak so si pridobili to govorno napako s posnemanjem staršev, ki ne znajo 

brzdati svojega govora (Omerza, 1972, str. 171). 

 

Samo diagnozo brbotanja ni težko postaviti, je pa težko ugotoviti, ali je govorna napaka 

jecanje ali brbotanje. Glavno razliko nam nudijo nenavadni sogibi pri govoru, ki so pri 

jecavcu navadno prej izraziti, medtem ko jih brbotavec nima. Jecavci imajo tudi strah pred 
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govorom in poslušalci, medtem ko brbotavci tega nimajo. Obenem jecavec pred neznanimi 

ljudmi govori mnogo slabše kakor pred znanimi, medtem ko je pri brbotavcu obratno. Če 

starši potrdijo, da otrok bolje govori pred tujimi ljudmi, lahko strokovnjak sklepa, da gre za 

brbotanje (prav tam). 

 

 

Terapija govornih napak včasih zahteva mnogo časa, mnogo ponavljanj in utrjevanj. Vse to 

najbolje opravijo tisti, ki so največ časa z otrokom. Če upoštevamo, da potrebuje otrok več let, 

da se nauči dobro govoriti in da si pridobi govorne navade, je razumljivo, da dolgo traja 

preden se napačni govor popravi in se zbrišejo napačni govorni vtisi v njegovi podzavesti ter 

da nove, pravilne vtise uredi (Omerza, 1972, str. 12). 

 

S tem poglavjem sklenem teoretični del diplomskega dela. Sledi empirični del. 

 



  

34 
 

III. EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Govor je v človekovem razvoju zelo pomemben: gre za oblikovanje človeka kot posameznika 

(individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacij z okolico (družbena funkcija 

govora) (Marjanovič–Umek, 1990, str. 11). 

 

Ko sem med počitnicami delala v vrtcu, sem videla veliko otrok, ki so imeli določeno  

govorno napako. Govorne napake so se pojavile pri različno starih otrocih, v prvi in v drugi 

starostni skupini. Opazila sem, da se govorne napake pojavljajo vse pogosteje. Vsako 

odstopanje od povprečja govora okolice, ki moti govorno-jezikovno komunikacijo, 

imenujemo govorna motnja. Odločila sem se, da ugotovim, katere govorne motnje so 

najpogostejše in prevladujejo v drugem starostnem obdobju. 

 

Včasih pozabimo, da govor ni samemu sebi namen. Starši oz. oseba, ki skrbi za otroka, mora 

biti pozorna na pogovor, na kakovost sporazumevanja, ki se razvija med otroki, vrstniki ali v 

družini. V predšolski dobi se lahko skoraj povsem izognemo govornim nevšečnostim. 

Odstopanja v otrokovem razvoju lahko odkrije tudi vzgojitelj, včasih celo prej kot starši ali 

oseba, ki za otroka skrbi. Če jih odkrijejo pravočasno, lahko olajšajo otrokovo nadaljnje 

življenje.  

 

2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

2.1 Vzorec 

V raziskavi sem razdelila 125 anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa sem dobila 100. 

Vzgojiteljice in vzgojitelji so zaposleni v domžalskem Vrtcu Urša, Vrtcu Domžale, Vrtcu 

Antona Medveda v Kamniku, Vrtcu Zarja v Kamniku in v Vrtcu Peter Pan v Kamniku.  
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2.2 Metoda raziskovanja 

 
Uporabila sem kvantitativno tehniko zbiranja podatkov, in sicer anketni vprašalnik. Metoda, 

ki sem jo porabila, je bila deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda. Anketiranje je 

potekalo anonimno.  

 

2.3 Tehnika zbiranja podatkov 

 
V Vrtcu Domžale sem anketne vprašalnike izročila pedagoški vodji, le-ta pa jih je razdelila 

vzgojiteljicam. Vzgojiteljice so jih rešile v štirinajstih dneh in jih vrnile pedagoški vodji, le-ta 

pa jih je vrnila meni. V Vrtcu Urša, Vrtcu Antona Medveda, Vrtcu Zarja in v Vrtcu Peter Pan 

pa sem anketne vprašalnike razdelila sama. Razdelila sem jih po enotah. V štirinajstih dneh so 

jih vzgojiteljice rešile in mi jih vrnile nazaj. 

 
 

2.4 Opis instrumenta 

 
Anketni vprašalnik vsebuje enajst vprašanj, ki se nanašajo na najpogostejše govorne napake v 

drugem starostnem obdobju, usposobljenost vzgojiteljic za delo z otroki z govornimi 

motnjami in na kakšen način lahko vzgojitelji pripomorejo k odpravljanju govornih napak. 

Vprašalnik vsebuje deset vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa. 

 
 

2.5 Metoda obdelave podatkov 

 

Podatke sem obdelala kvantitativno. Vse odgovore na vprašanja sem preštela, dobljene 

rezultate sem predstavila z grafi, zraven pa sem napisala kratko interpretacijo. Na koncu sem 

potrdila oz. ovrgla na začetku zastavljene hipoteze. 
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3 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

Glavni cilj diplomskega dela je ugotoviti, katere so najpogostejše govorne napake, ki se 

pojavijo pri otrocih v drugem starostnem obdobju.  

 

Cilji: 

-  ugotoviti, ali so vzgojitelji in vzgojiteljice seznanjene z govornimi napakami predšolskih 

otrok; 

-  ugotoviti, ali vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcu odpravljajo govorne napake. 

 

4 HIPOTEZE 

 

H 1: Večina vzgojiteljev in vzgojiteljic je seznanjena govornimi motnjami pri predšolskih 

otrocih in je že imela v skupini otroka z govorno motnjo.  

 

H 2: Najpogostejši govorni motnji, ki se pojavljata v drugem starostnem obdobju, sta 

bebljanje in jecljanje.  

 

H 3: Večina vzgojiteljev in vzgojiteljic v vrtcu odpravlja napake. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Graf 1: Prikaz spola anketirancev  

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da so v raziskavi sodelovale samo vzgojiteljice.  

 

Graf 2: Prikaz starosti ankentirancev 

 

 

 

V anketi je sodelovalo 25 % vzgojiteljic, starih 20–30 let, 31 % starih 31–40 let, 29 % starih 

40–50 let in 15 % starih več kot 50 let. Največji del anketiranih vzgojiteljic predstavlja 

zrelostno starostno obdobje (30 let in več). 
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Graf 3: Prikaz izobrazbe anketirancev  

 

 

 

Večina vzgojiteljic ima končano visoko strokovno šolo (66 %), 21 % vzgojiteljic ima končano 

višjo šolo, 13 % anketiranih vzgojiteljic pa ima končano samo srednjo šolo. Glede na to, da so 

vzgojiteljice v povprečju nekoliko starejše, to niti ni tako presenetljivo, saj je v prejšnjem 

obdobju za delo vzgojiteljice zadostovala že končana srednja šola. 

 

Graf 4: Ali ste seznanjeni z govornimi motnjami pri predšolskih otrocih? 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je večina anketiranih vzgojiteljic še kar seznanjena z govornimi 

napakami pri predšolskih otrocih (60 %). Preseneča pa podatek, da je 17 % vzgojiteljic 

odgovorilo, da niso najbolj seznanjeni z govornimi napakami. Glede na strokovnost in 

usposobljenost kadra za delo v vrtcih se mi zdi ta odstotek kar visok. 
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Graf 5: Kje ste pridobili znanje o govornih napakah pri predšolskih otrocih? 

 

 

 

Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov, saj sem sklepala, da so se nekatere 

vzgojitljice o tej temi izobraževale na več načinov. Največ vzgojiteljic (66 %) je odgovorilo, 

da si znanje o tej temi pridobivajo v strokovni literaturi, malo več kot polovica (52 %) si je 

znanje pridobila na fakulteti, 46 % vzgojiteljic pa si je znanje pridobilo na dodatnih 

izobraževanjih. Kar velik odstotek anketiranih vzgojiteljic si je znanje pridobilo v vrtcu (41 

%), 23 % vzgojiteljic pa si informacije o govornih napakah poišče kar na spletu. Dve 

vzgojiteljici sta pri tem vprašanju napisali drugo; ena si je znanje pridobila doma, druga pa ob 

obisku logopeda v vrtcu.  

 

Graf 6: Ali ste že imeli v skupini otroka z govorno motnjo? To vprašanje se nanaša na otroke 

iz 2. starostnega obdobja. 
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Iz grafa je razvidno, da je večina vzgojiteljic (66 %) že imela v skupini otroka z govorno 

napako. Podatek kaže, da je očitno v vrtcih veliko otrok z govornimi motnjami. 

 

 

Na nadaljnja vprašanja je odgovarjalo 66 % vzgojiteljic, in sicer tiste, ki so na prejšnje 

vprašanje odgovorile pritrdilno. 

 

Graf 7: Katero vrsto govorne napake je imel otrok v Vaši skupini?  

 

 

 

 

Pri teh vprašanjih je bilo možnih več odgovorov. Večina vzgojiteljic (73 %) je imela v skupini 

otroka, ki je jecljal, več kot polovica (52 %) otroka, ki je bebljal, 26 % vzgojiteljic otroka, ki 

je brbotal, in najmanj, 23 %, anketiranih vzgojiteljic pa otroka, ki je nosljal. Iz tega lahko 

sklepam, da je jecljanje najpogostejša govorna motnja, kar je potrdilo tudi naslednje 

vprašanje. 
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Graf 8: Katera govorna napaka se glede na Vaše izkušnje najpogosteje pojavlja v drugem 

starostnem obdobju? 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da se najpogosteje (41 %) v drugem starostnem obdobju pojavlja 

jecljanje, 32 % vzgojiteljic je odgovorilo bebljanje, samo 5 % vzgojiteljic pa je odgovorilo 

nosljanje. 

 

Graf 9: Ali po Vašem mnenju pripomorete k odpravljanju govornih napak otrok v vrtcu? 

 

 

 

Večina vzgojiteljic (61 %) pravi, da pripomore k odpravljanju govornih napak otrok v vrtcu, 

30 % vzgojiteljic napake odpravlja, če priporočajo strokovnjaki, 9 % vzgojiteljic pa meni, da 
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morajo napake odpravljati strokovnjaki. Torej se velika večina, več kot 90 % anketiranih 

vzgojiteljic strinja, da je govorne napake v vrtcu mogoče odpravljati. 

 

 

Na nadaljnja vprašanja je odgovorajalo 60 vzgojiteljic, in sicer tiste, ki so na prejšnje 

vprašanje odgovorile pritrdilno. 

 

Graf 10: Na kakšen način poskušate odpraviti govorne napake? 

 

 

 

Polovica vzgojiteljic sama pripravlja različne govorne igre, 47 % vzgojiteljic uporablja vaje, 

ki jih predpiše strokovnjak. Slednje kaže, da se polovica vzgojiteljic prostovoljno izobražuje 

in strokovno usposablja na področju govornih napak, da lahko pomaga otrokom. Zanimivo je, 

da odstotek vaj, ki jih predpiše strokovnjak, ne prevladuje. Presenetil me je podatek, da samo 

3 % vzgojiteljic pripravlja vaje glede na mesečni načrt. 
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Graf 11: Kolikokrat na mesec izvajate vaje za odpravljanje govornih napak pri predšolskih 

otrocih? 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da 38 % vzgojiteljic vaje izvaja enkrat na teden, 28 % vzgojiteljic vaje 

izvaja vsak dan, 18 % pa enkrat na mesec. 15 % vzgojiteljic je pri tem vprašanju napisalo 

drugo, in sicer tri vzgojiteljice so na vprašanje odgovorile, da redko izvajajo vaje, šest pa jih 

je odgovorilo, da jih izvajajo po potrebi. V povprečju bi lahko rekli, da se tedensko z vajami 

za odpravljanje govornih napak pri predšolskih otrocih ukvarja več 50 % anketiranih 

vzgojiteljic. 
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6 REZULTATI RAZISKAVE PO HIPOTEZAH 

 

Hipoteza 1 je v celoti potrjena, saj je pri četrtem vprašanju razvidno, da je večina vzgojiteljic 

seznanjena z govornimi napakami. Pri šestem vprašanju pa je razvidno, da je več kot polovica  

anketiranih že imela v skupini otroka z govorno napako.  

 

Hipoteza 2 je potrjena, saj je pri osmem vprašanju razvidno, da sta najpogostejši govorni 

napaki jecljanje in bebljanje. 

 

Hipoteza 3 je potrjena, saj več kot 90 % vzgojiteljic, kar je razvidno iz devetega vprašanja, 

pripomore k odpravljanju govornih napak v vrtcu. 
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IV. SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Empirična raziskava je potrdila vse tri postavljene hipoteze. Velik odstotek vzgojiteljic je 

seznanjen z govornimi napakami, večina vzgojiteljic je v skupini že imela otroka z govorno 

motnjo, najpogostejši govorni motnji sta jecljanje in bebljanje, zelo visok odstotek vzgojiteljic 

pripomore k odpravljanju govornih napak v vrtcu, kar me je zelo pozitivno presenetilo. 

Vzgojiteljice želijo dobro otrokom in se zato organizirajo v tej smeri, da bi otrokom pomagale 

kolikor je mogoče. 

 

V času pisanja diplomske naloge sem ugotovila, da govorne napake pomenijo neko 

odstopanje od govorno-jezikovnega povprečja v posameznikovem okolju. Vsaka napaka ovira 

komunikacijo, saj moti pozornost poslušalca in lahko vpliva tudi na emocionalno doživljanje 

tistega, ki govori. Pogosto pa se okolica na govor navadi in otrokove napake presliši, kar pa ni 

dobro.  

 

Ob zaključku svoje diplomske naloge se mi zastavlja vprašanje, in sicer kaj lahko ljudje, ki 

nismo strokovnjaki za področje govornih napak, naredimo, da bi bilo teh napak čim manj. 

Starši so otroku prvi in zelo pomemben govorni zgled, saj slab in nepravilen govor škoduje 

otroku in hkrati več ali manj negativno vpliva na razvoj njegovih čustev. Kdorkoli pripomore 

k odpravljanju napak, mora upoštevati okoljske dejavnike, ki vplivajo na posameznikove 

sposobnosti. Vsak otrok napreduje z različnim tempom. Z otrokom se moramo čim več 

pogovarjati, saj tako otrok usvoji kvaliteten govor in kulturen način medsebojnega 

komuniciranja, tako z odraslimi kot z vrstniki.   

 

Za otroka z govorno napako je zelo pomemben govor, ki ga uporablja vzgojitelj v vrtcu. 

Govor mora biti jasen, razločen in naraven. Pri takih otrocih razvoj ne poteka spontano in po 

naravni poti. Določene sposobnosti se ne razvijejo ali pa so pomanjkljive. Otroci z govornimi 

težavami so pogosto nezaupljivi, sramežljivi in se pogosto izogibajo družbi sovrstnikov. 

Govor je za otroka zelo pomemben medij komunikacije in učenja. Pri tem mu moramo 

pomagati tako starši kot tudi vzgojitelji.   
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PRILOGA 

 

Anketni vprašalnik za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok. 
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Spoštovani! 

 

 

Sem Katja Kocmur, študentka tretjega letnika na Oddelku za Predšolsko vzgojo Pedagoške 

fakultete v Ljubljani. Pišem diplomsko delo z naslovom: NAJPOGOSTEJŠE GOVORNE 

NAPAKE V 2. STAROSTNEM OBDOBJU. Ugotoviti želim, katere so najpogostejše 

govorne napake, ki se pojavijo pri otrocih v drugem starostnem obdobju, usposobljenost 

vzgojiteljic za delo z otroki z govornimi motnjami in na kakšen način lahko vzgojitelji 

pripomorejo k odpravljanju govornih napak. 

 

 

Vprašalnik je anonimen, rezultate bom uporabila izključno za raziskovalne namene svoje 

diplomske naloge. Vse vzgojiteljice bi prosila, da odgovarjate čim bolj iskreno, saj bo le tako 

moj namen ankete uresničen. 

 

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje in Vaš čas. 

 

 

 

KATJA KOCMUR 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE IN VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH 

OTROK 

 

 

1. Spol (obkrožite ustrezen odgovor) 

 

Moški        Ženski 

 

2. Starost (obkrožite ustrezen odgovor) 

 

a) 20–30 let. 

b) 31–40 let.  

c) 41–50 let. 

č) 50 let in več. 

 

3. Izobrazba (obkrožite ustrezen odgovor) 

 

Visoka        Višja 

 

4. Ali ste seznanjeni z govornimi motnjami pri predšolskih otrocih (obkrožite 

ustrezen odgovor)? 

 

a) Da, zelo 

b) Da, še kar. 

c) Niti ne. 

d) Nikakor ne. 

 

5. Kje ste pridobili znanje o govornih napakah pri predšolskih otrocih (možnih je 

več odgovorov)? 

 

a) Na dodatnih izobraževanjih (razni seminarji). 

b) Preko strokovne literature (knjige, strokovni članki). 

c) Preko spleta. 

č) Na fakulteti v času študija. 
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d) V vrtcu. 

e) Nikjer. 

f) Drugo: ___________________________________ 

 

6. Ali ste že imeli v skupini otroka z govorno motnjo? To vprašanje se nanaša na 

otroke iz  2. starostnega obdobja (obkrožite ustrezen odgovor). 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 

Na nadaljnja vprašanja odgovorite le, če ste na 6. vprašanje odgovorili pritrdilno (odgovor a). 

 

7. Katero vrsto govorne napake je imel otrok v Vaši skupini (možnih je več 

odgovorov)?  

 

a) Jecljanje (ponavljanje začetne ali končne zloge, govorni ritem ni skladen). 

b) Bebljanje (napačna artikulacija, motnje v ritmu govora, nepopolna in nerazumljiva 

izgovarjava). 

c) Nosljanje (pri otroku opazimo stalno odprta usta, dihanje čez usta je plitko). 

č) Brbotanje (moten je tempo in ritem govora, ponavljanje besed ali delov besed, 

izgovarjava je nerazločna, hkrati hočejo povedati dve besedi). 

d) Drugo: ________________________________ 

 

8. Napišite katera govorna napaka se glede na Vaše izkušnje najpogosteje pojavlja v 

drugem starostnem obdobju? 

 

____________________________________________________________________ 

 

9. Ali po Vašem mnenju pripomorete k odpravljanju govornih napak otrok v vrtcu 

(obkrožite ustrezen odgovor)? 

 

a) Da, vsekakor. 

b) Da, če priporočajo strokovnjaki. 

c) Ne, za to so strokovnjaki. 
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č) Nikakor ne. 

 

Na nadaljnja vprašanja odgovorite le, če ste na 9. vprašanje odgovorili pritrdilno (odgovor a 

in b). 

 

10. Na kakšen način poskušate odpraviti govorne napake (obkrožite ustrezen 

odgovor)? 

 

a) Z vajami, ki Vam jih predpiše strokovnjak. 

b) Z vajami, ki jih pripravite glede na mesečni načrt. 

c) Z različnimi govornimi igrami, ki se Vam zdijo pomembne in jih poiščete sami. 

č) Drugo: ____________________________________ 

 

11. Kolikokrat na mesec izvajate vaje za odpravljanje govornih napak pri 

predšolskih otrocih (obkrožite ustrezen odgovor)? 

 

a) Skoraj vsak dan. 

b) Vsaj enkrat na teden. 

c)Vsaj enkrat na mesec. 

č) Drugo: ____________________________________ 

 
 



  

 
 

 

 


