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POVZETEK 

V diplomski nalogi Uporaba vaj za boljšo izgovarjavo v drugem starostnem obdobju ţelim 

predstaviti, kako pomembno vlogo igra strokovni delavec v vrtcu ob odkrivanju govornih 

napak in kako lahko ustrezno izvaja vaje za izgovarjavo. Z ustreznim načrtovanjem in 

izvajanjem dejavnosti lahko pozitivno vplivamo na govorni razvoj in pravilno izreko.  

V teoretičnem delu me bo tako zanimal sam govorni razvoj, dejavniki govornega razvoja, 

različne govorne napake, kako nastane glas, kaj je to logopedija in katere vaje so primerne za 

korekcijo govornih napak. Predstavila bom vaje za razvoj motorike govornih organov, vaje za 

popravo napačne izreke določenih glasov, vaje za spoznavanje ritma, dihalne vaje, didaktične 

igre, metodo pogovora, igre, ki razvijajo fonološko zavedanje od gibanja k poslušanju in 

govoru, in igre za slušno razlikovanje med zvenečimi in nezvenečimi glasovi. 

V empiričnem delu bom predstavila rezultate raziskave in njihovo interpretacijo o 

samoocenjevanju strokovnosti strokovnih delavcev, kako in na kakšen način uporabljajo vaje, 

kako pogosto jih izvajajo in kako preverjajo govorni napredek otrok. 

Skozi dodatno izobraţevanje bi lahko v skupine vnesli več jezikovne metodike. Različne 

kratke in zabavne igrice, več izštevank in različne pesmice s poudarkom na jeziku bi 

doprinesle k boljši izreki vseh otrok. To pa bi prineslo tudi laţji prehod k pisanju in bi 

otrokom omogočilo večjo samozavest ob izraţanju. 

 

 

 

Ključne besede: izgovarjava, govor, vaje za izgovarjavo, glas. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The thesis entitled Usage of exercises for better pronunciation in the second age group aims to 

underline the role of professional staff in kindergartens in detecting speech disorders and 

helping with appropriate pronunciation exercises. Positive results regarding speech 

development and correct pronunciation can be achieved through adequate planning and 

implementation of activities. 

The theoretical part of the thesis deals with speech development and the factors influencing it, 

various speech disorders, how sounds are produced, what is logopaedics and which exercises 

are appropriate for the correction of speech disorders. The thesis present the exercises used for 

motor development of speech organs, correction of incorrect production of sounds, exercises 

focusing on rhythm, breathing exercises, didactic games, methods of conversation, games 

influencing phonological awareness, exercises involving movement, listening and speech, and 

games which aim to distinguish between voiced and voiceless sounds 

The empirical part provides research results and their interpretation relating to self-evaluation 

of the professional staff about their expertise, how and how often they conduct exercises and 

how they monitor the progress of the speech of the children. 

If they were provided with additional training, professional staff could introduce more 

language methods into the groups. Children would enhance their pronunciation through short 

and amusing games, nursery rhymes and poems focusing on language, which would result in 

easier transition to writing and increase their self-confidence in expressing themselves. 

 

Keywords: pronunciation, speech, pronunciation exercises, sound 
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I TEORETIČNI DEL 

0 UVOD 

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

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

govora).« (Marjanovič-Umek, 1990: 20) 

Razvit govor je velikega pomena za rast otrokove socialnosti. Skromno besedišče ali kako 

drugače moten govor je razlog, da se otrok ne more vključiti v otroško druţbo in postaja 

osamljen.  

Ob tem je treba poudariti, kako pomemben je pravilen govor strokovnih delavcev v vzgojno-

varstvenih ustanovah. Pomembno je tudi, da vzgojitelj spodbuja otroke in jim nudi dovolj 

moţnosti za napredovanje v govoru. 

Nesmiselno je otroka omejevati z nekimi merili, ki veljajo na splošnem, ampak nuditi pomoč 

in vodenje, ko pride do odstopanja. Menim, da je potrebno, da so vzgojitelji seznanjeni s to 

problematiko in da spoznajo, da v igro lahko kakovostno vključijo vaje, ki bodo pripomogle k 

boljši izgovarjavi otrok. 

V diplomskem delu bom zato najprej predstavila govorni razvoj, nato pa spregovorila o tem, 

kako nastane glas, in o vajah za boljšo izgovarjavo.  
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1 JEZIK IN GOVOR 

Avtor Bruner (1983, pov. po Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 14) razlaga, da je 

govor socialna dejavnost in da je otrokova potreba po komunikaciji z drugimi prisotna ţe v 

prvih mesecih dojenčkovega ţivljenja. Pritrjuje biološkim teorijam, češ da imajo otroci 

predispozicijo za učenje jezika, poudarja pa tudi vlogo izkušenj z odraslimi govorci. 

1.1 GOVOR 

Ko ločimo jezik od govora (F. de Saussure 1997: 25; pov. po Skubic, 2004: 9), hkrati ločimo: 

druţbeno od individualnega, bistveno od drugotnega in bolj ali manj naključnega. Jezik ni 

funkcija govorca, temveč je proizvod, ki ga posameznik pasivno sprejme ter nikoli ne zahteva 

vnaprejšnjega premisleka, razmišljanje pa posega vanj le pri urejevalni dejavnosti. Govor pa 

je v nasprotju z jezikom individualno dejanje dobre volje in razuma, v katerem moramo 

razlikovati: 

1. kombinacije, s katerimi govorec uporablja jezikovni kod, da bi izrazil svojo misel; 

2. psihofizični mehanizem, ki mu omogoča, da te kombinacije povnanji. 

M. Batistič Zorec pravi, »da ima govor mnoge funkcije, najosnovnejša pa je, da besede 

simbolizirajo stvari in dogodke, zato s pomočjo govora mišljenje osvobaja vezanosti na 

trenutno situacijo. V razvoju govor omogoča otroku, da inteligentno sodeluje v socialnem 

ţivljenju skupine, ki ji pripada« (Batistič Zorec, 2000: 73). 

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

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

(druţbena funkcija govora) (Marjanovič Umek, 1990: 11). 

1.2 JEZIK 

Jezik je sredstvo, s katerim lahko tvorimo (govorimo oz. pišemo) besedila ter sprejemamo 

(poslušamo oz. beremo) in razumemo besedila drugih. Jezik je za človeka temeljno sredstvo 

sporazumevanja (komunikacije) (Bešter, Kriţaj Ortar idr., 1999: 8). 

Jezik je tudi osnovno orodje vsega človekovega in druţbenega sodelovanja, zato je dobro 

razvita sporazumevalna zmoţnost najbolj zanesljiva pot do osebnega in druţbenega uspeha. 

Tisti, ki se uspešno sporazumevajo, niso zgolj uspešnejši pri učenju in delu, marveč imajo tudi 

pozitivnejšo samopodobo in višja pričakovanja glede svojega dela in ţivljenja (Grosman idr., 

2003: 12). 
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Jezik običajno definiramo kot socializiran sistem simbolov, govor pa je individualen in 

konkreten. Sestoji iz dveh komponent. In sicer iz vsebine, ki jo proučuje semantika, in iz 

oblike, ki jo proučuje gramatika, dodamo pa še besedni zaklad (Marjanovič Umek, 1990: 11). 

Odnos med mišljenjem in jezikom oz. govorom pa je eno izmed temeljnih vprašanj, s katerimi 

se ukvarjajo psihologi, filozofi in jezikoslovci. Ob razpravljanju so se razdelili v dva pola, in 

sicer so na eni strani tisti, ki zagovarjajo popolno izenačevanje misli in besede, na drugi pa 

tisti, ki zagovarjajo popoln razhod (Kranjc, 1999: 13). 

V prvem poglavju smo govorili o razliki med govorom in jezikom in pregledali nekaj definicij 

govora in jezika. V drugem poglavju pa bom predstavila govorni razvoj in dejavnike, ki 

vplivajo na govorni razvoj. 
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2 GOVORNI RAZVOJ 

»Razvoj govora se prične ob rojstvu, najintenzivneje do petega leta starosti, konča pa se nekje 

pri devetih letih. Seveda pa izpopolnjevanje govora poteka vse ţivljenje.« (Sgerm, 2002: 6) 

Najprimernejše obdobje za razvoj govora je med 3. in 7. letom starosti. Otrok je v tem 

obdobju dovzeten in občutljiv za razvoj govora, posledično se mu poveča potreba po 

komunikaciji s soljudmi (Grginič, 2005: 46). 

Osnovo govornemu razvoju predstavljata dva vzajemna procesa. To sta proces zaznavanja 

glasov oziroma razvoj fonetičnega sluha in proces izgovarjave glasov (Marjanovič Umek, 

1990: 15). 

Razvoj govora vključuje učenje fonoloških, semantičnih in sintaktičnih pravil (Marjanovič 

Umek, 1990: 41). 

Otrok v začetku doţivlja besede kot del stvari ali njihovih lastnosti, zato tudi semantična in 

sintaktična plat govora pri otroku predstavljata nediferencirano celoto. V razvoju se šele 

postopoma s pomočjo komunikacije vrši diferenciacija in razumevanje pomena besed v 

govoru (ibid.: 332, pov. po Batistič Zorec, 2000: 76). Zunanji govor poteka od ene besede, 

nato spajanje dveh in več besed k sestavljenemu stavku, torej od delov k celoti. Semantičnost 

govora pa nasprotno poteka od celote, ki jo predstavlja enobesedni stavek, k obvladanju 

posebnih smiselnih enot te celote, to je pomenom posameznih, med seboj povezanih besed. 

Enako velja za razvoj misli, ki se v začetku pojavlja kot meglena in nerazčlenjena celota, ki se 

mora prav zato v govoru izraziti s posebno besedo. Ko pa se otrokova misel členi v posebne 

dele, otrok tudi v govoru napreduje k razčlenjeni celoti. Govor ne sluţi izraţanju zaključene 

misli, ampak se misel v pretvarjanju v govor spreminja. Mišljenje se potemtakem ne izraţa z 

besedami, ampak se oblikuje skozi besede (ibid.: 324, 325, pov. po Batistič Zorec, 2000: 76). 

Tako mora otrok v začetku najprej ločiti človeške glasove od drugih glasov, temu sledi 

ločevanje med človeškimi glasovi. Vsi se rodimo z izrednimi slušno-diskriminativnimi 

sposobnostmi. Novorojenček kmalu po rojstvu ţe obrača glavo, pri dveh tednih pa loči med 

človeškim glasom in glasom nečesa drugega (npr. ţviţganje, ropotuljica). Pri dveh mesecih pa 

otrok kaţe ţe različno odzivanje glede na emocionalno kvaliteto človeškega glasu (jezen 

glas – prijateljski glas in smeh). Pri štirih mesecih loči glas po spolu, pri šestih mesecih pa 

postaja pozoren na ton in ritem. V zgodnjem obdobju otrokovega govornega razvoja je večina 
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fonemov samoglasnikov (a, e, i, o, u), kasneje jih kombinira s soglasniki, in tako nastanejo 

zlogi (ba, ga, na) (Marjanovič Umek 1990: 15). 

Jok: je otrokov prvi glas in v začetku ţivljenja je jok edina otrokova vokalizacija. Na različen 

jok pa vplivajo različni dejavniki: spreminjanje zvoka, povezava joka z določeno situacijo, 

razlike med jokom otrok. Jok je nalezljiv, kar potrjujejo tudi medicinske sestre v 

porodnišnicah. Kmalu, ko zajoka prvi v sobi, jokajo vsi novorojenčki (1990: prav tam). 

Na koncu prvega oziroma na začetku drugega meseca se razvije gruljenje, ki predstavlja novo 

obliko vokalizacije. Sicer to ni še govor v pravem pomenu, vendar pa je to zelo posebna 

oblika komunikacije. Z gruljenjem nam otrok pokaţe, da je srečen, zadovoljen, razburjen. 

Gruljenje je faza govornega razvoja in ga poznamo tudi pri gluhih otrocih, ki so se rodili 

gluhonemim ali gluhim staršem (1990: prav tam). 

Bebljanje: razvije se okoli šestega meseca starosti in vključuje samoglasnike in soglasnike. Te 

otrok kombinira in povezuje v zloge (npr. ga, ma, ba). Faza bebljanja je običajno povezana z 

otrokovim vznemirjenjem in gibalno dejavnostjo. Je prva vokalizacija, ki vsebuje nekaj 

podobnosti z govorom. Predstavlja nekakšen pogovor, saj posluša, in ko nekdo prekine z 

govorom, otrok odgovori z bebljanjem. Je pomembna osnova za govorni razvoj, saj s 

poslušanjem in »odgovorom« predstavlja vedno večjo kontrolo govorne izgovarjave. Tako je 

pomembno, da otroku omogočimo tudi čas, da se odzove na prekinitev glasu. 

Izgovarjava po govornem vzorcu: ob koncu prvega leta otrok vedno pogosteje uporablja 

glasove značilne za njegov materni jezik (Marjanovič Umek 1990: 15–19). 

Marjanovič Umek (1990) poudarja, da otrok v zgodnjem obdobju razume besede pribliţno tri 

mesece prej, kot jih je sposoben aktivno uporabljati. Tako pridemo do prve besede, pri kateri 

vemo, da je teţko natančno opredeliti, kdaj je otrok uporabil svojo prvo besedo, ki ima pomen 

in ni le naključno sestavljanje zlogov. Prva beseda je definirana kot skupina glasov, ki jih 

otrok izgovarja in imajo pomen. Med otroki obstaja velika podobnost v prvih 50 besedah, ki 

jih uporabljajo. Govorijo o ljudeh, vozilih, predmetih, obleki in hrani. Tako nas očara in 

preseneti nadaljnja hitra rast besednjaka. Prva beseda je teţko primerljiva z uporabo in 

pomenom istih besed pri odraslem. Odmiki od standardnega pomena so najbolj pogosta od 

takrat, ko otrok začne govoriti, pa tja do dveh let in pol.  

H. Bee (po Marjanovič Umek, 1990) meni, da vse besede niso istega tipa in da tako teţko 

opredelimo pomen otrokovih zgodnjih besed. Navaja značilnosti, ki so vezane na pomen 
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prvih besed: pomen prvih besed je individualen, gre za pomanjkanje nadrednosti, in ne 

moremo govoriti o zdruţevanju nadredne kategorije, prve besede so vezane na konkretne 

predmete ali dogajanja. Tako imajo lahko iste besede na različnih stopnjah spoznavnega 

razvoja različen pomen. Tako kot pomen otrokovih prvih besed ni vselej enak pomenu besed 

odraslih, tudi aktivna uporaba, govorno izraţanje na tej stopnji razvoja, ni enaka govornemu 

izraţanju odraslega. Pravilna izgovarjava temelji na zaznavanju prvih besed. V študiji o 

zgodnjem zaznavanju besednih glasov so ob opazovanju 19 ruskih otrok ugotovili, da otrok 

prej razlikuje med glasovoma na začetku, in ne med glasovoma na koncu besede. Prej 

razlikuje med besedami, ki se razlikujejo v več kot enem glasu. Prej tudi razlikuje besede, ki 

se začnejo s samoglasnikom. Tako o popolnem glasovnem zaznavanju govorimo pri 

dveletnem otroku.  

Dodd (po Marjanovič Umek, 1990) ugotavlja, da je vsemu temu treba dodati še, da otroci 

uspešneje zaznavajo in prepoznavajo pripovedovanje odraslih kot svoje. Vemo tudi, da mlajše 

otroke mnogo bolje razumejo otrokovi bliţnji. Obstajajo nekatere razlike pri razvoju govora, 

vendar pa lahko omenimo nekaj splošnih značilnosti pri razvoju govornega izraţanja. Mednje 

spadajo izpuščanje zlogov, ko otroci namesto »banana« rečejo »nana«, zlogovno podvajanje, 

ko rečejo »lala« namesto »ladja«, izpuščanje glasov, ko izgovarjajo »di« za »dim, izpuščanje 

začetnih soglasnikov ali soglasniških skupin, dodajanje glasov in zamenjava glasov 

(Marjanovič Umek, 1990: 21–28).  

Pri 18.–20. mesecih otrok začne sestavljati po dve besedi v stavke. V prvih, dvobesednih 

stavkih otrok uporablja le semantično »vsebinske« besede, izpušča pa funkcionalne besede 

(predlogi, vezniki, zaimki). Tak govor označujemo za telegrafski govor. Stavki zvenijo 

nekako takole: »Mama, glej!«, »Glej, račka!«. Otrok ţe napreduje v artikulaciji. 

Pri starosti od dveh do treh let otrok preizkuša nove glasove, vendar pa artikulacija zaostaja za 

besednjakom. Pogosto izpušča zadnji samoglasnik in razume od 800 do 1000 besed.  

Od treh do štirih let je razumljivost otrokovega govora blizu 100 %. Ţe razume sestavljene 

stavke in prepozna mnoţino, spol in pridevnike. 

Od štirih do šestih let pa ţe sestavi od 5- do 6-besedne stavke in ima tekoč govor. Ţe izraţa 

časovne odnose in razume od 2500 do 3000 besed. Razume pa ţe »če«, »zato« in »zakaj« 

(Marjanovič Umek, 1990: 31). 
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Vigotski je v teoriji razvoja govora predpostavil štiri stopnje s svojimi funkcijami (Batistič 

Zorec, 2006: 71–72): 

1. Stopnja primitivnega govora traja od otrokovega rojstva do drugega leta starosti, ko 

govor otroka še ni ločen od mišljenja. Otrok se izraţa s prvimi glasovi, ki predstavljajo 

jok, gruljenje, bebljanje in izgovarjanje po govornem vzorcu. Zvoki otroka 

predstavljajo emocionalno in socialno funkcijo. 

2. Socialni (zunanji) govor se pojavi okrog drugega leta starosti, ko otrok odkrije 

simbolično funkcijo govora v interakciji z drugimi. 

3. Egocentrični govor se začne pojavljati okrog tretjega leta starosti in traja do konca 

predšolskega obdobja. Egocentrični govor se pojavlja v obliki monologov pri igri 

otroka in je orodje mišljenja. 

4. Notranji govor se pojavi po sedmem letu starosti otroka, ko se konča egocentrični 

govor. Otrok uporablja notranji ali tihi govor, da lahko rešuje notranje probleme. 

Poleg tega se razvije tudi zunanji govor, ki je nasproten notranjemu, in ni njegova 

naslednja stopnja. Zunanji govor je spreminjanje lastnih misli v besede. Notranji in 

zunanji govor posameznik uporablja celo ţivljenje kot orodje verbalnega mišljenja.  

2.1 DEJAVNIKI GOVORNEGA RAZVOJA 

Na govor vpliva veliko različnih dejavnikov (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 50–

63), ki predstavljajo, da v številni literaturi zaznamo največji poudarek na druţinskem okolju 

in na genetskih dejavnikih. Vendar pa na govor kratkoročno lahko vplivajo tudi situacije, v 

katere je otrok postavljen, počutje otroka in tema, o kateri teče pogovor. 

2.1.1 KAKOVOST DRUŽINSKEGA OKOLJA  

 

Skozi celotno otrokovo obdobje starši s svojim oblikovanjem kakovostnega druţinskega 

okolja pomembno vplivajo na govorni razvoj otroka. Pomembna je kakovost druţinskega 

okolja, saj je to celovit in večplasten kontekst. Pogostost govornih interakcij med otrokom in 

mamo ima pozitiven učinek na obseg otrokovega besednjaka. Pomembna je tudi spodbuda s 

strani staršev. Dejavnosti, s katerimi starši spodbujajo otrokov govor, pa so sigurno 

obiskovanje knjiţnice, glasno branje otrokom, spodbujanje k samostojnem pripovedovanju in 

kasneje branju, dostopnost otroške literature v otrokovem okolju in pa pozitiven zgled pri 

branju in prebiranju različne literature ter pogovor z otrokom o prebranem (2006: prav tam). 
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2.1.2 SOCIALNO-EKONOMSKI DEJAVNIKI DRUŽINE 

 

Pomembno vlogo na razvoj otrokovega govora imajo tudi sociodemografske značilnosti 

druţine, pod katere štejemo ugodnejši ekonomski status, višja stopnja izobrazbe staršev, 

velikost druţine. Ti dejavniki se povezujejo tudi z obsegom in kakovostjo govorne interakcije 

med starši in njihovimi otroki. Straši z višjo stopnjo izobrazbe v večji meri nudijo otrokom 

gradivo in materiale. Tako se starši, ki imajo višjo izobrazbo, pogosteje odločijo za zgodnejše 

spodbujanje otroka k poslušanju, pogovoru in branju, kar pa se močno povezuje z dejavnikom 

o kakovosti druţinskega okolja (2006: prav tam). 

2.1.3 OTROKOV SPOL 

 

Veliko raziskav kaţe na to, da se govor deklic razvija hitreje od govora dečkov. Deklice 

hitreje spregovorijo, prej usvojijo slovnico jezika, dosegajo višje rezultate pri preizkusih 

pravilne izgovarjave besed, oblikujejo daljše izjave, imajo širši besednjak in dosegajo višje 

rezultate na lestvicah govornega razvoja. Deklice tudi več berejo in govor večkrat uporabljajo 

v simbolni funkciji (2006: prav tam). 

2.1.4 VRTEC IN VRSTNIŠKA SKUPINA 

 

Kot druţinsko okolje pa predstavlja pomemben dejavnik tudi vrtec. Vse dejavnosti, v katere 

so vključeni, vplivajo na značilnost govornega izraţanja. Pomemben del pa so seveda tudi 

vrstniki, s katerimi otroci pridobijo pomembne govorne izkušnje, in interakcija z vrtniki je v 

vrtcu omogočena v večji meri kot v druţinskem okolju (2006: prav tam). 

Razvit govor je izrednega pomena, in tako naj vrtčevsko okolje otroku nudi (Drglin, 2004: 

151): 

- priloţnost in spodbudo za kvalitetno izmenjavo informacij, 

- uporabo različnih govornih nivojev, 

- ponuditi mu je treba čim več tiskanega gradiva, ki naj bo raznoliko, 

- zagotovitev okoliščin, ki ga bodo spodbujale k izbiri, sprejemanju in doţivljanju 

jezika. 
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2.1.5 GENETSKI DEJAVNIKI 

 

Nekatere raziskave trdijo, da imajo genetski dejavniki delni vpliv na razvoj otrokove slovnice 

ter na razvoj na področju semantike, fonologije in artikulacije (M. Umek, Kranjc, Fekonja, 

2006: 50–63). 

Kranjc (1999: 20) trdi, da na razvoj govora vplivajo različni dejavniki, ki pa jih razdeli v dve 

večji skupini. Ti sta: notranji dejavniki (psihološki, fiziološki), med katere našteva prirojene 

dispozicije za razvoj govora, motivacijo in čustveno stanje. Med zunanje dejavnike pa našteva 

socialni poloţaj druţine, izobrazbeno strukturo staršev, širše druţbeno okolje in število otrok 

v druţini 

Ribič Hederih (2002: 17–18) pa trdi, da na govorni razvoj vplivajo: vzgoja v druţini (koliko 

in kako se govori z otrokom), splošna inteligentnost (največji vpliv ima na kompleksnost 

govora, manj na besedišče in najmanj na izgovarjavo), spol (deklice naj bi prej in bolje 

govorile kot dečki, kar so številne novejše študije močno omajale), drugi neugodni vplivi 

(npr. hospitalizacija, neugodna emocionalna klima, bilingvizem). 

V drugem poglavju sem predstavila govorni razvoj in kaj vse vpliva nanj. V naslednjem 

poglavju pa bom predstavila, kako nastane sam glas, kakšne so njegove značilnosti in bolezni, 

ki vplivajo na glas. 
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3 KAKO NASTANE GLAS 
 

Ideja o tem, kaj bi radi povedali, nastane v govornih centrih v velikih moţganih. Impulzi nato 

potujejo v premotorični areal in nato v motorični areal velikih moţganov. Tam nastajajo ukazi 

za posamezne mišice, ki morja biti med seboj usklajeni. Po usklajevanju delovanja 

posameznih mišic med seboj, časovnem usklajevanju zaporedja aktivacije mišic, uravnavanju 

napetosti, moči, hitrosti, stopnje aktivnosti ter smeri gibov sodeluje ekstrapiramidni sistem, 

med drugim tudi mali moţgani. Ukazi nadaljujejo pot po moţganskih ţivcih iz moţganskega 

debla do grla, odzvočne cevi ter artikularjev, po spiralnih ţivcih iz hrbtenjače do mišic 

prsnega koša in trebuha ter po freničnem ţivcu iz vratne hrbtenjače do diafragme. Tako ukazi 

pridejo do efektorjev, ki tvorijo glas in ga oblikujejo v posamezne glasove, besede, povedi. 

Pri tvorbi in oblikovanju glasu tako sodeluje več organov. Fonacija pomeni nastanek glasu v 

grlu. Da glas v grlu sploh nastane, je potreben močan in kontroliran zračni tok, ki pride iz 

pljuč do glasilk. Fonacijo razdelimo na več faz (Hočevar Bolteţar, 2008: 13–41): 

1. predfonatorna inspiratorna faza, 

2. predfonatorna ekspiratorna faza, 

3. predfonatorno uglaševanje. 

 

3.1 ZNAČILNOSTI GLASU 

 

Naši glasovi se med seboj razlikujejo. Nekateri med nami imamo prepoznaven glas, saj 

imamo kakšno značilnost močno izraţeno. I. Hočevar Bolteţar (2008: 54) trdi, da glas 

označujejo naslednje lastnosti: 

- glasnost (izraţena je v decibelih (dB) in je odvisna od amplitude nihajev glasilk), 

- višina glasu (izraţena je v številu nihajev na sekundo. Na višino glasu vplivajo masa, 

dolţina, napetost, elastičnost glasilk, hitrost zračnega toka skozi grlo in subglotisni tlak), 

- barva glasu (odvisna je od odzvočne cevi), 

- melodija glasu (spreminjanje glasnosti in višine glasu med govorom), 

-glasovni obseg (obseg od najniţjega do najvišjega glasu, ki ga govorec zmore), 
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- srednja govorna lega (višina glasu, ki jo uporabljamo v vsakdanjem ţivljenju), 

- nastavek (so posledica načina pribliţevanja glasilk na začetku fonacije). 

Glas se nam spreminja skozi leta. Vse spremembe, ki se dogajajo v grlu, vplivajo na glas in 

njegove značilnosti ter zmogljivost govorca. Grlo nam raste od rojstva do pribliţno 20. leta 

starosti. Tako so dejavniki, ki vplivajo na glas od rojstva do starosti: rast kosti, hrustancev, 

mišic; hormoni (predvsem androgeni in estrogeni); splošno zdravstveno stanje; uporaba glasu; 

ţivljenjski stil; okolje; psihološko stanje govorca; kulturni dejavniki okolja, kjer govorec ţivi 

in dela; degenerativne spremembe, ki s staranjem postajajo vedno bolj opazne (Hočevar 

Bolteţar, 2008: 54). 

3.2 BOLEZNI, KI VPLIVAJO NA GLAS 

3.2.1 BOLEZNI UŠES 

 

Sluh je najpomembnejši kontrolni mehanizem fonacije in govora. Tako na kakovost glasu in 

na govor vplivajo vse bolezni, ki povzročajo naglušnost ali gluhost. Vsaka naglušnost tako 

predstavlja slabšo kontrolo glasu in hkrati večkrat sili govorca h glasnejšem govorjenju. To 

skupaj pa lahko vodi do glasovne motnje (2008: prav tam). 

3.2.2 BOLEZNI NOSU 

 

Na kakovost glasu in na govor vplivajo predvsem bolezni nosu, ki zaradi nabrekle sluznice ali 

kako drugače oteţujejo prehodnost nosu. Prirojeni nepravilnosti nosu sta zapora sapišč in 

ukrivljen nosni pretin. Poškodbe nosu pa povzročajo oteklino tkiv, pri zlomu pa odlomki 

povsem zaprejo nosno votlino. Vse prirojene nepravilnosti ali poškodbe zdravimo lahko le s 

pomočjo zdravnikov, ki kirurško odstranijo tujek (2008: prav tam). 

3.2.3 BOLEZNI USTNE VOTLINE 

 

Veliko bolezni ustne votline povzročajo teţave pri izreki, lahko spreminjajo resonanco ali pa 

povzročajo teţave pri poţiranju. Pri prekratki podjezični vezi je motena gibljivost jezika, tako 

otrok ne more dvigniti jezika do zgornjih zob, pri izplazenju jezika pa se na jezični konici 

pojavi zareza. Tako posledično vpliva na izreko oz. nastane moteno oblikovanje glasu r in s. 

Pomanjkljivo zobovje ali prezgodaj izpadli sprednji sekalci, velika špranja med sprednjima 

sekalcema in nepravilnosti ugriza so lahko vzrok za moteno oblikovanje sičnikov in 
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šumnikov. Na izreko vplivajo tudi redki benigni, maligni tumorji jezika, ustnega dna in 

čeljustnega grebena ter motena gibljivost mehkega neba (2008: prav tam). 

3.2.4 BOLEZNI ŽRELA 

Bolezni ţrela se delijo na bolezni nosnega ţrela, bolezni ustnega ţrela in bolezni spodnjega 

ţrela. Bolezni nosnega ţrela vplivajo na prehodnost nosu za dihanje ter na prisotnost nosne 

resonance v govoru. Povečana ţrelnica se pojavi predvsem v starosti 2–3 let. Tak otrok ima 

stalno odprta usta, ponoči smrči in dobi značilen obraz s šotorasto oblikovanimi usti. V 

govoru pa lahko zaznamo zaprto nosljanje. Pri boleznih ustnega ţrela pa je vsem najbolj 

poznana angina, ki pomeni vnetje celotne sluznice ţrela. Povzročitelj je po navadi virus. V 

glasu pa lahko zaznamo zamolklost in bolnik dobi »goltni glas«. Bolezni spodnjega ţrela, ki 

vplivajo na glas, govor in poţiranje, pa so najpogosteje maligni tumorji spodnjega ţrela. 

Pogosto so povezani s kajenjem in prekomernim uţivanjem alkoholnih pijač. Praviloma taki 

bolniki ne obiščejo zdravnika, in ko je za ozdravitev prepozno, se zdravniki odločijo za 

odstranitev grla in spodnjega ţrela, to pa pomeni izgubo glasu (Hočevar Bolteţar, 2008: 78–

84). 

V tem poglavju sem predstavila, kako nastane glas, katere so značilnosti glasu in katere 

bolezni vplivajo na glas. V tem naslednjem poglavju pa bom predstavila razne vaje, ki jih 

lahko izvajamo za boljšo izgovarjavo.  
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4 VAJE ZA BOLJŠO IZGOVARJAVO 

Dejavnosti oz. vaje bodo najbolj učinkovite, ko bo otrok sam pokazal zanimanje zanje. 

Pomembno je, da otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravneh (Vrbovšek idr. 2007: 46). 

4.1 VAJE ZA RAZVOJ MOTORIKE GOVORNIH ORGANOV 

Ustnice razgibamo tako, da jih oblizujemo, drţimo nad njimi palčke, svinčnik, jih tresemo in 

oponašamo brnenje motorja. Pred ogledalom spreminjamo lego ustnic z glasom A, ko imamo 

ustnice najbolj odprte, do glasu U, ko imamo ustnice najbolj zaprte. Lahko dodamo za 

motivacijo navodilo, da kdor se smeje, izpade iz igre. Dobra vaja je še, da napihnemo lica in 

nato z udarcem izpustimo zrak iz ustne votline. Da razgibamo jezik, lahko posnemamo šume s 

ŠŠŠŠŠŠŠ (Cilenšek ind. 1967: 32). 

Jezik urimo tudi tako, da ga iztegnemo čim dlje iz ust ali da ga premikamo levo in desno. 

Lahko posnemamo, kako si ţivali umivajo zobe in ob tem jezik vrtimo pred zobmi. Lahko 

oponašamo konja in pri tem tleskamo z jezikom (Bahar, Koman, Koţelj, 1979: 46). 

Dobre in uspešne vaje so še, če pihamo v milne mehurčke, vato, razne kroglice, papirnate 

ladjice ali vetrnice in s tem kontroliramo pravilno dihanje. Lahko izmenično menjamo jakost, 

najprej šepetamo, nato kričimo. Da razgibamo mehko nebo, lahko ţviţgamo, napihujemo 

balone ali igrače, vsrkavamo – igre prenašanja predmeta s slamico, ali pa smrčimo. Vse te 

vaje koristijo k boljši izreki, hkrati pa so zabavne (Cilenšek ind. 1967: 32). 

4.2 VAJE ZA PRAVILNO IZREKO DOLOČENEGA GLASU 

Če ţelimo popestriti igro pravilne izreke, nam lahko dobro sluţijo kakšne primerjave. Tako 

lahko na vrtu strašimo ptiče in oponašamo ŠŠŠŠŠŠ, to pa nam sluţi za boljšo izgovarjavo 

črke Š. Če oponašamo čebele z glasom ZZZZZ, pa izreko črke Z. Ko vadimo S, si lahko 

pomagamo s slikami predmetov, ki se začnejo na črko S, ali pa preprosto oponašamo piskanje 

ekonom lonca. Pri izgovoru črke R je največkrat slišana vaja, ko oponašamo motor. Lahko pa 

se gremo tudi telegrafa, ki pošilja sporočilo, ki se glasi dzdzdzdzdzdzd. Lahko dodamo 

papigo, ki mu odgovarja: brbrbrbram, brbrbrbrišem, brbrbrbrijem, drdrdrdram, drdrdrţim. 
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Ob tem pa lahko uporabimo tudi različne pesmi. 

ŠIME NAŠ JE MIŠ LOVIL, 

STOPIL JE NA ŠILO, 

MIŠ UŠLA JE V LUKNJICO, 

ŠIME JOČE MILO. 

Pesem, je primerna za utrjevanje izreke glasu Š. 

ZA UTRJEVANJE GLASU Z PA: 

ŢE SIJE SIJE SONČECE 

IN ČRIČEK ZACVRČI, 

OD ROŢICE DO ROŢICE, 

ČEBELICA BRENČI. 

(prav tam) 

4.3 VAJE ZA SPOZNAVANJE RITMA 

Otroci imajo radi izštevanke. Lahko jih spodbudimo, da sestavijo novo tako, da od izštevanke 

vzamejo en del, nekaj pa dodajo sami. Npr: 

TIKA, TIKA, TAJCA, 

MATI KUHA ZAJCA, 

OČE TOČI VINO, 

MI SE VESELIMO. 

TIKA, TIKA, TAJCA, 

MI IMAMO ZAJCA, 

PA GA NE IZPUSTIMO, 

KER GA NE ULOVIMO. 



  Stran 
23 

 
  

Čez nekaj časa to dopolnimo tako, da izštevanki poudarimo ritem. Ritem lahko poudarimo ţe 

s samim ploskanjem, korakanjem ali cepetanjem. Lahko dodamo tudi gibanje (Vrbovšek idr. 

2007: 42). 

4.4 DIHALNE VAJE 

Ob teh vajah ne podajamo navodil, kdaj mora otrok vdihniti in izdihniti, ampak mora dihanje 

potekati spontano. 

Najprej pričnemo z vajo, ko stojimo tako, da sta stopali eden zraven drugega, nato pa 

zamiţimo in sproščeno dihamo. Ob tem skušamo ostati čim bolj pri miru. To je osnovna vaja, 

ki jo lahko izvajamo pred vsako vajo. 

Nato nadaljujemo s tem, da leţemo na hrbet in dopustimo, da se proces dihanja odvija sam. 

Nato lahko prvo vajo nadgradimo tako, da stopimo malce širše in pustimo telesu, da ob 

dihanju niha.  

4.4.1 VAJA ZA SPREMINJANJE KAKOVOSTI TONA 

Stoje se postavimo v čim bolj udoben poloţaj. Glavo nagnemo nazaj na tilnik in v srednji 

glasovni višini nekaj časa izgovarjamo samoglasnik o. Med zvenenjem počasi spuščamo 

brado naprej, dokler se ne dotaknemo prsnice. Vajo ponovimo v obratnem vrstnem redu. 

Sprememba v kakovosti tona med vajo je očitna.  

4.4.2 VODENJE DIHA 

Ponovimo osnovno vajo in nekaj časa sproščeno dihamo, nato pa izdihnemo normalno, 

vendar na f. Ob tem začutimo napetost v ustnicah. Nato vajo nadgradimo tako, da ko 

izdihnemo, si predstavljamo, da pred seboj upihnemo svečo, ki je oddaljena en meter od nas 

(Coblenzer 2003: 30). 

 

 

 

  



  Stran 
24 

 
  

4.5 DIDAKTIČNE IGRE 

4.5.1 STAVNICA 

Stavnico sestavljajo kombinacije fonomimičnih znakov s črkami na eni strani in ilustracijami 

na drugi strani. Namenjena je predvsem individualni vaji. Kartice si izreţemo in prepognemo. 

Sluţijo nam za nadaljnje igre in utrjevanje posameznih glasov. 

4.5.2 POLŽEK 

V obliki polţeve hišice poloţimo kartice iz stavnice, vendar le tiste, ki jih otroci ţe poznajo. 

Na začetek poloţimo sliko polţje glave. Tja postavimo figurice (lahko zamaške ali kaj 

podobnega). Otrok vrţe kocko in se premakne, za kolikor kaţe. Pride na sliko, ta kaţe 

določen znak, ki označuje glas. Ta glas izgovori, nato pove besedo, ki se začne na ta glas, 

nato pa še tvori stavek, ki vključuje to besedo. Na podoben način se gremo tudi igrico kača, le 

da zamenjamo polţjo glavo za kačjo. Pri obeh igrah se otrok takoj vključi in ne čaka, da na 

kocki najprej dobi šest. Nihče tudi nikogar ne izloči (Fajfar 1996: 50). 

4.6 METODA POGOVORA 

Pogovor uporabljamo za spodbujanje in razvoj temeljnih elementov, komponent in lastnosti 

govorjenja pri vseh stikih z otroki. Tako vadimo besednjak, bogatimo otrokov besedni zaklad, 

ko poimenujemo dele telesa, oblačil, negujemo kulturo obnašanja in razvijamo njihove povedi 

vljudnostnih fraz, ob tem pa uporabljamo različne vrste pogovora (situacijski, analitični, 

sintetični, po spominu) in različne teme. Metodo pogovora kot vrsto vezanega govora 

sestavljajo: tema pogovora, predmet pogovora, vsebina pogovora, vzgojno-izobraţevalni cilj 

pogovora, tok pogovora, postopek v pogovoru, delovna igralna sredstva, prostor in čas 

pogovora, korelacija z drugimi metodami dela. Ob pogovoru lahko vedno uporabimo tudi 

slikovni material (Lipnik in Matić 1993: 24). 

4.7 OD GIBANJA K POSLUŠANJU IN GOVORU 

Tiho stopamo po prstih, gibanje in hojo muce spremljamo z glasom: C-C-C. Ob tem 

pripovedujemo o muci (Lesjak Skrt, 2008: 29): 

MUCA TIHO STOPA PO SOBI: 

TS … TS … TS … TS … TS … 

VZELA JE COPATE: 
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CK … CK … CK … 

POTEM PA: 

COP-CIP, COP-CIP, CAP-CIP, CAP-CIP 

V COPATIH COPOTA, 

TISTA MUCA COPATARICA. 

 

TS … TS … TS … COPATOV NI. TS … 

»MUCA JIH JE VZELA!« 

CI-CI, CI-CI, CI-CI, 

»MUCA ŠIVA V HIŠICI!« 

 

TS … TS … PO TRAVI, 

COP, COP, COP, … PO POTI, 

»MUCA, PROSIM, DAJ, 

COPATE NAM NAZAJ!« 

 

Ob pesmi Muren se gibljemo po prostoru in posnemamo murna. Zraven počasi 

pripovedujemo pesem (Lesjak Skrt, 2008: 34): 

MUREN GODE: ČRI-ČIRI, ČRI-ČIRI … 

UUUUUU … KJE SI? KJE SI? 

RAD BI TE ULOVIL! 

EN, DVA TRI, … EN, DVA, TRI … 



  Stran 
26 

 
  

NA HRIBU TAM ČEPI.  

 

Otroke lahko naučimo izštevanko, ki jo uporabljajo za izbiro igralcev pri gibalni igri (Lesjak 

Skrt, 2008: 36): 

CIPKA ČOPKA NA JAJCIH ČEPI, 

CENE SE ČUDI, PIŠČANCEV ŠE NI. 

CIP-CIP-CIP, ČUP, ČUP, ČUP, 

JAJCE POČI, PIŠČE SKOČI: 

POČ! 

TI GREŠ PROČ! 

 

4.8. IZŠTEVANKE 

SLUŠNO RAZLIKOVANJE MED ZVENEČIMI IN NEZVENEČIMI GLASOVI V IGRI 

Ob izštevanki ploskamo, in tako hkrati poudarjamo še ritem (Lesjak Skrt, 2008: 50): 

PEPE KUPI BOBEN, 

BINE PA EN PAS. 

BIM, BAM, BOM, 

ZDAJ BO ROM-POM-POM. 

POM-POM-POM, BIM, BAM, BOM, 

EN, DVA, TRI, 

ZDAJ BOBEN KUPI TI! 
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Izštevanka za izbiranje igralcev v drugih igrah (Lesjak Skrt, 2008: 60): 

JABOLKA DIŠIJO, 

NA MIZI SE SMEJIJO. 

TEBI ENEGA, TEBI ENEGA, 

TEBI ENEGA, TEBI ENEGA, ŠE TEBI ENEGA … 

VZEMI JABOLKO ŠE TI, 

DA BOŠ ZDRAV 

IN VELIK RAVNO PRAV. 

1, 2, 3, ŠE PO ENO POJDI TI! 

 

V igralnici postavimo stole po dva v vrsto, da predstavljajo kočijo. En otrok izšteva ostale, ki 

stojijo v krogu. Prvi izšteti se hitro usede na stol (Lesjak Skrt, 2008:63): 

BUF, CUF, COF, 

TA FANT POSTAL BO GROF. 

BUF, CUF, COF, 

ENA, DVA, TRI, 

GROFICA PA SI TI! 

FIJU-FIJU-FI, 

KDO, KDO ŠE NE SEDI? 
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4.9 IGRE, KI RAZVIJAJO FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

4.9.1 IGRA ČUDEŽNO DREVO 

Otroci zaznavajo glasove v besedi. Iz revij izstriţejo slike in jih postavljajo v drevesni 

diagram glede na dogovorjeno lastnost, na primer, ali ima glas R v besedi ali ga nima 

(Grginič, 2008: 165). 

4.9.2 IGRA RAD IMAM … 

V besedni igri iščemo besede na enak začetni glas. Vsak otrok se predstavi s svojim imenom 

in pove, kaj ima rad. Poimenuje predmet, ki ga ima rad, in se začne na enak glas kot njegovo 

ime. Na primer: Jaz sem Mojca in imam rada marmelado. To igro se lahko igramo, ko čakamo 

na malico ali kosilo (Grginič, 2008: 166). 

4.9.3 IGRA Z GLASOVI 

Otroci s tipanjem raziskujejo in prepoznavajo predmete v vreči, jih poimenujejo in opisujejo. 

Ob izvlečenju prepoznajo začetni in končni glas predmeta, ki so ga izvlekli. Iščejo še imena 

drugih predmetov, ki se začnejo ali končajo na isti glas (2008: prav tam). 

S tem poglavjem zaključujem teoretični del diplomskega dela. Sledi empirični del.  
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II EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Govorni razvoj je zapleten, dinamičen in intenziven. Zelo intenziven je zlasti v obdobju 

dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva. Začne se z jokom ter nebesednim sporazumevanjem 

in oblikovanjem prvih glasov. Sledijo prve izgovorjene besede, hiter skok v besednjaku, 

oblikovanje stavkov, raba govora v različnih besedilih in različnih govornih poloţajih, razvoj 

komunikacijskih spretnosti in metajezikovnega zavedanja. Pri prehodu v obdobje srednjega 

otroštva se vse močno preplete z otrokovim mišljenjem in s pismenostjo, pozneje pa govor 

postane način posameznikovega mišljenja in delovanja (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 

2006: 7).  

To tematiko sem si izbrala, saj sem ţelela preveriti, kakšno je stanje v naših vrtcih in kako na 

vaje za izgovarjavo gledajo vzgojitelji in vzgojiteljice. Imam sestrično, ki ima pri govoru 

probleme in hodi k logopedu. K logopedu pride na vrsto le enkrat na mesec, in to se mi zdi 

premalo. Skušala sem ugotoviti, kako na to problematiko gledajo vzgojitelji drugega 

starostnega obdobja. 

2 CILJI RAZISKAVE 

Skladno s predmetom in problemom naše raziskave smo si postavili naslednje cilje:  

- ugotoviti, ali vzgojiteljice vaje načrtujejo ali jih ne načrtujejo; 

- ugotoviti, kakšno je mnenje vzgojiteljev o kompetentnosti za izvajanje vaj; 

- ugotoviti, katere vaje uporabljajo najpogosteje; 

- ugotoviti, kako vzgojiteljice preverjajo, ali imajo vaje ugoden vpliv na otrokov 

govorni razvoj; 

- ugotoviti, ali se med vzgojitelji z različno delovno dobo pojavljajo razlike pri 

ocenjevanju svoje usposobljenosti za izvajanje vaj za boljšo izgovarjavo. 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

Skladno s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H 1: Vzgojiteljice uporabljajo vaje bolj nenačrtovano kot načrtovano. 

H 2: Med vzgojiteljicami, ki imajo različno delovno dobo, se pojavljajo razlike v oceni lastne 

usposobljenosti za izvajanje vaj za boljšo izgovarjavo. 

H 3: Rezultate vaj vzgojiteljice preverjajo z individualnim pogovorom v skupini. 

H 4: Večina vzgojiteljev se ne čuti usposobljene za izvajanje vaj za boljšo izgovarjavo. 

H 5: Večina vzgojiteljev najpogosteje uporablja pesmi, ki spodbujajo izgovarjavo. 
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4 METODE DELA 

4.1 METODA 

Uporabili bomo kavzalno in deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskava bo 

preteţno usmerjena na raziskovanje, v katerem bomo skušali priti do zanesljivih, preverljivih 

in objektivnih spoznanj. Iskali bomo vzorčno-posledične zveze za obstoječe stanje na 

področju naše raziskave in opisali ţe obstoječe stanje. 

4.2 VZOREC MERJENCEV 

Vzorec raziskave bo neslučajnostni, in sicer namenski. Vanj bomo zajeli 50 vzgojiteljic 

drugega starostnega obdobja.  

4.3 VZOREC SPREMENLJIVK 

Uporabili bomo anketni vprašalnik, sestavljen iz devetih vprašanj, na katere bodo odgovarjale 

vzgojiteljice drugega starostnega obdobja. 

4.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatki bodo zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika. Celoten proces zbiranja podatkov bo 

izveden skladno z zahtevami Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 

59/1999). V raziskavo sem vključila osem okoliških vrtcev. Podatke sem zbirala prek pošte in 

osebno. Poslala in razdelila sem 75 vprašalnikov, vrnjenih pa sem dobila 37 (49,3 %). V 

vrtcih so vprašalnike zbirale ravnateljice, ki so vprašalnike tudi vrnile. V vprašalniku sem 

preverjala, kakšen odnos imajo vzgojiteljice do vaj za izgovarjavo, kako pogosto jih 

uporabljajo in ali bi ţeleli o tej temi izvedeti še kaj več. 

4.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke bomo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for The Social 

Sciences) za Windows na osebnem računalniku. Uporabili bomo podprogram 

FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih odgovorov. Dodatna programa bosta 

Microsoft Excel in Microsoft Word.  
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Najprej bom predstavila spol anketirancev. 

SLIKA 1: SPOL ANKETIRANCEV 

 

Pri anketi je sodelovalo 37 anketirancev, od tega 0 moških, ki predstavljajo 0 %, in 37 ţensk, 

ki predstavljajo 100 %. 

V drugem grafu bom predstavila izobrazbo anketirancev. 

SLIKA 2: IZOBRAZBA ANKETIRANCEV 

 

Od 37 anketirancev je 13 oz. 35,14 % anketirancev, ki imajo srednješolsko izobrazbo, 8 oz. 

21,62 % anketirancev ima končano višjo šolo, 14 oz. 37,84 % anketirancev ima visoko 

strokovno izobrazbo in 2 oz. 5,4 % anketirancev ima izobrazbo iz druge smeri. 
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V tretjem grafu bom predstavila delovno dobo anketirancev. 

SLIKA 3: DELOVNA DOBA ANKETIRANCEV 

 

Od 37 anketirancev je 10 oz. 27,03 % anketirancev, ki imajo od 1 leta do 10 let delovne dobe, 

6 oz. 16,22 % anketirancev ima od 10 do 25 let delovne dobe, 13 oz. 35,13 % anketirancev 

ima od 25 do 30 let delovne dobe in 8 oz. 21,6 % anketirancev pa ima več kot 30 let delovne 

dobe. 

V naslednjem grafu bom predstavila mnenje vzgojiteljev o njihovi kompetentnosti za 

izvajanje vaj za boljšo izgovarjavo. 

SLIKA 4: MNENJE VZGOJITELJEV O SVOJI KOMPETENTNOSTI ZA IZVAJANJE VAJ ZA BOLJŠO 
IZGOVARJAVO 

 

27,03 

16,22 

35,13 

21,6 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

delovna doba anketirancev 

od 1 leta do 10 let 

od 10 do 25 let 

od 25 do 30 let 

več kot 30 let 

27,02 

16,22 16,22 

40,52 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

nisem kompetenten/a za izvajanje 
vaj 

sem slabo kompetenten/a za 
izvajanje vaj 

ne vem 

sem kompetenten/a za izvajanje 
vaj 



  Stran 
33 

 
  

Od 37 anketirancev je 10 oz. 27,02 % anketirancev, ki se ocenjujejo, da niso usposobljeni za 

izvajanje vaj, 6 oz. 16,22 % menijo, da so slabo usposobljeni za izvajanje vaj, 6 oz. 16,22 % 

se niso opredelili in 15 oz. 40,54 % jih meni, da so usposobljeni za izvajanje vaj. 
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TABELA 1: FREKVENČNA IN STRUKTURNA TABELA ODGOVOROV 

VZGOJITELJEV RAZLIČNE DELOVNE DOBE NA VPRAŠANJE: "KAKO 

OCENJUJETE SVOJO KOMPETENTNOST ZA IZVAJANJE VAJ ZA BOLJŠO 

IZGOVARJAVO", ZA VSAKO STALIŠČE POSEBEJ 

 Nisem 

usposobljen/a za 

izvajanje vaj 

Sem slabo 

usposobljena za 

izvajanje vaj 

Ne vem Sem 

usposobljena 

za izvajanje 

vaj 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % 

Od 1 

leta do 

10 let 

4 40 0 0 3 50 3 20 10 27,03 

Od 10 

do 25 

let 

3 30 2 33,33 0 0 1 6,66 6 16,22 

Od 25 

do 30 

let 

1 10 4 66,66 2 33,33 6 40 13 35,13 

Več 

kot 30 

2 20 0 0 1 16,66 5 33,33 8 21,62 

Skupaj 10 100 % 6 100 % 6 100 % 15 100% 37 100 % 

 

Med tistimi vzgojitelji, ki menijo, da niso usposobljeni za izvajanje vaj za boljšo izgovarjavo, 

je 40 % vzgojiteljev, ki imajo delovno dobo od 1 leta do 10 let, 30 %, ki imajo delovno dobo 

od 10 do 25 let, 10 %, ki imajo delovno dobo od 25 do 30 let, in 20 %, ki imajo delovno dobo 

več kot 30 let. 

Med tistimi vzgojitelji, ki menijo, da so slabo usposobljeni za izvajanje vaj za boljšo 

izgovarjavo, je 33,33 % vzgojiteljev, ki imajo delovno dobo od 10 do 25 let, in 66,66 %, ki 

imajo 25 do 30 let delovne dobe. 
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Med tistimi vzgojitelji, ki na trditev niso opredeljeni, je 50 % vzgojiteljev, ki imajo delovno 

dobo od 1 leta do 10 let, 33,33 %, ki imajo delovno dobo od 25 do 30 let, in 16,66 %, ki imajo 

delovno dobo več kot 30 let. 

Med tistimi vzgojitelji, ki menijo, da so usposobljeni za izvajanje vaj za boljšo izgovarjavo, je 

20 % vzgojiteljev, ki imajo delovno dobo od 1 leta do 10 let, 6,66 %, ki imajo delovno dobo 

od 10 do 25 let, 40 %, ki imajo delovno dobo od 25 do 30 let, in 33,33 %, ki imajo več kot 30 

let delovne dobe. 
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V petem grafu bom prikazala, kako vzgojitelji uporabljajo vaje za boljšo izgovarjavo. 

SLIKA 5: UPORABA VAJ ZA IZGOVARJAVO 

 

Med 37 anketiranci je 8 oz. 21,62 % anketirancev odgovorilo, da ne uporabljajo vaj za boljšo 

izgovarjavo, 8 oz. 21,62 % jih uporablja nenačrtovano, 2 oz. 5,41 % jih uporablja načrtovano 

in 51,35 % jih uporablja načrtovano kot nenačrtovano. 

V naslednji tabeli bom prikazala, koliko vzgojiteljev uporablja določene vaje. 

TABELA 2: UPORABA VAJ ZA IZGOVARJAVO (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV) 

 
Število vzgojiteljev, ki 

uporablja to vajo 

f % Št. vzg., ki 

ne 

uporabljajo 

te vaje 

f % Skupaj 

% 

Dihalne vaje 13 35,16 24 64.84 100 

Metoda pogovora 23 62,16 14 37.84 100 

Pesmice  15 40,54 22 59.46 100 

Didaktične igre oz. 

izdelava stavnice 

12 32,43 25 67.57 100 
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Med vsemi anketiranci jih 13 oz. 35,16 % uporablja dihalne vaje in 24 oz. 64,84 %, ki jih ne 

uporabljajo, 23 oz. 62,16 % jih uporablja metodo pogovora in 14 oz. 37,84 %, ki metode 

pogovora ne uporabljajo, 15 oz. 40, 54 % jih uporablja pesmice in 22 oz. 59,46 %, ki pesmic 

ne uporabljajo, in 12 oz. 32, 43 % jih uporablja didaktične igre oz. izdelavo stavnice ter 25 oz. 

67,57 %, ki ne uporabljajo didaktičnih iger oz. izdelave stavnice.. 

V Grafu 6 bom prikazala, kako pogosto uporabljajo vaje za boljšo izgovarjavo. 

SLIKA 6: POGOSTOST UPORABE VAJ 

 

Od 37 anketirancev so 4 oz. 10,81 % odgovorili, da vaje uporablja enkrat tedensko, 24 oz. 

64,86 %, da jih uporabljajo po potrebi, 9 oz. 24, 33 %, da jih uporablja zelo pogosto, nihče pa 

ni odgovoril, da jih ne uporablja. 
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TABELA 3: VZGOJITELJEVO PREVERJANJE NAPREDOVANJA OTROK V 

IZGOVARJAVI (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV) 

 Število vzgojiteljev, ki na 

tak način preverjajo 

napredek 

f % Št. vzg., ki 

ne 

uporabljajo 

takega 

načina 

f % Skupaj 

% 

Z opazovanjem in 

zapisovanjem 

32 86,49 5 13,51 100 

Z individualnim 

pogovorom 

17 45,95 20 54,05 100 

S snemanjem in kasnejšo 

evalvacijo 

7 1,86 30 98.14 100 

 

Od 37 anketirancev 32 oz. 86,49 % preverjajo napredek z opazovanjem in zapisovanjem in 5 

oz. 13,51 %, ki ne uporabljajo takega načina preverjanja napredka, 17 oz. 45, 95 % preverjajo 

napredek z individualnim pogovorom in 20 oz. 54,05 %, ki ne uporabljajo takega načina 

preverjanja, in 7 oz. 1,86 % s snemanjem in kasnejšo evalvacijo ter 30 oz. 98.14 %, ki ne 

uporabljajo takega načina za preverjanje napredka. 

V naslednjem grafu bom predstavila odgovore na vprašanje, če ţelijo o tej tematiki izvedeti še 

več. 
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SLIKA 7: ODGOVOR NA VPRAŠANJE, ČE ŽELIJO O TEJ TEMATIKI IZVEDETI ŠE VEČ 

 

Od 37 anketirancev je 25 oz. 67,57 % odgovorilo, da ţeli o tej tematiki izvedeti še več, 1 oz. 

2,70 % je dogovoril, da o tematiki ne ţeli izvedeti nič več, 11 oz. 29,73 % pa da mogoče 

ţelijo izvedeti še več. 

V zadnjem grafu bom predstavila, na kakšen način bi se radi dodatno izobraţevali o tej 

tematiki. 

SLIKA 8: NA KAKŠEN NAČIN BI RADI DODATNO IZOBRAŽEVANJE O TEJ TEMI 

 

Od 36 anketirancev je 9 oz. 25 % anketirancev odgovorilo, da bi se dodatno izobraţevali v 

obliki seminarjev, 2 oz. 5,56 % z branjem strokovne literature in 25 oz. 69,44 % s predavanji 

določenih strokovnjakov. 
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5.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 

H 1: Vzgojiteljice uporabljajo vaje bolj nenačrtovano kot načrtovano. 

Hipotezo lahko potrdim, saj je iz rezultatov raziskave vidno, da vzgojiteljice uporabljajo vaje 

bol nenačrtovano kot načrtovano. Rezultati kaţejo, da 21,62 % vzgojiteljic uporablja vaje 

nenačrtovano in le 5,41 % vaje načrtuje. Kar 51,35 % vzgojiteljic pa je odgovorilo, da jih 

izvajajo načrtovano kot nenačrtovano.  

Po tem lahko sklepam, da vzgojiteljice vaje izvajajo bolj nenačrtovano. 

H 2: Med vzgojiteljicami, ki imajo različno delovno dobo, se pojavljajo razlike v oceni lastne 

usposobljenosti za izvajanje vaj za boljšo izgovarjavo. 

Hipotezo lahko potrdim, saj je iz rezultatov vidno, da med vzgojiteljicami z delovno dobo od 

1 leta do 10 let sebe ocenjujejo bolj negativno. Kar 4 izmed 10 s tako kratko delovno dobo se 

je ocenilo, da niso usposobljene za izvajanje vaj, medtem ko so se vzgojiteljice z delovno 

dobo nad 30 let tako opredelili le dve, z delovno dobo od 25 do 30 let pa le ena. Vzgojiteljice 

z delovno dobo nad 30 let so se opredelile kot usposobljene za izvajanje vaj, kar 5 izmed 8 

vzgojiteljic in kar 6 od 13 z delovno dobo od 25 do 30 let. Vzgojiteljice z delovno dobo od 1 

leta do 10 let pa so se le 3 od 10 opredelile kot usposobljene za izvajanje vaj.  

Po tem sklepam, da se vzgojiteljice z daljšo delovno dobo čutijo bolj usposobljene za 

izvajanje vaj za boljšo izgovarjavo. 

H 3: Rezultate vaj vzgojiteljice preverjajo z individualnim pogovorom v skupini. 

Hipotezo ovrţem, saj je iz rezultatov razvidno, da kar 32 oz. 86,49 % vzgojiteljic preverja 

rezultate vaj oz. napredek otrok z opazovanjem in zapisovanjem in le 13,51 %, ki ne 

uporabljajo takšnega načina preverjanja, le 45,95 % izmed njih uporablja tudi individualni 

pogovor in 54,05 %, ki te metode ne uporabljajo. Le 1,86 % pa uporabljajo snemanje in 

kasnejšo evalvacijo in 98,14 %, ki te metode ne uporabljajo.  

Ker so lahko vzgojiteljice obkroţile več odgovorov, lahko trdim, da največkrat uporabljajo 

metodo opazovanja in zapisovanja v kombinaciji z individualnim pogovorom. 
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H 4: Večina vzgojiteljev se ne čuti usposobljene za izvajanje vaj za boljšo izgovarjavo. 

Hipotezo lahko ovrţem, saj je iz rezultatov vidno, da se 40,52 % vzgojiteljic počuti 

usposobljene za izvajanje vaj, 16,22 % se na odgovor ni opredelilo, 16,22 % se je opredelilo 

kot slabo usposobljene in 27,02 % kot neusposobljene za izvajanje vaj. 

Po tem lahko sklepam, da se vzgojiteljice opredeljujejo kot usposobljene za izvajanje vaj. 

H 5: Večina vzgojiteljev najpogosteje uporablja pesmi, ki spodbujajo izgovarjavo. 

Hipotezo lahko ovrţem, saj je iz rezultatov vidno, da vzgojiteljice največ, kar 62,16 % vseh 

anketiranih vzgojiteljic, uporabljajo metodo pogovora, in 37,84 %, ki ne uporabljajo metode 

pogovora. 40,54 % izmed vseh pa uporabljajo pesmice, ki spodbujajo izgovarjavo, in 

59,46 %, ki jih ne uporabljajo. Najmanj 35,16 % uporabljajo dihalne vaje in 64,84 %, ki 

dihalnih vaj ne uporabljajo, in le 32,43 % izmed vseh anketirancev uporablja didaktične igre 

oz. izdelava stavnice in 67,57 %, ki ne uporabljajo didaktičnih iger oz. izdelav stavnice. 

5.2 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

S pomočjo raziskave o uporabi vaj za pravilno izgovarjavo v drugem starostnem obdobju 

lahko povzamem nekatere ugotovitve, ki se nanašajo na delo v skupinah in na odnos 

vzgojiteljic do te teme. 

Rezultati raziskave so pokazali, da med vsemi anketiranci ni bilo niti enega predstavnika 

moškega spola, kar pomeni, da še vedno vodijo skupine predvsem ţenske, in lahko govorimo 

o feminizaciji poklica. Razvidno je tudi, da je še kar velik odstotek, kar 35,14 %, vzgojiteljic, 

ki imajo dokončano le srednjo šolo. Malo večji odstotek, 37,84 %, predstavljajo vzgojiteljice 

z visoko strokovno šolo, med vzgojiteljicami pa je še vedno 5,4 % takih, ki imajo izobrazbo iz 

drugega področja. 

Razvidno je tudi, da vzgojiteljice predvsem ne načrtujejo vaj za boljšo izgovarjavo otrok. Kar 

21,62 % vzgojiteljic uporabljajo vaje nenačrtovano in le 5,41 % načrtuje vaje. Kar 51,35 % pa 

se posluţuje obeh vidikov, tako načrtovanja kot nenačrtovanja vaj. Razvidno je, da so 

vzgojiteljice fleksibilne, kar jim dopušča sam kurikul. To je razvidno tudi iz pogostosti 

uporabe vaj, saj je 64,86 % vzgojiteljic odgovorilo, da jih izvajajo po potrebi, kar 24,33 % pa 

da zelo pogosto.  
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Vzgojiteljice tudi preverjajo napredek otrok in največ se še vedno posluţujejo opazovanja in 

zapisovanja, kar 86,49 %, nato individualni pogovor, ki ga uporablja 45,95 % vseh 

anketirancev, najmanj pa uporabljajo snemanje in kasnejšo evalvacijo, le 1,86 %, kar je zelo 

malo. 

Eno izmed vprašanj se je nanašalo, če bi ţelele o tej tematiki izvedeti še več, in kar 67 % 

anketirancev je ţelelo še kaj izvedeti, 30 % se je odločilo za odgovor mogoče in 3 % da ne. V 

celotni anketi je bila to samo ena oseba. Dodatno bi se najraje izobraţevale prek predavanj 

določenih strokovnjakov, kar 69,44 %, 25 % bi obiskovale seminar na to temo, le 5,56 % pa 

bi segle po strokovni literaturi. Tako je razvidno, da se vzgojiteljice vedno rade dodatno 

izobraţujejo, vendar pa še vedno premalo storijo na kasnejši evalvaciji. 

Otrok je deleţen govora ţe od rojstva dalje. Z dojenčkom se pogovarja mama, oče, sorodniki, 

zdravniki. Skozi razvoj je otrok deleţen vedno več govornega vzpodbujanja in kmalu 

spregovori tudi sam. Najprej le nekaj besed, kmalu pa se besedni zaklad prične širiti. Nekateri 

otroci spregovorijo hitreje, nekateri malo kasneje. Ob spodbujanju in ob pogovoru z otrokom 

otrok spoznava dodatne besede in pridobiva samozavest pri izraţanju vsega z besedami. 

Včasih pa otroci ne izgovarjajo besed pravilno. Vzroki za to so lahko različni. Pomembno je, 

da vzgojitelj v skupini to opazi in ustrezno reagira. Vsaka napačna izgovarjava še ne pomeni, 

da ima otrok govorno napako, vendar pa vzgojitelj to lahko izkoristi kot dodatno zanimivost 

in popestri vsakdanjik v vrtcu z različnimi vajami. 

V teoretičnem delu je predstavljen govorni razvoj otroka, dejavniki govornega razvoja, 

predstavljeno je, kako nastane glas, na kratko o govornih motnjah, predstavljena je logopedija 

in vaje za boljšo izgovarjavo, med katere spadajo vaje za razvoj motorike govornih organov, 

vaje za izreko določenega glasu, vaje za spoznavanje ritma, dihalne vaje, didaktične igre in 

metoda pogovora. Vsak otrok je edinstven, tako je edinstven tudi njegov govor.  

Med pisanjem diplomskega dela sem ugotovila, kako pomembno je, da se vzgojitelj zaveda, 

kako se izraţa, kakšno pomembno vlogo postavlja pri govornem napredku vsakega otroka v 

skupini in kako pomembno je, da opazi, če se določene napake pojavljajo prepogosto in se ne 

odpravijo. Sem mnenja, da bi morale vzgojiteljice v vrtcu dati večji pomen jezikovni vzgoji in 

da bi lahko tudi tako tematiko uvrstile med zanimive igre, katere bi otroci radi igrali in se ob 

tem še izpopolnjevali v samem govoru, in tako tudi pridobivali na samostojnem izraţanju. 
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V empiričnem delu sem skušala ugotoviti, kakšen je odnos vzgojiteljic do te tematike in 

koliko se ji posvečajo. Kako same sebe ocenjujejo kot strokovnjakinje in ali so pripravljene na 

dodatno izobraţevanje v tej smeri. Iz raziskave lahko predvsem poudarim, da je razvidno, da 

se ţelijo izobraţevati še naprej in da so se pripravljene prilagajati situaciji, ki je v skupini. 

Razvidno je tudi, da vzgojiteljice še vedno premalo uporabljajo tehnologijo, saj se le redko 

posluţujejo snemanja in kasnejših evalvacij na področju govornega napredka otrok.  

Prek raziskave sem dobila vpogled, kako vzgojiteljice gledajo na svojo kompetentnost in 

katerih vaj se posluţujejo največ. Zanimivo bi bilo, če bi lahko preverila govorno stanje v 

skupinah, nato pa vsem vzgojiteljicam, ki so sodelovale v raziskavi, ponudila nekaj 

pripravljenih vaj, ki bi jih izvajale v skupini, in nato po nekaj mesecih preizkusili govorni 

napredek otrok. 

Kot bodoča vzgojiteljica menim, da je govor nekaj, kar nas predstavlja celotnemu svetu. Širok 

besedni zaklad, pravilna raba besed, zmoţnost izraţanja v danih okoliščinah in naš način 

govora nas predstavljajo kot osebe. Nič ni narobe, če imamo pri govoru teţave, če le vemo, 

kako pravilno reagirati in pravilno izvajati vaje, ki izboljšajo samo izgovarjavo. Vaje lahko v 

vrtcu sluţijo kot zabavna igra, kjer otroci iščejo nove besede, se učijo izraţati, in tako širijo 

besedni zaklad in gradijo na samozavesti. Ob večjih teţavah lahko vzgojitelj napoti otroka in 

starše k določenim strokovnjakom, vendar še vedno v skupini izvaja govorne vaje za vse 

enako. Vzgojitelj mora otroke vzpodbujati in v njih iskati nove izzive, primerne in zabavne 

načine izvajanja vaj. Pravilna izreka jim bo skozi ţivljenje v veliko pomoč, še posebej, ko se 

bodo vključili v osnovno šolo, kjer bodo lahko samo nadgrajevali ţe znane stvari. 

Samozavesten in pravilen govor pa bo odraţal njihovo samostojnost in edinstvenost. Predloge 

za izboljšanje trenutnega stanja vidim v stalnem strokovnem spopolnjevanju strokovnih 

delavcev na jezikovnem področju, kot tudi na vseh ostalih področjih, in še boljše sodelovanje 

vrtca z lokalno skupnostjo, ki vključuje podporo občinske infrastrukture (financiranje in 

zagotavljanje kakovosti na vseh ravneh). Seveda pa ne smemo pozabiti na najpomembnejše, 

sodelovanje vzgojiteljev, staršev in otrok. 
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8 PRILOGE 

Anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

pri pisanju diplomskega dela izvajam raziskavo o uporabi vaj za pravilno izgovarjavo v 

drugem starostnem obdobju. 

Prosila bi Vas, da rešite anketni vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri empiričnem delu omenjene 

naloge. Vprašalnik je anonimen, zato Vas prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno. 

Zagotavljam, da bom vse pridobljene podatke in informacije uporabila zgolj v študijske 

namene.  

Za sodelovanje se Vam vnaprej zahvaljujem in Vas pozdravljam. 

Urška Ažman 

 

Spol: M    Ţ 

1. Moja delovna doba je: 

a) Od 1 leta do 10 let. 

 

b) Od 10 do 25 let. 

 

c) Od 25 do 30 let. 

č) Več kot 30 let. 

2. Svojo kompetentnost za izvajanje vaj za boljšo izgovarjavo ocenjujem kot: 

a) Nisem kompetenten/a za izvajanje vaj. 

b) Sem slabo kompetenten/a za izvajanje vaj. 

c) Ne vem. 

č) Sem kompetenten/a za izvajanje vaj. 

 

3. Ali uporabljate vaje za izgovarjavo? 

a) Jih ne uporabljam. 

b) Uporabljam jih nenačrtovano. 

c) Uporabljam jih načrtovano. 

č) Uporabljam jih načrtovano kot nenačrtovano. 
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4. Katere vaje za izgovarjavo uporabljate? 

a) Dihalne vaje. 

b) Metoda pogovora. 

c) Pesmice s poudarki na jeziku. 

č) Didaktične igre oz. izdelava stavnice. 

 

5. Kako pogosto uporabljate vaje za boljšo izgovarjavo? 

a) Nikoli. 

b) Enkrat tedensko. 

c) Po potrebi. 

č) Zelo pogosto. 

 

6. Kako preverjate napredovanje otrok v izgovarjavi? 

a) Z opazovanjem in zapisovanjem. 

b) Z individualnim pogovorom. 

c) S snemanjem in kasnejšo evalvacijo. 

7. Vaša izobrazba: 

a) srednja šola. 

b) višja šola. 

c) visoka strokovna šola. 

č) drugo: ____________ 

 

8. Ali si ţelite o tej tematiki izvedeti še več? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Mogoče. 

9. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, na kakšen način bi se ţeleli dodatno 

izobraţevati? 

a) V obliki seminarjev. 

b) Z branjem strokovne literature. 

c) S predavanji določenih strokovnjakov. 

 


