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POVZETEK

Deiktične geste so zelo pomembne pri sporazumevanju med ljudmi. Prispevajo pa tudi velik
deleţ pri zgodnjem sporazumevanju malčkov, ki se odvija še pred govorom.
Cilj raziskave je bil analizirati in primerjati malčke v komunikaciji z materjo. Raziskovala
sem, ali so deiktične geste res tvorjene v večini z desno roko in spremljane z vokalizacijo, ali
se deiktične geste ločijo glede na namen uporabe in glede na spol otroka (deklarativne ali
imperativne geste). Zanimalo me je tudi, kako se matere odzivajo na malčke glede na njihov
spol in ali imajo materine geste vpliv na hitrejše usvajanje govora malčka.
V vzorec sem vključila pet malčkov (tri dečke in dve deklici) in njihovih mater. Otroci so na
začetku raziskave ţe dopolnili 19. mesec starosti. Spremljala sem jih do njihovega 22.
meseca. Trije otroci so se normalno razvijali, en otrok je malce kasnil v splošnem razvoju in
en otrok je imel sindrom Dandy Walker. Primerjala sem njihovo komunikacijo v obdobju treh
mesecev.
Za namene raziskave sem uporabila kvalitativno metodo opazovanja. Strukturirane situacije
sem snemala enkrat mesečno po 30 minut. Za boljšo interpretacijo opazovanja pa sem
uporabila tudi strukturiran intervju s starši. Na podlagi podobnih lestvic sem izdelala
opazovalno lestvico.
Rezultati raziskave so pokazali, da deiktične geste spremlja vokalizacija, da so večinoma
tvorjene z desnico, da malčki s starostjo uporabljajo več deklarativnih gest, da se s pomočjo
gest laţe izraţajo, da ni razlik glede na spol malčka in odzivanje matere ter da materine geste
in poimenovanja vplivajo, da malčki bolje razumejo situacije in se tudi bolje izraţajo.

KLJUČNE BESEDE: malčki, deiktične geste, vokalizacija, deklarativne in imperativne
deiktične geste, stranskost, govor.
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ABSTRACT

Deictic gestures have important role in human communication in general and also in
prelinguistic communication in infancy and toddlerhood.
The aim of my study was to analyze and compare the toddlers in communication with their
mothers. First I focused on deictic gestures and their role in language development. I
investigated whether the deictic gestures are mostly right handed and accompanied by
vocalization. Other question was if deictic gestures have different functions of pointing in
comparisson of toddler`s gender (declarative or imperative gestures). I also wondered how
mothers respond to toddlers regardless of their gender and whether the mother's gestures have
influence on toddler`s acquisition of language.
To explore these questiones I observed five toddlers (three boys and two girls) and their
mothers. At the beginning of the research toddlers were already in 19th months of age. I
followed them until their 22nd month. Three children were normally developed, one child was
a bit late in the general development and one child had a Dandy Walker syndrome. I
compared their communication during the period of three months.
A qualitative method was used in my study. I video-taped 30-minutes structured situations
each months, all together three months. Parents had been interviewed at the beginning and in
the end of the study. I made check list, based on similar check lists.
The results shows that deictic gestures are usually accompanied by vocalizations, they are
mostly right-handed and later in development toddlers use more declarative deictic gestures. I
also found that toddlers express theirselves through gestures much easier and there are no
differences according to gender and mother's response, but

mother's gesture and

verbalizations help their child to understand and express theirselves in communicative
situations.

KEY WORDS: toddlers, deictic gestures, vocalizations, declarative and imperative
deictic gestures, handedness, speech.
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0 UVOD

»Kadar govorimo o sporazumevanju in jeziku človeštva, se vedno osredotočamo na vokalni
kanal, pogosto niti ne omenjamo gest… Menim, da je to gromozanska napaka.«
(Tomasello, 2008, str. 53, v Vilain in dr., 2011)

Jezik je edinstven simbol človeške komunikacije, vendar pa predstavlja le vrh ledene gore z
vsemi posebnostmi in zapletenostmi, ki so še pod gladino in še vedno niso raziskane. Velik
del jezika predstavljajo tudi geste, ki spremljajo govor in sprejemniku dajejo dodatne
informacije o semantični vsebini izjave in zato je sporočilo bolj razumljivo. Med tovrstne
geste, ki nam pomagajo pri boljšem razumevanju, prištevamo tudi deiktične geste oziroma
geste pokazanja. Raziskovalci tem gestam pripisujejo veliko vlogo pri usvajanju maternega
jezika, saj geste pokazanja predstavljajo most med gestami in jezikom ter med besedami in
njihovimi referenti (npr. to, tisto, tam ipd.) (Leroy, Mathiot in Morgenstern, 2009).
Izhodišče mojega diplomskega dela predstavljajo ravno deiktične geste, ki se pojavijo ţe
zgodaj v obdobju dojenčka, pribliţno okrog devetega meseca starosti (Bates in Dick, 2001 v
Kirk, 2009). Dojenček prve geste izvaja spontano. Starši pa se začnejo na motorična dejanja
odzivati, zato jih dojenček začne ponavljati, saj si ţeli pozitivnega odziva. Kasneje postanejo
dojenčkove/malčkove geste bolj definirane. Starši vse geste spremljajo in obenem
verbalizirajo dogajanje. Na ta način otroku pomagajo in ga spodbujajo pri usvajanju besed, da
jih razume in jih kasneje izgovarja (Kishimoto in dr., 2007). Deiktične geste so zato
pomemben mejnik v otrokovem govorno-jezikovnem razvoju. Pomanjkanje gest pa je lahko
prvi znak za nepravilen malčkov razvoj, npr. motnje avtističnega spektra, mišično oslabelost,
slabo motorično koordiniranje gibov, zaostanek na govorno-jezikovnem področju ipd. Za
diagnosticiranje malčkovega govorno-jezikovnega razvoja uporabljamo različne ocenjevalne
lestvice, podrobnejše opazovanje malčkove igre, v pomoč pa so nam tudi dnevniški zapisi in
poročila malčkovih staršev. Pravočasno diagnosticiranje in terapija lahko prepreči
govorno-jezikovni zaostanek in pripomore k bolj kvalitetnemu nadaljnjemu razvoju malčka.
V raziskovalnem delu sem ugotavljala kakšno je sporazumevanje med materjo in malčkom,
kakšne so razlike glede na spol malčka in v kakšni meri malček uporablja deiktične geste.
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1 GESTUALNO SPORAZUMEVANJE

Jezik je zelo kompleksen, vendar vseeno le drobec v človeški komunikaciji, v kateri obstajata
dve glavni psihološki komponenti. Prva je druţbeno-spoznavna, pri kateri morata
posameznika pri sporazumevanju oblikovati in razumeti namene drug drugega. Druga pa je
motivacijska, saj sporazumevanje temelji na sodelovanju med udeleţenci. Tako mora govorec
oblikovati izjave na način, da jih bo druga oseba pravilno razumela. Komunikacija se odvija
na skupnem komunikacijskem polju. Kadar se poskusi sporazumevanja nahajajo zunaj
skupnega polja, sporazumevanje ni uspešno. Ljudje ne komuniciramo le zaradi lastne koristi,
temveč ker ţelimo sodelovati z drugo osebo, npr. informirati drugo osebo (Liszkowski, 2008).
Govorni razvoj je zelo zapleten, dinamičen in intenziven proces, še posebno v obdobju
dojenčka in malčka. Začne se z jokom, vokalizacijo, bebljanjem, naključnim posnemanjem
glasov brez razumevanja njihovega pomena in z gestami in neverbalnimi reakcijami. Ta
začetek dojenčkovega sporazumevanja imenujemo predjezikovno ali preverbalno obdobje.
Jezikovno obdobje pa ţe prinaša prve malčkove besede, ki jim sledi skok v besednjaku, ta pa
napoveduje oblikovanje enostavnih in sestavljenih stavkov (Marjanovič Umek, Kranjc in
Fekonja,

2006).

Prehod

iz

preverbalnega

(predjezikovno

obdobje)

na

verbalno

sporazumevanje (jezikovno obdobje) pa omogočajo geste, ki jih malček začne tvoriti okrog 9.
meseca starosti. Pojavlja se vprašanje, od kod pravzaprav izvirajo te geste in na kakšen način
se pojavijo. Na ti vprašanji lahko odgovorimo z vidika dveh perspektiv. Prva je perspektiva
usvajanja jezika. Malčkove geste so definirane kot sredstvo za vzpostavitev intencionalne
komunikacije (komunikacije z namenom), torej nekakšno socialno orodje (Bates, 1979 v
Liszkowski, 2008). Zaznavno-gibalne sheme (geste), ki jih malček pridobiva v svojem okolju,
vzpodbudijo začetek intencionalne komunikacije (ang. »intentionality«). Druga perspektiva
pa se osredotoča na človeško socialnost. Ţe dojenčki so izpostavljeni bogatemu
interaktivnemu okolju, ki jih spodbuja k sodelovalnemu sporazumevanju (Bruner, 1983, v
Liszkowski, 2008).
Okog 9. meseca starosti dojenček za sporazumevanje z drugimi uporablja geste in kretnje. Z
njimi ţeli sporočiti svoje ţelje in potrebe, zato so te geste namenjene predvsem staršem.
~2~
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Včasih geste uporablja tudi zato, da bi usmeril pozornost na predmete ali dejanja. Po prvem
letu starosti geste uporablja tudi za simboliziranje predmetov in dejavnosti (Marjanovič
Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Malčku geste pomenijo način sporazumevanja, dokler še ne
usvoji besednega izraţanja.
Prav tako pa imajo geste tudi pragmatičen pomen, saj nam nudijo dodatne informacije o
sporočevalcu in namenu sporočila. Ljudje tvorimo geste spontano med govorom in preko njih
poslušalcu nudimo dodatne informacije o pomenu izjave (Kendon 1994, v Krauss, 2001).
Geste so osnovno sredstvo za vzpostavitev reference. Zelo so pomembne, kadar tvorec
sporočila ne najde ustreznih besed in njegov govor ni koherenten. V tem primeru mu gibanje
z rokami pomaga, da premaga frustracijo ob neuspelem poizkusu razlage (Krauss, 2001).

1.1

INTENCIONALNOST

ALI

SPORAZUMEVANJE

Z

NAMENOM

Ob koncu otrokovega prvega leta starosti, pribliţno v 9. mesecu, se začne sociokognitivna
revolucija, ki pomeni kakovostno spremembo v dojenčkovem razumevanju socialnega sveta
in se izraţa preko specifičnih vedenj, ki napovedujejo začetek razvoja razumevanja drugih
ljudi kot intencionalnih bitij. Intencionalnost se pri dojenčku pojavi, ko spozna, da imajo vsi
ljudje cilje in jih je moţno doseči z različnimi vedenjskimi sredstvi (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2009). Intencionalnost je vedenje, pri katerem je primarni cilj otroka in starša
(odrasle osebe) vzpostaviti skupno vezano pozornost na predmet ali dogodek (Brinck, 2006).
»Skupna vezana pozornost vključuje niz posebnih socialnih spretnosti in interakcij: a) skupno
vezano pozornost na dogajanje s predmetom, b) spremljanje pozornosti drugega (njegovega
pogleda in kazanja, socialno sklicevanje) in c) usmerjanje pozornosti drugega na zunanje
predmete ali dogajanje (deklarativne geste, referenčni jezik)« (Marjanovič Umek in Zupančič,
2009, str. 259).

Mnogi avtorji (Bates in dr., 1979, v Brinck, 2006) intencionalnost opisujejo z vidika tistega,
ki ţeli vzpostaviti skupno vezano pozornost. Ločijo štiri tipe komunikativnih vedenj. Prvi tip
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se nanaša na pridobitev pozornosti druge osebe. Sem sodijo geste, vokalizacija ali druga
obnašanja, izvajana z namenom pridobitve pozornosti drugega. Naslednji tip vedenja se
imenuje komunikacijska namera. Oseba je v neposredni bliţini opazovalca in za vzpostavitev
pozornosti uporablja geste, sledenje pogleda od osebe k predmetu, vokalizacijo in dotik.
Tukaj je komunikacija bolj eksplicitna, saj je poleg gest uporabljen tudi dotik. Tretji tip je
vedenje, pri katerem oseba ţeli vzpostaviti zanimanje opazovalca za predmet, ki je izven
dosega. Pri tem komunikativnem vedenju oseba uporablja kazanje (ang. »pointing«) in
vizualno sledenje od opazovalca do predmeta. Zadnji tip se nanaša na ponavljajoča vedenja.
Oseba vedenje ponavlja toliko časa, da pridobi pozornost opazovalca. Kadar vedenje ni
uspešno, ga zamenja z drugim. (Bates in dr. 1979, v Brinck, 2006).
Za uspešno vzpostavitev namernega sporazumevanja je ključnega pomena intersubjektivnost.
Intersubjektivnost je termin, ki predstavlja samozavedanje in vlogo v komunikaciji z drugim
partnerjem. Primer intersubjektivnega vedenja je aktivna izmenjava pri sporazumevanju
dojenčka in starša. Te izmenjave vsebujejo vokaliziranje otroka, usmerjanje pogleda, obrazna
emocionalna mimika, kot je npr. socialni nasmeh. Intersubjektivno vedenje lahko opazimo
glede na stopnjo pozornosti otroka, ki se kaţe v drţi telesa, obnašanju, obračanju glave in
celega telesa (Brinck, 2006). Pomen intersubjektivnosti za vzpostavitev intencionalne
komunikacije se kaţe v 1. odnosu komunikacije, npr. vzpostavitev skupne pozornosti,
izmenjava vlog, dopolnjevanje izjav; 2. načinu vzpostavitve komunikacije, npr. vplivanje na
drugo osebo, pridobitev pozornosti; 3. procesiranju in dojemanju skupne interakcije (Brinck,
2006).
Začetek intencionalne komunikacije predstavljajo prve geste, ki se imenujejo geste pokazanja
ali deiktične geste. Te se pojavijo okrog desetega meseca dojenčkove starosti. Vendar je to
dejstvo malce zavajajoče, saj se sposobnosti za razvoj intencionalne komunikacije razvijejo ţe
veliko prej. Striano in Bertin (2005, v Brinck, 2006) poročata, da dojenčki ţe pri sedmih
mesecih sledijo kazanju, če je to spremljano z očesnim stikom, z ustreznim obračanjem glave
in sledenju s pogledom proti ciljnemu predmetu. V tem obdobju imajo dojenčki pasivno vlogo
pri sporazumevanju, saj se morajo naučiti, kako se tvorijo sporazumevalna dejanja, kakšno je
vplivanje v komunikaciji med partnerjema, prepoznavati čustva na obrazu (socialni nasmeh),
pojaviti se morajo tudi usmerjenost pogleda in geste pokazanja (med 9. in 12. mesecem

~4~

Univerza v Ljubljani  Pedagoška fakulteta

Ponebšek Kristina; Deiktične geste pri malčkih

starosti). Z usvojitvijo teh spretnosti postanejo dojenčki aktivni udeleţenci v komunikaciji
(Brinck, 2006). Starši s spodbujanjem otrokovih motoričnih dejanj pomagajo pri gradnji
repertoarja intencionalne komunikacije.

Bruner (1981, v Coupe O`Kane in Goldbart, 1998) je opisal tri tipe zgodnje intencionalne
komunikacije. Prvi tip je nadzorovanje vedenja (ang. behavior regulation) drugih ljudi. Pojavi
se, kadar otrok ţeli dobiti ali zavrniti dejanja, ki so povezana s predmeti. Bates in sodelavci
(1975 v Coupe O`Kane in Goldbart, 1998) ta tip sporazumevanja opisujejo kot »protoimperativno« komunikacijo. Drugi tip intencionalne komunikacije se zgodi z namenom
socialne interakcije, s katerim se otrok odziva na komunikativne namene partnerja. To
vedenje lahko označimo kot dejanja usmerjena k osebi. Tretji tip stremi k vzpostavitvi skupne
vezane pozornosti (ang. joint attention). To je sporazumevalno dejanje, pri katerem ţeli
posameznik usmeriti pozornost druge osebe na ciljni predmet (Coupe O`Kane in Goldbart,
1998).
V študiji, ki so jo izvedli E. R. Crais in sodelavci (2004), so otroci svoje prve geste uporabljali
za usmerjanje vedenja, takoj zatem geste z namenom socialnih interakcij in nazadnje še geste
za pridobivanje skupne pozornosti. Torej pri otroku se najprej pojavi ţelja po usmerjanju
vedenja odraslih, npr. pokaţejo na oddaljeno igračo in obenem ţelijo, da jim odrasli to igračo
da. Nato si otrok ţeli interakcije z odraslim, zato na različne načine vzbuja pozornost, npr.
pokaţe, kaj ţe zna, kaj ima. Nazadnje pa se razvijejo tudi geste, s katerim otrok poizkuša
usmeriti pozornost odrasle osebe. Tukaj je pozornost usmerjena na predmete, dogodke npr.
otrok pokaţe na psa in pričakuje potrditev odraslega - Res je, to je kuža (Crais in dr., 2004).

1.1.1

MERILA NAMERNOSTI

E. Bates in sodelavci (1975, v Coupe O`Kane in Goldbart, 1998) opisujejo 4 merila
namernosti:
 neverbalno vedenje, ki je koordinirano z dejanji, usmerjenimi k predmetom in z
dejanji, usmerjenimi k osebi;
 vztrajanje, dokler ni cilj doseţen;
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 strategije popravljanja, npr. ponovitev ali modifikacija strategij, v primeru da cilj ni
doseţen;
 zadovoljitev ob dosegi zadanega cilja.
Dojenčkov razvoj intencionalnega sporazumevanja se sprva začne preko koordiniranih dejanj
s predmeti. Potem dojenček začne vplivati tudi na socialne interakcije s starši. Intencionalna
komunikacija

ne obsega vedno vseh zgoraj naštetih meril, kljub temu lahko za

komunikativno dejanje štejemo tudi, če dojenček ţeli vplivati na pozornost drugih oseb.
Najprej dojenček posega po konkretnih predmetih, nato po predmetih, ki so izven njegovega
dosega. Dojenček se ţe kmalu zaveda, da mu pri doseganju oddaljenih predmetov lahko
pomagajo odrasli, zato skuša pridobiti njihovo pozornost, tako da s pogledom potuje od
predmeta do odrasle osebe. S tem ţeli, da mu oseba pomaga doseči ţeleni predmet. To
vedenje se imenuje (proto)imperativno vedenje. Kadar dojenček ţeli deliti svoje zanimanje za
predmet ali dejanje, se to vedenje imenuje (proto)deklarativno vedenje. Kasneje začne
imperativno in deklarativno vedenje spremljati vokalizacija. Primer za imperativno vedenje je
otrokova gesta odpiranja in zapiranja dlani proti banani, ki je na sredini mize. Obenem otrok
potuje s pogledom od banane k mami in poleg še vokalizira - A! A!. Mama razume otrokovo
ţeljo in mu ponudi banano. Deklarativno vedenje pa deluje drugače. Dojenček ţeli privabiti
pozornost mame s kazanjem in spremljajočo vokalizacijo - maa proti muci, ki je skočila na
mizo. Obenem gleda od mame k muci, dokler se mama ne obrne in mu potrdi - O, muca je
skočila na mizo. Otrok začne z uporabo imperativnih in deklarativnih vedenj okrog 10.
meseca starosti (Coupe O`Kane in Goldbart, 1998).

1.2

GESTE

Geste predstavljajo način sporazumevanja, pri katerem se uporabljajo različna gibanja rok,
dlani, prstov, obrazne mimike in gibanja celega telesa (Iverson in Thal, 1998, v Crais in dr.,
2004). Kaj imajo pravzaprav geste z razvojem jezika in sporazumevanja? Na prvi pogled bi
rekli, da se ne da najti povezave med temi pojmi, vendar če se bolj osredotočimo na zgodnji
razvoj jezika in govora pri dojenčku, vidimo, da imajo geste pri sporazumevanju pomembno
vlogo. Dojenčki se sporazumevajo z gestami, še preden se jim razvije govor. Prvo dojenčkovo
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sporazumevanje, ki se začne z različnimi vrstami joka, zamenjajo bolj definirane geste. Z
njimi lahko otrok sporoča mnogo več kot le z jokom.
Poleg tega pa geste nimajo vloge le v predverbalnem sporazumevanju, temveč tudi kasneje,
ko je govor ţe usvojen. Večinoma geste spremljajo govor povsem spontano, brez zavedanja.
Govorci se po navadi sploh ne zavedajo, da med govorjenjem premikajo tudi svoje roke. S
premikanjem rok svoj govor še obogatijo, obenem pa kretnje vsebujejo tudi informacije, ki
niso zajete v samem govoru. Preko kretenj in mimike dobimo informacije o vsebini
povedanega in tudi kakšen je odnos sporočevalca do vsebine. Govor, opremljen z gestami, je
bolj razumljiv, zanimiv in barvit. Sporočevalec, ki ne uporablja gest, ne pritegne toliko
pozornosti. Pri takšnem govoru se tudi vsebina povedanega prej porazgubi. Učitelji v šoli so
mnogo uspešnejši pri razlagah snovi, kadar je njihov govor podprt v različnih modalitetah,
tudi z gestami (Rodriguez in Palacios, 2007, v Guidetti in Nicoladis).

1.2.1

RAZVOJ GEST

Prvi pomembnejši mejnik za jezikovni razvoj je bebljanje, ki nastopi okrog šestega meseca
dojenčkove starosti. Obenem pa se prav tako pojavijo ritmični gibi rok, kot so udarjanje s
predmeti (Iverson in Fagan, 2004).
Začetek gestualnega razvoja se ujema z razvojem razumevanja prvih besed, to je pribliţno
okoli devetega meseca dojenčkove starosti. Geste nastopijo pred samim govorom, saj se sprva
razvija groba motorika in šele nato fina, ki je odgovorna za gibanje mnogih mišic za
produkcijo govora (Bates in Dick, 2001 v Kirk, 2009).

1.2.1.1 Deiktične geste
Prve geste, ki se pojavijo pri otroku, so tiste, s katerimi izzove pozornost staršev in s tem
začne sporazumevanje s starši. Tisto vedenje, ki izzove pozitiven odziv staršev, otrok
ponavlja. To so deiktične geste in so povezane z uporabo različnih predmetov, npr. kazati
predmet, pokazati na predmet ali ponujati predmet odrasli osebi. Imenujemo jih tudi
predlingvistične kretnje, saj se pojavijo pred govorom (Capone in McGregor, 2004).
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Deiktične geste se pojavljajo v kombinaciji z različnimi predmeti in dogodki (npr. poseganje
po skodelici, kazanje na psa, ki teče mimo). Delimo jih na kontaktne in distalne ali oddaljene
(McLean in dr., 1991, v Crais, Watson in Baranek, 2009). Kontaktne geste se pojavijo najprej
med 7. in 9. mesecem in zahtevajo stik med predmetom in otrokom ali staršem, kot so npr.
geste ponujanje igrače, odrivanje roke odraslega. Nasprotno pa distalne geste ne vsebujejo
kontakta s predmeti. Te se pojavijo kasneje, okrog 10. do 12. meseca (npr. pokazanje ali
doseganje igrače). Deiktične geste se najprej pojavljajo kot odpiranje in zapiranje dlani za
doseganje predmetov, dvigovanje rok v zrak kot znak za starše dvigni me, ritualne geste
zavrnitve (Crais in dr., 2004). Preskok s kontaktnih na distalne deiktične geste nastopi, ko
otrok zmore simbolno predstavo (McLean in dr., 1991, v Crais in dr., 2004). Deiktične geste
pri malčkih predstavljajo 88 % vsega gestualnega repertoarja (Thal in Tobias, 1992, v Crais,
Watson in Baranek, 2009).

Med 9. in 13. mesecem otrokove starosti se pojavi gesta, s katero otrok prosi. Sem sodijo
kretnje, s katerimi si otrok pomaga, ko poskuša doseči nek predmet (ang. reaching). Otrok
gesto doseganja tvori z zapiranjem in odpiranjem dlani proti ţelenemu predmetu. Doseganje
ţeljenega predmeta lahko otrok pokaţe tudi drugače. Svojo prošnjo pokaţe tako, da roko
odraslega vodi do predmeta, ki ga ţeli. Lahko pa samo nakaţe, z vlečenjem roke odraslega v
smeri predmeta (Capone in McGregor, 2004).

Preko gest poseganja po predmetu (ang. reaching) se razvijejo geste pokazanja (ang.
pointing). Geste pokazanja sta avtorja H. Cochet in Vauclair (2010) definirala kot izteg roke
in kazalca proti predmetu ali dogodku. Pokazanje se mnogim ljudem zdi zelo preprosto
dejanje, brez globljega pomena. Vendar pa je to edinstvena funkcija sporazumevanja pri
človeku, ki vsebuje druţbeno-spoznavne in druţbeno-motivacijske strukture. Druţbenospoznavni del zajema sposobnost vzpostavitve skupne pozornosti med odraslim in otrokom.
Druţbeno-motivacijski del pa vključuje sodelovanje med otrokom in odraslim, kot npr.
pomoč pri iskanju nečesa ali pa »deljenje« čustev in obnašanj glede na kontekst v
komunikaciji. Otroci te geste uporabljajo glede na njihovo mentalno raven, ki vključuje
razumevanje ţelja, pozornosti in znanja partnerja, ki je vključen v komunikacijo (Tomasello
in dr., 2007).
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Tomasello in sodelavci (2007) trdijo, da obstajajo trije glavni nameni gest pokazanja pri
otroku:
1. malček ţeli, da odrasli podoţivi njegovo navdušenost nad nekim predmetom (izrazne
deklarativne geste pokazanja);
2. malček ţeli, da odrasli opazi predmet, ki ga išče, zato mu pomaga s pokazanjem
(informativne deklarativne geste pokazanja);
3. malček ţeli, da mu odrasli pomaga pri rokovanju s predmeti ali mu da ţelen predmet
(imperativne geste pokazanja) (Tomasello in dr., 2007).
Z imperativnimi gestami (op.: Marjanovič Umek uporablja termin protoimperativne geste)
otrok izraţa ţelje in ne referira neposredno na predmete, ko npr. gleda v stekleničko soka ali
reče sok. Deklarativne geste (ali po Marjanovič Umek protodeklarativne geste) pa otrok
uporablja, kadar ţeli vzbuditi pozornost odrasle osebe. To sporazumevanje zahteva
reprezentacijo razumevanja pozornosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).
Otroci do 18. meseca kaţejo na predmete in dogodke, ki privlačijo njihovo pozornost in s tem
ţelijo informirati starše. Informacije, ki jih ţelijo otroci posredovati staršem s pokazanjem,
imajo dve pomembni značilnosti: otrokove kognitivne sposobnosti za selekcioniranje tistih
informacij, ki so odraslemu zanimive, kot drugo pa je pomembna motivacija za sporočanje
novih informacij (Liszkowski in dr., 2006).
Deklarativne kretnje se pojavijo, kadar predmet ali akcija pritegne malčkovo pozornost, ki jo
ţeli deliti z odraslo osebo. Hkrati malček izrazi svoje navdušenje preko vokalizacije in
obrazne mimike. Ob tem pa s pogledom išče potrditev odrasle osebe. Vendar deklarativno
pokazanje ni vedno enako. Razdelimo ga lahko na dve skupini: izrazne deklarativne kretnje in
informativne deklarativne kretnje. Pri izraznih deklarativnih kretnjah malček ţeli deliti
dogodek ali nek predmet z odraslo osebo. Zato vzbudi in preusmeri pozornost odrasle osebe
na (malčku) zanimiv dogodek in pričakuje, da bo odrasli s komentarji delil navdušenje z njim.
Druga vrsta deklarativnih gest pa predstavljajo koristne informacije, ki jih odrasli v nekem
trenutku potrebuje, npr. išče svoje copate in otrok mu s pokazanjem ponudi ţeljeno
informacijo (Cochet inVauclair, 2010). Obe vrsti deklarativnih gest pokazanja malčki
uporabljajo ţe ob prvem letu starosti (Tomasello in dr., 2007).

~9~

Univerza v Ljubljani  Pedagoška fakulteta

Ponebšek Kristina; Deiktične geste pri malčkih

Liszkowski in sodelavci (2004) so v študiji izzvali malčkove izrazne deklarativne geste
pokazanja s prikazovanjem novih in zanimivih predmetov v njegovi bliţini. Potem pa so
opazovali, kakšne so bile reakcije odraslih. Navadno so na malčkove kazalne geste reagirali z
različnimi odzivanji.
1. S pozitivnimi spodbudnimi besedami, ne da bi pogledali predmet otrokovega zanimanja.
Osredotočili so se le na malčka, ki je zahteval njihovo pozornost.
2. Le z usmerjenim pogledom na dogodek ali predmet zanimanja, ne da bi pogledali malčka,
saj so malčkovo gesto razumeli kot zahtevo po pozornosti na določen predmet. Niso delili
skupnega navdušenja z otrokom.
3. Popolnoma so ignorirali otrokovo gesto, ker naj ne bi imela nobenega komunikativnega
namena.
4. Nekateri so se odzvali z navdušenjem in so s pogledom sledili od otroka do predmeta. Tako
so delili skupno pozornost z otrokom.
Rezultati so pokazali, da otroci niso bili zadovoljni z odzivom staršev, kadar so se posvetili le
njim, opazovani predmet pa zanemarili ali pa so pozornost usmerili le na predmet. V primeru,
kjer so se odrasli odzvali pozitivno tako na otroka kot na predmet ali pa so ga ignorirali, pa so
otroci svoje geste še ponavljali, ker so bili deleţni pozitivne spodbude ali pa iz razloga, ker
njihovi starši niso razumeli sporočila (Tomasello in dr., 2007).
Liszkowski in sodelavci (2006) pa so malčke opazovali v različnih situacijah, kjer je odrasli
iskal nek predmet. Otroci so pokazali na predmet, ne da bi pokazali ţeljo, da bi predmet
obdrţali zase. Ti rezultati predpostavljajo, da malčki z deklarativnim pokazanjem ţelijo tudi
pomagati odraslemu, ne le iskati pozornosti za svoje interese. Obenem pa to dejstvo dokazuje
tudi, da malček ţe razume nekatere cilje in namene odraslega (Tomasello in dr., 2007).
Iz raziskave H. Cochet in Vauclair (2010) je razvidno, da malčki večinoma uporabljajo
kazalec, kadar ţelijo pokazati na določen predmet. Razlika med pokazanjem s celo roko ali le
s kazalcem nastopi zaradi različnega namena sporočanja. Malčki pokaţejo največkrat s celo
roko, kadar nekaj zahtevajo (imperativne geste), kadar le pokaţejo zanimanje za nek predmet
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ali pomagajo z informacijo odraslemu, pa uporabljajo kazalec. Z razvojem se otroci
posluţujejo gest, ki so tvorjene le s kazalcem (Cochet in Vauclair, 2010).
Imperativne geste pokazanja imajo popolnoma drugačen pomen. Otrok jih tvori z namenom,
da mu odrasli pomaga pri rokovanju z nekim predmetom, npr. malček pokaţe na na igračo, ki
je ne more odpreti, zato ţeli pomoč odraslega. V drugih primerih otroci z imperativnimi
gestami sporočajo svoje ţelje, npr. otrok pokaţe na steklenico soka in s tem sporoča, da je
ţejen (Marjanovič Umek in Zupančič 2009).
Imperativne in deklarativne geste pokazanja se razvijejo ločeno (Cochet in Vauclair 2010).
Imperativno pokazanje izhaja iz nekomunikativnih gest doseganja (ang. reaching) in postane
komunikativno, ko se malčki naučijo, da lahko preko teh gest vplivajo na starše. Nasprotno pa
deklarativne geste pokazanja nastopijo s posnemanjem vedenja odraslih. Odrasli med
komunikacijo z otrokom večinoma uporablja deklarativne geste z iztegnjenim kazalcem in
tako usmeri pozornost otroka na predmet, ki ga ţeli pokazati otroku, npr. ko gledata knjigo Poglej, kuža! (Cochet in Vauclair, 2010). Avtorja H. Cochet in Vauclair (2010) sta v svoji
raziskavi ugotovila, da je otrok usmerjal pogled od odraslega k predmetu, kadar je uporabljal
informativne geste pokazanja, medtem ko usmerjenega pogleda ni bilo opaziti pri
imperativnih in ekspresivnih gestah pokazanja. Glede na komunikativno funkcijo je bilo 32 %
vseh gest imperativnih, ostale pa so bile deklarativne (Cochet in Vauclair, 2010).
H. Cochet in Vauclair (2010) sta v raziskavi opazovala, na kakšen način je malček uporabljal
geste pokazanja. Opazovala sta, ali je otrok med gestikuliranjem tudi vokaliziral. V pojem
vokalizacija sta zajela besedo ali pa le skupek glasov oziroma proto besede. Vokalizacija je
največkrat prisotna v obliki besede to ali tam (Liszkowski in dr., 2006). Deklarativne geste
pogosteje spremlja vokalizacija (Cochet in Vauclair, 2010). Z raziskavo sta ugotovila tudi, da
otroci, ki so bili bolje jezikovno opremljeni (na podlagi jezikovnega testa), niso vokalizirali
več kot otroci s šibkejšimi jezikovnimi zmoţnostmi (Cochet in Vauclair, 2010). Avtorice M.
Leroy, E. Mathiot in A. Morgenstern (2009) so dokazale, da poloţaj odrasle osebe v prostoru
tudi vpliva na izvedbo vokalizacije otroka. V primeru, da je bila otrokova mama obrnjena
drugam, otrok pa je ţelel dobiti predmet, ki je bil izven njegovega dosega, je uporabil
naraščajočo vokalizacijo. Z jakostjo vokalizacije je laţje pritegnil pozornost matere. Kadar sta
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bila otrok in mati v neposredni bliţini in sta imela enak fokus pozornosti, vokalizacija ni bila
naraščajoča ali je sploh ni bilo. Prav tako je pomemben poloţaj predmeta. Otrok pokaţe na
letalo, ki leti visoko, kar ne pomeni, da si ga ţeli prijeti, temveč da ţeli komentar odraslega.
Drugačen primer pa je, če otrok na mizi vidi banano in pokaţe nanjo s spremljajočo
naraščajočo vokalizacijo. Z naraščanjem intonacije otrok zahteva predmet, kadar je intonacija
padajoča, le komentira predmet (Leroy, Mathiot in Morgenstern, 2009).
Geste pokazanja izzovejo verbalne komentarje odraslih. Pokazanje pa obenem tudi omogoča
boljše razumevanje izjav odraslih. Odrasli se na otrokove geste odzovejo verbalno, saj ţelijo
potrditi otrokovo gestualno izjavo in ga spodbuditi k nadaljnji komunikaciji. Obenem pa
verbalne spodbude ogromno prispevajo k usvajanju jezika (Kishimoto in dr., 2007).

C. Vallotton (2010) trdi, da si otroci, ki imajo zaostanek v govornem razvoju, pomagajo z
gestami pokazanja. Sprva kazalne geste spodbujajo verbalni jezik, kasneje pa te geste
predstavljajo podporo verbalnemu sporočilu.

Naslednje geste, ki se pojavijo v otrokovem razvoju, so reprezentativne in simbolne geste.

1.2.1.2 Reprezentativne, simbolne geste in konvencionalna izraţanja
Te geste se pojavijo, preden otrok doseţe 25 besed v svojem besednjaku, okrog 12. meseca
starosti (Acredolo in Goodwyn, 1988). Simbolne geste imajo za otroka, ki še ne govori,
podoben pomen kot besede, ki mu pomagajo vzpostaviti specifično komunikacijo. Razlika
med simbolnimi in kazalnimi gestami je v tem, da simbolne geste nadomestijo besede,
kazalne geste pa spremljajo govor tudi, ko je ta ţe osvojen (Vallotton, 2010).
Najprej se pojavijo kretnje, ki jih pravzaprav ne moremo opredeliti kot čiste geste, saj gre za
manipuliranje s predmeti, kar nima le komunikativne vrednosti. Otrok med igro ravna s
predmeti tako, da je razvidna resnična uporaba predmeta oz. njegovo delovanje. Tako pokaţe,
da razume, kako delujejo predmeti. Trinajstmesečni dojenčki predmete uporabljajo simbolno,
domišljijsko, kot npr. da uporabi skodelico kot avtomobilček. Ta simbolna uporaba
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predmetov pomaga k usvajanju besednega zaklada (Bates et al., 1980, v Capone in McGregor,
2004). Kretnjam, pri katerih otrok uporablja predmet, pravimo simbolne geste.

Pri reprezentativnih gestah pa otrok ne uporablja predmeta. Reprezentativne geste
predstavljajo simbol za nek predmet, in sicer vedno v enaki obliki, npr. kriljenje z rokami
predstavlja ptiča (Capone in McGregor, 2004). Gesta ali beseda je reprezentativna, kadar se
nanaša na več modalitet, npr. predmet, ki je ponazorjen brez pripomočkov in je prepoznan
tudi na sliki, in kadar je izvedena v spontani situaciji in ni del rutine (Capone in McGregor,
2004).
S. W. Goodwyn in L. P. Acredolo (1993) sta definirali reprezentativne geste kot splošno
uporabne za identificiranje govora. Reprezentativne kretnje lahko razumejo tudi odrasli, ki se
drugače ne srečujejo z gestami, saj otroci zelo nazorno z gestami predstavljajo predmet in
njegovo funkcijo.
V predšolskem obdobju začnejo otroci uporabljati reprezentativne geste. Te jim pomagajo
urediti njihove misli v bolj kompleksna sporočila. Izjave otrok, ki uporabljajo te geste, so v
povprečju daljše kot tiste, ki jih oblikujejo otroci, ki uporabljajo le geste pokazanja ali pa jih
sploh ne uporabljajo (Nicoladis, 2002 v Guidetti in Nicoladis, 2008).
Znano je, da otroci začnejo reprezentativne geste uporabljati preko znanih govorno-gibalnih
pesmih (npr. v Sloveniji poznamo Medved stopa, Muha primamuha, po M. Voglar, 1982)
(Acredolo in Goodwyn, 1988). Podobne igre in vedenja, s katerimi ponazarjamo lastnosti,
npr. poudarjeno kriljenje z rokami za vroče, vsebujejo veliko interaktivnih priloţnosti, pri
katerih otroci radi sodelujejo. Te geste nato starši uporabljajo tudi v novih kontekstih (Werner
in Kaplan, 1963, v Crais, Watson in Baranek, 2009). Otrok najprej usvoji socialne rutine, ki
jih nato poveţe z dejanji, npr. otrok je vedno plesal na glasbo. Čez čas otrok za ples uporabi
gesto, s katero prosi za vključitev radia. Ko je otrok zmoţen gesto prenesti v druge kontekste,
gesta postane fleksibilna, neodvisna od konteksta (Acredelo in Brown 2000, v Crais, Watson
in Baranek, 2009).
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Med 10. in 24. mesecem otroci večinoma uporabljajo geste, ki se nanašajo na predmete. Geste
v tem obdobju še vedno prevladujejo pred govorom. Otroci tvorijo gesto za neki predmet tri
mesece pred poimenovanjem (Iverson in Goldin-Meadow, 2005). Tudi ko malčki izgovorijo
prvo besedo (okoli 11. do 13. meseca) in se jim razvija besednjak, še vedno uporabljajo geste.
Pojavijo pa se geste, ki imajo asociacije na specifične predmete, npr. drţanje telefona ob
ušesu.
Tretja skupina pa so konvencionalna izraţanja. To so rutinske in konvencionalne geste. Pod
rutinske geste spadajo tiste geste, ki se jih otroci naučijo od staršev in jih rutinsko uporabljajo,
npr. poslati poljubček, ploskati. Te geste otroci posnemajo in se še ne zavedajo njihovega
polnega pomena. Konvencionalne geste pa so npr. dotik lica s kazalcem, kar pomeni, da je
neka hrana okusna, ali pa pihanje, kar pomeni, da je hrana vroča. Rutinske geste v drugem
letu starosti postanejo konvencionalne. Okrog prvega leta (preden se začne tvorba besed)
dojenčki tvorijo dejanja povezana s predmeti (mešati z ţličko po skodelici, poloţiti telefon na
uho, nesti skodelico do ustnic). Ta dejanja najprej predstavljajo otrokovo rokovanje s
predmeti, kasneje pa otrok z njimi tvori sporočilo (Sansavini in dr., 2010).

Do šestnajstega meseca otrok uporablja preteţno komunikacijo z gestami in spremljajočo
vokalizacijo, ki ima enak sporočilni pomen, npr. pomahti pa-pa in reči pa-pa. V nekaterih
primerih otroci uporabljajo geste za določanje, na koga ali kaj se nanaša sporočilo. Besede pa
predstavljajo vsebino sporočila, npr. otrok s prstom pokaţe na psa in reče pes (Sansavini in
dr., 2010).

1.2.2

GESTE IN RAZUMEVANJE SPOROČIL

Geste, ki jih tvorijo starši, pomagajo malčkom bolje razumeti verbalni jezik, obenem pa
spodbujajo učenje besed. Raziskave so pokazale, da otrok bolje razume zgodbo, ki jo posluša,
če pripovedovalec poleg uporablja še kretnje (Glenberg in dr. 2004, v Kirk, 2009).
Spodbujanje otroka, da med pripovedovanjem tvori geste, pa pripomore k boljšemu priklicu
določenega dogodka iz zgodbe (Stevanoni in Salmon, 2005, v Kirk, 2009). Torej geste
vplivajo na razumevanje sporočil, učenje in spomin. Po Barsolou (1999) konceptualni simboli
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izhajajo iz perceptualnih ali zaznavnih simbolov. Zaznavni simboli so zbirka nevronskih akcij
na osnovi zaznavnih izkušenj. Simboli so torej obogateni z vizualnimi, avditornimi in
zaznavnimi informacijami. Vse to daje pomen. Pomen je pravzaprav utemeljen z dejanjem.
Geste povezujejo zunanje okolje in konceptualni simboli.
Geste so zunanja podpora komunikaciji in hkrati pripomorejo k razumevanju sporočil
(McNeil et al. 2000, v Kirk 2009). Deiktične geste še posebej olajšujejo razumevanje v dani
situaciji, saj mati lahko dodatno obrazloţi svojo izjavo s kazanjem na predmet. Simbolne
geste pa predstavljajo tudi abstraktne pomene, npr. piti (ponazarjanje pitja iz skodelice, le da v
roki nimamo skodelice). Istočasno, ko se začne povezovanje mentalnih reprezentacij gest in
poimenovanj le teh, se odvijajo tudi povezave med besedo in predmetom. Z gestami
omogočamo otroku laţjo pot do poimenovanj mentalnih reprezentacij predmetov in različnih
konceptov v okolju. Lahko povzamemo, da geste vplivajo tudi na učenje. Otrok z gesto
vzpostavi skupno pozornost z odraslim, hkrati pa od odraslega izzove verbalni odgovor.
Zatorej imajo geste res vpliv na receptivne sposobnosti otroka (Kirk, 2009).
Dojenčki razumejo veliko več, kot lahko izrazijo, in razumevanje je tudi prediktor razvoja
govora. Na podlagi mnogih študij se za preverjanje zgodnjega razumevanja pri otroku
uporabljajo poročila staršev, saj so ti v vsakdanjem kontaktu z otrokom in ga tudi najbolje
poznajo. V te namene strokovni delavci večinoma uporabljajo ocenjevalno lestvico MB-CDI
(MacArthur-Bates Communicative Developmental Inventory), ki preverja tudi otrokovo
razumevanje sporočil staršev (Sansavini in dr., 2010).

1.2.3

GESTE IN IZRAŢANJE

Zmoţnost razumevanja sporočil je predhodnik izraţanju. Otroci najprej usvojijo neverbalno
komunikacijo in razumevanje le-te. Potem pa postopoma preidejo na izraţanje, najprej preko
gest. Dojenčku se najprej razvije groba motorika, kot so gibi telesa, rok, šele nato fina
motorika (pomembna tudi za govor) in fonološko zavedanje. Posledično otrok najprej
raziskuje predmete z rokami, pokaţe nanje in jih imitira. Zato komunikacijo vzpostavlja s
pomočjo gest (Iverson in Thelen, 1999). Artikulatorni organi in fonološke sposobnosti pred
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prvim letom še niso dovolj razvite. Motorika pa je v velikem razmahu in je zato idealni
pripomoček za sporazumevanje (Iverson in Thelen, 1999). Izraţanje simbolov z motoričnimi
dejanji, gestami vpliva tudi na večje pomnjenje. Otroci veliko bolje razumejo zgodbe, ki so
odigrane (Glenberg in dr. 2004, v Kirk, 2009). Novi koncepti, usvojeni preko motoričnih
dejanj, ostanejo dlje časa v spominu (Cook, Mitchell in Goldin-Meadow, 2008, v Kirk, 2009).
Geste ohranjajo vizualni in proprioceptivni senzorni spomin (Capone, 2007, v Kirk, 2009).
Podobnost med simbolnimi gestami in obliko predmeta ali funkcije bogati otrokovo mentalno
reprezentacijo tega predmeta in ponuja prostorsko-motorične poti za učenje jezika.

Proces usvajanja jezika pri otroku poteka v okolju, obogatenem z verbalnimi in neverbalnimi
informacijami. Geste, ki so jim dojenčki izpostavljeni, imajo ključno vlogo v razvoju jezika.
Otroci, ki iz okolja dobijo več neverbalnih informacij, kaţejo izjemno pridobitev v jezikovnih
sposobnostih (Namy in Nolan, 2004, v Kirk, 2009). Raziskave dokazujejo, da ima učenje
enostavnih gest pozitiven učinek na otrokove lingvistične in kognitivne sposobnosti
(Goodwyn in dr. 2000). Otroci, ki so jih matere spodbujale k uporabi določenih gest, so v
prvem letu več »gestikulirali« kot verbalizirali. Pri 16. mesecu ni bilo opaziti razlik med
uporabo gest in govorom. Pri 20. mesecu je prednost dobila verbalizacija (Kirk, 2009).
Kadar starši svoje otroke spodbujajo k uporabi gest, to otrokom pomaga na dva načina. Otroci
usvojijo geste, s katerimi bodo kasneje lahko komunicirali, hkrati pa otrok lahko izraţa svoje
potrebe, interese, občutke, in to še preden izgovori prve besede.
Malček pri 14. ali 15. mesecih začne tvoriti prve besede, vzporedno pa za sporočanje še vedno
uporablja geste. Geste so izjemno pomembne za otrokove verbalne sposobnosti. Otrok je v
obdobju od 10. do 15. meseca starosti vpet v interaktivne situacije in rutine, kar še spodbuja
uporabo gest za boljše sporazumevanje s starši. Aktivna komunikacija privede do prvih
verbalnih poimenovanj. Osnova za pojav prvih besed so torej izraţanja preko motorike, gest
in vokalizacije (Sansavini in dr., 2010).

V raziskavi so J. M. Iverson in sodelavci (2009) so ugotovili, da obstajajo kulturne razlike pri
uporabi gest. Otroci iz Italije so se večinoma izraţali preko reprezentativnih gest, medtem ko
so se otroci iz Amerike zanašali predvsem na deiktične geste. Razlike v repertoarju gest se
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kaţejo zaradi različnega okolja, ki vpliva na gestualno modeliranje. Italijanski otroci ţivijo v
kulturi, kjer so geste prisotne na vsakem koraku. Ljudje jih neprestano uporabljajo, zato so ţe
malčki v večji meri izpostavljeni sporazumevanju z gestami. Geste italijanskih otrok so
večinoma predmeti, akcije in lastnosti. Reprezentativne geste ameriških otrok pa so v večini le
konvencionalne, npr. ni-ni, pa-pa (Iverson in dr., 2009).

1.2.4

STARŠI IN GESTE

Starši ponavadi prilagodijo svoj govor, kadar govorijo z otrokom, in na enak način prilagodijo
tudi geste. »Obnašanje staršev vključuje implicitno didaktiko, saj njihova verbalna sporočila,
ki so namenjena dojenčku, vedno spremljajo geste, ki so primerne njegovemu spoznavnemu
razvoju« (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Interakcija staršev z dojenčki je bolj
poenostavljena, gest je manj. Geste ponavadi spremlja govor, ki nudi enako informacijo
(komplementarne geste) (Iverson in dr., 1999). Kadar matere pokaţejo nov objekt, spontano
tvorijo geste, ki otroka naučijo o funkciji in delovanju objekta. Če primerjamo materine geste,
ki so namenjene otroku, so pogostejše in manj kompleksne v primerjavi s tistimi, ki so
namenjene odraslemu. Te geste spodbujajo pozornost na akcijo in pojasnjujejo koncept
delovanja objekta (O’Neill, in dr. 2005, v Kirk, 2009). Mame pogosto uporabljajo geste,
kadar berejo knjigo, saj otroku tako olajšajo razumevanje in mu obenem nudijo konkretno
razlago besed. P. Zukow-Goldring (1996, v Kirk, 2009) je ugotovila, da kadar malček ne
razume sporočila staršev, mu ti izpostavijo pomembne dele sporočila s pokazanjem. Tako je
sporazumevanje uspešno.
Starši so pomemben člen pri spodbujanju otrokove komunikacije. Otroci posnemajo geste, ki
jih vidijo pri svojih starših. Tako imajo starši posreden vpliv pri gradnji jezikovnega razvoja.
Prav tako je količina gest, ki jih uporabljajo starši, pomembna za otrokov leksičen razvoj
(Rowe, Ozcalişkan in Goldin-Meadow, 2008). Potrebno pa je izpostaviti, da otroci skozi
gestualno-govorni razvoj začnejo uporabljati drugačne geste, ki jih uporabljajo starši. V
raziskavi S. Ozcalişkan in S. Goldin-Meadow (2005) so otroci skozi 8-mesečno obdobje
uporabljali vedno več gest, medtem ko so odrasli skozi celo obdobje uporabljali geste z enako
pogostostjo. Otroci so tvorili več suplementarnih kombinacij (npr. voţnja in pokazanje na
kolo). Starši pa so uporabljali pokazanje na predmet, ki so ga verbalno poimenovali
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(komplementarne kombinacije). Torej za spremembe, ki nastopijo pri komunikaciji z gestami,
niso zasluţni starši, temveč notranji kognitivni dejavniki.
Količina časa, ki ga dojenček preţivi v aktivnostih s svojo mamo, se kasneje izraţa v uporabi
besed, saj mati med igro poimenuje veliko novih in tudi znanih predmetov (Tomasello in
Todd, 1983, v Kirk, 2009). Predpostavimo, da otrok še ne pozna besede kuţa, zato se na ţival
odzove s pokazanjem. Kadar je tudi mati pozorna, kaj je vzbudilo otrokovo pozornost, se
ponavadi odzove - Ja, res je kuža. S to izjavo mati otroku nudi besedo, ki jo je prikazal z
gesto. V primeru, ko otrok pokaţe na svojo mater in obenem reče klobuk, pa mati to
kombinacijo geste in besede prevede v preprosti stavek kot - To je mamin klobuk. (Rowe in
Goldin-Meadow, 2009). Malček ima, še preden je zmoţen reči določeno besedo, ţe usvojen
njen koncept in obenem besedo lahko izrazi preko geste (Iverson in Goldin-Meadow, 2005).
Starše je potrebno spodbujati, da uporabljajo čim več gest, kadar komunicirajo s svojim
malčkom. S tem bodo obogatili in olajšali otrokovo učenje jezika.

1.2.4.1 Razumevanje otrokovih sporočil in odzivanje staršev
Sporazumevanje med dojenčkom in materjo se lahko izjemno izboljša, če matere uporabljajo
geste. Mati lahko razume, kaj njen otrok potrebuje, otrok pa se znebi vseh frustracij ob
nerazumevanju njegovih sporočil. Geste ne pospešujejo le jezikovnega razvoja, temveč tudi
lajšajo sporazumevanje med materjo in dojenčkom. Pri tem pa je pomembno, kako se mati
odzove na otrokova sporočila, da jih zna sprejeti in razumeti. Mary Ainsworth (1971, v Kirk,
2009) opisuje, da morajo matere razumeti vidik otroka, da se morajo pravočasno odzvati, dati
otroku moţnost procesiranja, in le tako je sporazumevanje z njim uspešno. Matere, ki
spodbujajo uporabo gest, so ponavadi bolj dojemljive in pozorne na komunikativne poskuse
in se pozitivno odzivajo na otrokova sporočila. Otrok doţivlja frustracije, kadar mati ne
razume vokalizacij in vedenja, s katerim ji poskuša sporočiti svoja občutja in potrebe. Geste
pa vzpostavijo zdrav komunikativni odnos in tako je tudi otrok aktivni član pri
sporazumevanju. Ponavadi matere ţe kmalu začnejo dajati pomen določenim vokalizacijam in
gibom, da bi olajšale kasnejše sporazumevanje (Kirk, 2009).
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Odziv odraslih na otrokove geste pa je raziskovala C. D. Vallotton (2009), ki je ugotovila, da
je odziv odraslih odvisen od osebnih lastnosti in komunikativnega vedenja otroka. Kadar so
malčkova sporočila jasno izraţena, se odrasli bolje odziva nanje. Otroci imajo aktivno vlogo
tako pri usmerjanju komunikacije kot tudi pri zagotavljanju kvalitetne skrbi zase. Odrasli so
bolj pozorni na vedenja, ki so pri otroku nova. Ko pa določene geste postanejo običajne za
vsakdanjo rabo, nimajo več takega vpliva na odziv odrasle osebe, zato pogostost teh gest
začne upadati (Vallotton, 2009).

1.2.4.2 Vpliv staršev na tvorjenje gest pri otroku
Raziskava, ki jo je izvedla E. Kirk (2009), je pokazala, da ima spodbujanje uporabe gest in
govora za razvoj jezika večji vpliv kot le verbalna spodbuda. Ugotovila je tudi, da otroci, ki so
izpostavljeni gestualni komunikaciji pri enem letu starosti, bolje razumejo besede. Tudi pri
20. mesecih starosti so ti otroci boljši v sporočanju. Njihova sporočila so daljša od sporočil
otrok, ki dobivajo le verbalne spodbude (Kirk, 2009). Spodbujanje gest pri malčkih iz
slabšega socialnega okolja vpliva na boljši jezikovni razvoj, ki je primerljiv z otroki, ki
odraščajo v spodbudnejšem okolju: večja skrb mater za jezikovni razvoj, večja izpostavljenost
otroški literaturi, igrače, ki stimulirajo verbalizacijo, več priloţnosti za učenje besed iz
različnih kontekstov itd. Samo gestikuliranje ni edini dejavnik, ki pripomore k boljši
komunikaciji, temveč tudi vsa spremljajoča komunikativna dejanja (očesni kontakt, verbalni
poskusi, neverbalne akcije), ki jih geste izzovejo (Kirk, 2009).
Raziskava, ki jo je opravila S. W. Goodwyn s sodelavci (2000), dokazuje, da učenje
znakovnega jezika oziroma preprostih gest pomaga pri boljšem usvajanju jezika. V raziskavo
sta bili vključeni dve skupini otrok s svojimi starši. V eni skupini so starši svoje otroke učili
preprostih gest, druga pa je bila kontrolna, torej brez dodatnih spodbud. Moţna razlaga, zakaj
simbolne geste vplivajo na hitrejši verbalni razvoj, je odziv staršev na otroke, ki uporabljajo
geste. Starši se ponavadi na gesto odzovejo pozitivno in nudijo dodatno verbalno razlago
otrokove geste. Otrok s svojimi gestami sproţa dvakrat več odzivanja svojih staršev na
različne predmete in dogodke, kot če gest ne bi uporabljal. Torej dobi tudi dvakrat več
spodbud za razvoj besednjaka. Drugi pomemben dejavnik, ki vpliva na hitrejše verbalno
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napredovanje, pa je tudi nadzor nad izbiro tematike, ki je otroku zanimiva. Malček s pomočjo
gest staršu nakaţe, kaj ga zanima, kaj ţeli izvedeti in se naučiti (Goodwyn in dr., 2000).
Mame, katerih otroci za sporazumevanje ţe zgodaj uporabljajo geste, imajo višjo izobrazbo
kot mame, katerih otroci ne uporabljajo gest. Moţna razlaga je, da se izobraţene mame bolj
posvetijo otroku in preberejo tudi kakšno strokovno literaturo. Zavedajo se pomena razvoja
komunikacije in zato svoje otroke spodbujajo k tvorjenju gest. Matere, ki so bolj pozorne na
dojenčkove smehljaje in vokalizacije in z njim izmenjujejo govorne akte, spodbujajo otroka h
komunikaciji in posledično tudi k uporabi gest (Rowe in Goldin-Meadow, 2009). L. M. Rowe
in S. Goldin-Meadow (2009) ugotavljata močno povezavo med socioekonomskim statusom
(SES) in med stopnjo ter količino uporabe gest. Bolj izobraţene mame uporabljajo več
poimenovanj z gestami, kadar se sporazumevajo s svojim otrokom.
V raziskavi, ki so jo izvedli A. Grimminger in sodelavci (2010), so dokazali, da deiktične
geste, ki dopolnjujejo verbalna sporočila mater, pripomorejo, da jih otroci bolje razumejo.
Matere, katerih otroci so imeli zaostanek v govornem razvoju, so uporabljale več gest, kadar
so svojemu otroku dajale kompleksna navodila. Matere, ki imajo leksično šibkejše otroke, pri
sporazumevanju uporabljajo več vizualnih opor. Otroci teţje razumejo in tvorijo sporočila, saj
imajo skromen besednjak, poleg tega pa še nimajo usvojenih predlogov, zato jim matere
olajšajo razumevanje in sporočanje (Grimminger in dr., 2010).
J. M. Iverson in sodelavci (1999) so raziskovali spreminjanje materinih gest in načina
sporazumevanja glede na otrokovo starost. V raziskavo je bilo vključenih 20 mater in njihovih
otrok. Spremljali so jih v obdobju otrokovega 16. meseca in do dopolnjenega 20. meseca.
Opazovali so sporazumevanje med materjo in otrokom in se osredotočili predvsem na geste,
ki so jih matere posredovale svojim otrokom. Ugotovili so, da se je v opazovanem obdobju
izjemno povečal otrokov besednjak. V 16. mesecu so otroci ţe usvojili do 25 besed, pri 20.
mesecu pa se je besednjak povečal za več kot dvakrat. Prav tako je bilo opaziti večjo uporabo
gest. Pri materah so opazovali tri kategorije: govor, spremljan z gestami, samo govor in le
geste. Opazili so, da prevladujejo izjave brez gest, ki jim sledijo izjave, spremljane z gestami.
Izjave, opremljene z gestami, so bile namenjene pojasnitvi izrečenega, npr. mati je rekla Pojdi
po tisto igračo in obenem s prstom pokazala v smer, da je razloţila pojem tisto. Raziskava je
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potrdila, da matere spreminjajo govor, ki je namenjen otroku. To pa je odvisno od starosti in
razvojne zrelosti otroka. Kadar se mame pogovarjajo z malčkom pri npr. 12 mesecih,
uporabljajo deiktične geste in manj abstraktnih izrazov, da jih otroci bolje razumejo. Skoraj
vse izjave, ki jih matere namenjajo svojim otrokom, so sestavljene iz več besed, vendar
matere kljub temu geste uporabljajo le v 15 %. Geste, ki so jih uporabljale, so bile v večini
deikti ali pa konvencionalne geste, kot npr. pomahati v slovo. Zanimivo je dejstvo, da
materine geste večinoma le poudarjajo in pojasnjujejo izrečeno, ne dopolnjujejo pa izjav, saj
se v malčkovem govorno-jezikovnem razvoju med 16. in 20. mesecem začnejo pojavljati
izjave v kombinaciji besede in geste. Matere pa, kljub temu da je v tem obdobju otrok
pripravljen sprejemati kompleksnejše izjave, kjer geste dopolnjujejo izjave, uporabljajo geste
za poudarjanje izrečenega. Študija je na koncu potrdila, da materine geste veliko doprinesejo
k razvoju otrokovega jezikovnega razvoja (Iverson in dr., 1999).
Sporazumevanje med staršem in otrokom je odvisno od vrste aktivnosti, ki jo izvajata. S
paleto aktivnosti otroci usvojijo mnoge lingvistične prvine, različne vrste deiktov in
specifične kombinacije gest in besed. Vrsta aktivnosti ima velik vpliv na način, kako malčki
uporabljajo deiktične geste. Dokazano je, da skupna aktivnost starša in dojenčka strukturira
sporazumevanje ţe v začetku. Med aktivnostjo odrasli v svoj govor sistematično integrira
posebne oblike deiktičnih gest. S tem otroku nudi multimodalno usvajanje jezika. V okolju,
kjer je moţna manipulacija s predmeti, odrasli in malček za medsebojno sporazumevanje
uporabljata različne tipe deiktov, pri katerih prihaja do kontakta s predmetom, npr. pokazati,
poloţiti, dati, demonstracija s predmetom. V teh kontekstih redkokdaj prihaja do uporabe gest
pokazanja, saj so ţeleni predmeti v neposredni bliţini (Puccini in dr., 2010). Geste pokazanja
otroci večinoma uporabljajo, da z njimi pokaţejo svoje zanimanje za predmete, ki so jim
nedosegljivi, so oddaljeni (Liszkowski in dr., 2004).
Otroci zaznajo, če odrasli ne ţelijo vzpostaviti komunikacije, in sicer na način, če se odrasli
odzove le na dejanje/predmet in ne pogleda otroka ali pogleda le otroka in ignorira
dejanje/predmet ali pa ignorira tako otroka kot dejanje/predmet. Zato v teh primerih otroci ne
vztrajajo z uporabo gest pokazanja. To dokazuje, da je socialni kontekst, še posebno reakcija
starša, izjemnega pomena za geste pokazanja. V primerih, kjer otroci ne delijo skupne
pozornosti s starši, pa svoje geste večkrat ponovijo, saj niso zadovoljni z neodzivanjem
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odraslega in ga s tem ţelijo pritegniti (Liszkowski in dr., 2004). Nekatere študije dokazujejo,
da se starejši otroci verbalno odzivajo na popolnoma enak način. Kadar se odrasli ne odzove,
kot ţelijo, ponovijo izjavo ali pa jo preoblikujejo (Shwe in Markman, 1997, v Liszkowski in
dr., 2004).

1.2.5

UČENJE IN RAZŠIRJANJE BESEDNJAKA

Ne le, da so geste sporazumevalno sredstvo, temveč imajo vlogo tudi pri učenju besed
(Iverson in Goldin-Meadow, 2005). Ţe pri prvem letu starosti lahko predvidimo velikost
besednjaka v 20. mesecu starosti. To pa vidimo na podlagi pogostosti uporabe gest pokazanja.
Te geste obenem tudi indicirajo, katere besede bo otrok najprej verbalno produciral. Kaj nam
pove odnos med otrokovimi gestami in zgodnjimi besedami? Kot predlagajo avtorice S.
Goldin-Meadow, W. Goodrich, E. Sauer in J. Iverson (2007) je ena moţnost, da mati s
poimenovanjem otrokove geste prispeva k širjenju besednjaka. Otrok pokaţe predmet z gesto
in s tem izzove verbalni odziv matere, ki gesto prevede v verbalni jezik. Otrok tako sam izbira
besede, ki bodo kasneje tvorile njegov besednjak, saj z gestami svoje starše spodbuja k
poimenovanju predmetov, ki ga zanimajo. Te besede so tudi tiste, ki se jih je otrok ţe
sposoben naučiti. Geste so kot odskočna deska za verbalni jezik.
Geste, ki jih uporablja malček pri 14. mesecih, so pomemben prediktor verbalnega razvoja pri
treh letih. Ta ugotovitev je zelo pomembna za zgodnje identificiranje otrok z zaostankom v
govorno-jezikovnem razvoju. Zgodnji primanjkljaji pri tvorjenju gest so prvi signali za
zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju (Rowe in dr., 2008).
Študije A. Sansavini in sodelavcev so pokazale, da se tvorba besed začne eno leto kasneje kot
razumevanje besed. V začetku otrok uporablja besede, ki jih tudi razume. To so
»onomatopoeje« (ang. onomatopoetic words), npr. hov-hov za psa, pa-pa, kar je del socialnih
rutin. Kmalu otroci začnejo uporabljati besede za predmete, ki so podobne besednjaku
odraslih. Besedne kombinacije se pojavijo, ko otrok usvoji 400500 besed (Sansavini in dr.,
2010). E. Bates in sodelavci (1994) pa so na podlagi raziskave ugotovili, da otroci, stari 16
mesecev, uporabljajo od 0 do 347 besed (Bates in dr., 1994, v Marjanovič Umek, Kranjc in
Fekonja, 2006). Prve besede se navezujejo na predmete iz malčkovega okolja, npr. mama, ata,
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copata, ţlica, kuţa; med njimi so tudi preproste izjave, s katerimi prosi za pomoč, npr. daj,
gor, dol, ja, ne (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja,
2006).
M. L. Rowe in S. Goldin-Meadow (2009) sta v svoji študiji dokazali, da je pri otrokovem 18.
mesecu število izraţenih gest velik prediktor verbalnega besednjaka pri 42. mesecih starosti.
Kombinacije gest in govora, ki jih otrok tvori pri 18. mesecu, pa so velik prediktor
kompleksnosti povedi pri 42. mesecu.
Zakaj pravzaprav zgodnje geste napovedujejo kasnejši besednjak in kompleksnost povedi?
Ena moţnost je, da uporaba gest obsega dve ločeni strukturi: učenje besed in tvorjenje povedi,
na podlagi katerih se kasneje gradijo lingvistične sposobnosti otroka. Izraţanje različnih
pomenov preko gest je znak, da bo otrok zlahka usvajal besednjak. Podobno je tudi pri
zgodnjem izraţanju kombinacij gest in govora, kar napoveduje, da bo otrok hitro usvojil
tvorjenje povedi. Torej zgodnje geste odsevajo potencial za učenje jezika pri otroku, vendar
pa ne pomagajo pri realizaciji tega potenciala.
Zakaj imajo otroci, ki v zgodnjem obdobju tvorijo več gest, večji obseg besednjaka od otrok,
ki ne uporabljajo toliko gest? Ena moţnost je, da otrokove geste odsevajo sposobnosti, ki so
pomembne za učenje besednjaka. Kar pomeni, da je otrok, ki geste pogosto uporablja,
pripravljen na usvajanje besednjaka. Otrokove geste so del mehanizma učenja besed. Drugi
odgovor na vprašanje pa zadeva starše, ki otroka spodbujajo k tvorbi gest oziroma otroku
predstavljajo model. Starši se lahko na otrokove kretnje odzovejo zelo spodbudno, kar
pripomore k večjemu usvajanju besed. Na primer otrok pokaţe na psa, mati pa to gesto
prevede v govor. Tako otrok pridobi verbalno oznako predmeta, ki mu je vzbudil pozornost
(Rowe in dr., 2008).

1.2.6

OD PRVIH BESED DO DVOBESEDNIH IZJAV

»Večina otrok izgovori prvo besedo v starosti med dvanajstim in dvajsetim mesecem«
(Marjanovič Umek in Fekonja, 2004a, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). »Prva
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beseda je skupina glasov, ki jih otrok izgovarja in ima pomen« (Marjanovič Umek, 1990, v
Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Obstajajo trije kriteriji, da otrokovo vokalizacijo
upoštevamo kot pravo besedo. Prvi je, da otrok besedo uporablja spontano. Kot drugo mora
biti beseda vedno uporabljena za enake dejavnosti, predmete ali osebe. Zadnji kriterij pa
zahteva, da besedo prepozna tudi odrasla oseba, ki z otrokom komunicira v različnih
situacijah (Whitehead, 1999, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Prve besede so
po strukturi zelo enostavne, ponavadi so sestavljene iz ponovitve konzonanta in vokala, kot
npr. ba-ba za babico. Prve besede malček rabi v preširokem pomenu, ki temelji predvsem na
zaznavi podobnosti, npr. v obliki, velikosti in načinu gibanja, npr. z besedo kuţa poimenuje
vse ţivali, ki imajo štiri noge. Lahko pa besedo uporabi z zoţanim pomenom. Malček uporabi
besedo v ozko omejenih kontekstih in je ne posploši, kot je značilno za govor odraslih, npr.
besedo kuţa uporabi le za njihovega druţinskega ljubljenčka (Marjanovič Umek, Kranjc in
Fekonja, 2006 in Feldman, 2005).

Sprva se otrokov besednjak razlikuje od besednjaka odrasle osebe, saj prve besede
najpogosteje predstavljajo posnemanje oglašanja ţivali (npr. ga-ga) in predmetov (npr. brrr)
ali ljudi, ki so mu blizu. Otrok svoje prve besede uporablja v določenih situacijah, zato je za
razumevanje le-teh izredno pomemben kontekst, v katerem so izrečene (Marjanovič Umek,
Kranjc in Fekonja, 2006). Prve besede, ki jih izgovori otrok, se ponavadi nanašajo na bitja in
predmete, ki ga obkroţajo, npr. mama, ata, kuţa, ţlica. Sem sodijo tudi preproste izjave, s
katerimi prosi odraslega za pomoč, npr. gor, ven, daj, ja in ne (Karmiloff in Karmiloff-Smith,
2001, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).
Mnoge študije so potrdile, da obstajajo specifična vedenja, ki napovedujejo spremembe v
zgodnjem jezikovnem razvoju. Pri prehodu z gest na enobesedne izjave se pojavijo posebne
vokalizacije. Te vokalizacije imenujemo proto-besede (McEachern in Haynes, 2004). Protobesede so izolirane vokalizacije s pavzami. Fonetsko so te besede stalnejše kot beblanje,
vendar še ne v tolikšni meri kot prave besede. Ponavadi jih otroci uporabljajo v ponavljajočih
situacijah. Otrok uporablja vokalizacijo uh za vse prošnje, kot npr. prošnja za pitje ali pa
prošnja, da ga zagugamo (Dore, 1975, v McEachern in Haynes, 2004). Prvi pogoj za proto
besedo je, da ima fonološko podobnost z besedami, ki jih uporabljamo odrasli. Drugi pogoj pa
je, da otroci to besedo uporabljajo vedno, kadar ţelijo poimenovati situacijo ali predmet. V
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primeru, da ta dva pogoja nista zagotovljena, je to le vokalizacija (Owens, 1996, v McEachern
in Haynes, 2004). Dokler je otrokov besednjak omejen le na nekaj besed, geste še vedno
predstavljajo velik deleţ pri sporazumevanju. Najhitrejši razvoj otrokovega besednjaka poteka
med obdobjem enobesednih izjav, to je okrog 15. do 18. meseca starosti (McEachern in
Haynes, 2004).

Po 18. mesecu obseg otrokovega besednjaka zelo hitro raste (Bates in Goodman, 2001, v
Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). V tem obdobju malčki v svojem govoru
uporabljajo pribliţno od 25 do 50 besed. Po ugotovitvah mnogih avtorjev malčki v svojem
govoru uporabljajo svojih prvih 50 besed v starostnem obdobju od 15 do 24 mesecev (npr.
Benedict, 1979; Clark in Clark, 1977; Harris, 1993; Messer, 1999, v Marjanovič Umek,
Kranjc in Fekonja, 2006). »Nekateri avtorji menijo, da zmore otrok prehod k tvorjenju
dvobesednih izjav takrat, ko njegov besednjak obsega od 50 do 100 besed« (npr. Marchman
in Bates, 1994, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).
Naslednji mejnik v malčkovem razvoju (po prvi besedi) je zmoţnost povezovanja
lingvističnih elementov. Dvobesedne kombinacije lahko predvidimo, kadar otrok začne
kombinirati gesto in besedo, npr. reče ati in pokaţe na njegovo obuvalo. Malčki najprej
uporabljajo kombinacije geste in besede, s katerima tvorijo večmodalne izjave. Le-te
nastopijo okrog 14. meseca otrokove starosti. To je tudi čas, ki napoveduje začetek
dvobesednih izjav (MacEachern in Haynes, 2004 v Kirk 2009). Kombinacije geste in besede
lahko po S. Ozcalişkan in S. Goldin-Meadow (2005) razdelimo v tri kategorije. Prva
kategorija je poudarjanje (ang. reinforcing) beseda pes in pokazanje na psa, druga
pojasnjevanje (ang. disambiguating) beseda ona in pokazanje na sestro in tretja dopolnjevanje
(ang. supplementary) beseda potisniti in pokazanje na zofo. S. Ozcalişkan in S. GoldinMeadow (2005) trdita, da geste olajšujejo proces usvajanja govora in obenem nudijo dodatno
kognitivno podporo, ki jim pomaga pri tvorjenju kompleksnejših izjav. Geste so bistveno
povezane z razvojem jezika, saj kombinacije gest in besed predvidevajo začetek dvobesednih
kombinacij. J. M. Iverson in S. Goldin- Meadow (2005) sta kodirali kombinacije govora in
gest malčkov in jih klasificirali na komplementarne ali suplementarne. Komplementarna
kombinacija je, kadar malček reče roža in obenem še pokaţe nanjo. Suplementarna
kombinacija pa nastane, ko malček reče roža in obenem pokaţe na mamo (mamina roţa).
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Suplementarne kombinacije geste in besede se pojavijo med enim do treh mesecev, preden se
začnejo večbesedne izjave (McEachern in Haynes, 2004). Geste predpostavljajo spremembe v
jezikovnem razvoju tako na leksičnem nivoju kakor tudi na nivoju stavka. Prav tako pa imajo
geste tudi socialno funkcijo, ki partnerju v komunikaciji nakazuje, da je otrok pripravljen na
določen vnos, kar pripomore k širjenju besednjaka. Torej je sposobnost otroka, da začne
povezovati geste in besede, signal, da bo kmalu začel tvoriti popolne verbalne izjave
(Goodwyn in Acredolo, 1998, v Özcalıskan in Goldin-Meadow, 2005).
V raziskavi sta si S. Özcalıskan in S. Goldin-Meadow (2005) zastavljali vprašanje, zakaj
otroci ne morejo narediti preskoka iz gestualne komunikacije na samo verbalno. Ena moţnost
je, da v tem obdobju otroci še nimajo dovolj razvitih vseh kompleksnih fonoloških in
artikulacijskih mehanizmov (Acredolo in Goodwyn, 1988, v Özcalıskan in Goldin-Meadow,
2005). Druga moţna razlaga pa podpira trditev, da otroci laţje prikličejo v spomin geste kot
besede. Geste so bolj dostopne v tem začetnem jezikovnem obdobju otroka, saj so laţje za
priklic. Geste pokazanja ne zahtevajo nobenega posebnega napora. Prav tako si otrok zapomni
simbolne geste, saj so podprte z realnimi izkušnjami s predmetom ali dejanjem, ki ga je otrok
doţivel. Tako geste otroku omogočajo, da se preko njih izraţa, četudi še nima usvojenih
verbalnih izrazov za določeno izjavo (Özcalıskan in Goldin-Meadow, 2005).
Okrog dvajsetega meseca starosti se začne prehod od gest na preteţno »vokalno modaliteto«,
kar napoveduje večjo produkcijo besed kot gest. V tem času se pojavijo tudi kombinacije z
gestami in besedami, kjer sta gesta in beseda semantično povezani, tako da sestavita celoten
pomen sporočila, npr. otrok pokaţe na punčko in obenem reče spi. Pojavijo se tudi
kombinacije z dvema besedama, npr. mami postelja. Ta prehod na besedne kombinacije se
zgodi zaradi večjega besednega zaklada. Starši vzpodbujajo verbalno komuniciranje, saj
stalno »prevajajo« otrokove kombinacije geste in besede v enostavne stavke (Sansavini in dr.,
2010). Dvobesedne kombinacije začnejo uporabljati med 18. in 24. mesecem starosti.
(Nicoladis, 2002 v Guidetti in Nicoladis, 2008).
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ZRCALNI NEVRONI IN RAZVOJ GEST

Kadar nam nekdo nekaj pripoveduje, ne poslušamo le njegovega govora, temveč opazimo tudi
gibanje rok, ust in telesa. Moţgani konstantno integrirajo verbalne in gibalne informacije, ki
pripomorejo k uspešnejšemu razumevanju sporočila. Geste, ki spremljajo govor, delujejo kot
dodatna komunikativna opora sporočila (Willems in dr., 2006). Aktivnost nevronskih povezav
se razlikuje, kadar geste dopolnjujejo govor ali pa so kretnje izvajane samostojno, brez govora
(Skipper in dr., 2009).
Na podlagi nevropsiholoških dokazov povezava med gestami in govorom ni le površinska,
ampak imajo govor in geste skupno tudi biološko in razvojno osnovo. Nevropsihologi so v
moţganih opice odkrili zrcalne nevrone (ang. mirror neurons), ki so bili aktivni, kadar je
opica izvajala dejanja s predmeti ali pa samo opazovala, ko je nekdo drug izvajal podobno
akcijo (Rizzolatti in Craighero, 2004, v Kirk, 2009). Pri človeku je podobno. Zrcalni nevroni
so blizu Brokovega področja, ki je odgovoren za govor. Posameznik lahko prepozna in naredi
dejanje, ki ga izvaja druga oseba, ker se med opazovanjem aktivirajo nevronski vzorci v
premotorični skorji, ki sproţijo ponotranjenje. S pomočjo ponotranjenja lahko posameznik
kaseje to dejanje izvede samostojno (Rizzolatti in Arbib, 1998). Torej, ko otrok vidi gesto, se
sproţijo enaki nevroni, kot če bi sam tvoril to gesto. Ta vzajemnost pri gestah je vodila
znanstvenike, da so začeli raziskovati, ali zrcalni nevroni delujejo še na kaj drugega.
Ugotovili so, da imajo vpliv tudi na empatijo, razumevanje, imitacijo in razumevanje akcije
(Gallese in Goldman 1998, Rizzolatti in dr. 2001). Na podlagi teh raziskav so predpostavili,
da se tudi jezik razvija iz zrcalnih nevronov. Jezik se razvija preko gest, geste pa preko
zrcalnih nevronov.
Rizzolatti in sodelavci (1988, v Gentilucci in Corballis, 2006) so z nevrološkega vidika
dokazali, da geste prispevajo k laţjemu sporazumevanju. Raziskovali so potek
sporazumevanja pri opicah in odkrili, da so za tvorbo gest odgovorni nevroni v področju
ventralnega premotornega korteksa (v F5). Ti nevroni so se vzburili, kadar je opica tvorila
gibe, kot so prijemanje predmeta z roko ali z usti. Drugi sklop nevronov v ventralnem
premotornem korteksu pa so ţe omenjeni zrcalni nevroni, ki so se vzburili, kadar je druga
opica izvajala gibe prijemanja z roko ali usti (Gallese in dr., 1996; Rizzolatti in dr., 1996).
Novejše nevropsihološke raziskave primatov in funkcijskega odzivanja moţganov človeka so
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pokazale, da zrcalni sistem vključuje tudi temporalne, parientalne in frontalne regije, ki so
odgovorne za percepcijo in razumevanje biološkega gibanja (Rizzolatti in dr., 2001). Skozi
evolucijo so zrcalni nevroni dobili vlogo pri prenosu komunikacije preko gest na oralno
komunikacijo. Področje, kjer se nahajajo zrcalni nevroni (F5), sočasno deluje z Brokovim
področjem, ki je odgovorno za govor in jezik (Rizzolatti in Arbib, 1998). Percepcija in
produkcija jezika je tako del zrcalnega sistema, kjer vizualno-motorna in avdio-motorna
integracija skrbi za razumevanje različnih gibanj (Gentilucci in Corballis, 2006). Jezik se
razvije

preko

manualnih

kretenj.

Toda

kako

pravzaprav

pride

do

prenosa

iz

manualnovizualnega sistema na vokalno-akustični sistem. Prehod z gest na govor ne nastopi
nenadoma, temveč to poteka postopoma. Najprej se komunikacija pojavi v gestah, ki jih
spremljajo vokalni elementi, npr. pokazanje ob sočasni vokalizaciji (Corballis, 2002, v
Gentilucci in Corballis, 2006).

Na podlagi ugotovitev, da se zrcalni nevroni aktivirajo med akcijo rok in ust, raziskovalci
predpostavljajo, da mimika ust in manualne geste tvorijo skupni gestualni sistem tudi pri
človeku, saj ima človek podobne nevrone. Raziskovalci so osebam naročili, naj med
poseganjem po predmetu sočasno odpirajo tudi usta. Dokazali so, da je velikost odprtine ust
med poseganjem po predmetu odvisna od same velikosti predmeta (Gentilucci in dr. 2001).
Gibi prijemanja imajo vpliv na govor. Kadar gibljemo z rokami, se vključijo gibalne zahteve
tudi za premik ustnic (Gentilucci in Corballis, 2006). Raziskovalci, ki proučujejo nevrološke
akcije (ang. neuroimaging), so našli povezave med kretnjami, ki predstavljajo določene
akcije, in verbalnim jezikom in potrdili, da med izvajanjem reprezentativnih gest prihaja do
aktivacije Brokovega področja (Buccino in dr., 2001). Med 6. in 8. mesecem dojenčka nastopi
bebljanje, ki ga spremljajo ritmični gibi rok (Masataka, 2001, v Gentilucci in Corballis, 2006).
Povezava med rokami in gibanjem ust se je verjetno sprva začela zaradi hranjenja (prinesti
hrano do ust). Kasneje pa se je ta proces prilagodil še za potrebe sporazumevanja (Gentilucci
in Corballis, 2006).A
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STRANSKOST/LATERALIZACIJA

Večina ljudi je desničarjev. Desničarji za tvorjenje gest uporabljajo večinoma desno roko,
medtem ko levičarji obe roki enako pogosto (Kimura 1973b, v Corballis, 2003). Še vedno ni
popolnoma razjasnjeno, ali je to vpliv okolja ali je vzrok biološki oziroma genetski (Annett,
1995). Raziskovalci so našli povezavo med dojenčkovimi gibi in vokalizacijo. Ugotovili so,
da dojenčki med šestim in devetim mesecem starosti naredijo eno petino vseh gibov s
spremljajočo vokalizacijo. Poleg tega se spremljajoča vokalizacija pojavlja v večini pri tistih
gibih, ki so proizvedeni z desno roko. To dokazuje, da je povezava med gibanjem in
lokalizacijo jezika v levi hemisferi (Iverson in Fagan, 2004). Knecht in sodelavci (2000) pa so
potrdili, da je med govorom leva moţganska polobla linearno povezana s količino uporabe
desne roke. Corballis (2003) povzema ugotovitve več avtorjev, da je za desnoročnost
odgovoren motorični center za vokalizacijo, ki se nahaja v levi polovici moţganske poloble.
Rezultati raziskave H. Cochet in Vauclair (2010) so pokazali, da so bile komunikativne geste
v 85 % tvorjene z desno roko (Cochet in Vauclair, 2010).

1.2.9

VPLIV SPOLA

Mejniki pri govorno-jezikovnem razvoju so pri vsakem otroku malce drugačni. Veliko vlogo
za razlikovanje med otroki pa ima spol. Ţe zgodnji jezikovni razvoj kaţe v prid deklicam
(Hyde in Linn, 1988, v Özcalıskan in Goldin-Meadow, 2010). Malčice usvojijo prve besede
pred malčki, obenem pa imajo tudi večji in bogatejši besedni zaklad. Fenson in sodelavci
(Fenson, Dale, Reznick, Bates, Thal in Pethick, 1994, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja,
2006) so v svoji raziskavi ugotovili, da so starši s pomočjo vprašalnika CDI besednjak deklic
ocenili kot pomembno večji od besednjaka dečkov v obdobju med 16. in 30. mesecem
starosti. To pa ne pomeni, da dečki zaostajajo v govorno-jezikovnem razvoju, temveč v
primerjavi z deklicami govor usvojijo kasneje, vendar še vedno v mejah normale (Özcalıskan
in Goldin-Meadow, 2010). Pri 24. mesecu so malčki šibkejši pri sporazumevalnih
zmoţnostih, vendar razlika ni velika. Malčice so v povprečju hitrejše pri usvajanju besednjaka
le za en mesec (Fenson in dr., 1993, v Zubrick in dr., 2007).
Rezultati raziskave, ki so jo izvedle slovenske avtorice L. Marjanovič Umek, S. Kranjc, U.
Fekonja in K. Bajc (2007), so pokazali tudi, da so malčice spretnejše pri sporazumevanju kot
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malčki. V kasnejšem obdobju (otroci, stari od tretjega leta in pol do petega leta) pa med dečki
in deklicami ni bilo statistično pomembnih razlik. Avtorice so uporabile Lestvice splošnega
govornega razvoja, kjer ni bilo zajetih ločenih norm za dečke in deklice (Marjanovič Umek,
Kranjc, Fekonja in Bajc, 2007). Tudi grška avtorja (Apostolos in Napoleon, 2001) sta v svoji
študiji ugotovila, da imajo deklice v zgodnjem otroštvu hitrejši razvoj besednjaka, ki pa se v
poznejšem obdobju izenači z dečki. Razlike v zgodnjem govornem razvoju med dečki in
deklicami se navezujejo predvsem na hitrost govornega razvoja (Marjanovič Umek, Kranjc in
Fekonja, 2006).
Zakaj imajo dečki pogosteje teţave, kadar govorimo o jezikovnem razvoju? Moţgani dečkov
imajo večjo lateralizacijo funkcioniranja v primerjavi z moţgani deklic (Baron-Cohen, 2003,
v Kirk, 2009). Jezikovno procesiranje pa je uspešnejše pri moţganih, ki so manj lateralizirani,
kadar sta obe hemisferi enako obremenjeni. Znano je, da je vzrok za nadvlado desne
hemisfere pri dečkih različna raven testosterona v plodu (Lutchmaya, Baron-Cohen in
Raggatt, 2002). Ta povzroči manjšo aktivnost leve hemisfere, ki je odgovorna za jezikovne
sposobnosti (Geschwind in Galaburda, 1985, v Kirk, 2009).
Druga moţnost je različna komunikacija staršev, saj je bilo ugotovljeno, da se posluţujejo
drugačne komunikacije, kadar se pogovarjajo z deklicami ali pa z dečki. Starši se s hčerkami
pogovarjajo s kombinacijami gest in besed, ki so bolj kompleksne, kot pa izjave, ki so
namenjene sinovom (Özcalıskan in Goldin-Meadow, 2010). Deklice so bolj socialne in
uporabljajo verbalne in neverbalne iztočnice, da pritegnejo pozornost matere in tudi tujih ljudi
(Rosen, Adamson in Bakeman, 1992, v Kirk, 2009). Obstaja moţnost, da so deklice biološko
bolj socialna bitja kot dečki. Fetalni testosteron z nevronskimi mehanizmi vpliva tudi na
socialni razvoj (Lutchmaya, Baron-Cohen in Raggatt, 2002). Pri enem letu malčice
vzpostavljajo več očesnega kontakta kot malčki.
Tretja moţna razlaga za različno usvajanje jezika malčkov bi lahko bile različne kognitivne
sposobnosti, ki so potrebne za razumevanje semantičnih odnosov med predmeti in dejanji.
Polnopomenske izjave deklice razumejo pred dečki in svoje novo znanje pokaţejo preko gest
in govora (Özcalıskan in Goldin-Meadow, 2010).
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Četrti razlog, ki ga navajajo raziskovalci, naj bi bil drugačen motorični razvoj pri dečkih in
deklicah. Raziskave so pokazale, da se dečki bolje izkaţejo na področju grobe motorike, ki
zahteva večjo moč, npr. brcanje, skakanje. Deklice pa so uspešnejše pri fini motoriki, npr.
risanje, pisanje (Cameron, 2002, v Özcalıskan in Goldin-Meadow, 2010). Prav tako so deklice
boljše v imitaciji simboličnih gest. Prve geste pokazanja se začnejo z usvojenim pincetnim
prijemom, ki ga deklice usvojijo pred dečki. Posledično se tudi geste pokazanja pojavijo prej
(Butterworth in Morisette, 1996, v Özcalıskan in Goldin-Meadow, 2010).

1.3

ZGODNJE

ODKRIVANJE

MOTENJ

NA

PODROČJU

SPORAZUMEVANJA

Med jezikovne motnje sodijo omejeno receptivno in ekspresivno sporazumevanje, napačna
raba besed in njihovih pomenov, teţave pri izraţanju ali razumevanju idej, nezreli gramatični
vzorci, teţave sledenju navodilom ali neustrezno spreminjanje teme pogovora. Govorne
motnje pa so stalni zaostanki ali primanjkljaji pri govornem razvoju in pri kvaliteti glasu. Sem
sodijo teţave pri produkciji posameznih glasov, motnje fluentnosti in ritma govora, teţave z
naglasom, glasnostjo, kvaliteto glasu ter slabo razumljiv govor. Fonološke ali predhodno
imenovane artikulacijske motnje, so značilne govorno-glasovne motnje v otroški dobi. Otrok,
ki ima navedene motnje, je bistveno manj vešč artikuliranja, zaporedja ali organiziranja
glasov jezika. Druga glasovna motnja pa je verbalna apraksija ali razvojna dispraksija. Za to
motnjo je značilno, da prihaja do teţav pri načrtovanju, usklajevanju in tvorjenju glasov.
Večina teţav na jezikovnem ali govornem področju se pokaţe ţe v zgodnjem obdobju malčka
ali pa do predšolskega obdobja. Kaţejo se v obliki razvojnega zaostanka na področju govora
in jezika. Motnjo opredelimo, kadar se razvojni zaostanek kaţe dlje časa in vpliva na
komunikativno funkcijo. V primeru, da ima otrok stalen razvojni zaostanek na področju jezika
in govora, logoped opravi triaţni pregled. Na podlagi ugotovitev se odloči za nadaljnje
preiskave in terapijo (Feldman, 2005).
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Govorne in jezikovne motnje so lahko posledica mnogih genetskih in kromosomskih napak.
Otroci, ki imajo Downov sindrom, imajo niţje verbalne zmoţnosti, kot so pričakovane za
njihovo kognitivno delovanje. Otroci, ki imajo Fragelni X sindrom in Klinefelterjev sindrom,
imajo lahko zaostanek v jezikovnem razvoju s fizičnimi značilnostmi ali pa brez njih. Malčki,
ki imajo Williamsov sindrom, imajo zaostanek v zgodnjem jezikovnem razvoju, čeprav
njihovo sporazumevanje in socialne spretnosti kaţejo v prid njihovemu kognitivnemu
delovanju. Govorne in jezikovne motnje so lahko tudi posledica nevroloških obolenj. Otroci s
teţko cerebralno paralizo imajo teţave z jezikom, tvorbo in koordinacijo glasov. Motnje, ki se
nanašajo na nepravilnosti leve hemisfere, kot je npr. Landau-Klefnerjev sindrom, vplivajo na
razvoj in rabo jezika. Pri dečkih, ki imajo mišično distrofijo, se v zgodnjem obdobju kaţe
zaostanek v govornem in jezikovnem razvoju, ki nastane zaradi mišične oslabelosti (Feldman,
2005).

1.3.1

SPLOŠNI RAZVOJNI ZAOSTANEK

Na splošni razvojni zaostanek lahko posumimo na podlagi zaostankov pri kognitivnih in
motoričnih spretnostih. V številnih raziskavah so ugotovili, da malčki, ki imajo zaostanek na
motoričnem razvoju, kasneje usvajajo besednjak (Rescorla in Alley, 2001, v Zubrick in dr.,
2007). Kadar otroka spremljajo motorične in kognitivne teţave do šolskega obdobja, moramo
diagnosticirati, ali ima morebiti motnje v duševnem razvoju. Motnje avtističnega spektra pa
lahko zaznamo, kadar je prisoten zaostanek v jezikovnem razvoju ali pa so malčkovi
besednjak, slovnica in sporazumevalni vzorci nenavadni (Feldman, 2005).

1.3.2

ZAOSTANEK V GOVORNO-JEZIKOVNEM RAZVOJU

Zaostanek na področju komunikativnega vedenja se pokaţe, kadar od tipičnega razvoja v
obdobju od 16. do 24. meseca otrokove starosti odstopa za 25 %. To je ključen pokazatelj za
začetek intenzivne govorno-jezikovne terapije, saj se lahko v kasnejšem obdobju zaradi tega
pojavi zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju. V primeru, da se malček, ki je dopolnil 24.
mesec, odziva kot malček, ki ima 18 mesecev, lahko govorimo o jezikovnem zaostanku, pri
katerem je nujna intenzivna logopedska obravnava (Feldman, 2005). Avstralski raziskovalci
pa govorijo o zaostanku na področju komunikacije, kadar malček pri 24. mesecu še ne usvoji
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50 besed in ne sestavlja dveh besed v izjavo (Zubrick in dr., 2007). Pomembni zaostanki pri
razvoju jezika so lahko posledica bioloških ali okoljskih dejavnikov. Diferencialna
diagnostika pri otrocih, kjer ni posebnosti pri druţinski anamnezi, motoričnih spretnostih in
pri nevroloških raziskavah, vključuje ocenjevanje izgube sluha, splošnega razvojnega
zaostanka, avtizma, specifičnih učnih teţav in pomanjkanja psihosocialnih spretnosti
(Feldman, 2005).

Kadar uporabljamo ocenjevalne lestvice za uporabo gest pri otrocih, ki imajo potencialno
moţnost za zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju, moramo pri ocenjevanju in obravnavi
upoštevati mnoge vidike razvoja gest (Crais in dr., 2009). Pokazatelji za moţen zaostanek v
govorno-jezikovnem razvoju so pomanjkanje prvih komunikativnih gest (dati predmet,
pokazati predmet in deiktične geste), igre in socialne rutine (prve socialno-interaktivne geste,
npr. ku-ku, ni-ni, izštevanke s kretnjami), dejanj s predmeti (npr. vonjanje roţe, mešanje z
ţličko po prazni posodici), pretvarjanja, da je starš (npr. hranjenje dojenčka, oblačenje
dojenčka) in oponašanja vedenja odraslega (npr. pretvarjanje, da pometa) (Thal in dr., 1991, v
Thal in dr., 1997).
Izjemnega pomena za detekcijo otrok s šibkejšim govorno-jezikovnim razvojem je pogostost
uporabe gest pri komunikaciji. V prisotnosti odrasle osebe 12-mesečni malček komunicira z
gesto pribliţno enkrat na minuto, 18-mesečni malček dvakrat na minuto in 24-mesečni petkrat
na minuto. Zgodnja detekcija je ključnega pomena za otroke, ki imajo zaostanek v
govornojezikovnem razvoju in so potencialni kandidati za učne teţave v šoli (Thal in dr.,
1997). Za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami je potrebno razviti več terapevtskih
strategij, ki povezujejo motoriko rok, telesa in govora (Breitenstein in dr., 2003, v Corballis,
2003).

1.3.3

POPOLNA ALI DELNA IZGUBA SLUHA

Prvo testiranje izgube sluha izvajajo ţe z novorojenčki, pri katerih lahko odkrijejo tiste, ki
imajo zmerno, teţjo in teţko senzorinevralno izgubo sluha. Testiranje pa ne zajame tistih
novorojenčkov, ki imajo lahko laţjo, pridobljeno ali postopno izgubo sluha. Zato moramo biti
pozorni pri otrocih, ki imajo zaostanek v govornem in jezikovnem razvoju, da jih napotimo na
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ponovno testiranje sluha. Otrokov sluh pa lahko ocenimo tudi na podlagi njegovega
razumevanja in izraţanja (Feldman, 2005).
Dandanes je tehnologija zgodnje detekcije izgube sluha močno napredovala, zato imajo sedaj
dojenčki in malčki z izgubo sluha boljše moţnosti za razvijanje sporazumevalnih in
jezikovnih zmoţnosti (Lederberg, 2003, v Zaidman-Zait in Dromi, 2007). Terapevti in
vzgojitelji, ki delajo z dojenčki in malčki, trdijo, da so prelingvistične sporazumevalne
zmoţnosti izjemnega pomena za zgodnjo obravnavo. Starši dojenčkov in malčkov z izgubo
sluha se ob posvetovanju s strokovnjaki veliko naučijo o pomenu prelingvističnih
sporazumevalnih zmoţnostih svojih otrok (Dromi, 2003, v Zaidman-Zait in Dromi, 2007).
Otroci s slušno oškodovanostjo se med seboj razlikujejo glede na stopnjo izgube sluha, starost
identifikacije izgube sluha, starost ob začetku terapij, intenzivnost in pogostost terapij (Ingber,
2005, v Zaidman-Zait in Dromi, 2007). Otroci z oškodovanostjo sluha imajo daljše obdobje
namernega sporazumevanja, preden usvojijo prve besede (Lederberg, 2003, v Zaidman-Zait in
Dromi, 2007). Raziskave o pomenu predpogojev za usvajanje besednjaka potrjujejo, da je
potrebna triadična interakcija med otrokom, odraslim in zunanjim predmetom (Adamson in
Bakeman, 1991, v Zaidman-Zait in Dromi, 2007). Med 18. in 24. mesecem se začnejo
pojavljati razlike med otroki s slušno oškodovanostjo in brez nje. Te se kaţejo na hitrosti
usvajanja jezika. Otroci z izgubo sluha rabijo več gest in vokalizacij namesto kompleksnejših
besed, ki vsebujejo skladenjske prvine (Nicolas in Geers, 1997, v Zaidman-Zait in Dromi,
2007). Malčki z izgubo sluha ne povezujejo gest z besedami (Zaidman-Zait in Dromi, 2007).
Glede na raziskavo obstajajo bistvene razlike (med malčki z izgubo sluha in malčki brez nje)
v triadični interakciji (odraselmalčekknjiga). Malčki s slušno oškodovanostjo teţko
koordinirajo svojo pozornost na predmet in se obenem še vključujejo v socialne interakcije,
ker morajo gledati sogovornika v obraz in ustnice, da razumejo sporočilo. Ob gledanju
slikanice pa to ni moţno, saj morajo biti pozorni na sličice. Pri gledanju slikanice mora otrok
dobro koordinirati dva vizualna draţljaja, sliko v knjigi in materin obraz, ustnice in gesto, ki
nosi lingvistično informacijo (Swisher, 1992, v Zaidman-Zait in Dromi, 2007). Gestualni
besednjak je pri malčkih z izgubo sluha večji kot pri malčkih z normalnim sluhom, saj jim je
gesta bolj dostopna. Učenje besed je zelo počasno, preko strukturiranih terapij. Besed, ki se
jih malčki naučijo v terapevtskih situacijah, pa ponavadi v spontanih situacijah ne znajo
uporabiti (Acerdolo & Goodwyn, 1990, v Zaidman-Zait in Dromi, 2007). Otroci, ki začnejo z
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govorno-jezikovno terapijo ţe zelo zgodaj, imajo podobna komunikativna vedenja kot otroci
brez teţav s sluhom (Zaidman-Zait in Dromi, 2007).

1.3.4

MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA (MAS)

Pri motnjah avtističnega spektra gre za motnje v komunikaciji, socialni interakciji (kot npr.
odsotnost očesnega stika in recipročnosti), vedenju (omejajoči, ponavljajoči in stereotipni
vzorci vedenja) in stereotipnih interesih.

Nekateri

otroci z

avtizmom razvijejo

govornojezikovne spretnosti. Tisti otroci, ki pa so sposobni višjega funkcioniranja, npr.
otroci z Aspergerjevim sindromom, imajo teţave pri začenjanju in zaključevanju pogovora,
zanašajo se na usvojen jezik in raje ponavljajo izjave, kot da bi uporabili novo, imajo
monoton govor. Poleg vsega naštetega imajo veliko teţav z razumevanjem prenesenih
pomenov, čustev in navezovanju odnosov z drugimi. Otroci, ki imajo visokofunkcionalni
avtizem, so pogosto diagnosticirani šele ob vstopu v šolo (Feldman, 2005). Kljub temu pa
raziskovalci preverjajo prediktorje, ki bi pomagali k zgodnejšemu diagnosticiranju avtističnih
motenj in bi s tem zagotovili zgodnejšo in kvalitetnejšo pomoč pri malčkovem razvoju. Eden
izmed razlogov, zakaj je motnje avtističnega spektra tako teţko diagnosticirati je, da mora
malček izpolnjevati najmanj šest kriterijev, da je uvrščen v spekter avtističnih motenj (Crais
in dr., 2006).
Teh šest kriterijev po Crais idr. (2006) vključuje primanjkljaje na področju socialne
interakcije, na področju sporazumevanja in na področju interesov in vedenja.
Malček mora imeti dva primanjkljaja na področju socialne interakcije. Ti primanjkljaji so:
- motnje neverbalnega vedenja, s katerimi nadzoruje socialne interakcije,
- odsotnost prijateljskih odnosov s sovrstniki,
- odsotnost spontanega izraţanja veselja ali interesov,
- odsotnost socialno-čustvenih izmenjav.
Naslednja dva primanjkljaja mora izpolnjevati na področju sporazumevanja:
- zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju, brez kompenzacije komunikacije,
- šibke pogovorne sposobnosti,
- stereotipna in ponavljajoča raba jezika,
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- odsotnost spontane socialne igre.
Zadnja dva primanjkljaja mora izpolnjevati na področju posebnih interesov in vedenja:
- nenavadno vztrajanje pri enem dejanju, stvari,
- neprilagodljivost pri rutinah,
- stereotipni ponavljajoči motorični gibi ali preveliko zanimanje za dele predmeta.
Velika večina teh vedenj pa še ni prisotna pri malčkih, zato bi bilo potrebno narediti dodatne
kriterije za ugotavljanje prediktorjev motenj avtističnega spektra pri mlajših otrocih (Crais in
dr., 2006).
V dveh raziskavah (Rutter, LeCouteur in Lord, 2003, v Crais in dr., 2006) je bilo pri malčkih
do drugega leta ţe opaziti socialne in sporazumevalne primanjkljaje. Posebna vedenja pri
drugem letu starosti, ki ločijo malčke, ki imajo avtizem, od malčkov s tipičnim razvojem, so:
-

pomanjkanje ali odsotnost privabljanja materine pozornosti,

- drugačen ton glasu,
- malček nima ţelje deliti svojega zanimanja z materjo,
- ne uporablja npr. mamine roke, da dobi ţeljen predmet,
- malčki se ne zanimajo za druge otroke,
- odsotnost ali pomanjkanje deiktičnih gest,
- malčki ne razumejo gest matere,
- imajo nenavadna senzorna vedenja, npr. so izjemno občutljivi na visoke tone.
Količina tvorjenih gest ali njihovo pomanjkanje pri prvem letu starosti pripomore k
identifikaciji otrok z avtizmom (Zwaigenbaum in dr., 2005). Otroci, ki so kasneje
diagnosticirani z avtizmom, se ne posluţujejo gest, ki izzovejo socialne interakcije, in tudi
gest za vzpostavitev skupne pozornosti. Raziskovalci so snemali otroke, ki so imeli rizične
dejavnike za motnje avtističnega spektra. Ugotovili so, da pri enem letu starosti ti otroci manj
vokalizirajo in uporabljajo manj socialnih gest, kot npr. geste pokazanja (Mitchell in dr.,
2006).
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Stone in sodelavci (2000, v Crais in dr., 2006) pa so na podlagi presejalnega testa za avtizem
(STAT) ugotovili, da so primanjkljaji na področju funkcionalne igre, oponašanja vedenja in
narekovanja vedenja matere glavni pokazatelji za avtizem do drugega leta. Baron-Cohen in
njegovi sodelavci (1992, v Crais in dr., 2006) pa so s pomočjo opazovalne lestvice za malčke
z avtizmom (CHAT) testirali malčke pri 18 mesecih. Opazovalna lestvica je namenjena
staršem in vključuje devet vprašanj z odgovorom da ali ne. Z njo pa lahko ocenjujemo
različna vedenja, ki kaţejo na avtizem, npr. pomanjkanje ali odsotnost deiktičnih gest, igre
pretvarjanja, usmerjenosti pogleda, interesov za okolico, predvsem za ljudi, pozornosti na
svoje ime.
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Tabela 1: Primerjava socialno-komunikativnih vedenj otrok s tipičnim razvojem in otrok z
motnjami avtističnega spektra.
SOCIALNO-KOMUNIKATIVNA VEDENJA OTROK Z AVTIZMOM IN OTROK S TIPIČNIM RAZVOJEM (povzeto
po Gillberg, Nordin, Ehlers, 1996, v Crais in dr., 2006)
OTROCI Z MAS (motnja avtističnega spectra)

OTROCI S TIPIČNIM RAZVOJEM

Neodzivanje s pogledom, ko zasliši svoje ime.

Malček se odzove na svoje ime s pogledom.

Težave pri diskriminaciji različnih glasov.

Malčki znajo razlikovati glasove, vendar je odvisno od
posameznega otroka.

Odsotnost namernega sporočanja z gestami za pridobitev
predmetov, ali deljenja svojih interesov.

Malček za svoje namene uporablja geste, želi pridobiti pozornost odrasle
osebe, s katero deli svoje zanimanje. Malček se od 12. do 18. meseca
sporazumeva pretežno z gestami (deklarativne deiktične geste,
reprezentativne), vokalizacijami in poiskusi izgovora besed. Od 18. do 24.
meseca za sporazumevanje uporablja deiktične geste v kombinacijami z
besedami in vokalizacijami. Od 24. meseca dalje pa pretežno z besedami.

Odsotnost ali pomanjkanje vokalizacij in drugih oglašanj z
namenom sporazumevanja z materjo.

Malček čeblja in poizkuša izgovarjati besede in se sporazumevati z
mamo.

Pomanjkanje odzivanja na odraslo osebo ali otroka, pomanjkanje
vprašanj in pobud za socialne interakcije.

Malček se odziva na ljudi okoli sebe in daje pobude za socialne
interakcije.

Pomanjkanje orientacije za opazovanja v smer, kamor gleda
odrasla oseba.

Malček zna slediti pogledu odrasle osebe.

Odvrnitev pogleda in pomanjkanje pogleda v oči sogovornika.

Malček začne vzpostavljati očesni stik z odraslo osebo od 8. do 12.
meseca starosti (z namenom sporazumevanja).

Neusklajevanje usmerjenosti pogleda s komunikativnimi vedenji.

Malček ponavadi usklajuje usmerjenost pogleda s komunikativnimi
dejanji, npr. med rokovanjem z igračo, deiktičnimi gestami.

Želja po osamitvi od ljudi. Najraje se igra sam.

Malčki si ponavadi želijo družbe starejših otrok ali odrasle osebe.

Pomanjkanje zanimanje za socialne interakcije in igre izmenjav,
npr. dajdam.

Malčki se radi sporazumevajo z odraslimi in se igrajo igre izmenjav
(recipročne igre).

Malčki imajo zelo malo čustvenih izrazov (obrazna mimika,
vokalizacija).

Malčki izražajo čustva z obrazno mimiko kot tudi z vokalizacijo
(veselje, žalost, jeza).

Malčki ne ponujajo ali kažejo predmetov, ki jih imajo.

Malčki želijo predmete deliti z drugo osebo.

Malčki se redko odzovejo na čustva drugega, ne razumejo čustev
pri drugi osebi kot tudi ne pri sebi.

Malčki znajo prepoznati ton maminega glasu in obrazno mimiko,
kadar je vesela, jezna ali žalostna.

Pomanjkanje posnemanja vedenja.

Malčki hitro začnejo posnemati starejše brate in sestre.

Pomanjkanje deljene pozornosti z odraslo osebo ali deiktičnih gest.

Otroci si želijo pozornosti in potrditve odrasle osebe. Malčki
začnejo deliti pozornost z odraslim pri približno 9. mesecu starosti.

Imajo pasiven teperament in ne zahtevajo pozornosti staršev.

Otroci znajo biti zahtevni in si želijo popolno pozornost odraslega.

Malčki malo vokalizirajo s prisotnimi konzonanti.

Malčki vokalizirajo s konzonanti.
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DOWNOV SINDROM

Downov sindrom je genetsko osnovana nevro-razvojna motnja, ki se odraţa na zaostanku v
govorno-jezikovnem razvoju, preko katerega predvidevamo splošni kognitivni zaostanek
(Chapman 1995, v Iverson in dr., 2003). Jezikovne zmoţnosti niso enotne, saj se razumevanje
znatno razlikuje od tvorjenja sporočila. Razumevanje je ponavadi na ravni splošnih
kognitivnih zmoţnosti, razvoj izraţanja (ekspresivni jezik) preko gest in besed pa poteka
počasneje od razumevanja, kot tudi od otrok s tipičnim razvojem (Beeghly and Cicchetti,
1987, v Iverson in dr., 2003). Nekateri avtorji (Fenson in dr., 1993) trdijo, da imajo otroci z
Downovim sindromom bistveno večji repertoar gest kot otroci s tipičnim razvojem (Iverson in
dr., 2003). Na podlagi teh rezultatov so raziskovalci povzeli, da imajo otroci z Downovim
sindromom okrepljene sposobnosti za tvorjenje gest v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem.
To trditev opravičujejo z dejstvom, da otroci z Downovim sindromom preko gest
nadomeščajo šibko verbalno izraţanje. To bi bilo pričakovano v kasnejšem obdobju njihovega
razvoja (Iverson in dr., 2003). Obe skupini otrok se ujemata v velikosti besednjaka, tako v
razumevanju kot v izraţanju. Toda te ugotovitve niso pravilno interpretirane, saj ne
upoštevajo pomanjkljivosti instrumentov, s katerimi so pridobili podatke (CDI in PVB). Z
uporabljenimi instrumenti raziskovalci niso mogli ugotavljati pogostosti uporabe gest med
spontanim sporazumevanjem. Obenem pa je potrebno upoštevati še razliko pri upoštevanju
starosti otrok. Otroci s tipičnim razvojem so se s svojo kronološko starostjo ujemali z
dejansko jezikovno starostjo otrok z Downovim sindromom. Jezikovno starost so otroci z
Downovim sindromom pridobili na podlagi testa PVB. Raziskovalci so predvidevali, da lahko
kronološko in jezikovno starost primerjajo med seboj, ker naj se ti dve starosti ne bi
razlikovali pri otrocih s tipičnim razvojem (Iverson in dr., 2003). Obstaja pa visoka stopnja
variabilnosti med kronološko in jezikovno starostjo (Fenson in dr., 1994, v Iverson in dr.,
2003). V raziskavi J. M. Iverson (2003) pa se obe skupini otrok med seboj nista razlikovali v
izraţanju z gestami.
J. M. Iverson (2003) je ugotovila tesno povezavo med gestami in jezikovnim izraţanjem pri
otrocih z Downovim sindromom. Otroci so med 30-minutno interakcijo tvorili enako količino
gest kot otroci s tipičnim razvojem. Prav tako so sestavljali geste z besedami (Iverson, 2003).
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Otroci z Downovim sindromom se razlikujejo od otrok s tipičnim razvojem v uporabi
deiktičnih besed in v vsebini sporočila z gesto in besedo. Ti otroci nimajo teţav z deiktičnimi
besedami, vendar te pojme izraţajo preko deiktičnih gest, ki so bolj konkretne, saj se geste
bolj nanašajo na pokazani predmet. Deiktične besede so bolj abstraktne in nedostopne, zato
potrebujejo več časa, da osvojijo deiktične besede. Pri povezovanju geste in besede se
posluţujejo komplementarnih kombinacij, v katerih sta dva enaka pomena, npr. odkima z
glavo in reče ne. Otroci s tipičnim razvojem se posluţujejo tako komplementarnih kot tudi
suplementarnih kombinacij, ki so kognitivno zahtevnejše, saj mora tvorec povezati dva
različna pomena, npr. z deiktično gesto pokaţe na hrano in reče še (Iverson, 2003). Pri
Downovem sindromu pa je opaziti, da se otroci ne posluţujejo gest, ki uravnavajo vedenje
odrasle osebe, npr. prošnje, zahteve itd. (Crais in dr., 2009).
Vse te ugotovitve pa ne izključujejo moţnosti, da otroci z Downovim sindrom v uspešnejšem
obdobju razvoja uporabljajo geste, ki jim pomagajo pri izraţanju, kadar ne zmorejo izgovoriti
besede (Bello in dr., 2002, v Iverson, 2003). Geste jim predstavljajo pomemben vir
komunikacije, saj jim nudijo močno oporo k verbalnim sporočilom tudi kasneje, po
dopolnjenem drugem letu starosti (Harris in dr., 1995, v Crais in dr., 2009).

1.3.6

OTROCI Z MIŠIČNO OSLABELOSTJO/ HIPOTONIJO MIŠIC

Otroci z mišično distrofijo imajo zaostanke na jezikovnih in motoričnih razvojnih mejnikih.
Kasneje se postavljajo v sedeč poloţaj, kasneje usvojijo plazenje po vseh štirih, kasneje se
postavijo na noge in naredijo prve korake. Zaostanki na govorno-jezikovnem razvoju pa se
kaţejo pri vokalizaciji, pomanjkanju gest zaradi motorične oviranosti in posledično kasnejšem
izgovoru prve besede kot tudi sestavljanju večbesednih izjav (Cyrulnik in dr., 2007). Vendar
pa niso vsi mejniki usvojeni kasneje. Mnogi starši so v poročilih izjavili, da so otroci z
mišično distrofijo v enaki meri in pri enaki starosti kot njihovi bratje in sestre zmoţni
nadzorovati izločanje (Cyrulnik in dr., 2007).
Otroci z mišično distrofijo, ki so kasneje usvajajali govor, so tudi na testih intelektualnega
delovanja dosegli slabše rezultate, ki so bili niţji od povprečja (Cyrulnik in dr., 2007).
Raziskovalci (Cyrulnik in dr., 2007) so analizirali otroke, ki so pozneje shodili (in niso imeli
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drugih teţav). Ugotovili so, da imajo otroci, ki kasneje shodijo, tudi teţave na kognitivnem
področju, saj so na testiranju dosegli podpovprečne rezultate (Diamond, 2000, v Cyrulnik in
dr., 2007). Otroci, ki imajo specifične jezikovne teţave (kasneje so pri nas diagnosticirani kot
specifične učne teţave  SUT), imajo ponavadi tudi slabe motorične spretnosti (Bishop, 2002,
v Cyrulnik in dr., 2007). Verjetno obstaja povezava med centrom v moţganih, ki je
odgovoren za učenje koordiniranih gibov (to so mali moţgani), in med kognitivnim
delovanjem pri otrocih z motoričnimi teţavami. Cyrulnik in sodelavci (2007) so izjavo
potrdili s slikanjem pozitronske emisijske tomografije (PET), ki je pokazala, da imajo otroci z
mišično distrofijo zmanjšano presnovo glukoze na področjih, ki so ponavadi bogati z
distrofinom, kot so mali moţgani. Kljub vsemu je potrebna zgodnja intervencija otrok z
mišično distrofijo, ki lahko pomaga pri kasnejših učnih teţavah in pri kvaliteti ţivljenja
(Cyrulnik in dr., 2007).

1.3.7

OTROCI Z MOTORIČNIMI TEŢAVAMI

E. Hill (2001) je na podlagi obstoječih raziskav ugotovila, da moramo biti pri otrocih z
zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju pozorni tudi na motorični razvoj oziroma na
zaostanek v motoričnem razvoju (Hill in dr., 2001). V raziskavi E. Hill in sodelavcev (1998)
so primerjali otroke s specifičnimi jezikovnimi teţavami (pri nas SUT) in otroke, ki so imeli
razvojno motnjo koordinacije. Ugotovili so, da imata obe skupini otrok podobno delovanje na
področju sporazumevanja. Otroci, ki imajo specifične jezikovne teţave (SUT), imajo teţave
pri tvorjenju gest. Torej naj bi obstajala velika povezanost med jezikovnimi motnjami in
izvajanjem gibalnih vzorcev. Ostali viri navajajo, da obstaja povezava med jezikovnimi in
motoričnimi motnjami, saj obe motnji kaţeta na nepravilen razvoj moţganov. Zato imajo
otroci z drugimi razvojnimi motnjami (npr. disleksija, ADHD) podobne teţave pri izvajanju
gest (Dewey in dr., 1988, v Hill in dr., 1998). Otroci z razvojno motnjo koordinacije so imeli
ravno tako teţave s posnemanjem in izvajanjem gest. Posnetki CT glave dokazujejo, da imajo
otroci z razvojno motnjo koordinacije višjo pojavnost moţganske nepravilnosti kot otroci s
tipičnim razvojem (Knuckey et al., 1983, v Hill in dr., 1998). Geste so lahko dobro
nadomestilo za verbalno sporazumevanje malčkov, ki so šibki pri oralni motorični kontroli,
vendar morajo primerno nadzorovati motoriko rok.
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Obstaja razlaga, da filogenetski razvoj malih moţganov (»neocerebellum«) in prefrontalne
moţganske skorje (ki je odgovorna za kognitivne zmoţnosti) poteka vzporedno in izmenično
vpliva na delovanje kognitivnih in motoričnih zmoţnosti (Dow, 1942, v Diamond, 2000).
Funkcijsko slikanje moţganov je pokazalo, da kognitivne naloge povečujejo aktivacijo v
dorzolateralni prefrontalni skorji, obenem pa so videli, da se aktivacija poveča tudi v malih
moţganih. Prav tako so opazili povezanost obeh regij, ko so otrokom povečali kompleksnost
nalog, pri katerih je imel veliko vlogo delovni spomin. Videli so, da sta se aktivirali obe regiji.
Torej je aktivacija obeh regij tesno povezana (Diamond, 2000). Osebe, ki imajo oškodovane
male moţgane (še posebno posteriorni del lateralne hemisfere malih moţganov ali vermisa),
so pogosto neuspešne pri kognitivnih nalogah (ki so povezane s prefrontalno moţgansko
skorjo), kot so: fluentnost (tekočnost) govora, posploševanje besed, načrtovanje operacij,
učenje in delovni spomin (Diamond, 2000).
Estil in sodelavci (2003) v svoji raziskavi navajajo, da ima le majhno število otrok, ki imajo
motnje v govorno-jezikovnem razvoju, teţave tako na motoričnem kot tudi na jezikovnem
področju. Kadar se skupaj pojavijo motorične in jezikovne motnje, se motorični deficit kaţe
na finih motoričnih zmoţnostih (Estil in dr., 2003).

1.4

SINDROM DANDYWALKER

Sindrom DandyWalker bom natančneje opisala, ker sem v svojo raziskavo vključila tudi
malčka, ki ima ta sindrom. Poskušala bom opredeliti sindrom, opisati potek celostnega
razvoja z vidika vplivanja sindroma in predstaviti razvoj sporazumevanja in prognozo
sindroma.
Sindrom DandyWalker je malformacija moţganov, ki vključuje tudi male moţgane (ki
kontrolirajo gibanje) in prostor okoli njih, ki je napolnjen s tekočino. Značilnost tega
sindroma je povečanje četrtega ventrikla (to je majhen kanal, ki omogoča moţganski tekočini,
da se prosto pretaka med zgornjimi in spodnjimi področji moţganov in hrbtenjačo), delna ali
popolna odsotnost vermisa (to je območje med dvema hemisferama malih moţganov in je
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odgovorno za koordinacijo mišičnih gibanj) in formacija cist, ki se nahajajo blizu »interne
baze« lobanje. Prisotno je lahko tudi povečanje prostorov s tekočino, ki obkroţa moţgane,
povečan pa je tudi pritisk (National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2005, v
Elquist in Demchak, 2005). Sindrom je lahko blage ali zelo teţke oblike. Nekateri ljudje, ki
imajo tip DandyWalker »variant«, ţivijo celo ţivljenje brez kakršnih koli simptomov. Drugi
pa imajo pridruţene še ostale simptome, kar se pokaţe kot teţka oškodovanost ali celo smrt
(Incesu in Khosla, v 2003 Elquist in Demchak, 2005).

1.4.1

KAKŠNI SO SIMPTOMI?

Otroci so ponavadi diagnosticirani med 9. mesecem do 12. leta starosti (NORD, 2003, v
Elquist in Demchak, 2005). Simptomi, ki se ponavadi pojavljajo v zgodnjem obdobju
dojenčka, vključujejo počasen motorični razvoj in progresivno povečanje lobanje. Ob rojstvu
ima kar 80 % pacientov normalen razvoj ventrikla. Do prvega leta pa se lateralni ventrikel
poveča za pribliţno 10 milimetrov (Incesu in Khosia, 2003, v Elquist in Demchak, 2005). To
povečanje imenujemo ang. ventriculomegaly (op. nisem našla slovenskega izraza), kar je
sekundarni znak hidrocefalusa. Hidrocefalus je posledica povečanja cerebro-spinalne tekočine
v moţganih in je prisoten kar pri 90 % pacientov, ki so diagnosticirani z DandyWalker
sindromom (Elquist in Demchak, 2005).
Simptomi, ki se pojavijo pri starejših otrocih, so lahko povezani s povečanim moţganskim
pritiskom, kot je iritiranost (razdraţljivost), bruhanje in krči, ki so prav tako znak disfunkcije
malih moţganov. Znaki disfukcije malih moţganov so tudi nestabilnost in pomanjkanje
mišične koordinacije ali sunkoviti gibi oči. Drugi simptomi so še povečanje obsega glave,
zadnji del pa je izbuljen, teţave z ţivci, ki nadzirajo oči, obraz in vrat in nazadnje še
nenormalni vzorci dihanja.
Sindrom DandyWalker se pogosto povezuje z drugimi motnjami centralnega ţivčnega
sistema, vključno z odsotnostjo corpusa callosuma (področje, ki povezuje levo in desno
moţgansko hemisfero) in oškodovanostjo delovanja srca, obraza, udov in prstov na rokah in
nogah (Elquist in Demchak, 2005).
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VZROK ZA SINDROM IN VRSTE SINDROMA

Vzrok za sindrom je še v veliki meri neznan (Incesu in Khosla, 2003, v Elquist in Demchak,
2005). Do sedaj je bilo nekaj dokazov za dedovanje v druţini, vendar pa je kljub temu večja
verjetnost, da je rezultat večih dejavnikov (NORD, 2003, v Elquist in Demchak, 2005). Incesu
in Khosla (2003) poročata, da so lahko predispozicije za pojav sindroma izpostavljanje
rdečkam (ang. rubella), citomegalovirusu, toksoplazmozi, varafinu (Cumadin), alkoholu med
prvimi tremi meseci nosečnosti (Elquist in Demchak, 2005).

DandyWalker sindrom se deli na tri vrste sindroma: DWS malformacija, DWS mega
cisterna magna in DWS kombinacija. DWS malformacija je najhujša oblika sindroma
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dandy%E2%80%93Walker_syndrome).

Glavni razlog je disfunkcija molekularnega mehanizma v primarni strukturi celice. To so
organeli, ki so prisotni v mnogih celičnih tipih po celem telesu človeka. To imenujemo
ciliopatija, ki vključuje primarno ciliarno diskinezijo, Bardet-Biedl sindrom, policistično
ledvično in jetrno bolezen, Alstrom sindrom, Meckel-Gruber sindrom in nekatere oblike
degeneracije mreţnice (http://en.wikipedia.org/wiki/Dandy%E2%80%93Walker_syndrome).

1.4.3

VID IN SLUH

Sindrom DandyWalker lahko na različne načine vpliva tudi na vid.
Teţave z vidom vključujejo:
- nistagmus (nezavedno gibanje očesa naprej in nazaj),
- katarakto,
- nepravilno formiranje mreţnice (zadnji del očesa, ki je občutljiv na svetlobo in
moţgane povezuje z optičnim ţivcem),
- nepravilno formiranje očesa med beločnico in mreţnico,
- teţave z vidom, ki so povezane s hidrocefalusom (lahko vključuje defekte na vidnem
področju, napačno globinsko percepcijo, teţave s prepoznavo oblik in kortikalni
vizualni primanjkljaj),
- nepravilnost pri zapiranju nevronske tube poleg baze lobanje (Nelson, 2002, v Elquist
in Demchak, 2005).
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Izguba sluha ni primarna karakteristika sindroma, vendar lahko nastopi senzorinevralna
izguba, konduktivna izguba sluha (posebno pri otrocih, ki imajo shizo) ali centralna izguba
sluha, ki je vzrok agnezije corpusa callosuma (Nelson, 2002, v Elquist in Demchak, 2005).

1.4.4

POJAVNOST SINDROMA

V ZDA je incidenca 1 primer sindroma na 25.00035.000 ţivorojenih. DandyWalker
sindrom se pojavlja pri pribliţno 14 % primerov pacientov s hidrocefalusom. Incidenca po
spolu pa je pribliţno 40 % za ţenske in 60 % za moške (NORD, 2003, v Elquist in Demchak,
2005).

1.4.5

TERAPIJA IN PROGNOZA

Terapije se ponavadi usmerjajo na spremljajoče teţave tega sindroma. Otroku lahko v lobanjo
vstavijo posebno tubo šant. S tem zmanjšajo intakranialni pritisk in obenem kontrolirajo
zatekanje lobanje. Dodatno glede na otrokovo motnjo pa se starši s specialisti odločijo, če
otrok potrebuje specialno pomoč pri šolanju in s tem povezane strokovnjake (fizioterapija,
delovna terapija, logopedska terapija) (Elquist in Demchak, 2005).

Otroci z manj hudimi simptomi imajo lahko normalen intelektualni razvoj, otroci s hudimi
malformacijami pa imajo motnje v duševnem razvoju.
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MALČKOVEGA

OCENJEVANJE

GESTUALNEGA RAZVOJA IN SPORAZUMEVANJA

Zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju je ponavadi eden izmed prvih znakov, da otrokov
razvoj ne poteka pravilno. Večina otrok spregovori svojo prvo besedo med 12. in 15.
mesecem starosti. Če otrok do 18. oz. 24. meseca še ne spregovori prve besede, začnemo z
ocenjevanjem njegovih komunikacijskih sposobnosti. Kadar otroci zaostajajo le v govornem
razvoju in ni prisotnih drugih pokazateljev (npr. zaostanek ali neprisotnost gest, usmerjenost
pogleda, ţelja po komunikaciji, idr.), se jim govor sam razvije do stopnje, na kateri so
otrokovi vrstniki.
Kadar je opaziti, da otrok še ne govori in tudi ne kaţe znakov za normalen razvoj
komunikacije (gestikuliranje, iskanje pozornosti …), je potrebno začeti s preverjanjem
zgodnjih pokazateljev, ki so potrebni za normalen govorni razvoj. S tem zagotovimo, da ţe v
zgodnji fazi otrokovega razvoja identificiramo vzroke govornega zaostanka in začnemo z
zgodnjo intervencijo.

Predstavila bom dva testa, ki sta najpogosteje uporabljena za ocenjevanje sporazumevanja v
obdobju dojenčka in malčka.

1.5.1

LESTVICA

KOMUNIKACIJE

IN

SIMBOLNEGA

VEDENJA  RAZVOJNI PROFIL

(Communication and Symbolic Behavior Scales Development Profile  CSBS DP)
Razvojni profil komunikacije in lestvica simbonega vedenja je instrument za zgodnjo
identifikacijo

otrokovih

komunikativnih

sposobnosti

(usmerjenost

pogleda,

geste,

vokalizacije, besede, razumevanje jezika, igra), ki se uporablja med 6. in 24. mesecem
otrokove starosti. Presejalni test lahko uporabljajo usposobljeni logopedi, psihologi, pediatri
ali drugi usposobljeni strokovni sodelavci, ki ocenjujejo zgodnji otrokov razvoj.
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Ocenjevalni test CSBS DP se lahko uporabi za:
 presejalni test za identificiranje otrok, ki imajo rizične dejavnike za razvojni zaostanek
ali npr. avtizem,
 ocenjevanje za določanje zaostanka v socialni komunikaciji, ekspresivnem jeziku ali
simbolnem funkcioniranju,


načrtovanje terapije,

 kot instrument za preverjanje učinkovitosti terapije.
CSBS DP ocenjuje 7 jezikovnih prediktorjev v zgodnjem obdobju otroka:
 čustva in usmerjenost pogleda,
 komunikacijo,
 geste,
 vokalizacijo, glasove,
 besede,
 razumevanje,
 rokovanje s predmeti.
Vsako področje se meri v treh različnih komponentah ocenjevalne lestvice CSBS DP:
 ocenjevalna lestvica komunikacijskega vedenja dojenčka oz. malčka (ena stran),
 vprašalnik za starše (štiri strani),
 vedenjski vzorec otroka med interakcijo s staršem (posneta situacija).
Lista za opazovanje komunikativnega vedenja dojenčka/malčka je prvi korak pri izvajanju
presejalnega testa CSBS DP. Starši izpolnijo 24 vprašanj izbirnega tipa v 510 minutah.
Ocenjevanje je namenjeno otrokom med 6. in 24. mesecem starosti. Naslednja stopnja pri
ocenjevanju otrokovega komunikativnega vedenja je vprašalnik za starše. Starši potrebujejo
za izpolnjevanje vprašalnika 1525 minut. Nazadnje sledi še vzorec otrokovega vedenja, ki je
zasnovan tako, da spodbuja otrokovo spontano vedenje. Opazovanje otroka obsega 30 minut.
Pri vedenjskem vzorcu se uporabljajo določeni pripomočki: igrače, ki vzpodbujajo spontano
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komunikacijo, otroške knjige, igrače, s katerimi otrok pokaţe rokovanje z določenimi
predmeti (ali ve, za kaj se predmeti uporabljajo) (Wetherby in Prizant, 2002).

1.5.2

LISTA
BESEDE

RAZVOJA
IN

ZMOŢNOSTI:

SPORAZUMEVALNIH
GESTE/BESEDE

IN

STAVKI

(MACARTHUR  BATES CDI)
Razvojno-sporazumevalni instrument je namenjen ocenjevanju sporazumevalnih zmoţnosti
otrok, starih med 8. in 16. mesecem, in otroki, ki ţe imajo razvit besednjak in so stari od 16.
do 30. meseca. Vsebuje dve komponenti  vprašalnik o besedah in gestah otroka in vprašalnik
o besedah in stavkih otroka. Prvi del vprašalnika besede in geste je namenjen staršem, da
ocenijo, ali se otrok ţe odziva na govor v okolici, katere fraze ţe razume, kako pogosto
ponavlja besede in poimenuje predmete ter njegovo razumevanje in rabo besed. Drugi del pa
je namenjen oceni sporazumevalnih in reprezentacijskih zmoţnosti, ki niso neposredno
povezane z govornim izraţanjem. Posebej je primeren za dojenčke in malčke, ki še ne
govorijo veliko, in za tiste, ki so počasnejši v govornem razvoju. Vprašalnik o besedah in
stavčni strukturi je ravno tako zasnovan v dveh delih. V prvem delu starši označijo, katere
besede otrok ţe uporablja pri svojem govoru ter kako pogosto rabi besede, ki zaznamujejo
preteklost, prihodnost ali odsotnost predmetov oziroma dogodkov. V drugem delu pa starši
ocenijo otrokov govor z vidika morfologije in sintakse, vključno s celovitostjo stavkov ter
povprečno dolţino otrokovih najdaljših izjav (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).
Na koncu vprašalnike točkujejo usposobljeni strokovnjaki (logopedi, psihologi).

Avtorji (Fenson in dr., 2007) navajajo, da lahko predvsem CDI/besede in stavke uporabljamo
tudi kot presejalni preizkus za odkrivanje otrok z govornim zaostankom (njegova glavna
pokazatelja naj bi bila, da dveletni malček uporablja manj kot 50 besed ali ne tvori
dvobesednih izjav) (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).
V lanskem letu 2011 pa je izšla tudi slovenska različica tega instrumenta, in sicer se imenuje
Lista razvoja sporazumevalnih zmoţnosti: Besede in geste (LRSZ: Besede in geste) in
Lista razvoja sporazumevalnih zmoţnosti: Besede in stavki (LRSZ: Besede in stavki). Proces
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slovenske priredbe obeh list je vodila dr. L. Marjanovič Umek, ki je avtorjem izvirnika
poslala prošnjo za odobritev procesa priredbe in standardizacije list. Slovenska oblika list je
bila oblikovana tako, da je bila v obeh listah ohranjena osnovna struktura izvirnih list, obenem
pa so upoštevali tudi značilnosti slovenskega jezika (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj,
Sočan in Komidar, 2011).
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2 PROBLEMI IN CILJI

Deiktične geste so mnogokrat zanemarjene, kadar govorimo o govornem razvoju, zato ţelim
izpostaviti pomembnost deiktičnih gest pri usvajanju govora. V raziskovalnem delu sem se
osredotočila na obdobje od vključno 19. do 21. meseca otrokove starosti, ko naj bi bile pri
malčkih ţe usvojene prve kombinacije geste in govora.
Cilj raziskave je analizirati in primerjati malčke v komunikaciji z materjo. Hkrati pa sem
ţelela ugotoviti, ali trditve, ki sem jih zasledila v literaturi, veljajo tudi v praksi. Najprej sem
preverjala, ali so deiktične geste res tvorjene v večini z desno roko in spremljane z
vokalizacijo. Nato sem preverila še, ali drţi, da se deikti res ločijo glede na namen oziroma
funkcijo uporabe (deklarativne ali imperativne geste). Pozorna sem bila tudi na uporabo gest
pri otroku glede na spol in ali se komunikacija matere razlikuje po spolu otroka. Nazadnje
sem se osredotočila na geste otrokove matere in vpliv na hitrejše usvajanje govora (opazovala
sem, ali otrok posnema materine geste in ali zna to gesto tudi poimenovati). Pri malčku s
sindromom DandyWalker sem bila pozorna na način njegovega odzivanja, spremljala sem
spremembe v njegovem razvoju in način materine komunikacije z malčkom.

2.1

HIPOTEZE

Spraševala sem se, ali lahko na podlagi literature sklepam o povezanosti deiktičnih gest in
usvajanja govora malčkov. Na podlagi tega sem oblikovala naslednje hipoteze:

H1: Deiktične geste spremlja vokalizacija (medmeti: zvočni učinki, ţivalski glasovi; poizkusi
izgovora besede).
H2: Deiktične geste so tvorjene z desno roko.
H3: S starostjo malčki uporabljajo več deklarativnih kot imperativnih gest.
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H4: Malčice uporabljajo več deklarativnih gest kot malčki, malčki pa več imperativnih
deiktičnih gest.
H5: Malčki, ki uporabljajo več gest, imajo večji besednjak, in sicer receptivni in produktivni.
H6: Matere se v komunikaciji z deklicami odzivajo več, tako verbalno kot tudi z gestami.
H7: Geste, ki jih tvori mati ob hkratnem poimenovanju predmeta ali ţivali, vplivajo, da otrok
povedano bolje razume (otrok prej usvoji besedo, ki jo mati predstavi v več modalitetah, tudi
z gestami).
H8: Materine geste ob hkratnem poimenovanju predmeta ali ţivali spodbujajo verbalizacijo
novih besed pri otroku (otrok poimenuje več predmetov ali ţivali, ki jih je mati poleg govora
opremila še z gestami).
H9: Malček, ki ima Dandy Walker sindrom, bo v primerjavi z malčki, ki imajo tipičen razvoj,
zaostajal tako na celostnem razvoju kot tudi pri razvoju sporazumevanja. Odzival se bo le z
vokalizacijo.
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3 METODOLOGIJA

3.1

OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA IN OPIS MERSKIH
INSTRUMENTOV

Glede na specifiko raziskovanja sem izbrala kvalitativno metodo opazovanja. Opazovala sem
strukturirane situacije sporazumevanja med materami in njihovimi otroki. Za laţjo kasnejšo
analizo in interpretacijo sem vse situacije snemala z videokamero. Določila sem tudi
časovne intervale, v katerih sem opazovala tri situacije: 10-minutna prosta igra mame in
malčka z znanimi igračami, 10-minutna prosta igra mame in malčka z novimi igračami in 10minutno hranjenje. Snemala sem enkrat mesečno v obdobju treh mesecev. Poleg metode
opazovanja sem v svoje raziskovalno delo vključila tudi strukturiran intervju na začetku
raziskovanja in ob zaključku opazovanega obdobja. Situacije sem kasneje interpretirala s
pomočjo videoposnetkov in opazovalne lestvice, ki sem jo sestavila na podlagi tuje literature
in podobnih lestvic.

3.2

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Pri iskanju malčkov, ki bi bili primerni za mojo raziskavo, sem se obrnila na vrtca Litija in
Šmartno pri Litiji. Zbiranje malčkov je bil kar zahteven proces, saj sem potrebovala malčke,
ki so v mesecu decembru dopolnili 19. mesec starosti, saj sem jih ţelela primerjati z
malčkom, ki ima sindrom DandyWalker. Mama tega malčka se je strinjala, da bi z veseljem
sodelovala pri mojem diplomskem delu. Poleg tega pa sem morala še paziti na spol otrok, da
je bilo število primerljivo. V omenjenih vrtcih sem v skupine, kjer so imeli primerno stare
malčke, razdelila vabila staršem za sodelovanje pri raziskavi.
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VZOREC

V vzorec sem vključila 5 malčkov (3 dečke in 2 deklici) in njihovih mater. Otroci so na
začetku raziskave ţe dopolnili 19. mesec starosti. Spremljala sem jih do njihovega 22.
meseca, saj je to ravno obdobje, kjer geste ţe dopolnjujejo besede oziroma se besede ţe
samostojno pojavljajo. Tako sem lahko preverila, ali geste res spodbujajo in imajo vpliv na
govor in razumevanje. Matere in otroci so bili iz enojezičnega slovenskega okolja s
povprečnim socioekonomskim statusom (SES). Vse matere so imele 6. ali 7. stopnjo
izobrazbe. Trije otroci so imeli normalen razvoj, en otrok je malce kasnil v splošnem razvoju
in en otrok je imel sindrom DandyWalker. Primerjala sem njihovo komunikacijo v obdobju
treh mesecev.

3.4

SPREMENLJIVKE

Spol otroka
Spol je opisna dihotomna spremenljivka (moški in ţenski).
Starost
Starost ob začetku raziskave je bila vsem skupna po mesecu, torej so vsi otroci dopolnili 19.
mesec.
Število vseh deiktičnih gest otroka:
- število deiktičnih gest, spremljanih z vokalizacijo,
- število deiktičnih gest z desnico,
- število deiktičnih gest z desnico in spremljajočo vokalizacijo,
- število deiktičnih gest in število besed, ki jih otrok razume in govori.
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Število vseh imperativnih in deklarativnih deiktičnih gest:
- število deklarativnih in imperativnih deiktičnih gest po posameznih mesecih,
- število deklarativnih in imperativnih deiktičnih gest glede na spol.
Število vseh deiktičnih gest matere:
- število odzivov matere na otrokova komunikativna dejanja glede na spol otroka,
- število deiktičnih gest glede na stranskost.
Odzivi otroka na materino sporočilo (deikti, pogled predmeta, pogled mame,
vokalizacija ali beseda)

3.5

NAČIN IZVEDBE

Uporabila sem kvalitativno metodo študije primerov. Malčke sem snemala z videokamero.
Snemanje je potekalo enkrat mesečno v obdobju treh mesecev, in sicer ko je otrok dopolnil
19., 20. in 21. mesec starosti.
Pred prvim snemanjem sem z vsako mamo opravila intervju o otrokovem razvoju do 19.
meseca, o komunikaciji, vedenju, prehranjevanju, boleznih ipd. Tako sem dobila sliko o
otrokovem globalnem razvoju, o splošnem funkcioniranju in o komunikaciji. Obenem sem
dobila še podatke o izobrazbi mater in o preţivljanju kvalitetnega časa z njihovim otrokom.
Opazovanje je vedno potekalo na domu pri druţinah. Preko celotnega obdobja (treh mesecev)
sem opazovanje izvajala v istih prostorih hiše, tako da so bili otroci ţe navajeni in jih
sprememba ni zmotila. Situacije sem razdelila na 10-minutne intervale, skupaj 30 minut.
Prvih 10 minut sta se mati in otrok igrala z znanimi igračami, naslednjih 10 minut sta dobila
nove igrače in predmete (izbrala sem tiste, za katere sem predvidevala, da bodo sproţile več
gest ali govora), zadnjih 10 minut pa je bilo namenjenih komunikaciji med obrokom (kosilo,
malica). Upoštevala sem sredinski časovni interval igre, tako da se je otrok ponavadi ţe
privadil moje prisotnosti in se je spoščeno igral.
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Po zaključenem obdobju treh mesecev sem z materami opravila še zaključne intervjuje, v
katerih sem pridobila njihova mnenja o otrokovem napredku na področju sporazumevanja
(izraţanje in razumevanje), motorike, senzorike, o otrokovih zanimanjih in igri.

3.6

POSTOPEK OBDELAVE IN ANALIZE PODATKOV

Na podlagi tuje literature in podobnih lestvic sem oblikovala opazovalno lestvico, v katero
sem beleţila pogostnost deiktičnih gest pri otroku:
- število kontaktnih gest (s stikom igrače/predmeta),
- število vseh gest,
- število imperativnih deiktičnih gest,
- število deklarativnih deiktičnih gest,
- situacije uporabe deklarativnih deiktičnih gest ali imperativnih deiktičnih gest,
- število deiktičnih gest z desnico,
- število deiktičnih gest z levico,
- število deiktičnih gest s spremljajočo vokalizacijo,
- število deiktičnih gest z desnico (levico) in spremljajočo vokalizacijo,
- število deiktičnih gest brez vokalizacije,
- vrste in število odzivov otroka na materina sporočila (komunikativna dejanja 
deiktične geste, rokrovanje z igračo kot odziv na materino sporočilo, usmerjen pogled
k predmetu, usmerjen pogled k mami).
Potem sem beleţila, katere zloge in besede ima otrok ţe usvojene. Otrokovo razumevanje
sem ocenjevala glede na njegove ustrezne odzive na materina sporočila. Na podlagi
ustreznih malčkovih odzivanj sem zabeleţila vse imenovane predmete, osebe in dele
telesa, ki jih je imenovala mama. Pozorna sem bila na malčkovo poznavanje uporabe
predmetov, kakšna je njegova igra in vedenje. Osredotočila sem se na vedenje matere. V
ta namen sem si zastavila naslednja vprašanja:
- Ali narekuje potek igre, dogajanja?
- Ali pusti, da jo otrok sam vodi?
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- Kakšni so njeni odzivi na otrokova dejanja?
- Kdaj je uporabila deiktične geste in koliko jih je tvorila?
- Kakšen govor je uporabila, ko se je pogovarjala z otrokom?
Vse te podatke sem mesečno opisno analizirala in primerjala po spolu in razvoju malčkov
(malčki s tipičnim razvojem in malček s sindromom DandyWalker).
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

4.1

ANALIZA ZAČETNEGA INTERVJUJA S STARŠI

SPLOŠNA VPRAŠANJA O OTROKOVEM RAZVOJU

Najstarejši je malček 3 (ima sindrom DandyWalker), rojen je bil 16. 5. 2010, za njim je
malček 2 rojen 6 tednov prezgodaj 17. 5. 2010. Sledi jima malčica 2 z datumom 21. 5. 2010.
Malčica 1 je bila rojena na datum 30. 5. 2010, zadnji pa je bil rojen malček 1, na datum 31. 5.
2010.
Glede na stopnjo izobrazbe mater ima ena mama (mama malčka 3) 5. stopnjo izobrazbe (sicer
je ţe absolventka na Filozofski fakulteti), dve mami (mama malčka 2 in mama malčka 1)
imata 6. stopnjo izobrazbe, dve mami (mama malčice 1 in mama malčice 2) pa imata 7.
stopnjo izobrazbe.
Štirje malčki so bili rojeni pred rokom. Malček 2 je bil rojen šest tednov prezgodaj, malček 3
je bil rojen sedem dni pred rokom, malčica 1 je bila rojena 11 dni pred rokom, malčica 2 pa je
bila rojena sedem dni pred rokom.
Malček 2, ki je bil rojen v 34. tednu, ob rojstvu ni zajokal, zato so ga še nekaj dni opazovali.
Ugotovili so, da kljub temu ni bilo nič zaskrbljujočega. Ostale matere so izjavile, da v
nosečnosti in ob samem porodu ni bilo posebnosti ali drugih teţav. Tudi po otrokovem rojstvu
ni bilo nobenih teţav. Mama malčka 3 je še povedala, da sta z moţem v 3. mesecu nosečnosti
izvedela, da bo imel njun otrok drugačen razvoj in da obstaja velika moţnost kakšnega
sindroma. Mama je povedala, da se malček 3 kot dojenček ni razlikoval od ostalih dojenčkov.
Šele pri 6. mesecu njegove starosti sta starša začela opaţati, da ima poseben razvoj in ne
dosega mejnikov tako kot njegovi sovrstniki (npr. dvigovanje glavice, pasenje kravic,
sedenje).
Malček 2 je nekaj dni po rojstvu dobil zlatenico (ikterus), vendar je po sedmih dneh tudi
izzvenela. Zaradi prezgodnjega rojstva je pri enem letu in pol začel obiskovati
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nevrofizioterapevta in delovnega terapevta. Ima zakasnel celostni razvoj. Pri gibanju je še
zelo okoren, vendar se s terapijami izboljšuje. Trije malčki (malček 1, malčica 1 in malčica 2)
niso imeli posebnih zdravstvenih teţav, razen angin, viroz in vodenih koz (varicella). Malček
3 je imel pri treh mesecih starosti operacijo sinusa pericranii. Malček ima diagnoze: celostni
razvojni zaostanek, simptomatsko epilepsijo (večţariščna, vendar se umirja, saj ima
medikamentozno terapijo), gastroezofagealni refluks (ţe izzveneva), kongenitalno katarakto
(siva mrena), sindrom DandyWalker (zmanjšan vermis, nima hidrocefalusa).
Mejniki v razvoju *
Malčki se precej razlikujejo pri doseganju mejnikov, ki so pomembni za celovit otrokov
razvoj. Prva je začela dvigovati glavo (prvi mesec) malčica 1, potem malčica 2 pri drugem
mesecu, malček 1 pri tretjem mesecu, malček 2 pri četrtem mesecu in malček 3 šele pri 19.
mesecu, vendar glave ne zadrţi dolgo časa pokonci (le nekaj sekund).
Štirje malčki so se postavili v sedeč poloţaj pri pribliţno šestem mesecu, malček 3 še vedno
ne sedi sam, temveč potrebuje oporo.
Trije malčki (malček 1, malčica 1 in malčica 2) so se začeli plaziti po šestem mesecu starosti.
Malček 2 se je začel plaziti pri 10. mesecu, malček 3 pa se ne plazi.
Dva malčka (malček 1 in malčica 1) sta shodila pri 13. mesecu, malčica 2 je shodila pri 15.
mesecu, malček 2 pa je shodil pri 17. mesecu.
Posebnosti pri spanju, hranjenju, gibanju in govoru
Motnje spanja ima le malček 1, saj se ponoči večkrat zbuja (do štirikrat). Mama je navedla, da
je moţni razlog njena sluţba, saj ima deljen delavnik. En teden dela dopoldan in en teden
popoldan. Tisti teden, ko dela popoldan, malčka vidi le zjutraj, ko ga pelje v vrtec. Verjetno jo
malček zelo pogreša in se to odraţa preko noči, ko preverja, če je mama blizu.
Malček 1 jé zelo malo, večkrat zavrača hrano. Malček 3 pa ima teţave s poţiranjem hrane.
Mama mu hrano pasira, saj se hrani tako, da poţira celoten griţljaj, brez ţvečenja hrane.
Ostali malčki jedo brez teţav.
*opomba: Mame podatkov niso imele zabeleženih, odgovarjale so po spominu, tako da podatki niso popolnoma
točni, temveč približni.
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Malček 2 (rojen v 34. tednu) je gibalno nespreten, okoren in počasen, zato enkrat mesečno
obiskuje nevrofizioterapevta in delovnega terapevta. Malček 3 ima hipotonijo mišičnega
sistema, ki je vzrok nepravilnosti (malformacije) malih moţganov, ki so odgovorni za
izvajanje in usklajevanje kompleksnih prostovoljnih mišičnih gibanj, za vzdrţevanje drţe in
ravnoteţja telesa. Vzrok za nepravilnost malih moţganov pa je sindrom Dandy Walker, pri
katerem manjka del vermisa, ki povezuje levo in desno hemisfero malih moţganov.
(Pridobljeno

in

prirejeno

iz

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypotonia

in

http://en.wikipedia.org/wiki/Dandy%E2%80%93Walker_syndrome). Zato ima malček 3

redno, enkrat tedensko, terapije pri delovnem terapevtu in nevrofizioterapevtu.
Malček 3 ne govori in ne čeblja, temveč le vokalizira samoglasnike. Sliši se kot vriskanje ali
petje. Malček 2 tudi še ne izgovarja besed, oglaša se s polglasnikom. Mame to ne skrbi, saj je
njegov celosten razvoj malce zakasnel. Mama malčka 1 je izrazila, da jo malce skrbi malčkov
govor, saj le nerazumljivo čeblja. Mama malčice 2 je povedala, da je govor ne skrbi, saj
malčica nekaj besed ţe izgovarja. Malčica 1 pa izgovarja ţe veliko besed, nekatere so ţe zelo
razumljive in pravilne.
Preţivljanje časa z otrokom, varstvo
Največ časa z malčki preţivljajo mame. Mama malčka 1 je z njim enako pogosto kot oče, saj
ima deljen delavnik. Mama je z malčkom 3 cel dan, mama malčice 2 preţivi z njo pet ur (med
delavnikom), mama malčice 1 štiri ure in pol, mama malčka 1 štiri ure (teden, ko je v sluţbi
popoldan, pa le eno uro), mama malčka 2 pa z njim preţivi le tri ure na dan. Med vikendi
preţivljajo dneve skupaj.
Malček 3 nima posebnega varstva, temveč je njegova mama še doma. Malček 2 ima vsak
delovni dan varstvo pri babicah od 7. do 17. ure. Ostali malčki (malček 1, malčica 1 in
malčica 2) obiskujejo vrtec, v katerega so se vključili s septembrom 2011. V vrtec prihajajo
do 8. ure, ostajajo pa do 16. ure.
Vpliv sorojencev na malčkov razvoj
Malčka 2 in 3 sta edinca. Malček 1 ima 10 let starejšo sestro, ki ne vpliva na malčkov razvoj
govora in na njegovo vedenje. Malčica 2 ima sestrico, staro tri leta in pol, ki zelo vpliva na
njeno vedenje in tudi govor. Malčica 1 ima bratca, starega štiri leta in pol, ki ima tudi velik
vpliv na govor in vedenje malčice.
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Način iskanja pozornosti mame
Štirje malčki (razen malčka 3) iščejo pozornost matere z usmerjenim pogledom, deiktično
gesto proti predmetu, ki ga ţelijo predstaviti mami, in z oglašanjem. Malčka (1 in 2) se
oglašata s polglasnikom. Malček 3 mamino pozornost dobi z vokaliziranjem in
podaljševanjem samoglasnikov ali jokom. Malčici (1 in 2) mamo ţe pokličeta z besedo mami.
Zavrnitev, protestiranje ali nestrinjanje malčka z mamo
Malček 3 protestiranje pokaţe tako, da začne pojokavati. Kadar ţeli izraziti, da mu ni všeč
hrana, stisne ustnice skupaj, da ga mama ne more več hraniti. Malček 2 pa nestrinjanje pokaţe
s stresanjem rok na levo in desno, z odrivanjem predmetov ali hrane, včasih se upira z
nogami. Malček 1, malčica 1 in malčica 2 pa nestrinjanje pokaţejo z odkimavanjem glave in z
besedo ne.
Ponavljanje vedenj, ki pri starših vzbujajo smeh
Vsi malčki (razen malčka 3) ponavljajo vedenje, da še naprej zabavajo starše. Ponavadi se
sami tudi smejijo. Dejanje ponavljajo toliko časa, dokler se starši ne naveličajo. Malček 3 se
zelo smeji, ko ga starša vrtita v krogu.
Prve geste, trenutne geste *
Prva je geste začela uporabljati malčica 1, in sicer pri 9. mesecu starosti, pri 12. mesecih je z
gestami začela malčica 2, malček 1 pri 14. mesecih in malček 2 pri 15. mesecih. Prve geste so
bile geste doseganja s celo roko, gesta za daj mi, gesta za pomahanje v pozdrav pa-pa,
pošiljanje poljubčka in gesta za dvigni me.
Sedaj vsi malčki (razen malčka 3) uporabljajo deiktične geste, ki jih ponavadi spremlja
vokalizacija ali beseda. Malček 2 zna pokazati, da je lačen, tako da prinese slinček in pokaţe
na hladilnik. Kadar odvaja blato, si vleče hlače navzdol. Malček 1 enako situacijo pokaţe
tako, da ima roki na hrbtu. Pokazati zna tudi gesto za spanje, tako da poloţi obe roki na lice in
rahlo nagne glavo v stran. Malčica 1 s tapkanjem po stolu sporoča, da je lačna. Malčica 2 pa
za enak namen uporabi gesto doseganja proti hladilniku. Veselje izraţa tako, da poloţi roki na
hrbet in ponosno hodi naokoli.
*opomba: Mame podatkov niso imele zabeleženih, odgovarjale so po spominu, tako da podatki niso popolnoma
točni, temveč približni.
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Imperativne in deklarativne deiktične geste
Vsi štirje malčki, ki tvorijo geste, jih tvorijo z namenom sporočanja novih ali zanimivih
informacij. Pri vseh prevladujejo deiktične geste z deklarativnim namenom. Vsi štirje malčki
najpogosteje geste tvorijo z desnico.
Razumevanje otrokovih sporočil
Malčke razumejo tudi osebe izven druţinskega kroga, kadar je njihovo sporočilo v kontekstu.
Drugače jih ne razumejo. Včasih imajo z razumevanjem malčkovih sporočil teţave tudi v
druţini.
Kadar starši malčkov ne razumejo, se malčki trudijo z enakim načinom sporočanja. Malček 2
in malčica 2 ob nerazumevanju začneta kričati, čez nekaj časa se zamotita z novo stvarjo. Dva
malčka pa se ne obremenjujeta, temveč poiščeta novi predmet »pogovora«.
Glasovi in oponašanje oglašanja ţivali
Štirje malčki (razen malčka 3) izgovarjajo glasove: /t/, /d/, /p/, /b/, /m/, /n/, /j/, /k/, /g/, /h/.
Malčica 1 izgovarja vse glasove razen šumnikov in /r/. Štirje malčki oponašajo kuţka wowwow. Malček 2 oponaša muco meo-meo, račko ga-ga, petelinčka ihi, kravico mu. Malčica 2
oponaša konjička tako, da tleska z jezikom ali besedo ija, kravo mu, muco mijau. Malčica 1
oponaša veliko ţivali (muco, račko, kravico, pujsa, konjička, ţabo…).
Besede
Štirje malčki izgovarjajo besede mama ali mami, ati ali oči ali ata.
Malček 2 uporablja besedo aua za več poimenovanj.
Malček 1 izgovarja besede: teta, dedi, ja, ne, kak (s to besedo označuje, kar mu ni dobro),
hvala, babi, stic (za stric), ato (avto).
Malčica 1 izgovarja besede: iba (riba), medo ali brunda-gunda, babi, omi, Aka (Jaka),
banana, pomaranča (/r/ je uvularen), tuki, kaj, tu, tam, ne, voda, čaj, kruh (/r/ je uvularen),
torta (/r/ je uvularen), am-am (kosilo), še, isa (rišem), pisa (pišem), ni-ni.
Malčica 2 izgovarja besede: lej (poglej), pija-pija (ţejna), ne, ja, babi, Leka (Alenka), Aja
(Anja), Eja (Eva).
Nihče še ne sestavlja dveh besed skupaj, kot npr. še piškot ali papa muca.
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Razumevanje
Malčki (1, 2 in 3) razumejo krajše fraze. Malček 3 razume, če mu mama predstavi še z
dotikom, npr. reče, da bosta jedla, in mu v roko potisne ţličko. Takrat ţe vnaprej odpre usta.
Mami malčkov 2 in 1 svoje verbalno sporočilo opremita z deikti, da še bolj nazorno sporočita,
kaj ţelita in da ju dečka razumeta. Mami deklic uporabljata daljše izjave (večbesedne), ki jih
ponavadi ne opremljata z gestami.
Otroci razumejo besede v vsakdanji rabi: predmete v kuhinji in v stanovanju, igrače, sadje,
zelenjavo, nekatero hrano, pijačo, ţivali, glagole, ki jih vsakodnevno uporabljajo, npr. gremo
spat, ajat, gremo pa-pa, gremo jest. Od pridevnikov razumejo velik, priden, zaspan. Za
malčka 3 mama ni popolnoma prepričana, če razume njene izjave brez podkrepitve z dotikom.
Uporaba vsakdanjih predmetov
Malčki (razen malčka 3) znajo uporabljati ţlico, zobno ščetko, telefon (vedo, kako se ga
uporablja), daljinec, nekatera oblačila in obutev, barvice, vedo, kako se uporabljajo posode in
kuhalnica, koš za smeti. Malčica 1 zna uporabiti elastiko, sponke za lase in glavnik. Malčica 2
pa ve, kako se uporablja torbica.
Igra malčkov in branje knjige
Štirje malčki so zelo samostojni pri igri in se znajo sami zaigrati. Malčka 1 in 2 in malčica 2
se radi igrajo s kuhinjskimi pripomočki. Malčka 1 in 2 in malčica 1 radi čečkajo po papirju.
Malček 2 in malčici 1 in 2 se radi igrajo s kockami. Malček 1 se zelo rad lovi, skriva in pleše.
Malčica 1 je zelo aktivna in hitro menja igro. Rada igra na otroški klavir in se vozi z otroškim
avtom. Malčica 2 se rada igra z otroškim dojenčkom in ga vozi naokoli. Malček 3 ima rad
igrače, ki so posebne na dotik, še posebno mehke in zvočne igrače.
Malčki (razen malčka 3) po knjigah ali slikanicah listajo sami in gledajo slike. Obenem
pokaţejo s kazalcem na zanimive slike in se poleg oglašajo (oponašajo oglašanje ţivali,
vokalizirajo ali izgovorijo besedo).
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SKUPNA ANALIZA CELOTNEGA OPAZOVANJA

OČESNI STIK

Pri opazovanju očesnega stika sem upoštevala otrokov pogled v oči mame ali mene. Za
izmenjavanje s pogledom pa sem upoštevala otrokovo sledenje s pogledom od predmeta do
mame. S tem pogledom je otrok ţelel mami nekaj sporočiti.
Vsi otroci, razen malčka 3, so vzpostavili očesni stik z mamo. Z očesnimi izmenjavami so
iskali potrditev mame in pričakovali njeno verbalno poimenovanje ali pomoč pri rokovanju s
predmeti. V prvem mesecu so otroci povprečno naredili 63 izmenjav s pogledom v oči mame,
v drugem mesecu 114, v tretjem mesecu pa 49 izmenjav s pogledom. Najmanj izmenjav s
pogledom je v obdobju treh mesecev naredila malčica 2. Največ izmenjav s pogledom pa je
naredil malček 2, ki mu je pogled poleg deiktične geste predstavljal glavni način
sporazumevanja z mamo. Največ usmerjenega pogleda pri otrocih je bilo opaziti pri situaciji
hranjenja.
KOMUNIKACIJA

Med opazovanjem sem bila pozorna tudi na število komunikativnih dejanj, za katere je otrok
pričakoval, da se bo mati nanje odzvala. K tem dejanjem sem upoštevala vse geste in
rokovanje z igračami ali predmeti, pri katerih je otrok uporabil tudi usmerjen pogled proti
mami.
Vsi otroci, tudi malček 3 (ki ima sindrom DandyWalker), so s svojim vedenjem
(vokalizacija, besede, geste, dejanja s predmeti) vplivali na osredotočanje pozornosti matere
in posledično pridobili njen verbalni odziv. V prvem mesecu so malčki povprečno tvorili 103
dejanja, v drugem mesecu 152 dejanj in v tretjem mesecu 82 dejanj z namenom vplivanja na
mamo. Malčka 1 in 2 sta preko vseh treh mesecev tvorila več dejanj z namenom vplivanja na
mamo kot malčici. Iz primerjave sem izvzela malčka z DandyWalker sindromom, saj ne
morem vedno predpostaviti, da namensko vokalizira, saj mama vodi potek komunikacije.
Največ komunikativnih dejanj so otroci tvorili pri igri. Načini, s katerimi so pridobili
pozornost matere, so bili največkrat deiktična gesta, usmerjen pogled proti predmetu,
vokalizacija ali beseda. Kadar se otroci niso strinjali z mamo, so protestirali tako, da so
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odrinili njeno roko, rekli besedo ne ali odkimali z glavo, se s telesom obrnili proč od mame
(jo ignorirali) ali vokalizirali z naraščujočim glasom.
UPORABA GEST

Opazovala sem, katere geste otroci uporabljajo pri svoji komunikaciji. Na podlagi literature,
ki sem jo prebrala (Cochet in Vauclair, 2010,

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009,

Tomasello in dr., 2007, Kishimoto in dr., 2007, Fenson in dr., 2007, Crais in dr., 2004,
Capone in McGregor, 2004 in Wetherby in Prizant, 2002), sem iskala določene geste, ki naj
bi se v tem starostnem obdobju (19. mesec) najpogosteje pojavljale. Te geste so: dati,
pokazati, odriniti, pomahati, prikimati, odimati, doseči in deiktična gesta s kazalcem. Gesto
»dati« malčki ponavadi tvorijo, kadar ţelijo predmet dati odraslemu. Gesto daj mi pa tvorijo,
kadar ţelijo imeti neki predmet. Tvorijo jo z odpiranjem in zapiranjem dlani v smeri proti
predmetu, ki ga ţelijo. Mački tvorijo gesto pokazati, kadar ţelijo, da starši (ali odrasla oseba)
vidijo, kaj imajo v roki. Obenem pričakujejo še pripombo staršev. Gesto odriniti ponavadi
tvorijo ob nestrinjanju z nečim, kar jim starši ponujajo. Tako se zgodi, da npr. odrinejo
predmet, ki ga ponujajo starši, odrinejo njihovo roko ipd. Gesto mahanje v slovo se malčki
naučijo od staršev, pravtako pošiljati poljubčke. Gesto doseganja malčki tvorijo, kadar ţelijo
dobiti predmet, ki ni neposredno v njihovem dosegu, zato stegujejo celo roko v smeri
predmeta. Deiktična gesta s kazalcem pa ima ponavadi dva pomena. Prvi je imperativni, kar
pomeni, da otrok zahteva neki predmet, na katerega pokaţe s kazalcem (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2009). Drugi pomen pa je deklarativni, s katerim otrok ţeli staršu sporočiti, kaj je
vzbudilo njegovo zanimanje. Obenem pa ţeli slišati mnenje starša in verbalni opis situacije
(Cochet in Vauclair, 2010).
Pozorna sem bila na število gest s predmeti, ki so jih otroci tvorili z vokalizacijo ali brez nje.
Obenem sem označevala, s katero roko so tvorili te geste.
V tretji kategoriji sem opazovala deiktične geste. Pozorna sem bila na situacijo, v kateri so se
te geste največkrat pojavile, na število deiktičnih gest, s kakšnim namen so jo otroci uporabili
(ali je bil deklarativen ali imperativen namen) in s katero roko so jo tvorili.
V prvem mesecu opazovanja so vsi malčki, razen malčka 3 (motorično in razvojno ne zmore
tvoriti gest), uporabljali geste dati, prikimati, doseči, odriniti in geste pokazanja. V drugem
mesecu opazovanja pa so vsi malčki poleg ţe izvajanih gest tvorili še gesto nestrinjanja 
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odkimavanje. V tretjem mesecu pa niso več uporabljali vseh naštetih gest. Najpogostejše
geste so bile dati, odriniti in geste pokazanja.
Malčki so v prvem mesecu tvorili povprečno 24 gest s stikom predmeta, v drugem mesecu 30
gest, v tretjem mesecu pa 19 gest s stikom predmeta. V prvem mesecu je v povprečju 14 gest
spremljala vokalizacija ali beseda, v drugem mesecu 23, v tretjem mesecu pa je bilo tovrstnih
gest povprečno 15. Z desno roko so v prvem mesecu povprečno tvorili 17 gest (v povprečju 7
z levico), v drugem mesecu 21 (le 9 z levico), v tretjem mesecu pa je bilo povprečno 17 gest
desnoročnih in le 2 gesti z levico.
V celotnem obdobju treh mesecev sta malčka tvorila več gest s stikom predmeta kot malčici,
ki pa sta bili boljši pri gestikuliranju ob hkratni vokalizaciji ali izgovoru besed.
V prvem mesecu so malčki v povprečju tvorili 12 deiktičnih gest, v drugem mesecu 14 in v
tretjem mesecu le 7 deiktičnih gest. Največ so jih tvorili med hranjenjem. V prvem mesecu so
ob hkratni vokalizaciji ali izgovoru besede tudi 9 deiktičnih gest, v drugem mesecu 11 in v
tretjem mesecu 6 deiktičnih gest s hkratno vokalizacijo ali besedo. Glede na namen
sporočanja je bila v prvem mesecu opazovanja v povprečju polovica gest (6) deklarativnih in
polovica (6) imperativnih. V drugem mesecu je bilo 8 deklarativnih in 6 imperativnih in v
tretjem mesecu 5 deklarativnih in le 2 imperativni deiktični gesti. V prvem mesecu so
povprečno tvorili 8 gest z desnico, 4 pa z levico, v drugem mesecu 8 z desnico in 6 z levico, v
tretjem mesecu pa 6 z desnico in le 1 z levico.
V prvem mesecu sta malčici tvorili v povprečju več gest z vokalizacijo ali besedo, kar 15 več
kot malčka, v drugem mesecu pa sta malčka tvorila 8 gest z vokalizacijo več kot malčici. V
tretjem mesecu sta malčka tvorila 13 deiktičnih gest z vokalizacijo več kot malčici. Pri
namenu sporočanja se malčki po spolu tudi razlikujejo. V celotnem obdobju treh mesecev sta
malčka tvorila več deiktičnih gest kot malčici, tudi glede na namen sporočanja. Tvorila sta
tako več deklarativnih kot tudi imperativnih gest, le v prvem mesecu sta malčici tvorili več
imperativnih gest v primerjavi z malčkoma.
RAZUMEVANJE JEZIKA *

Glede na različne situacije tako hranjenja kot tudi igranja na domovih malčkov ne morem
sklepati, katere besede otroci ţe razumejo, poleg tega pa je bil časovni razpon prekratek. Za
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preverjanje razumevanja bi morala imeti seznam besed, ki bi jih mame vključile v svojo igro
in bi se malčki nanje odzivali. Zato sem se osredotočila na količino verbalnih poimenovanj
(predmete/ţivali, osebe in dele telesa), na katere so se otroci odzivali.
V prvem mesecu sta mami malčic skupaj (55) uporabili 5 verbalnih poimenovanj za predmete
več kot mami malčkov (skupaj 50), tvorili sta 3 poimenovanja več za osebe (11), za
poimenovanja delov telesa pa so vse mame uporabile 5 izrazov. V drugem mesecu sta mami
malčic zopet tvorili več verbalnih poimenovanj za predmete in ţivali, kar 15 več (skupno 83).
Mami malčkov sta uporabili 5 poimenovanj več za osebe (skupno 14) kot mami malčic, za
poimenovanje delov telesa pa sta mami malčic imenovali en izraz več (14) kot mami
malčkov. V tretjem mesecu pa sta mami malčic (skupaj 81) poimenovali kar 27 predmetov ali
ţivali več kot mami malčkov. Mami malčkov sta poimenovali eno osebo več kot mami
malčic, medtem ko sta mami poimenovali en izraz za dele telesa več kot mami malčkov.
Torej lahko povzamem, da se v opazovanem času mame bistveno ne razlikujejo glede na vrsto
poimenovanja predmetov in ţivali, ampak se razlikujejo v številu verbalnih poimenovanj
predmetov, ţivali, oseb in delov telesa. Mami malčic sta v vseh treh mesecih povprečno
uporabili več verbalnega poimenovanja kot mami malčkov.
V prvem mesecu so trije malčki od petih tvorili zloge in besede. Glede na specifiko sindroma
pri malčku 3 zlogi še niso pričakovani. V tem obdobju le vokalizira. V tretjem mesecu sem
opazila, da je bil bolj odziven. Malček 2 pa glede na opazovane sovrstnike malce zaostaja v
govornem razvoju (tudi v celostnem razvoju, zaradi prezgodnjega rojstva), saj pri 19. mesecu
starosti (prvi mesec opazovanja) še ni tvoril zlogov, temveč je le vokaliziral polglasnik. V
drugem mesecu opazovanja, tj. 20. mesec starosti, le malček s sindromom ni tvoril zlogov in
besed. Malček 2 je tvoril dva zloga. V 21. mesecu starosti je malček 2 tvoril tri zloge. V
celotnem obdobju treh mesecev sta malčici tvorili več zlogov kot malčka. Ena malčica je
usvojila vse konzonante, razen šumnikov in glasu /r/ (uvularno).
V prvem mesecu so bile najpogostejše besede za poimenovanje psa wou-wou, ne, ni, ja,
poimenovanje avta ato. V drugem mesecu pa so bile najpogostejše besede malčkov za
poimenovanje avta aka in auto, to ato, to, ni ni-ni, ţaba lega-lega ali zaba, ja ja, tam.
*Opomba: Ti podatki niso popolnoma točni, saj na podlagi opazovanja igre ne morem reči, katere konzonante in
besede imajo otroci usvojene. Za to trditev bi morala izvesti testiranje.
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V tretjem mesecu pa so bile besede za avto ato; vlak tu-tu, vlak, ču-ču, la; ja; ne; to; tuki; ta.
Opazila sem velik napredek v besednjaku malčka 1.
UPORABA PREDMETOV

V kategoriji predmetov sem opazovala, katere predmete so otroci uporabljali, kako so jih
uporabljali (simbolno, uporaba kot v vsakdanjem ţivljenju), kakšna je bila igra s predmeti in
ali otrok ţe posnema vedenje odrasle osebe.
Malček 3 sam ni rokoval s predmeti zaradi hipotonosti mišič in narave njegovega sindroma.
Ostali otroci so postavljali predmete ali igrače eno na drugo, jih povlekli iz vreče ali dali v
vrečo. Pri 19 mesecih starosti (prvi mesec opazovanja) so trije otroci sami uporabljali ţlico za
hranjenje, vendar ne ves čas, ob pomoči mame. Enemu otroku mama ni dala priloţnosti za
samostojno hranjenje z ţlico. Pri 20. mesecu pa so štirje otroci za hranjenje ob pomoči mame
uporabljali ţlico. Pri 19. mesecu so se štirje otroci (brez malčka 3) ţe igrali simbolno
(pretvarjali so se, da lahko nek predmet uporabljajo za drugačen namen, npr. kot pokrivalo je
malček uporabil plastičen zaboj, vrečko za kocke je malček uporabil kot torbico za čez rame,
malčici sta se pretvarjali, da jesta hrano (igrače) in jo ponujali tudi svojim mamam. Ena
malčica se je pretvarjala, da se pogovarja po otroškem telefonu. Pri 20. mesecu starosti so se
malčki preko igre pretvarjali, da počnejo dela, ki jih ponavadi delajo odrasli, npr. sesanje pod
mizo, kuhanje čaja in kave. Pri 21. mesecu starosti so otroci začeli pogosteje ponavljati
besede in izjave, ki so jih slišali pri svojih mamah.
GOVOR IN VEDENJE MATERE

Pri opazovanju matere sem bila pozorna na vedenje, s katerim je usmerjala otrokovo igro,
poimenovala predmete, ali je s svojim vedenjem pozitivno vplivala na otrokovo igro, govor in
sporazumevanje in ali je otroku nudila dovolj časa za verbalno in akcijsko odzivanje.
Ocenjevala sem tudi materino odzivanje na otrokova sporočila, ali je bilo ustrezno in
pravočasno. Štela sem, koliko je bilo pravočasnih odzivov in kolikokrat se mama ni odzvala
na otrokovo sporočanje.
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Tudi pri materi sem bila pozorna na deiktične geste, kako jih uporablja (kakšne so
spremljajoče besede, situacije in s katero roko jih tvori), koliko jih je tvorila v 30-minutnem
časovnem obdobju, s katero roko in kakšen je otrokov odziv.
Na koncu sem ocenjevala še govor matere: ali je dovolj preprost oz. kompleksen, dovolj
zahteven za spodbujanje otrokovega govornega razvoja.Vse mame so preko treh mesecev
vplivale na vedenja svojih otrok in v začetku usmerjale potek igre. Mama malčka 3 je preko
celotnega časa usmerjala igro in malčku pomagala premikati roke, da se je primerno odzival
na igrače in zvočne signale. Glede na njegovo vokaliziranje je presojala, kdaj mu je bila igra
všeč. Pri malčkovih 19 mesecih so tri mame (mama malčka 1 in 2 in mama malčice 2) skozi
celoten čas narekovale ritem igre, saj so ţelele, da otrok pokaţe, kolikor maksimalno zna in
zmore. V nekaterih primerih to ni bilo dobro, saj so s tem spregledale otrokova zanimanja. V
celotnem obdobju treh mesecev opazovanja sta mami malčic dlje časa čakali na odziv malčic
kot mami malčkov. Mama malčka 3 je čakala odziv otroka, vendar vedno ni mogla presoditi,
ali se je odzval, saj sam ne zmore samostojnih gibov. Mami malčkov 1 in 2 pa sta večkrat
naredili dejanje namesto njiju, oziroma sta jima poskušali pomagati, četudi nista pokazala, da
potrebujeta pomoč. Do njiju sta bili bolj zaščitniški. Vseh pet mam se je odzivalo na otrokova
dejanja, vokalizacijo ali na besede z verbalnim opisom situacije, t.j. poimenovanjem
predmetov, pohvalami ob uspelem dejanju. V celotnem obdobju treh mesecev se je največ
odzivala mama malčka z Dandy Walker sindromom, takoj za njo pa mama malčice 1, najmanj
pa mama malčka 2, ki ni sledila otrokovim interesom in mu je skušala vsiljevati svoje. Kadar
se je odzivala, so bile verbalne spodbude preskope (aha ali mhm). Tudi mama malčka 1 se je
verbalno odzivala z nedoločenimi besedami kot aha. V zadnjem mesecu opazovanja, pri
malčkovih 21 mesecih, pa se je mama malčka 1 začela pogosteje odzivati.
Mama malčka 3 deiktičnih gest ni uporabljala, saj ima malček slab vid, zato se mama pri
sporočanju raje posluţuje dotika. Pri 19. mesecu starosti malčkov so mame skoraj vedno
opremile deiktične besede, npr. to, tisto, tam, z gesto pokazanja. Med gledanjem slikanic pa
so se mame posluţevale deiktičnih gest, da so pritegnile otrokovo pozornost. Količina
deiktičnih gest se je spreminjala glede na situacije, zato jih ne morem primerjati, saj so
nekatere mame brale več zgodb in so posledično uporabile več gest. Lahko pa povzamem, da
sta mami malčic pri 21. mesecu starosti uporabljali vedno manj gest, saj sta malčici govor
dobro razumeli in zato nista potrebovali gest. V prvem in zadnjem mesecu so mame preteţno
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geste tvorile z levico, drugi mesec pa z desnico. Geste so tvorile zelo neenakomerno. Malčki
so se na mamino gesto odzvali z vokalizacijo in usmerjenim pogledom v smer geste ali z
usmerjenim pogledom, vokalizacijo in deiktično gesto ali z usmerjenim pogledom, besedo in
deiktično gesto.
Pri 19. mesecu starosti malčkov so tri mame, mama malčka s sindromom DandyWalker in
mami malčic, dajale veliko verbalnih spodbud malčkom pri igri. Mami malčkov 1 in 2 sta se
posluţevali malo poimenovanj predmetov in opisa dogajanja. Pri 20. mesecu starosti malčkov
so največ poimenovanj predmetov, ţivali ali opisa dogajanja dajale mame malčka s
sindromom, mama malčka 1 in mama malčice 1. Pri 21. mesecu starosti so se verbalno zopet
največ odzivale mama malčka s sindromom in mami obeh malčic.
Največ pomanjševalnic in otroškega govora je preko celotnega obdobja treh mesecev
uporabljala mama malčka 3, da je bil ton govora zanimiv in vsebina enostavna. Takoj za njo
pa je bila mama malčka 2, ki malčku ni nudila primernega govornega vzora.
Vse mame so tvorile enostavne povedi. V večini so bile jasne in kratke. Mama malčice 1 je
uporabljala kompleksnejše večstavčne povedi ţe pri starosti 19. mesecev. Mame malčkov so
preko celotnega obdobja treh mesecev uporabljale krajše, enostavnejše izjave. Mami malčic
pa sta kompleksnost svojih izjav malce stopnjevali. V zadnjem mesecu so bile povedi
dvostavčne, sestavljene iz več navodil (vsaj dveh).
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ANALIZA KONČNEGA INTERVJUJA S STARŠI

Način iskanja pozornosti mame
Malček 2 za pridobitev mamine pozornosti uporablja različne strategije: steguje roke proti
mami, vokalizira (samoglasniki), uporabi deiktične geste, uporabi kretnje s stikom predmeta,
npr. prinese škatlo, ki je ne more odpreti, in jo ponudi mami ter poleg vokalizira. Kadar se na
naštete načine mama ne odzove, začne povzdigovati glas (cviliti, jokati). Vedno se posluţuje
usmerjenega pogleda proti mami, da vidi, ali ga mama res razume in posluša. Tudi malček 1
se še vedno večinoma posluţuje deiktičnih gest in vokaliziranja. Malček 3 pa prikliče mamino
pozornost z glasnim vokaliziranjem in vriskanjem. Včasih nekaj časa čaka in se ne oglaša, saj
pričakuje, da bo mama prišla do njega. Zanimanje in navdušenje mama pri malčku opisuje kot
napenjanje telesa (predvsem rok in nog). Malčici pa se več posluţujeta verbalnega izraţanja,
ki ga spremljajo tudi deiktične geste. Kadar kaj ţelita, vztrajata tako dolgo, da se mami
odzoveta in jima priskočita na pomoč. Malčici pozornost svojih mam iščeta tudi z usmerjenim
pogledom, vendar ne vedno v prvem poskusu komunikacije.
Zavrnitev, protestiranje ali nestrinjanje malčka z mamo
Malček 1, malčici 1 in 2 svoje nestrinjanje pokaţejo z gesto odkimavanja z glavo in besedo ne
ali ne bom. Malčica 2 npr. hrano ali predmet, ki ga ne mara, odrine stran, včasih celo sklene
roki predse in mamo grdo pogleda. Malček 2 hrano ali predmet, ki mu ni všeč, odriva in maha
z obema rokama navzdol in navzgor. Včasih tudi zajoka. Malček 3 pa je večinoma zadovoljen
z vsem, včasih med hranjenjem mama opaţa, da mu kakšna hrana ni povsem všeč. Takrat se
nakremţi in tudi stiska skupaj zobe.
Ponavljanje vedenj, ki pri starših vzbujajo smeh
Kadar malčkom uspe pridobiti pozornost mame in jo nasmejati, to vedenje ponavljajo in se
tudi sami smejijo. Malčici pa tudi ploskata. Vsi malčki, razen malčka 3, vzpostavljajo očesni
stik. Malček 3 se ob smehu matere tudi sam še bolj smeji in vriska.
Trenutne geste, ki jih malček uporablja pri sporazumevanju
Vsi malčki, razen malčka 3, tvorijo deiktične geste. Pri malčicah prevladuje govor pred
gestami, malčka, še posebno malček 2, pa se posluţujeta večinoma deiktičnih gest v
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kombinaciji z vokalizacijo polglasnika. Malček 2 tvori geste za ni-ni, bravo (ploska z
rokama), poboţa osebo ali ţival, če mama reče, da je uboga. Malček 1 in malčica 2 razumeta
besedo kopati, saj se samostojno odpravita v kopalnico in se slečeta ter pripravita za
umivanje. Malčica 2 poleg še govori kopa, kopa. Ob besedi sprehod ali gremo ven malčica
vzame jopico in čevlje ter se začne obuvati. Kadar mama reče, da mora biti tiho, malčica 2
dvigne iztegnjen kazalec k ustnicam ali nosu. Najmanj gest uporablja malčica 1. Večinoma
tvori deiktične geste ob verbalni podpori, npr. daj mi, to bi, še jaz. Malček 3 ne tvori gest
zaradi narave svojega sindroma. Starša pa se močno trudita, da bi malčka spodbudila, da bi
dvignil roko ali jo le malce premaknil kot znak, da hoče pritisniti na pojočo igračo. Včasih je
pri tem uspešen.
Imperativne in deklarativne deiktične geste
Vsi štirje malčki, ki tvorijo geste, uporabljajo tako imperativne kot tudi deklarativne deiktične
geste. Mami malčka 2 in malčice 2 sta izpostavili prevladovanje imperativnih gest, saj otroka
največkrat z gestami nekaj zahtevata, oziroma ţelita npr. bonbon, pomoč pri rokovanju s
predmeti ipd. Mama malčka 1 je opazila, da njen sin uporablja preteţno deklarativne deiktične
geste, saj z njimi večinoma ţeli pokazati, kaj ga zanima, oziroma ţeli, da mama ta predmet
poimenuje. Podobno je tudi pri malčici 1, ki vse geste opremi z besedami, medtem ko malček
1 izgovarja le nekatere besede, ostale geste pa opremi z vokalizacijo zlogov.
Razumevanje otrokovih sporočil
Vse mame opaţajo, da imajo na začetku nedruţinski člani teţave z razumevanjem otrokovega
sporočila. Kadar je sporočilo v kontekstu s situacijo, takrat malčke laţe razumejo. Malčka 2
razumejo, kadar uporabi deiktično gesto, s katero nekaj ţeli ali zahteva. Malček 1, malčica 1
in 2 ponavljajo dejanja toliko časa, da jih razumejo. Pri tem si veliko pomagajo z gestami.
Malčici 1 in 2 po nekajkratnih poskusih ponavljanja spremenita način sporočila tako, da
opišeta situacijo, npr. namesto deiktične geste proti muci rečeta muca ali pa obrneta vrstni red,
uporabita drugačno gesto.

*opomba: Mame podatkov niso imele zabeleženih, odgovarjale so po spominu, tako da podatki niso popolnoma
točni, temveč približni.
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Glasovi in oponašanje oglašanja ţivali
Malček 2 se ob zadovoljstvu veliko smeje, vriska in vokalizira vokale. Mama takšno vedenje
opaţa, kadar se pogovarja sam s seboj, če dobi novo igračko, če vidi kakšno ţival. Kadar
izraţa neugodje, je njegovo oglašanje močnejše, s kriki in z jokom. Oponaša petelina, muco,
kuţka, kravo, medveda, osla in račko. Malček 1 svoje ugodje izraţa z zlogom la, ki ga
ponavlja. Večkrat ga starša ob njegovem vokaliziranju ne razumeta. Neugodje pa pokaţe na
podoben način kot malček 2. Od ţivali zna oponašati kuţka, muco, kravico, konja, račko in
ţabo. Malčica 2 svoje zadovoljstvo izraţa z vpitjem besede jaaa in jeee. Kadar je razburjena,
poveča jakost glasu in vpije ne ali moje. Malčica 1 oponaša veliko ţivali in izgovarja vse
glasove, razen /r/, ki ga še malce popači (izgovori ga uvularno). Malček 3 svoje zadovoljstvo
izraţa z vriskajočim glasom ali pa z neţnim podaljševanjem vokalov. Kadar mu kaj ni všeč ali
se ne počuti dobro, se oglaša s toţečim glasom, ki ţe malce nakazuje na jok. Ponavadi se tako
oglaša, če je lačen ali zaspan. Joče redko, le v primerih, kadar je res nekaj hudo narobe.
Besede
Od otrok s tipičnim razvojem najmanj govori malček 2, le dve besedi  mama, ata. Veliko si
pomaga z deiktičnimi gestami in izgovarjanjem polglasnika. Malček ne tvori dvobesednih
kombinacij. Nedruţinski člani ga razumejo, če je sporočilo v kontekstu in malčka vsaj malo
poznajo, da lahko predvidevajo, kaj bo povedal. Malček 1 pa govori: babi, dedi, ata, mama,
Nika, Uroš, Marta, Andreja, avto, ja, ne motor. Okolica ga razume, če se sporočilo ţe
navezuje na temo, o kateri se pogovarjajo. Malčica 2 izgovarja besede: mami, ati, Eva, Tita
(Vita), nona, Alenka, Anja, na, muci, pila (ţejna sem), bona (bombon), kota (piškot bi), nana
(spati), amam (jesti), še, jogut (jogurt), lepa, gemo (gremo), moja, čiv-čiv, aja (spati), muuuu
(glasba), oga (ţoga), biba (riba), čiča (sedeti), kaka, mit (umit), kopa (kopati se), talo (letalo),
avto, tor (motor), sne (sneg), pesa (plesati). Poleg tega spaja dve besedi skupaj: papa mami,
papa ati, še kota, moja mami, emo ajat, ne bom. Največ pa govori malčica 1, ki ţe izgovarja
razumljive besede iz vsakdanje rabe (hrana, pijača, igrače, kuhinjski pripomočki, ţivali …).
Osebe izven druţinskega kroga jo razumejo, saj se vedno potrudi spremeniti način sporočanja
in razloţi kaj ţeli povedati. Tudi ona ţe spaja dve besedi skupaj, včasih celo več besed, npr.
Kam je šel Jaka?, Kje je Jaka/oči/mami?, Kam gemo? (Kam gremo?), Omi pide (Babica
prihaja.), Lumpi spat. (Lumpi gre spat.), Zobe mit. (Zobe umit.).
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Razumevanje
Malček 2 razume besede: mama, ata, muca, kuţa, kravica, račka, sonček, luna, jesti (ama
ama), jogurt Fruchtszwerge (frukci), Lord (kuţa), pa-pa (pomaha), bravo (ploskne z rokami),
ušesa, lasje, oči, nogice, rokice, nosek, zobki, jeziček, trebušček (buši), lulček (pici), kopanje
(čofi čofi), plenička, telefon (alo alo),  Prinesi slinček,  Nesi v smeti,  Kje ima (ime malčka
2) copate?, avto,  Kje ima (ime malčka 2) čevlje?, ajs (ne sme se dotakniti nekega
predmeta),  Kje ima (ime malčka 2) krtačko? in  Ali greva zobke umit?, kahlica, mojster
Miha (pokaţe ga na steni), ni ni (ni določene stvari oz. je zmanjkalo), aja aja (ve da gre spat),
 Kje imaš dudo?. Mama uporablja veliko pomanjševalnic in otroškega govora, na katerega je
malček navajen. Malček 1 razume vsakdanja navodila in pozna predmete, ki jih uporabljajo
doma ali v vrtcu. Malčica 2 pa razume besede: gremo ven (Če se strinja in to ţeli, se odzove z
ja, bi, gemo, nato steče v smeri vrat in vzame obleko in čevlje). Kadar se z nečim ne strinja, se
odločno upre, zavpije ne, sklene roki predse in se obrne stran. Razume zelo veliko in ni treba
ponavljati ali poenostavljati izjave. Razume osnovne pridevnike: vroče, toplo, mrzlo, veliko,
majhno, lep, priden, poreden. Največ pa razume malčica 1, ki ţe razume kompleksnejša
navodila in jih zna tudi izpolniti, npr.  Poberi papirčke in jih odnesi v smeti!,  Odnesi perilo
v kopalnico in ga daj v pralni stroj!,  Pojdi v sobo in si obuj copate!. Razume besede iz
vsakdanje rabe, kadar pa česa ne razume, vedno vpraša  Kaj je to?. Malček 3 po mnenju
matere vsebine besed še ne razume. Zdi se ji, da je malček bolj osredotočen na zvok oziroma
glas osebe, ki ga povezuje s pozitivnimi posledicami, npr. mamin ali očetov glas.
Uporaba vsakdanjih predmetov
Malček 2 samostojno uporablja zobno ščetko in zobno pasto. Ve tudi, kako se uporablja
telefon. Kadar ga hrani mama, tudi sam ţeli biti aktiven in zahteva ţličko ali vilico, ki ju zna
lepo uporabljati. Malček 1 prav tako uporablja ţlico, zobno ščetko, poleg tega pa še mazilo za
ustnice, svetilko, zna se sam obuti, obleči kapo in rokavice. Malčica 2 tudi sama uporablja
pribor, zobno ščetko, telefon, kozarec. Rada ima torbice in ve, kako se jih uporablja. Večkrat
jih vzame mami. Malčica 1 prav tako uporablja pribor in je samostojno. Zna uporabljati
telefon in se zna pogovarjati, kadar jo pokliče npr. babica. Sama si umiva zobe. Uporablja tudi
milo in se namili.
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Igra malčkov (simbolna igra, posnemanje vedenja) in branje knjige
Malček 2 se najraje igra sam. Ker ni v vrtcu, se teţko vklopi v igro drugih otrok. Zna zlagati
kocke, voziti poganjalca, lista in gleda knjige, z roko vozi avtomobile, vrti kolesa na avtih.
Knjigo najraje lista sam in pokaţe na predmete, ţivali v knjigi. Tiste ţivali, ki jih pozna, tudi
oponaša. Zanima ga vse, kar se vrti in je v gibanju. Malček posnema vedenje odraslih, še
posebno kretnje in vedenje, govora ne posnema. Npr. posnema ploskanje, oponaša gibalne
vzorce, ki jih vidi. Malček 1 se najraje igra s kuhinjskimi pripomočki, kot so kuhalnica,
posoda, deske za rezanje itd. Knjigo pogleda zelo hitro in poleg še nerazumljivo čeblja in
oponaša ţivali. Zelo ga veseli delo v kuhinji in rad sodeluje pri čiščenju stanovanja (sesanje,
pomivanje, pometanje). Kadar se igra, se največkrat pretvarja, da je kuhar ali frizer. Ponavlja
pa večinoma besede, ki jih sliši od odraslih. Malčica 2 se rada igra s torbicami in se pretvarja,
da je odrasla. Poskuša sestavljati sestavljanke, vendar tega še ne zna. Največkrat se igra tako,
da predmete zlaga z enega mesta na drugo in jih prenaša naokrog. Prav tako se rada igra s
kockami in sestavlja hišo ali stolp. Slikanice rada lista, vendar se ne ustavlja dolgo na straneh,
na hitro ošvrkne ilustracije in izpostavi kaj, kar jo pritegne, potem pa lista naprej. Rada pleza
po igralih in se ne boji višine. Pogosto se igra z dojenčki, jih pokriva, nosi, uspava, pelje v
vozičku. Malčica posnema mamo pri ljubkovanju, ima izrazito obrazno mimiko in zna
pokazati odločnost, jezo, ukazovanje. Malčica 1 se rada igra z avti, vlaki, s kockami, rada
pleza in se spušča po igralih, veliko se igra v otroški kuhinji in se pretvarja, da kuha kosilo ali
večerjo. Rada riše in sestavlja sestavljanke. Knjigo lista zelo hitro, obenem še komentira, kar
vidi. Malčica zelo rada sodeluje pri gospodinjskih opravilih, tudi pri pospravljanju. Razvit
ima močan čut za osebno higieno. Preko igre se večkrat pretvarja, da je odrasla oseba, saj
veliko kuha in ponuja hrano in pijačo iz svoje kuhinje. Posnema pa vedenje odraslih, ponavlja
besede, ki so ji zanimive ali jih ne pozna. Vedno vpraša, kaj pomenijo.
Napredek otroka v tromesečnem obdobju
Mama malčka 2 je ocenila, da je malček izjemno napredoval, še posebno na motoričnem
področju (groba motorika), saj je bil dolgo časa zelo okoren in neroden. Sedaj je bolj
samozavesten pri gibanju po prostoru, tudi pleza ţe. Opazila je tudi, da veliko več razume in
se na to odziva. Uporablja veliko deiktičnih gest. Njegova slušna zaznava je izjemna. Opazila
pa je, da malček manj uboga (poslušanje in izvajanje navodil). Večkrat namerno izvaja
prepovedane dejavnosti. Besedi mama in ata je usvojil šele v svojem 21. mesecu starosti
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(februarja). Mama malčka 1 je opazila napredek na področju razumevanja, govora in gibanja.
Mama malčice 2 je mnenja, da je malčica napredovala predvsem na govornem in motoričnem
področju. Tudi mama malčice 1 je mnenja, da je malčica v treh mesecih izjemno napredovala
na govornem področju, saj se deklica izjemno dobro sporazumeva. Malček 3 je po mnenju
matere napredoval pri odzivanju na materin ali očetov glas, na teksturo in zvok igrač. Opazila
je napredek pri motoriki, saj mu včasih uspe dvigniti ali premakniti roko, ko ţeli pritisniti na
vzvod igrače. Pri vidnem zaznavanju je napredek malenkosten, saj nekaj sekund dlje zadrţi
pogled na kontrastnih predmetih, npr. črno-bela ţoga, predmetih, ki se svetijo v temi. V času
opazovanja je malček dobil tudi ketogeno dieto, ki je pripomogla k temu, da so zmanjšali
količino zdravil, zato se je tudi njegovo odzivanje malce izboljšalo.
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INTERPRETACIJA REZULTATOV

Na podlagi zastavljenih hipotez sem svoje ugotovitve opazovanja vedenja malčkov
interpretirala opisno. Za boljšo predstavo pa sem nekatere podatke predstavila s stolpčnim
grafikonom.

H1: Deiktične geste spremlja vokalizacija (medmeti: zvočni učinki, oponašanje
oglašanja ţivali; poizkusi izgovora besede).
Osredotočila sem se na deiktične geste, ki jih je spremljala vokalizacija. Izločila sem geste, ki
so bile v stiku s predmetom. Zanimala me je pogostost le pravih deiktičnih gest ob hkratni
vokalizaciji.
Graf 1: Stolpčni grafikon za prikaz deleža deiktičnih gest, spremljanih z vokalizacijo
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H1 potrdim.
Vokalizacija je bila v povprečju treh opazovanih mesecev prisotna kar v 82 %, kar pomeni da
deiktične geste ponavadi spremlja vokalizacija. Opazila sem tudi, da so malčki pri 21. mesecu
starosti tvorili več deiktičnih gest z vokalizacijo kot pri 19. mesecu. S starostjo malčki
vzoredno z gestami izgovarjajo zloge, nove besede, zato tudi deiktične geste brez vokalizacije
upadajo.
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Rezultati moje raziskave so podobni rezultatom H. Cochet in Vauclaira (2010), ki sta
ugotovila, da je bilo izmed vseh 503 deiktičnih gest kar 435 gest opremljenih z vokalizacijo,
kar predstavlja 86,5 %. V raziskavi sta se osredotočila tudi na razliko v pogostosti
vokaliziranja med deklarativnimi in imperativnimi deiktičnimi gestami. Ugotovila sta, da so
deklarativne geste tesneje povezane z vokaliziranjem in imajo večji komunikativni namen kot
pa imperativne geste.
V moji raziskavi pa so rezultati primerjave med deklarativnimi in imperativnimi deiktičnimi
gestami nekoliko drugačni. Malčki so pogosteje tvorili imperativne geste z vokalizacijo, kar
91 % imperativnih deiktičnih gest je bilo tvorjenih tako, medtem ko je bila pogostost
vokalizacije pri deklarativnih deiktičnih gestah le 70 %, kar je še vedno visok odstotek.
Seveda sem zajela premajhen vzorec, zato ne morem posploševati ugotovitev.
Opazila sem razlike pri vokalizaciji med spoloma. Več sta vokalizirali malčici. Ţe pri 19.
mesecu starosti so njune vokalizacije vsebovale zloge, popačene besede, oponašanje oglašanja
ţivali. Usvojili sta tudi več konzonantov kot dečka. Malčka pa sta večinoma tvorila
vokalizacije polglasnikov in oponašala oglašanje nekaterih ţivali, medtem ko sta gledala
knjigo o ţivalih. Pri 20. mesecu starosti je bilo vidnih ţe več hkratnih vokalizacij in gest.
Zopet sta bili uspešnejši malčici, ki sta ţe izgovarjali nekatere besede ob pokazanju z
deiktično gesto, npr. z iztegnjenim desnim kazalcem pokaže na sladoled in reče ajed. Pri 21.
mesecu starosti malčkov pa sta tudi malčka ţe tvorila nekatere deiktične geste ob izgovorjavi
besede, npr. z iztegnjenim kazalcem je pokazal na vlak in rekel tu-tu. Malčici pa sta ţe tvorili
suplementarne kombinacije deiktične geste in besede, npr. pokaže na vlak in reče - Kaj dela?.
Tudi teh ugotovitev ne morem posploševati. Na rezultate je vplivalo več dejavnikov, npr.
malček 2 se je rodil prezgodaj, imel je slabšo motoriko, ni obiskoval vrtčevskega varstva in se
dnevno ni druţil s sovrstniki. Poleg tega sta bili mami malčkov manj prisotni z otrokoma kot
mami malčic.
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H2: Deiktične geste so tvorjene z desno roko.
Deiktične geste se delijo na prave deiktične geste ali distalne in kontaktne deiktične geste s
stikom predmeta. Preko vseh treh mesecev opazovanja so malčki tvorili 69 % kontaktnih
deiktičnih gest in 31 % distalnih deiktičnih gest. Tip gest se je pojavljal glede na okoliščine
igre in na način sporazumevanja malčka in mame. Med samo igro so tako mame kot malčki
uporabljali največ deiktičnih gest s stikom predmeta, med hranjenjem pa je bilo več distalnih
deiktičnih gest. Pod drugačnimi pogoji opazovanja, npr. v prosti igri, kjer je mama zunanja
udeleţenka, bi malčki uporabljali več distalnih deiktičnih gest.

delež kontaktnih deiktičnih gest

Graf 2: Stolpčni grafikon za prikaz stranskosti pri kontaktnih deiktičnih gestah
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V treh mesecih opazovanja so malčki v povprečju tvorili 75 % deiktičnih gest z desnico.
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Graf 3: Stolpčni grafikon za prikaz stranskosti pri distalnih deiktičnih gestah
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V treh mesecih opazovanja so malčki v povprečju tvorili 64 % deiktičnih gest z desnico.
H2 potrdim.
Z raziskavo sem ugotovila, da malčki večinoma uporabljajo desnico, kadar ţelijo nekaj
sporočiti z deiktično gesto. Rezultati sicer nakazujejo v prid desnoročnih deiktičnih gest,
vendar so odstotki manjši, kot sem predvidevala. Do tega odstopanja je najverjetneje prišlo
zaradi različnih vzrokov. Včasih je bilo malčkom priročneje pokazati z levico kot z desnico,
saj so si večkrat pri opori pomagali z desnico, zato so imeli prosto le levico. Ali pa so npr.
drţali knjigo z desnico, zato so pokazali z levico. Kadar so imeli prosti obe roki, so večinoma
uporabili desnico. Drugi razlog za odstopanje pa bi lahko bil, ker deiktičnih gest nisem
ločevala po tem, ali so bile tvorjene ob hkratni vokalizaciji, ampak sem seštela vse geste tudi
brez vokalizacije in tako dobila povprečje, ki je manjše od pričakovanega. V tuji literaturi je
izpostavljeno, da je leva hemisfera, ki je odgovorna za govor, bolj aktivirana, kadar so geste
in vokalizacije tvorjene simultano. To velja tudi za zgodnje malčkovo obdobje, zato so
deiktične geste ob hkratni vokalizaciji pri malčkih večinoma tvorjene z desnico (Cochet in
Vauclair, 2010).
V prihodnje bi bilo potrebno te parametre natančneje opredeliti in jih upoštevati.
Raziskava H. Cochet in Vauclaira (2010) je tudi potrdila, da malčki komunikativne deiktične
geste tvorijo z desnico. Desnoročne geste so malčki tvorili kar v 85,1 %.
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H3: S starostjo malčki uporabljajo več deklarativnih kot imperativnih gest.
Graf 4: Stolpčni grafikon razporeditve glede na tip distalnih deiktičnih gest
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Graf 4 prikazuje deleţ deklarativnih in imperativnih deiktičnih gest, ki so jih tvorili malčki
skozi tromesečno obdobje opazovanja. Pri opazovanju sem se osredotočila na prave deiktične
geste brez stika s predmetom.
H3 potrdim.
Rezultati raziskave prikazujejo, da se deleţ deklarativnih deiktičnih gest povečuje s starostjo,
medtem ko se deleţ imperativnih deiktičnih gest zmanjšuje. Pri 19. mesecu starosti otrok so v
povprečju tvorili polovico deklarativnih in polovico imperativnih gest, pri 21. mesecu so
deklarativne deiktične geste predstavljale kar 71 % vseh deiktičnih gest. Imperativne
deiktične geste so s starostjo malčkov upadale, kar sovpada z razvojem. Opazila sem, da so
malčki deklarativne geste tvorili, da bi pridobili pozornost in komentar matere.
Tudi študije H. Cochet in Vauclaira (2010) dokazujejo, da malčki s starostjo uporabljajo več
deklarativnih deiktičnih gest, ki jih vedno tvorijo z iztegnjenim kazalcem.
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H4: Malčice uporabljajo več deklarativnih deiktičnih gest kot malčki, malčki pa več
imperativnih deiktičnih gest.
Pri namenu sporočanja se malčki razlikujejo tudi po spolu. V celotnem obdobju treh mesecev
sta malčka tvorila več deiktičnih gest kot malčici. Tvorila sta več deklarativnih deiktičnih
gest.
Graf 5: Stolpčni grafikon glede na uporabo tipa deiktičnih gest po spolu za celotno obdobje
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Graf 5 kaţe, da so malčki v celotnem obdobju treh mesecev tvorili več deklarativnih
deiktičnih gest, malčice pa več imperativnih deiktičnih gest.
Graf 6: Stolpčni grafikon glede na tip deiktičnih gest pri malčkih po posameznih mesecih
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Graf 6 pa prikazuje, da malčki (moškega spola) deiktične geste uporabljajo preteţno z
deklarativnim namenom sporočanja. Deleţ imperativnih deiktičnih gest se glede na graf s
starostjo veča. Razlog za takšne rezultate bi lahko bili različni vplivi okolice, npr. del dneva
snemanja in otrokova utrujenost, lakota …, kar je malčka spodbudilo k večji uporabi zahtev
(imperativnih gest). Malčke sem snemala večinoma v poznih urah, pred uro spanja ali pa zelo
zgodaj, saj sem se dogovarjala za prvi mogoč termin v mesecu in tega nisem mogla vedno
upoštevati. Kljub vsemu pa prevladujejo deklarativne deiktične geste.
Graf 7: Stolpčni grafikon deleža tipa deiktičnih gest pri malčicah
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Iz grafa 7 je razvidno, da so malčice v začetnem mesecu opazovanja uporabljale več
imperativnih gest, ki proti dopolnjenem 21. mesecu starosti padajo, narašča pa deleţ
deklarativnih deiktičnih gest.
H4 Zavrnem.
Hipotezo zavrnem, ko pogledam povprečje tvorbe gest preko celotnega obdobja treh mesecev,
saj sta malčici tvorili več imperativnih gest kot malčka, malčka pa več deklarativnih gest. Če
pa pogledam z razvojnega vidika, pa malčici iz meseca v mesec tvorita več deklarativnih gest,
medtem ko malčka prav tako v večini tvorita deklarativne geste, kar je skladno z razvojem.
Torej malčki s starostjo uporabljajo vse več deklarativnih deiktičnih gest, ki vsebujejo višje
kognitivne procese in so pomembne za usvajanje jezika, kar se je pokazalo v opazovanem
obdobju in je dokazano tudi v tuji literaturi (Cochet in Vauclair, 2010). Ob uporabi
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deklarativnih deiktičnih gest malčki razvijejo tudi sposobnost predvidevanja, kako se bo
odrasla oseba odzvala na njegovo komunikativno dejanje. Zato deklarativne deiktične geste
nastopijo kasneje v razvoju.
Na podlagi ugotovitev mnogih avtorjev (Butterworth in Morisette, 1996 in Kimura, 1998 in
Nagy, Kompagne, Orvos in Pal, 2007, v O¨zc¸alıs¸kan in Goldin-Meadow, 2010), da so
malčice malce hitrejše v gestualnem in jezikovnem razvoju, sem v svoji raziskavi
predvidevala, da bodo malčice posledično tvorile več deklarativnih deiktičnih gest.
V raziskavi pa sta malčici v večji meri tvorili imperativne deiktične geste, in sicer kar v 63 %,
medtem ko sta deklarativne deiktične geste tvorili le v 37 %. Prav tako sta v začetku ob
njunem 19. mesecu starosti tvorili več imperativnih deiktičnih gest, malčka pa več
deklarativnih gest, kar je bilo glede na moja predvidevanja presenetljivo. Torej v mojem
vzorcu ne drţi, da so malčice hitrejše v gestualnem razvoju, saj bi zato morale ţe v začetku
prednjačiti pred malčki glede na deleţ deklarativnih deiktičnih gest.
Razlog za večjo uporabo imperativnih gest pri malčicah bi lahko bil v večji govorni
kompetentnosti malčic, saj sta govorili več besed in sestavljali večbesedne izjave v
kombinaciji geste in besede oziroma dveh verbalnih besed. Deiktične geste pa so imele večjo
vlogo pri oblikovanju prošenj po igračah, hrani ali pomoči. Drug moţen vzrok pa bi lahko
bile situacije opazovanja, saj sem malčke opazovala med situacijo hranjenja, kjer so večinoma
uporabljali imperativne deiktične geste, npr. pokazanje z levo roko in izgovorjava »čaja«.
Med prosto igro s svojimi in novimi igračami pa so ţeleli pomoč mame pri rokovanju z
novimi igračami, npr. z desnico je pokazal na igračo, ki jo je imela mama in svojo zahtevo
podprl z vokalizacijo polglasnika ali malčica je z desnico pokazala na leseno žabo in rekla 
moje. Upoštevati moram tudi, da so bili pogoji enaki tako za malčice kot tudi za malčke.
Tukaj pa bi izpostavila še naravo oziroma osebnostne lastnosti malčkov. Obe malčici sta bili
bolj odprti in sta si ţeleli več izkušenj in pozornosti kot malčka, zato sta morebiti posledično
uporabljali več imperativnih gest.
Za potrditev teh domnev bi bila potrebna podrobnejša analiza, morala bi povečati vzorec
malčkov. Menim tudi, da bi morala malčke začeti opazovati ob začetku gestualnega razvoja
pri 10. mesecu starosti in jih spremljati daljše časovno obdobje, vsaj do 20. meseca starosti.
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V raziskavi H. Cochet in J. Vauclaira (2010) ni bilo opaziti pomembne razlike glede na spol
in uporabo deklarativnih in imperativnih deiktičnih gest. Rezultati pa so pokazali, da malčki s
starostjo tvorijo več deklarativnih kot imperativnih deiktičnih gest.

H5: Malčki, ki uporabljajo več gest, imajo večji besednjak, in sicer receptivnega in
produktivnega.
Zanimalo me je ali je komunikacija med materjo in otrokom uspešnejša, kadar ima malček
bogat repertoar gest, kar pomeni, da se v večji meri sporazumeva in odziva, kljub temu da
nekaterih besed še ne izgovarja (jih pa razume).
V raziskavi sem se osredotočila na tiste besede, na katere se je malček ustrezno odzval. To
pomeni, da sem na podlagi odziva lahko sklepala, da jih je razumel in s pomočjo deiktičnih
gest, dejanj s predmeti in očesnega stika tvoril svoje sporočilo.
Graf 8: Stolpčni grafikon števila komunikativnih gest posameznih malčkov za obdobje
opazovanja
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Graf 8 prikazuje, da sta malčka preko celotnega obdobja tvorila več komunikativnih gest kot
malčici. Po posameznih mesecih sta malčka neenakomerno tvorila komunikativne geste.
Malček 2 pa je s starostjo tvoril vedno manj gest. Nasprotno sta malčici preko celotnega
obdobja tvorili pribliţno enako število gest. Če pogledamo vse malčke skupaj, vidimo, da s
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starostjo malčki uporabljajo vedno manj gest, kar nakazuje, da ţe začenjajo povezovati geste
in besede oziroma izgovarjajo dvo-ali večbesedne izjave.

število besed/proto besed/vokalizacij

Graf 9: Stolpčni grafikon števila besed/proto besed in vokalizacij malčka
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Graf 9 kaţe v prid malčicama. S starostjo sta izgovarjali več besed ali proto besed kot malčka.
Izjemno dober govorni razvoj ima malčica 1. Malček 1 in malčica 2 pa sta s starostjo usvajala
vse več novih besed. Malček 2 je v obdobju treh mesecev izgovoril le tri besede.

Graf 10: Stolpčni grafikon deleža govora in gest pri posameznih malčkih pri 19. mesecu
starosti (ekspresivni jezik)
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Graf 10 prikazuje ekspresivni jezik malčkov pri 19. mesecu. Malčka sta za izraţanje
uporabljala večinoma geste, malčici pa tudi ţe govor in vokalizacijo.
Graf 11: Stolpčni grafikon deleža govora in gest malčkov pri 20. mesecu starosti
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Graf 11 kaţe, da sta malčici pri 20. mesecu starosti ţe začeli izgovarjati več besed in proto
besed kot gest. Izraţali sta se v kombinaciji geste in besede. Tudi malčka sta ţe izgovarjala
več, vendar so za sporazumevanje z mamo prednjačile geste.

Graf 12: Stolpčni grafikon deleža govora in gest malčkov pri 21 mesecih
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V grafu 12 vidimo govorni razvoj vseh malčkov. Vsi uporabljajo več govora pri izraţanju, še
posebno malčici, saj pri njiju prevladuje govor. Malčka še vedno uporabljata več gest.
Na podlagi vseh treh grafov (graf 10, graf 11 in graf 12) vidimo, da so geste pomemben del
pri sporazumevanju, dokler še ni razvitega govora. Tudi ko se govor razvije, geste spremljajo
in dopolnjujejo malčkove izjave. Te so bile zaradi gest bogatejše in so vplivale na boljše
sporazumevanje z mamo. Tudi mame so laţe razumele svoje otroke in so jim na podlagi tega
prilagajale svoja sporočila, da jih je otrok bolje razumel. Navajam nekaj primerov, kjer so
malčki svoje deiktične geste dopolnjevali z govorom: malček z desnico pokaže na igračo in
reče še ali malčica z levim kazalcem pokaže na posodico in reče moje ali malčica z desnim
kazalcem pokaže na sličico in reče lej ipd.
H5 deloma potrdim.
Hipotezo lahko potrdim le deloma, saj nisem uspela ustrezno preveriti razumevanja besed
malčkov. Bolj sem se osredotočila na izraţanje preko gest in govora. Preko celotnega obdobja
opazovanja sem ugotovila, da geste vplivajo na razvoj verbalnega besednjaka, saj se malčki
lahko izraţajo in dobivajo verbalne informacije od mame. Zato z ekspresivnega vidika
hipotezo potrdim. Malček 1 in malčica 2 sta iz meseca v mesec napredovala v govornem
razvoju in sorazmerno s tem tudi uporabljala geste. Malčica 1 je bila ţe v začetku opazovanja
v verbalnem izraţanju zelo uspešna, geste so ji bile le opora (povezovala je izjave geste +
besede). Malček 2 se je večinoma izraţal z gestami, ki so mu predstavljale edini način
sporazumevanja. V obdobju treh mesecev ni veliko napredoval na govornem področju. Kljub
temu pa je imel ekspresivni jezik dobro razvit, saj je imel izrazito mimiko in velik repertoar
gest.
Receptivni besednjak oziroma malčkovo razumevanje besed je boljše, če ima malček v
svojem izraţanju poleg govora tudi geste, saj ga mama tako bolje razume in obenem prilagaja
nivo zahtevnosti izraţanja malčkovim odzivom.
Za potrditev hipoteze bi potrebovala večji vzorec in bolj definirane parametre za preverjanje
receptivnega jezika malčkov. Prav tako bi bilo smiselno longitudinalno spremljanje malčkov,
saj bi tako laţje ocenila vpliv gest na malčkov receptivni in ekspresivni besednjak.
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Raziskava M. Rowe in S. Goldin-Meadow (2009) je pokazala, da malčkove geste pri 18
mesecih predvidevajo velikost verbalnega besednjaka pri 42. mesecu otrokove starosti. Geste
pri malčku spodbujajo učenje novih besed in tvorjenje stavkov, kar je osnova za kasnejše
lingvistične sposobnosti, ki so potrebne pri usvajanju jezika. Poleg tega pa geste malčku
omogočajo izraţanje svojih potreb, še preden usvoji izraţanje preko govora (Rowe in GoldinMeadow, 2009).

H6: Mame se v komunikaciji z deklicami odzivajo več, tako verbalno kot tudi z gestami.
Pri opazovanju matere sem bila pozorna na vedenje, s katerim je usmerjala otrokovo igro,
poimenovala predmete, ali je s svojim vedenjem pozitivno vplivala na otrokovo igro, govor in
sporazumevanje in ali je otroku nudila dovolj časa za verbalno in akcijsko odzivanje.
Ocenjevala sem tudi materino odzivanje na otrokova sporočila, ali je bilo ustrezno in
pravočasno. Štela sem, koliko je bilo pravočasnih odzivov in kolikokrat se mama ni odzvala
na otrokovo sporočanje. Tudi pri materi sem bila pozorna na deiktične geste, kako jih
uporablja (kakšne so spremljajoče besede, situacije in s katero roko jih tvori), koliko jih je
tvorila v 30-minutnem časovnem obdobju, s katero roko in kakšen je otrokov odziv. Na koncu
sem ocenjevala še govor matere: ali je dovolj preprost oz. kompleksen, dovolj zahteven za
spodbujanje otrokovega govornega razvoja.

število polnopomenskih besed matere

Graf 13: Stolpčni grafikon števila polnopomenskih besed matere
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Graf prikazuje, da sta mami malčic med igro z njima več pripovedovali in opisovali kot mami
malčkov, vendar ni večjega odstopanja. Tukaj sem upoštevala vse polnopomenske besede
matere, ki jih je namenila malčku. Mama s svojim opisovanjem, poimenovanjem predmetov,
vzkliki in s pohvalami vpliva na malčkov govorni razvoj in mu daje vzor. Vse matere niso
imele popolnoma enakih pogojev, saj igra ni bila natanko določena, del igre so se igrali s
svojimi igračami. Vse igrače niso bile didaktične, da bi vzpodbujale sporazumevanje med
malčkom in mamo, zato je mama malčka 2 uporabila manj govora.
Z raziskavo sem dokazala, da med materami (glede na spol njihovih otrok) ni bistvenih razlik
pri opisovanju in poimenovanju predmetov in dogajanja. Razlike so zelo minimalne. Kaţejo
se v povprečnem številu polnopomenskih besed, ki jih matere uporabljajo pri komunikaciji s
svojimi otroki, kjer sta materi malčic uporabili več različnih izrazov.

delež deiktičnih gest matere

Graf 14: Stolpčni grafikon deiktičnih gest matere
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Materi malčkov sta tvorili več deiktičnih gest kot materi malčic. Zanimivo je, da količina gest
matere s starostjo malčkov narašča. Glede na govorni razvoj pa bi morala količina gest matere
upadati, ker te svoja sporočila prilagajajo otrokovemu razvoju. Materi malčkov sta uporabljali
več deiktičnih gest, ker sta na ta način svoje sporočilo še bolj poenostavili, saj malčka še nista
bila tako dobra v govoru. Na drugi strani pa bi materi z večjo verbalno spodbudo ob hkratnem
gestikuliranju pozitivno vplivali na govorni razvoj svojih otrok. Materi malčic sta preko
celotnega obdobja tvorili pribliţno enako količino deiktičnih gest.
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H6: Zavrţem.
Vse matere se na malčkova dejanja, poizkuse govora, igro ipd. odzivajo z enako pogostostjo,
ne glede na spol otroka. Razlikujejo se le v času, ki ga dajo otroku, da se odzove na njihova
navodila. Materi sta malčicama nudili več časa oziroma sta počakali na njune odzive, materi
malčkov pa sta večinoma pričakovali takojšen odziv, zato malčka nista imela dovolj časa, da
bi oblikovala svoj odziv, saj sta mami ţe ponudili pomoč ali odgovore.
Nazadnje pa se razlikujejo tudi v kompleksnosti izjav in govoru, ki je namenjen otrokom.
Materi malčic večinoma tvorita dvo ali večstavčne izjave, govora ne pačita in ne uporabljata
veliko pomanjševalnic v nasprotju z materama malčkov.
Tudi raziskava S. O¨zc¸alıs¸kan in S. Goldin-Meadow (2010) prikazuje podobne ugotovitve.
Spol otroka ne vpliva na komunikacijo med materjo in otrokom. Omenjeni raziskovalki sta
dokazali, da so matere uporabljale podobno število deiktičnih gest in verbalnih izjav, ne glede
na to, ali so bila sporočila namenjena deklicam ali dečkom.

H7: Geste, ki jih tvori mati ob hkratnem poimenovanju predmeta ali ţivali, vplivajo, da
otrok povedano bolje razume (se na izjavo odzove).
V raziskavi sem opazovala materine geste ob poimenovanju ali določanju smeri predmeta v
prostoru. Kadar so matere poimenovale oddaljen predmet, so nanj še pokazale z deiktično
gesto, da je otrok razumel, kaj ţelijo sporočiti. Ponavadi so uporabile tudi nedoločene besede,
kot so tu, tam, tisto ipd. Pri 19 mesecih otrokove starosti so vse mame uporabljale tovrstne
geste. Potem pa sem opazila, da se število teh gest zmanjšuje, še posebno pri malčicah, ki sta
bili pri 20. in 21. mesecu verbalno bolje opremljeni (receptivno in ekspresivno) kot malčka.
Med branjem ali listanjem otroških knjig in slikanic pa so se vse mame posluţevale deiktičnih
gest, da so natančno določile sliko, ki je predstavljala njihovo pripoved, oziroma so z
deiktično gesto podkrepile z izjavo.
H7 Potrdim.
Tudi tuje raziskave potrjujejo, da matere svoje sporočilo, ki je namenjeno malčku,
poenostavijo in opremijo z deiktičnimi gestami, da je sporočilo še bolj jasno in konkretno.
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Materine geste imajo ponavadi enako sporočilo kot verbalna izjava. Z deiktičnimi gestami
matere poudarijo pomen svoje izjave, da jih malčki laţe razumejo (Iverson in dr., 1999).

H8: Materine geste ob hkratnem poimenovanju predmeta ali ţivali spodbujajo
verbalizacijo novih besed pri otroku (otrok poimenuje več predmetov ali ţivali, ki jih je
mati poleg govora opremila še z gestami).
Opazila sem, da so malčki veliko posnemali svoje matere, velikokrat tudi pri izvajanju
deiktičnih gest. To sem opazila še posebej pri listanju ali branju knjig, ko je mama pokazala
na sličico in jo poimenovala. Otrok je ponavadi prav tako pokazal sličico in poleg vokaliziral,
v nekaterih primerih pa izgovoril popačeno besedo. Na podlagi mojih opazovanj bi lahko
predvidevala, da imajo materine geste tudi vpliv na malčkovo usvajanje novih besed, tako na
področju verbalizacije kot pri njihovem razumevanju, vendar pa z gotovostjo tega ne morem
potrditi, saj nisem imela objektivnih instrumentov, s katerimi bi ugotavljala vpliv materinih
deiktičnih gest na malčkovo verbalno poimenovanje.
Na podlagi dobljenih rezultatov bi morala biti malčka verbalno močnejša, kot sta sicer, saj sta
njuni materi pogosteje uporabljali deiktične geste kot materi malčic. Razlog za šibko sliko pri
izgovorjavi besed malčkov tiči tudi v načinu sporazumevanja mater s svojima malčkoma.
Mami malčkov sta pri igri manj opisovali, izjave so bile enostavčne in so se večinoma
nanašale le na videne predmete in igrače. Mami malčic pa sta tvorili bogate izjave, ki so bile
kompleksnejše. V raziskavo pa sem zajela tudi malčka, ki je bil rojen prezgodaj in je po
pripovedovanju matere zaostajal na celostnem razvoju za vrstniki. Povedala je, da zaostaja
tudi na motoričnem področju, tako pri grobi kot tudi pri fini motoriki, kar sem opazila tudi
sama na srečanjih. V treh mesecih je bil viden malčkov napredek v razvoju. Malčici sta imeli
tipičen razvoj brez posebnosti.
Pri usvajanju izgovarjave besed je tako pomembnih več dejavnikov: otrokov razvoj,
izpostavljenost situacijam, v katerih je veliko verbalizacije, uporaba gest matere in malčka,
didaktične igrače, spodbude otrokove matere in materin govorni model. Obenem pa lahko
povzamem, da materine geste ob hkratnem poimenovanju spodbujajo verbalizacijo besed, saj
je tako beseda predstavljena v večih modalitetah in si jo otrok laţje zapomni.
H8 deloma potrdim.
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V tromesečnem obdobju nisem zbrala toliko informacij, da bi lahko z gotovostjo trdila, da so
usvojene besede malčka vpliv materinih deiktičnih gest. Opazila sem, da sta malčka pri 21.
mesecu starosti vokalizirala več.
V tujih raziskavah (Iverson in dr., 1999) so ugotovili, da imajo deiktične geste mater, ki
poudarjajo izjavo, posreden vpliv na razvoj in obseg malčkovega besednjaka. Tu je potrebno
omeniti pogostost materinih gest, ki jih tvori ob svojih izjavah. Otroci, katerih matere
uporabljajo deiktične geste pogosteje, imajo lahko bogatejši in obseţnejši besednjak. Drugi
razlog za to pa je tudi način sporazumevanja, ki ga uporablja mati s svojim otrokom. Tako da
niso le deiktične geste matere zasluţene za boljše sporazumevanje otroka (Iverson in dr.,
1999). Raziskovalci povzemajo, da geste predstavljajo otroku moţnost, da utrjuje usvojene
pomene besed, ki bodo kasneje oblikovale njegove verbalne izjave.

Nasprotno pa je raziskava S. Goldin-Meadow in sodelavcev (2007, v Rowe in dr., 2009)
pokazala, da besede, ki jih malček še ne zmore povedati in jih pokaţe z deiktično gesto, nekaj
mesecev pozneje ţe uporablja v svojem ekspresivnem besednjaku. Razlog za to naj bi bila
materina verbalizacija malčkovih deiktičnih gest. Obenem pa samo gibanje med
gestikuliranjem spodbuja učenje besed.

H9: Malček, ki ima Dandy Walker sindrom, bo v primerjavi z malčki, ki imajo tipičen
razvoj, zaostajal tako na celostnem razvoju kot tudi pri razvoju sporazumevanja.
Odzival se bo le z vokalizacijo.
Malčka sem v svojo raziskavo vključila zaradi posebnosti v njegovem razvoju, saj sindrom ni
pogost in me je zanimalo, kako bo potekal njegov razvoj. Obdobje opazovanja je bilo
prekratko, da bi lahko opazila večji napredek. Zaznala sem malce večje senzorno odzivanje
kot v začetku, pri malčkovih 19. mesecih. Pri 21. mesecih starosti malčka sem opazila, da se
je ob prijetnih zvokih (materin glas, znane igrače) odzival z rahlim nagibom glave, vriskanjem
ali podaljševanjem samoglasnikov.
Na malčkovo odzivanje je vplivalo mnogo dejavnikov  terapije, zdravljenje, del dneva
opazovanja ipd. Zato bi bilo smotrno opazovanje izvajati dlje časa.
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Deiktičnih gest kot tudi drugih usmerjenih motoričnih dejanj ni izvajal, saj glede na naravo
njegovega sindroma teh še ni pričakovati. Malčka zato tudi nisem vključila v primerjavo z
ostalimi.

H9 Potrdim.
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5 ZAKLJUČEK

Raziskava, ki sem jo izvedla, je prinesla zanimive rezultate, ki pa jih ne smemo posploševati
na populacijo otrok enake starosti, saj vzorec ni reprezentativen. Poleg tega so se malčki
razlikovali tudi pri razvojnih mejnikih, kar se je pri malčku 2 tudi pokazalo, saj je v
primerjavi z drugimi kasnil v gibalnem razvoju in posledično tudi pri govoru.
V prihodnje bi bilo potrebno povečati število otrok in izključiti razvojne posebnosti, da ne
prihaja do prevelikih odstopanj. Prav tako je potrebno povečati trajanje opazovanja na
minimalno 6 mesecev do enega leta. Zelo primeren začetek opazovanja bi bil, ko malček
dopolni starost 10. mesecev, saj se pri tej starosti začnejo pojavljati prve geste. Tako bi dobili
boljšo sliko gestualnega in posledično tudi govornega razvoja in vpliv gest na govorni razvoj.
Za natančnejše določanje otrokovega razumevanja in izraţanja bi bilo potrebno zagotoviti
enake pogoje  igrače, prostor, hrana (celotno okolje). S tem bi lahko otroke primerjali med
seboj, saj bi uporabljali popolnoma enake predmete in bi bili v popolnoma enakem okolju.
Razdelitev opazovanja na tri sekvence se mi zdi primerna, saj tako dobimo realnejše
odzivanje otroka. Otrok se drugače odziva, ko se igra s svojimi igračami ali pa s predmeti, ki
jih prvič vidi. Tudi situacija hranjenja je zelo primerna, saj med hranjenjem otrok uporablja
drugačne načine za vzpostavljanje komunikacije (se ne giblje prosto po prostoru).
Pri vpisovanju ugotovitev v za to namenjene opazovalne lestvice pa je pomembna natančnost
in objektivnost. Potrebna bi bila vsaj dva opazovalca, po moţnosti oba neodvisna, ki ne
poznata otrok in njihovih mater.
V bodoče se mi zdi, da je zgodnja identifikacija otrok s posebnostimi v razvoju izjemnega
pomena. Deiktične geste pri malčkih lahko veliko pripomorejo pri oceni in predvidevanju
govornega in gibalnega razvoja malčkov v zgodnjem preverbalnem obdobju. Ob zgodnjem
spremljanju malčkovega preverbalnega razvoja lahko ugotovimo ali pa sumimo na posebnosti
v razvoju govora ali vedenja. Torej bi bilo smiselno spremljati in ocenjevati malčkovo
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vedenje in preverbalni razvoj, saj bi lahko pričeli z zgodnjo terapevtsko obravnavo in tako
preprečili ali olajšali teţave na področju govora in jezika. S tem pa bi zmanjšali število otrok
za terapevtsko obravnavo v kasnejšem obdobju, pred vstopom v šolo. V slovenskem
logopedskem prostoru je veliko pomanjkanje strokovnjakov, otrok s teţavami pri
sporazumevanju, govoru in jeziku pa vedno več.
Menim, da bi bilo smiselno ozaveščanje staršev in strokovnjakov o pomenu zgodnjega
sporazumevanja z gestami, ker bi s tem veliko doprinesli k boljšemu in kvalitetnejšemu
govornemu razvoju otrok.
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7 PRILOGE

Gradiške Laze, 17. 11. 2011

SODELOVANJE

PRI

RAZISKOVALNEM

DELU

DIPLOMSKE

NALOGE

Z

NASLOVOM DEIKTIČNE GESTE PRI MALČKIH
Spoštovani starši!
Sem absolventka študija logopedije na pedagoški fakulteti. Prihajam iz litijskega okoliša, zato
ţelim raziskovalni del diplomske naloge narediti v domačem okolju. Za diplomsko delo sem
izbrala tematiko, ki zadeva otrokov zgodnji govorni razvoj. Preučevala bom otrokove zgodnje
kretnje. Imenujemo jih deikti, s katerimi otrok pokaţe na predmete v njegovi bliţnji okolici.
Marsikomu se te kretnje zdijo povsem samoumevne, vendar se ţe pri malčkih razlikujejo.
Zgodnje geste so izjemnega pomena za dobro komunikacijo med starši in otroki. Otroci se
lahko izraţajo, še preden usvojijo govor, obenem pa sprejemanje in spodbujanje gest s strani
staršev prispeva k boljšemu razumevanju in posledično tudi k hitrejšemu govornemu razvoju
otroka.
Na študiju v tujini sem se naučila, da je spremljanje začetnega obdobja govornega razvoja,
torej tudi razvoj kretenj, izjemnega pomena tako za prihodnost otrokove komunikacije kot
tudi za nas, logopede, saj lahko ţe v tem začetnem obdobju veliko odkrijemo in na ta način
pripomoremo k zgodnji in kvalitetnejši obravnavi.
Odločila sem se, da bom v raziskovalnem delu preučevala otrokove deiktične kretnje v
komunikaciji z materjo. Na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje v moji raziskavi. S
pristankom k sodelovanju boste pomagali širši populaciji otrok pri ugotavljanju govornega
razvoja. Skupaj pa bomo spremljali govorni razvoj vašega otroka in ga spodbujali na
specifičnem področju.
Ţelela bi opazovati vašo komunikacijo z otrokom v domačem okolju. Opazovala bi 30minutno interakcijo, ki bi bila sestavljena iz treh delov: 10-minutna igra (matere in otroka) z

~ 100 ~

Univerza v Ljubljani  Pedagoška fakulteta

Ponebšek Kristina; Deiktične geste pri malčkih

znanimi igračami, 10-minutna igra z igračami, ki jih bom prinesla sama, zadnjih 10 minut pa
bi bilo namenjeno opazovanju vaše komunikacije z otrokom med obrokom (kosilo, malica).
Opazovanje bom izvajala enkrat mesečno (v začetku meseca po dogovoru z vami) v obdobju
treh mesecev (od decembra do februarja), saj je v takem časovnem obdobju moţno videti
otrokov razvoj gest in njihov vpliv na govor. Vsi podatki bodo anonimni in uporabljeni le za
izdelavo diplomske naloge.
Izvedba moje raziskave je mogoča le z vašim sodelovanjem, zato vas iskreno prosim, da mi
pomagate uresničiti projekt. Ţe vnaprej se zahvaljujem za vaš čas in pripravljenost!
Svoje sodelovanje potrdite najkasneje do 23. 11. 2011, da se čim prej dogovorimo za začetek.
Sporočite mi lahko preko maila kristina.ponebsek@gmail.com ali po
telefonu: 031 202 704.
Lepo vas pozdravljam.
Kristina Ponebšek

~ 101 ~

Univerza v Ljubljani  Pedagoška fakulteta

Ponebšek Kristina; Deiktične geste pri malčkih

INTERVJU ZA STARŠE

Otrokovo ime:
Datum rojstva:
Datum in ura intervjuja:
Vaše ime, priimek in stopnja izobrazbe:

SPLOŠNA VPRAŠANJA O OTROKOVEM RAZVOJU
Ali je bil otrok rojen prezgodaj?
Koliko tednov?
Ali so bile še kakšne druge posebnosti med nosečnostjo in po njej?

Opišite glavne zdravstvene teţave, ki jih je imel ali jih še ima vaš otrok.

Kdaj pribliţno je vaš otrok dosegel pomembne mejnike: dvigovanje glave, sedenje,
plazenje, prvi koraki ...?

Ali imate kakšne skrbi glede otrokovega razvoja (spanje, hranjenje, govor, gibanje ...)?

Kdo iz druţine preţivi največ kvalitetnega časa z otrokom (da se z njim ukvarja)?
Koliko časa na dan?
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Ali je vaš otrok vključen v varstvo (vrtec, stari starši …) in če je koliko časa na dan?

Koliko otrok imate? Kateri po vrsti je opazovani otrok?

V primeru, da opazovani otrok (ime otroka) ni prvorojeni, me zanima, koliko posnema
starejšega sorojenca (geste, besede)? Ali menite, da je bilo s prvim otrokom drugače?

VPRAŠANJA O KOMUNIKACIJI
1. Na kakšen način vam otrok pokaţe, da ţeli vašo pozornost (ko ste zaposleni s čim
drugim), da deli z vami navdušenje nad stvarjo, ki se mu zdi zanimiva? Kako
pokaţe, da potrebuje pomoč (npr. pri doseganju oddaljene igrače, pomoč pri
odpiranju škatle ipd.)? V katerih situacijah išče vašo prisotnost tudi s pogledom?

2. Kako pokaţe, da nečesa, kar mu ponujate, ne ţeli? Ali lahko navedete primer?

3. Kaj naredi (ime otroka), kadar mu uspe dejanje, ki pri vas izzove smeh in
odobravanje (npr. se nauči nov gib, se nauči besedo)?

4. Pri otrocih se prve geste pojavljajo okoli 9. meseca starosti. Te geste se imenujejo
deiktične geste. Sem sodijo geste za sporočanje staršem, naj jih dvignejo k sebi,
geste doseganja, kot »daj mi«, pomahanje v pozdrav. Iz teh se razvijejo geste
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pokazanja, pri katerih otrok uporablja iztegnjen kazalec v smeri njegovega
zanimanja. Okoli 15. meseca pa se razvijejo reprezentativne geste. Te geste ţe
ponazarjajo predmet ali ţival (npr. glavnik, slon …) ali njegovo delovanje (npr.
uporaba telefona) ali pa dejanja (za tiho poloţi prst na ustnice, gesta za prosim).
Kdaj pribliţno je (ime otroka) začel uporabljati prve geste? Katere geste vaš
otrok uporablja sedaj (navedite tudi primere situacij, kjer se geste pojavljajo)?
Ali te geste spremljajo kakšni glasovi, besede, poizkusi izgovora besede?

5. Deiktične geste se delijo na imperativne ali zahteve in deklarativne ali
informacije. Imerativni deikti se pojavljajo, kadar otrok nekaj ţeli, zahteva (npr.
pokaţe v smeri banane, ki jo ţeli pojesti). Deklarativni deikti pa nastopijo, kadar
otrok ţeli deliti zanimanje z vami (npr. vam pokaţe letalo) ali vam pomaga z
informacijo, ki jo potrebujete (npr. iščete copate, otrok pokaţe v smer, kjer se
nahajajo). Katera vrsta gest prevladuje pri vašem otroku?

6. S katero roko (ime otroka) najpogosteje tvori deiktične geste?

7. Kako razumejo otrokovo sporočanje osebe izven druţinskega kroga?

8. Kako vam (ime otroka) pove sporočilo, ki ga v prvem njegovem poizkusu niste
razumeli (npr. sporoča vam, da je opazil igračo pod mizo, videl je sosedovo muco,
ki je skočila na okensko polico)? Ali poskuša s ponavljanjem ali spremeni taktiko?

9. Katere glasove uporablja pri vokalni igri in kadar izraţa zadovoljstvo ali
neugodje? V katerih situacijah? Ali oponaša oglašanje ţivali?
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10. Katere vam razumljive besede govori (predmeti, ţivali, osebe, glagoli, igrače,
hrana in pijača, deli telesa, pridevniki, vprašalnice …)? Sem sodijo tudi
nepopolne besede, kot npr. »nana« za banana. Kako ga razumejo nedruţinski
člani?

11. Ali ste opazili, da ţe sestavlja po dve besedi skupaj (npr. »še piškot«, »papa
muca«)? Katere kombinacije tvori?

12. Kako se odzove na vaše geste in verbalno zahtevo (npr. otroku poveste, da ţelite
knjigo, obenem pa še pokaţete nanjo s kazalcem)? Kako razume besede in kratke
fraze, ki jih ne spremljajo geste (npr. »gremo domov«, »bi jabolko«)?

13. Katere besede razume (predmeti, ţivali, osebe, glagoli, pridevniki ...)?

14. Kako uporablja vsakdanje predmete (ţlica, zobna ščetka, telefon)? Ali pozna
njihovo uporabo? Naštejte katere?

15. Kakšna je njena/njegova igra? S čim se zna igrati? Kako gleda knjigo?

16. Katera so po vašem mnenju (ime otroka) močna področja, pri katerih je
uspešen/a (kar ga veseli)?
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Zaključni INTERVJU ZA STARŠE

Otrokovo ime:
Datum in ura intervjuja:
Ime in priimek:
VPRAŠANJA O SPORAZUMEVANJU
17. Na kakšen način vam otrok pokaţe, da ţeli vašo pozornost (ko ste zaposleni s čim
drugim), da deli z vami navdušenje nad stvarjo, ki mu je zanimiva? Kako
pokaţe, da potrebuje pomoč (npr. pri doseganju oddaljene igrače, pomoč pri
odpiranju škatle ipd.)? V katerih situacijah išče vašo prisotnost tudi s pogledom?
Prosim, navedite s primeri.

18. Kako pokaţe, da nečesa, kar mu ponujate, ne ţeli? Ali lahko navedete primer?

19. Kaj naredi (ime otroka), kadar mu uspe dejanje, ki pri vas izzove smeh in
odobravanje (npr. se nauči nov gib, se nauči besedo)?

20. Katere geste vaš otrok uporablja sedaj (navedite tudi primere situacij, kjer se
geste pojavljajo)? Ali te geste spremljajo kakšni glasovi, besede, poizkusi izgovora
besede? Primer.

21. Deiktične geste se delijo na imperativne ali zahteve in deklarativne ali
informacije. Imerativni deikti se pojavljajo, kadar otrok nekaj ţeli, zahteva (npr.
pokaţe v smeri banane, ki jo ţeli pojesti). Deklarativni deikti pa nastopijo, kadar
otrok ţeli deliti zanimanje z vami (npr. vam pokaţe letalo) ali vam pomaga z
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informacijo, ki jo potrebujete (npr. iščete copate, otrok pokaţe v smer, kjer se
nahajajo). Katera vrsta gest prevladuje pri vašem otroku? Ali jih opremi z
govorom?

22. Kako razumejo otrokovo sporočanje osebe izven druţinskega kroga?

23. Kako vam otrok pove sporočilo, ki ga v prvem njegovem poizkusu niste razumeli
(npr. sporoča vam, da je opazil igračo pod mizo, videl je sosedovo muco, ki je
skočila na okensko polico)? Ali poskuša s ponavljanjem ali spremeni taktiko?

24. Katere glasove uporablja pri vokalni igri in kadar izraţa zadovoljstvo ali
neugodje? V katerih situacijah? Ali oponaša oglašanje ţivali? Katere?

25. Katere vam razumljive besede govori (predmeti, ţivali, osebe, glagoli, igrače,
hrana in pijača, deli telesa, pridevniki, vprašalnice …)? Sem sodijo tudi
nepopolne besede, kot npr. »nana« za banana. Kako ga razumejo nedruţinski
člani?

26. Ali ste opazili, da ţe sestavlja po dve besedi skupaj (npr. »še piškot«, »papa
muca«)? Katere kombinacije tvori?
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27. Kako se odzove na vaše geste in verbalno zahtevo? Kako razume besede in kratke
fraze, ki jih ne spremljajo geste (npr. »gremo domov«, »bi jabolko«)?

28. Katere besede razume (predmeti, ţivali, osebe, glagoli, pridevniki ...)?

29. Kako uporablja vsakdanje predmete (ţlica, zobna ščetka, telefon)? Ali pozna
njihovo uporabo? Naštejte katere.

30. Kakšna je njena/njegova igra? S čim se zna igrati? Kako gleda knjigo?

31. Katera so po vašem mnenju (ime otroka) močna področja, pri katerih je
uspešen/a (kar ga veseli)?

32. Ali menite, da je vaš otrok v trimesečnem obdobju veliko napredoval? Razloţite
na katerih področjih (govor, gibanje, razumevanje, odzivanje, upoštevanje
navodil ...).

33. Ali se med igro otrok ţe pretvarja, da je nekdo drug, da opravlja dela odrasle
osebe npr. da kuha, piše, frizira …?
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34. Ali tudi posnema vaše vedenje, npr. kretnje, obnašanje, govor …? Dokaţite s
primeri.

NAJLEPŠE SE ZAHVALJUJEM ZA VAŠ ČAS IN POMOČ PRI DIPLOMSKI
NALOGI.
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OPAZOVALNA LESTVICA OTROKOVEGA VEDENJA
SITUACIJA 1
OČESNI STIK

(10-minutna igra z
znanimi igračami)

komunikativni očesni
kontakt (izmenjavanje
pogleda od predmeta do
odraslega, ne le mame)

DA

NE

DA

NE

SITUACIJA 2

SITUACIJA 3

(10-minutna igra
z novimi
igračami)

(10-minutno
hranjenje)

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

število izmenjav s
pogledom (pogled v oči
odrasle osebe)
sledenje od predmeta do
mame z očmi
KOMUNIKACIJA
stopnja komunikacije
(število komunikativnih
dejanj otroka, pri katerih
pričakuje, da se bo mati
nanje odzvala)
narekovanje vedenja
(ang. »behavior
regulation«) (kadar otrok
usmerja vedenje matere,
npr. da nekaj ţeli in mu
mati ta predmet ponudi,
ali protestiranje otroka)
Način, s katerim otrok
poskuša pridobiti
materino pozornost
(»joint attention«)

SITUACIJA 1
GESTE

Uporaba gest

(10-minutna igra
z znanimi
igračami)
dati
pokazati
odriniti
pomahati
prikimati

SITUACIJA 2
(10-minutna igra z novimi
igračami)
dati
pokazati
odriniti
pomahati
prikimati
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odkimati doseči
pokazati s kazalcem

odkimati doseči
pokazati s kazalcem

geste s kontaktom
predmeta ali osebe
(npr. pokazanje,
ponujanje predmeta
ali vlečenje za rokav
matere) + beseda
ali vokalizacija (če
je prisotna), napiši,
s katero roko je
tvorjena

Imperativi

Deklarativi

Imperativi

Deklarativi

Imperativi

Deklarativi

Geste pokazanja,
deiktične geste +
vokalizacija/beseda
(napiši, s katero
roko so tvorjene, ali
so deklarativi ali
imperativi in opiši
primer situacije ter
besedo ali
vokalizacijo, če je
prisotna)
*pri vokalizaciji je
pomembno, da
konsonant vključuje
tudi zlog, lahko je
imitacija oglašanja
ţivali ali neprava 
nepopolna beseda
SITUACIJA 1
VEDENJE
MATERE

(10-minutna igra z
znanimi igračami)

SITUACIJA 2
(10-minutna igra z novimi
igračami)

Materino
narekovanje
vedenja otroku
(opazuj, ali mama
narekuje, kakšno naj
bo vedenje otroka,
ali sploh čaka
njegovo odzivanje,
ali mu da dovolj
časa, da otrok sam
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SITUACIJA 3
(10-minutno hranjenje)
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Ponebšek Kristina; Deiktične geste pri malčkih

pride do zaključkov
….)

kakšen je odziv
matere na otrokovo
komunikativno
dejanje (npr. pogled,
vokalizacija,
beseda, deiktična
gesta)
materine deiktične
geste s
spremljajočim
besednim opisom
in otrokov odziv
(vokalizacija, gesta,
pogled, beseda)

GOVOR
MATERE (oceni,
kakšna je materina
komunikacija do
otroka: primerna
starosti,
spodbujajoča za
govorni razvoj,
dovolj pogosti
komentarji, da se
otrok nauči novih
besed …)

SITUACIJA 1
OD ZLOGA DO
BESEDE

SITUACIJA 2

(10-minutna igra z znanimi
igračami)

SITUACIJA 3

(10-minutna igra z novimi
igračami)

UPORABLJA

(10-minutno hranjenje)

NE UPORABLJA

Zlogi s konzonanti

/b/
Prisotni konzonanti

/p/

/d/

/t/

/g/

/k/
/s/

/h/ /j/ /m/
/z/
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/č/

/š/

/n/ /v/
/ţ/

/f/ /h/ /l/ /r/

/c/
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Besede (napiši,
katere besede se
pojavljajo v
opazovanju 30 minut)

DA

Ponebšek Kristina; Deiktične geste pri malčkih

DA

NE

SITUACIJA 1
RAZUMEVANJE
JEZIKA

NE

SITUACIJA 2

DA

NE

SITUACIJA 3

(10-minutna igra z znanimi
igračami)

(10-minutna igra z novimi
igračami)

(10-minutno hranjenje)

///

///

///

predmeti (napiši,
katere predmete otrok
razume v
opazovanem času)

imena oseb
deli telesa
UPORABA
PREDMETA
dejanja s predmeti (v,
na, iz)
uporaba predmetov,
npr. kuhalnica,
glavnik …

gradnja stolpa s
kockami (stolp iz 2,
3, 4, 5 kock)
SIMBOLNA IGRA
(napiši, če otrok ţe
kaţe znake simbolne
igre, in to dokaţi s
primeri)
POSNEMANJE
VEDENJA
ODRASLIH (tudi
starejši bratci in
sestrice)
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