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POVZETEK 

Sporazumevanje dojenčkov s svetom se začne ţe takoj po rojstvu. Vse aktivnosti, ki 

jih starši in dojenček izvajajo, vplivajo na razvoj otrokovega govora, jezika in 

komunikacije.  

Za mnogo odraslih, ki se z otroki srečujejo, je spodbujanje otrokovega razvoja na 

naštetih področjih velik izziv. Kako vedeti, če so otrokov jezik, govor in komunikacija 

na pričakovani ravni, ali je potrebna pomoč? Je otrok rizičen za razvoj zaostanka? Kdo 

lahko priskoči na pomoč in kdaj? 

V diplomskem delu lahko tako starši kot profesionalci (logopedi, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, vzgojiteljice …), ki jih zanima razvoj govora, jezika in 

komunikacije do tretjega rojstnega dne, najdejo veliko koristnih informacij. Opisan je 

pričakovan razvoj komunikacijskih sposobnosti, podani so opozorilni znaki za teţave 

v razvoju, povzeti testi, ki logopedom pomagajo oceniti zaostajanje ter opisane najbolj 

specifične diagnoze, ki so otrokom s teţavami v govoru, jeziku in komunikaciji 

dodeljene. Diplomska naloga se končuje s pregledom učinkovitih moţnosti zgodnje 

obravnave. Načinov, kako pomagati otroku, kdo mu pomaga in kdaj se pomoč začne, 

je namreč veliko. Najučinkovitejši se zdijo pristopi, ki so usmerjeni na otroka in 

druţino, obenem pa se začnejo v čimzgodnješem otroštvu. Na ta način se pridobljene 

spretnosti najlaţje prenesejo v otrokov vsakdanjik. Vsem tem kriterijem je mogoče 

zadostiti s primerno igro med otrokom in odraslim. Veliko primerov igre, razvrščenih 

po starosti ter načinu spodbujanja komunikacije, je povzetih ob koncu diplomskega 

dela. Vsem, ki ţelijo pomagati otroku, da se razvije v samozavestnega sporočevalca in 

sprejemnika, naj bodo v pomoč. 

Ključne besede: 

govor, jezik, sporazumevanje, otroštvo, zakasneli govorci, otroška govorna apraksija, 

specifična govorno-jezikovna motnja, igra, zgodnja obravnava 

 

  



 

ABSTRACT 

Babies start to communicate as soon as they are born. All the activities that parents do 

with their babies make a contribution to the development of babies’ speech, language 

and communication abilities.  

For many adults who care for children, it is a real challenge to find out how to 

encourage children´s development of these areas. How to know if it is at an expected 

level or whether something should be done? Is your baby at risk for a communication 

delay? Who can help and when? 

In the next pages one could find a lot of useful advice for parents and professionals 

(speech language therapists, preschool teachers, doctors …) who are interested in 

language, speech and communication development of children up to the age of three. 

Describing how the communication ability usually develops, presenting some warning 

signs for children at risk, summarizing standardized tests to prove communication 

delay and interpreting the most common and specific diagnoses from this area of 

development are all parts of the paper. The thesis ends with a comprehensive review 

of early intervention techniques. There are many ways of how to help your child, who 

can help and when to start with it. The most successful appear to be the approaches 

that are focused on the child and family. It is good to start with these approaches as 

soon as possible. As it is suggested the sooner you start, the better the outcome is, and 

the more child- and family-centered the therapy is, the easier it is transferred into 

babies’ everyday life. All these could be achieved by appropriate games a child plays 

with an adult. Many examples sorted by the age and type of communication promotion 

are written at the end and are aimed at guiding everyone who wants to help a child to 

develop into a good communicator.  

Keywords: 

speech, language, communication, childhood, late talkers, childhood apraxia of 

speech, specific language impairment, play, early intervention 
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1. GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 

 

Otrok se začne jezikovno izraţati šele po prvem letu starosti in pri petih letih postane 

tekoč govorec (Ţnidarič, 1993), a da doseţe to stopnjo govornega razvoja so 

pomembne vse predhodne faze. Le če jih poznamo in spremljamo, lahko pravočasno 

ukrepamo in otrokom, ki v govorno-jezikovnem razvoju zaostajajo, hitro priskočimo 

na pomoč. Pravočasna in pravilna pomoč pa sta edina mogoča pot za odpravo 

otrokovih primanjkljajev. 

Govor je psihični proces, ki ima v razvoju človeka dvojno vlogo: oblikuje človeka kot 

posameznika preko vpliva na mišljenje (individualna funkcija) ter spreminja 

posameznikovo okolico preko komunikacijske vloge govora (druţbena funkcija) 

(Marjanovič-Umek, 1990). 

Govor je torej ena pomembnejših človekovih sposobnosti in razvoj le-te je za 

posameznika izrednega pomena. Za tekoč razvoj govora je nujno, da so primerno 

razvita tudi naslednja področja (Omerza, 1972): 

a) Psihične funkcije: pozornost, zaznavanje, mišljenje, občutenje, predstavljanje, 

domišljija, pomnjenje, posebno pa še slušno pomnjenje. 

b) Ţivčni sistem, posebno centri, ki so odgovorni za govor in jezik (Wernickovo in 

Brockovo središče), kot tudi centri, ki skrbijo za nadzor ter usklajeno delovanje 

le-teh ter ostalih ţivčno-mišičnih sistemov.  

c) Čuti, posebno sluh, ki je za razvoj verbalnega govora izjemnega pomena.  

d) Govorila (jezik, ustnice, trdo in mehko nebo, zobje, čeljusti pa tudi pljuča s 

sapnikom ter glasilke). 

e) Primeren, vzoren govor okolice, v kateri ţivi otrok.  

Tudi če je vse našteto na primernem nivoju, lahko manjka pomemben faktor: 

interakcija. Otrok sam sicer lahko v kritičnem obdobju za razvoj govora in jezika iz 

okolja pobere veliko stimulusov, a če z njim v odnos ne vstopa pomemben drugi ter se 

med njima ne razvija kakovostna interakcija, bo razvoj govora in jezika na pomembno 

niţji ravni. 
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1.1. Razvoj govora in jezika  

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) govorni razvoj delijo v dve veliki 

skupini: predjezikovno in jezikovno obdobje. Ločnica je prva beseda otroka, ki se 

predvidoma pojavi pri starosti 13 mesecev.  

1.1.1 Predjezikovno obdobje 

Predjezikovno obdobje se začne ţe pred otrokovim rojstvom, saj se otrok ţe v 

maternici odziva na dogajanje v svetu. Tako na primer prepozna materin glas in se ob 

njem umiri ali postane nemiren ob glasni glasbi (www.babycenter.com). Po rojstvu 

otrok hotno in nehotno komunicira s svetom preko verbalnih in neverbalnih kodov: z 

mimiko, kretnjami, prozodijo, z jokom izraţa različne potrebe in čustva, se oglaša 

(vokalizira), pozneje tudi beblja ter posnema glasove drugih, ki pa zanj še nimajo 

pomena (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). Čeprav z neverbalnim 

izraţanjem otrok lahko pove zelo veliko in se uspešno sporazumeva z okolico, je 

verbalno izraţanje za otroke v predjezikovnem obdobju prav tako pomembno, saj s 

tem razvijajo svoj govorni aparat; se urijo v kontroli telesnih organov, ki sodelujejo pri 

produkciji govora. Dojenčki do prvega leta starosti zelo napredujejo v kvaliteti 

posnemanja artikulacije ostalih govorcev. Izrečene kombinacije glasov so tako vedno 

bolj podobne pomenskim besedam jezika okolja (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 

2006). 

Da stopnjo otrokovega govora natančneje opredelimo, se lahko posluţimo delitve, ki 

jo Omerza (1972) navaja v svojem delu Govorne napake. Razvoj govora deli na štiri 

dobe: pripravljalna ali predfonemična, doba začetnega oblikovanja govora, doba 

predšolskega otroka ter šolska doba. Le predfonemična doba spada v predjezikovno 

obdobje. 

Predfonemična ali pripravljalna doba 

V tem obdobju se otrok še ne izraţa z glasovnim govorom, a glas ţe veliko uporablja 

ter tako uri govorila za poznejše namene. V tej fazi se dojenček večinoma hote izraţa 

le z naravnimi kretnjami, kot na primer: pokaţe, kaj ţeli, stisne pest, spači obrazek … 

Zvoke okolja ţe dojema ter reagira nanje. Jok, ki je najpogostejši izraz njegovega 

neugodja, je mogoče razlikovati po pomenu in tako mama lahko ve, kaj otrok 
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potrebuje. Omerza opozori, da mora mama paziti, da otrok predolgo ne joka, saj tako 

zelo obremenjuje svoja govorila, kar lahko vpliva na njihov neskladen razvoj.  

Govor dojenčka se iz meseca v mesec spreminja. Posamezne stopnje razvoja imajo 

nekatere specifike, po katerih jih lahko ločujemo med seboj. 

a) Brbljanje: 

Brbljanje se pojavi ob koncu drugega ali v začetku tretjega meseca. Za oglašanje 

dojenčka je v tem času značilno ponavljanje dvoustičnih glasov v zvezi z 

neopredeljivimi vokali. Najpogosteje se posrečijo glasovi, ki jih tvorimo z usti in 

konico jezika, kot na primer: wewe, bǝbǝ, baba, mǝmǝ … saj so se mišice, ki jih 

uporablja za izgovor le-teh, utrdile ob dojenčkovem sesanju. Hkrati dojenček 

producira povsem druge glasove ob tem, ko leţi na hrbtu: gaga, gǝgǝ, kaka, grrr … Na 

začetku je tako oglašanje nehotno, refleksno, s pozitivnimi odzivi okolice pa postane 

namensko. Ob pojavljanju je to le »igra govoril«, s katero otroci vadijo mehki 

zastavek. Ker pa obenem še gibljejo z rokami in nogami, je pravzaprav ta igra 

primerna za nadaljnji dojenčkov razvoj. Potrebno je poudariti še, da tudi gluhi 

dojenčki brbljajo, saj le-to ni odziv na zvoke iz okolice, temveč notranja potreba 

otroka, ki uţiva v odkrivanju svojega telesa. Kričanje in brbljanje se vedno bolj 

razlikujeta in otrok še bolj specifično izraţa svoje ugodje ali neugodje.  

b) Čebljanje: 

Po šestem mesecu se pri dojenčku pojavlja teţnja po ritmičnem ponavljanju zlogov, ki 

jih je ţe prej brbljal. Tako izraţanje imenujemo čebljanje. Ob izgovoru se namreč 

dojenček počuti prijetno, prijetni so tudi kinestetični občutki, ki jih otrok ob tem 

doţivlja, zato zloge ponavlja. Otrok je sposoben dolgo govoriti na tak način, ob tem 

spreminjati ritem ter melodijo in zdi se, kot bi res govoril. Na ta način se uri v uporabi 

za govor ustreznih mišičnih skupin, zato postajajo glasovi vedno bolj razumljivi in 

podobni glasovom maternega jezika. Glasov, ki v okolju niso prisotni, je vedno manj. 

Čebljanje je ţe dojenčkova hotna aktivnost, čeprav izrečeno še niso besede, saj jih 

otrok še ne povezuje z določeno dejavnostjo, predmetom ali osebo. Čebljanje je v 

razvoju govora potrebno, saj utrjuje povezave med akustičnimi in motoričnimi 

področji moţganske skorje, zato ga je dobro spodbujati na način, da na otrokovo 
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čebljanje odgovarjamo s karseda podobnim oglašanjem. Tako otrok razvija tudi 

povezave med slišanim in lastnim izraţanjem. Gluhi dojenčki ne čebljajo.  

c) Eholalije: 

Ta pojav se začne v zametkih pojavljati ţe po 6. mesecu, a se pri večini dojenčkov res 

utrdi do 9. meseca starosti. Dojenček ni več osredotočen samo nase, temveč se odziva 

vse bolj tudi na glasove okolice ter jih ponavlja. Praktično to pomeni, da za odraslim 

ponavlja preproste besede (po ritmu, naglasu, melodiji in glasovih), podoben pojav pa 

je mogoče opaziti tudi na področju mimike in ostalega gibanja. Največkrat otroci 

poleg besed oponašajo tudi šume in zvoke iz okolice, oglašanje ţivali …Artikulacija 

še ne more biti točna, saj zaznavanje še ni tako dobro razvito, pa tudi delovanje 

govornih organov mora otrok še dodobra utrditi.  

Proti koncu prvega leta starosti pa se otrokova slušna zaznava tako dobro razvije, da 

se hitro izboljšuje razumevanje govora okolice. Med razumevanjem ter ekspresijo tako 

hitro pride do velikega razkoraka. V splošnem velja, da otrok razume govor (besedo, 

stavčno strukturo, druge elemente …) tri mesece preden ga začne uporabljati tudi sam. 

Otrok tako razume vedno več besed, pomen tistih, ki pa jih ne, si razloţi s pomočjo 

mimike, intonacije ali celotne situacije. Na hitrejši razvoj razumevanja lahko močno 

vpliva okolica, posebno starši, če v dnevnih rutinah z otrokom govorijo in pri tem 

uporabljajo podobne fraze. Otrok tako povezuje besede z dejanji in kmalu se zgodi, da 

izvrši tisto, kar smo rekli, ne da bi mu to drugače nakazali.  

1.1.2 Jezikovno obdobje 

Otrokovo oglašanje lahko poimenujemo besedno, ko so izpolnjeni naslednji trije 

pogoji (Whitehead, 1999 v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006): 

a) Otrok besedo uporablja spontano (in ne kot ponovitev). 

b) Beseda vedno označuje isto dejavnost, predmet ali osebo. 

c) Odrasla oseba, ki z otrokom veliko komunicira, besedo prepoznava v raznolikih 

situacijah.  

Tem kriterijem navadno otroški govor zadosti ob starosti 13 mesecev, s tem pa otrok 

prestopi v jezikovno obdobje razvoja govora. Potrebno je poudariti, da v obdobju, ko 
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otrokov besednjak obsega med 1 in 10 besed, najverjetneje nobena od le-teh ni taka, ki 

bi bila značilna tudi za govor odraslega človeka. To so namreč največkrat 

onomatopoetične besede, ki posnemajo oglašanje ţivali (hou-hou) in predmetov 

(brrrrr) ali imena za ljudi, ki so z otrokom največ časa (tata, mama) (Marjanovič 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). To, katere besedne vrste prevladujejo v govoru 

malčka, je odvisno od jezika, v katerem otrok odrašča, od otrokovih interesov ter od 

besed, ki jih otrok ter njegovi starši uporabljajo v rutinskih dejavnostih, kar je 

pogojeno tako s kulturo druţbe kot z značajem oseb. V vseh raziskavah pa so otroci v 

največjem deleţu uporabljali prav polnopomenske besede (samostalnike in glagole), 

enako tudi v slovenski raziskavi, kjer se le-tem pridruţijo še kazalni zaimki 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). Razvoj in raba prvih besed poteka preko 

več razvojnih stopenj (Barrett, 1982 v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006):  

a) Otrok besede uporablja le, ko se vrši specifična dejavnost. 

b) Otrok poznane besede uporablja tudi v novih situacijah, jih delno posplošuje.  

c) Otrok je sposoben besede ločiti od konteksta, v katerem se običajno uporabljajo, 

ter tako lahko tudi besedno razlikuje predmet (samostalnik) in dejavnost (glagol). 

d) Z zlaganjem besed otrok tvori preproste povedi.  

Otrokov besedni zaklad po osvojeni prvi besedi hitro narašča. Bates in Goodman 

(2001, v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006) trdita, da se v razvoju zgodnjega 

besednega zaklada pojavita dva pomembna skoka in sicer prvi skok med otrokovim 

16. in 20. mesecem, drugi pa med 24. in 30. mesecem. V obdobju teh skokov se 

besedišče lahko obogati tudi za nekaj besed dnevno. Nekatere raziskave kaţejo 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006), da otroci v starosti 12 mesecev uspešno 

izgovarjajo od 0 pa tja do 52 besed, pri 16 mesecih med 0 in 347, v starosti 30 

mesecev pa ţe med 208 in 675 besed. Dvobesedne izjave otrok lahko tvori, ko je 

njegov besedni zaklad med 50 in 100 besedami, torej najverjetneje pred dopolnjenim 

drugim rojstnim dnem – med 18. in 21. mesecem starosti (Ţnidarič, 1993). Za to 

obdobje je značilna intonacija in zgradba, ki jo poimenujejo tudi telegrafski govor, saj 

otrok zlaga skupaj dve poznani besedi, a le-ti še nista povezani z intonacijo, se 

slovnično ne ujemata in je med njima premor. 
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Kmalu po dopolnjenem drugem letu malčki navadno ţe oblikujejo izjave, ki vsebujejo 

tri ali celo štiri besede, ki se tudi slovnično dobro ujemajo (Toporišič, 1992 v 

Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). To je tudi čas, ko otrok začne s 

pripovedovanjem zgodb oziroma lastnih preteklih doţivljajev. 

Konvencionalno obliko pripoved pridobi med 3. in 4. letom starosti: zgodbe so izvzete 

iz konteksta, upoštevana so slovnična pravila, uporabljeni so pridevniki, časovni in 

vzročni vezniki, s katerimi se izraţajo logična razmerja znotraj vsebine zgodbe, ki je 

skladna, povezana. Otrok, sposoben abstraktnih predstav, lahko obnovi zgodbo, ki je 

sam ni doţivel (Marjanovič Umek in Fekonja, 2006 v Marjanovič Umek, Kranjc, 

Fekonja, 2006). Otrokov govor je v starosti 5 let navadno razumljiv tretji osebi, 

pripoved pa kohezivna in koherentna.  

Tudi jezikovni razvoj lahko opišemo še drugače. Omerza (1972) ga razdeli in opiše 

takole: 

Začetna doba oblikovanja govora in jezika ali doba malčka 

To obdobje običajno nastopi po prvem letu otrokove starosti in je vezano na prvo 

otrokovo besedo, ki se pojavi ob koncu prvega leta starosti ali v začetku drugega. 

Omerza (1972) poudari, da je prava beseda le tista, ki je trdno povezana z dogajanjem, 

predmetom ali osebo ter rabljena spontano in ne mehansko. Besede, ki jih otrok v 

začetku izgovarja, pogosto niso le tisto, kar se sliši, temveč za njimi stoji še pomen, ki 

ga navadno najbliţji razumejo v kontekstu s situacijo. Strokovno se te besede 

imenujejo monoreme. Dojenčkov »Mama?« tako prav lahko pomeni, »Mama, kam je 

šla moja igrača?« Tak način izraţanja traja nekaj mesecev, navadno do starosti enega 

leta in 4 mesecev.  

Omerza (1972) navaja, da se otrokov govor zdaj razvija hitreje, zdaj počasneje. Do 

zastoja pride, ko se malček posveča osvajanju katere druge veščine, predvsem hoje. 

Ko je ta spretnost osvojena, nastane pomemben mejnik v govornem razvoju in sicer 

med 15. in 18. mesecem starosti. Malček namreč ţe razume, da ima vsaka beseda svoj 

pomen, s tem pa se začne obdobje pravega govora. Izgovorjava je v začetku sicer še 

netočna, z veliko omisijami ter substitucijami teţjih glasov, a bliţnjim običajno 

razumljiva. Malček najprej govor uporablja zelo konkretno, v povezavi s predmeti ali 

pojavi. To funkcijo govora, ki jo opazimo najbolj zgodaj v otrokovem razvoju, 
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imenujemo poimenovalna funkcija govora. Sledi ji vprašalna doba z značilnim »Kaj 

to?« Do drugega leta starosti otroci pridobijo zelo različno število besed, v splošnem 

nekje med 200 in 400. Besedni zaklad je odvisen tako od spodbud okolja kot od 

otrokovih zmoţnosti in značaja. Povedi so najprej preproste, kasneje kompleksne. 

Preproste so enostavčne povedi ali zloţene s pomočjo veznika »in«. Otrok da pri tem 

navadno na prvo mesto najpomembnejšo besedo, na zadnje pa tisto, ki jo je nazadnje 

pridobil. Pri kompleksnih povedih uporablja osebek, povedek ter določila. Izraţa se 

lahko ţe v preteklem ali prihodnjem času. Okrog tretjega rojstnega dne malček začne 

uporabljati pregibni govor, kar pomeni, da besede sklanja, sprega in jih medsebojno 

ujema. To je pomemben mejnik v razvoju otroškega govora.  

Tretja doba govorno-jezikovnega razvoja ali predšolska doba 

Otrok v predšolskem obdobju napreduje na jezikovnem področju, prav tako pa se 

izboljšuje tudi sam govor. Sestava stavkov je vedno boljša, skloni pravilno uporabljeni 

(vključno z do sedaj manjkajočim orodnikom), uporablja vse zaimke in razume, da se 

z eno besedo lahko poimenuje tudi več predmetov (»skodelica« ni samo tista z 

roţicami temveč tudi vse ostale v omari), kar je posledica napredujoče zmoţnosti 

posploševanja. Otroci v starosti 4 let se pogosto pogovarjajo sami s seboj, s svojimi 

igračami ali domačim ţivalmi. To je otrokov način glasnega mišljenja. Vedno boljša je 

tudi zmoţnost vzročnega mišljenja, kar se kaţe skozi nenehno otrokovo spraševanje: 

»Zakaj?«, ki je značilno za drugo vprašalno dobo. Smiselno je odgovarjati na taka 

vprašanja, saj se tako spodbuja otrokov razvoj. Če je otrokov govor počasen, ga je 

potrebno potrpeţljivo poslušati, ter ga ne dopolnjevati, saj bi lahko pod pritiskom 

začel jecljati. Otrok začne tudi stopnjevati pridevnike ter uporabljati vljudnostne 

izraze. Artikulacija je ţe mehanična, avtomatizirana. Besedni zaklad je obširen; poleg 

besed, ki jih pozna in uporablja, vsebuje tudi besede, ki jih otrok le na pol razume in 

jih še ne uporablja. Besedišče je zelo odvisno od okolja, v katerem otrok ţivi, saj se 

otrokovo močno širi ob pogovoru z odraslimi ter ob poslušanju zgodb. Tudi 

pripovedovanje zgodb se v tem obdobju močno razmahne. Zgodbe si izmišlja ali jih le 

prepleta z domišljijo ter močno pretirava – tako pripovedovanje se imenuje fabuliranje 

ali pletenje zgodb. Od situacijskega prehaja h kontekstualnemu govoru. Skladno s tem 

rad posluša pravljice, isto tudi večkrat, da jo v celoti predela.  
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Četrta doba govorno-jezikovnega razvoja ali šolska doba 

Bistvena razlikovalna značilnost govora v tretji in četrti fazi razvoja je, da v šolski 

dobi govor ni več namenjen le sporazumevanju, temveč je tudi sredstvo za 

poučevanje. S pisanjem, branjem in učenjem ter učenjem preko govora ali pisanja je 

pred otroka postavljeno popolnoma novo polje govorno-jezikovnih zahtev. Otrok 

mora svoj in tuj govor analizirati, sintetizirati s pomočjo fonološkega zavedanja, ki ga 

mora veliko uriti. Naloga poučevanja je, da jezik in govor razvija na vseh področjih: 

besedišče, slovnica, artikulacija, fonološko zavedanje, pripovedovanje … Preko 

otrokovega govora (vsebine, intonacije, ritma … ) lahko sklepamo na otrokovo 

osebnost, njegovo razpoloţenje in bistrost … Govor in jezik se do šestega leta starosti 

najbolj razvijata, saj je otrok v tem obdobju najbolj občutljiv za osvajanje teh znanj.  

1.2. Nastanek in razvoj glasov 

Za logopeda je ključnega pomena, da pozna razvoj govora, tudi pribliţen razvoj 

posameznih glasov ter kdaj se pri otrocih pojavljajo. Za to sta dva temeljna razloga: 

a) da lahko hitro oceni kakovost in hitrost otrokovega razvoja na področju 

artikulacije, ter 

b) da ve, v kakšnem vrstnem redu otroke z najteţjimi artikulacijskimi motnjami učiti 

glasov. 

V razvoju se najprej pojavijo glasovi, ki so manj zahtevni za izgovorjavo ter laţje 

razumljivi tudi pri netočni nastavitvi govoril – to so samoglasniki. Prvi se pojavijo 

odprti in nenapeti vokali, /ê/ in /a/, kmalu za tem še /o/ in /u/, nazadnje pa še /i/. Vsi ti 

glasovi se razvijejo nekako do 11. meseca starosti. Ţe pred prvim letom se lahko 

začnejo pojavljati tudi drugi glasovi, predvsem sprednji: /p/, /b/, /m/, /n/, /t/, /d/, /v/ in 

/j/, v nekaterih raziskavah (Kolarič,1959 v Omerza, 1972) pa tudi /d/, /l/ in /g/. V tem 

času otroci glasove tudi ţe povezujejo v besedne kombinacije kot so mama, tata, pa-

pa, tututu ... Med letom in pol ter drugim letom se pojavijo tudi /k/, /g/ in /f/, nekoliko 

kasneje /h/. Sičnik /s/ nekaterim otrokom ne dela nobenih preglavic in se precej lep 

(nekoliko palatiziran oziroma mehčan) pojavi ţe ob letu in 7 mesecih, drugi pa ga 

pravilno izrečejo šele ob drugem rojstnem dnevu. Enako je s glasom /š/, ki se pri 

večini otrok utrdi do 3. leta starosti. Zvočnika /z/ in /ţ/ ter afrikata /c/ in /č/ sledijo 
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nekoliko za glasovoma s in š, vsi naj bi bili čisto izgovorjeni ob 5. letu otrokove 

starosti. Glas /r/, ki za marsikaterega otroka najteţji, otroci na začetku izpuščajo ali 

nadomeščajo z glasom /j/, vendar bi ga ţe ob starosti med 20. in 24. mesecem morali 

nadomeščati z /l/. Točna izreka glasu se najpogosteje pojavi v četrtem ali petem letu 

starosti. 

Razdelitev razvoja govora in jezika na predjezikovno in jezikovno raven je nadvse 

preprosta, a se ob tem poraja nekaj vprašanj: je predjezikovna in jezikovna stopnja 

smiselno poimenovanje, ko pa je ločnica med obema beseda, torej govor? Mnogi 

malčki namreč ţe pred izgovorjeno prvo besedo uporabljajo kretnje, ki bi zadostile 

vsem kriterijem za prehod v jezikovno obdobje, le da nimajo verbalnega značaja. 

Obstajajo tudi programi, ki spodbujajo nebesedno komunikacijo pri dojenčkih. Eden 

takih programov, poznan tudi v Sloveniji, je Baby Sign, ki preko pesmi, iger in 

vsakodnevnih rutin otroke uči znakovnega jezika. Ti otroci so gotovo na jezikovni 

ravni ţe preden izgovorijo prvo besedo. V kolikor pa je v tej delitvi poudarek na 

verbalnem izraţanju, bi bilo bolj ustrezno poimenovanje predgovorna in govorna faza 

razvoja. Taka delitev sama po sebi tudi ni zadostna za opis otrokove jezikovne 

stopnje, saj je preširoka. Koristno je torej, da ob opisovanju otrokove komunikacije 

opredelimo tako govorni kot jezikovni vidik ter se pri tem morda bolj opiramo na 

konkretnega otroka in njegove sposobnosti opišemo, kakor da bi jih le klasificirali v 

določeno fazo govorno-jezikovnega razvoja. 

1.3. Razvoj otrokove igre in komunikacijskih sposobnosti 

V tem poglavju je predstavljena sinteza otrokovega govorno-jezikovnega razvoja ter 

njegove igre od rojstva pa do tretjega rojstnega dne, povzeta po knjigah Developing 

Pre-school Communication and Language (Dukes in Smith, 2007), Childrens 

Communication Skills (Buckley, 2003) in Otrokov govor (Ţnidarič, 1993). Starš z 

otrokom preţivi veliko časa in ga ima tako moţnost opazovati pri igri. Še več, lahko 

se igra z njim in ga v igri vodi. Tudi na ta način opazuje otrokov razvoj in ga 

spodbuja. Med razvojem govora (in mišljenja) ter razvojem igre pa obstaja korelacija 

(Zupančič, 2000). 
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1.3.1. Pred rojstvom 

V dvajsetem tednu ţivljenja v maternici ima otrok ţe popolnoma razvito tudi notranje 

uho, torej je sposoben zvoke iz okolja ţe prenesti po ţivcih do moţganov (Nothern in 

Downs, 1991 v Buckley, 2003). Ko se rodi, ima torej otrok za sabo ţe pribliţno 5 

mesecev poslušanja zvokov, ki pa so bili nekoliko oslabljeni zaradi zvočne 

izolativnosti maternice in ostalih organov in snovi, ki ga obdajajo. 

V tem obdobju lahko otroku nudimo umirjeno zvočno okolje in ga z glasnimi zvoki ne 

razburjamo. Nekateri viri navajajo ugoden vpliv klasične glasbe na vzpostavljanje 

moţganskih povezav ter poznejšo inteligenco otroka, znan kot »Mozartov efekt« 

(http://www.modernmom.com/), a ga nekateri tudi zanikajo.  

1.3.2. Prvo leto 

Dojenčki so takoj po rojstvu zelo občutljivi za zaznavanje človeškega glasu. Umirijo 

se ob poznanem, prijaznem glasu, posebno ob materinem. Materin glas lahko tudi 

ločijo od glasu ostalih ţensk (De Casper in Fifer, 1980 v Buckley, 2003). Zato 

sklepamo, da je v genih zapisano nagnjenje k poslušanju človeškega glasu. Ta 

pozornost se tekom prvega leta še povečuje in dojenčki tako ob enem letu starosti 

selektivno poslušajo govor. Prav tako v tem času preko igre in izkušenj razvijajo 

koncepte o predmetih, dogodkih ter ljudeh. Šele te predstave jim omogočajo, da 

poveţejo besede ali druge simbole s konkretno okolico. Za razvoj otrokovega 

razumevanja je ključno, da govor uporabljamo situacijsko, le tako bo lahko povezal 

besedo s konkretno situacijo, predmetom ali osebo. Seveda enako velja za 

razumevanje kretenj, če se dojenček in njegovi starši sporazumevajo na ta način. 

Otrok naj bi skratka v prvem letu ţivljenja iz predintencionalne prešel na 

intencionalno komunikacijo, torej od stanja, ko je njegova komunikacija posledica 

notranjih in zunanjih stimulusov ali celo refleksna, do komunikacije, s katero ţeli 

načrtno vplivati na okolje in ga spreminjati (Buckley, 2003). 

Od rojstva do tretjega meseca 

Otrok v tem obdobju glasno joka, se odziva na glasove, govorca gleda v usta ter 

vokalizira. Dojenčki v tej starosti se tudi ţe nasmihajo in tako sporočajo zadovoljstvo 

(Ţnidarič, 1993). Sposobni so vzpostaviti očesni kontakt z odraslim ter reagirati na 
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umik počasi premikajočega predmeta iz njegovega vidnega polja, navadno z jokom, 

meţikanjem ali gestami.  

Od tretjega do šestega meseca 

Dojenček pri 4 mesecih ţe lahko sledi pogledu sogovorca ter se obrača proti izvoru 

zvoka, posebno človeškega glasu. V tem obdobju se pojavi tudi zgodnje razumevanje 

besed mama, ata, pa-pa in ne (Bzoch in League, 1991 v Buckley, 2003). Pozornost je 

sicer znatno večja kot v predhodnem obdobju, a še vedno je lahko aktiven le en čut 

naenkrat. Ko se igra z igračo, na primer ne more poslušati navodil mame. S 

povečanim obsegom pozornosti otrok lahko s staršem ţe vzpostavlja skupno 

pozornost (joint attention) in tako deli svoje interese, k čemur pripomore tudi očesni 

kontakt, ki ga ţe lahko vzdrţuje. V tej starosti so prisotni tudi »pogovori« (turn 

taking) kot čebljanje otroka v odgovor na govor odraslega. Dojenček nezavedno 

oponaša obrazni izraz odraslega, se veseli ob na novo naučenih aktivnostih ter jih z 

veseljem ponavlja. Delno je lahko ţe vzpostavljeno razumevanje stalnosti objekta 

(dokončno je razvito do starosti 2 let), zato lahko poišče le delno skrit predmet. V igri 

posega po predmetih ter jih sam skriva (Swingert, 2004 in Buckley, 2003). 

Od šestega do devetega meseca 

Otrok besede ţe prepoznava, posebno v situacijah, ko le-te sproţijo dejanje, akcijo. 

Začenja sodelovati pri petju in je pozoren na glasbo (Bzoch in League, 1991 v 

Buckley, 2003). Rad tudi izvaja aktivnosti, ki povzročajo zvok (ropotanje z igračami) 

in se odzove tudi če ne vidi povzročitelja zvoka. Tudi motorično je veliko spretnejši, 

saj lahko drţi predmete z eno roko ter jih tudi prestavlja iz ene v drugo. Odziva se na 

omanotopeje ter jih povezuje s predmetom, dejanjem. Negotovo prepoznava tudi 

imena vsakodnevnih predmetov ter vedno odreagira na ukaz »Ne!« Pozornost se ne 

poveča bistveno, lahko pa ţe brez teţav sledi pogledu ali smeri, ki jo nakazuje 

sogovorec, kar bistveno poveča moţnosti, da delita pozornost (shared attention) ter 

tako pridobivata vedenje drug o drugem. Sodeluje v igri z odraslim ter pokaţe, da si 

ţeli z njo nadaljevati. Značilno je gledanje slikanic. Dojenček lahko posnema geste 

odraslega in nekatere premike obraza (stegne jeziček). Lahko tudi ţe išče skrit 

predmet (Swingert, 2004 in Buckley, 2003). 



12 

Od devetega do dvanajstega meseca 

Otrok si izbira aktivnosti in jim za določen čas lahko posveti pozornost, za kratek čas 

lahko zdruţi tudi vizualne in slušne informacije teh jih simultano obdeluje. Na glasbo 

se odziva z zibanjem v ritmu. Igra se skrivalnice in si pri tem sam zakriva in odkriva 

obraz z roko ali obleko. Pomaha pa-pa. Pokaţe na predmet, ki ga imenujemo. Koncept 

stalnosti predmeta je ţe dobro razvit. Ko je naprošen, otrok v starosti 10 mesecev 

ponudi svojo igračo ali jo pokaţe odraslemu ter predmete sistematično odlaga. Otrok 

se odziva na svoje ime ter oponaša slišane zvoke, ki jih še ne more locirati na spodaj-

zgoraj, levo-desno. Pomemben preskok se zgodi tudi na področju kategorizacije, saj 

otrok lahko zdruţuje različne predmete v isto kategorijo (majhno plastično ţličko, 

leseno ţlico ter kovinsko ţlico zdruţi v koncept ţlice) in ločuje predmete, ki v 

kategorijo ne spadajo. Ta sposobnost mu omogoča, da svoje aktivnosti, igro smiselno 

zastavi. Tako na primer s plastično ţličko pomeša čaj, ker ste tudi vi tako storili s 

kovinsko ţličko.  

Kljub temu da se pogosto poudarja unikatnost razvoja vsakega otroka, je potrebno 

vedeti, da otroci, ki kasnijo na enem od razvojnih področij, pogosteje kasnijo tudi na 

ostalih. Prav zato je potrebno razvoj komunikacije dobro opazovati in takoj spodbuditi 

razvoj posameznih veščin, ki jih otrok potrebuje, da bo lahko kasneje sam osvajal 

novo znanje.  

1.3.3. Drugo leto 

Z razvojem otroka se povečuje tudi njegova sposobnost komunikacije. Pozornost 

malčka se še vedno zelo teţko preusmeri, posebno z enega kanala na drugega (z 

vidnega na slušnega na primer) pravi Buckley (2004), zaradi česar je izrednega 

pomena, da se starši in pomembni drugi osredotočijo na tisto, na kar je ţe usmerjena 

otrokova pozornost. Z imenovanjem, opisovanjem in uporabo v kontekstu tako najbolj 

učinkovito širijo otrokov besedni zaklad, kot sta v raziskavah dokazala Tomasello in 

Todd (1983, v Buckley, 2003). S tega vidika je zelo pomemben komunikacijski stil 

mame ter sposobnost osredotočenja otroka. Pri mamah, ki so z otroki vzpostavljale 

več trenutkov skupne pozornosti (joint attention) v starosti 15 mesecev, so namreč 

opazili večji besedni zaklad otroka v starosti 21 mesecev in tudi v nadaljnjem 

otrokovem razvoju. Tako se je za govorno-jezikovni razvoj otroka izkazal kot boljši 

na otroka osredotočen interakcijski stil (child-centered). V isti raziskavi se je izkazalo, 
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da ima direktivni slog komunikacije za posledico manjši besedni zaklad otroka 

(Tomasello in Todd, 1983 v Buckley, 2003) v starosti 21 mesecev.  

Kot ţe omenjeno, imajo nekatere kognitivne sposobnosti odločilen vpliv na razvoj 

jezika in komunikacije. Otroška igra, pravi Buckley (2004), pa v tej starosti reflektira 

razvoj otrokovega simboličnega razumevanja (symobilc understanding) in koncepta 

kategorizacije in je tako neposredno povezana z razvojem otrokovega jezika in 

komunikacije, saj sta prav zmoţnost razvrščanja v skupine ter razumevanje simbolov 

predpogoj za napredek le-tega. Tako naj bi se otroci, ko je njihov jezikovni razvoj na 

nivoju enobesednih povedi, igrali na nivoju reprezentacijske igre (representational 

play) (Paul, 1995 v Buckley, 2003). Reprezentacijska ali predstavitvena igra je dejanje 

otroka, ko realni predmet pravilno uporablja izven običajnega konteksta. Tako se na 

primer otrok pokrije z odejico tudi v igralnici, čeprav je v vsakdanjem ţivljenju to 

počel le v spalnici ali pa prime glavnik v roko in se z njim pogladi po laseh, čeprav to 

navadno dela mama. Otrok se v tem obdobju zaveda, da ima vsak predmet svojo 

funkcijo, kar kaţe na to, da lahko različne predmete v različnih kontekstih razvršča v 

kategorije (skupine) in jih skladno s tem uporablja (Buckley, 2003). V starosti leto in 

pol naj bi bil malček sposoben razvrščanja igrač in realnih predmetov v večje skupine, 

kot so ljudje, ţivali, hrana … Tudi sposobnost razvrščanja po barvi naj bi se razvila 

sočasno. Kmalu za tem sledi obdobje igre pretvarjanja (pretend play), ko se otrok igra, 

da kuha čaj in z ţličko meša po prazni skodelici, da bi raztopil sladkor. Tak način igre 

vodi v igro sekvenc, zaporedij, ko otrok dojenčka-igračko okopa, obriše, obleče in da 

spat v posteljico. Sočasno s tem se pojavi dvobesedni stavek oziroma kombinacija 

besed (Buckley, 2003). Simbolično razumevanje se v starosti dveh let razvija tako, da 

gre preko stopnje prepoznavanja predmetov (v času predstavitvene igre pri pribliţno 

14 mesecih), do razumevanja realističnih simbolov (pri 18 mesecih) in tistih, ki so 

manj podobni realnim predmetom (v starosti 21 mesecev). Najteţja stopnja 

simboličnega razumevanja, ki jo dvoletniki običajno doseţejo, je razumevanje 

dvodimenzionalnih simbolov oziroma slik (v starosti 24 mesecev). Seveda se tudi 

razumevanje le-teh razvija postopoma od prepoznavanja fotografij pa do slik in črno-

belih risb (Buckley, 2003). 

Potrebno je poudariti še, da se otrokovo razumevanje v starosti dveh let močno 

razvije. Preden otrok res razume določeno besedo ali navodilo, se opira na okoliščine 

ter na neverbalno sporočanje govorca. Razumevanje je v veliki meri pogojeno tudi z 
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otrokovimi izkušnjami (Buckley, 2003). Za otroke bolj razumljive so 

onomatopoetične besede, saj je njihova povezanost z realnostjo več kot zgolj simbolna 

(Myere Pease, 1989 v Buckley, 2003). Velikokrat starši opazijo, da otrok nekatere 

besede uporablja napačno – jih preveč posplošuje ali jih uporablja preveč specifično 

(Buckley, 2003). Dober primer prevelikega posploševanja je »ati«, kar je pogosto 

beseda, ki opisuje vsakega gospoda, podobnega očetu, preveč ozke uporabe pa, ko 

otrok pravi »medo« le svojemu zelenemu medvedku, ostali medvedi igračke, slike in 

prave ţivali pa zanj ne spadajo v isto kategorijo. Z opazovanjem otrokovega govora 

bolje razumemo njegovo dojemanje sveta.  

1.3.4. Tretje leto 

Otrokova pozornost se v tretjem letu njegovega ţivljenja ţe znatno izboljša. Kljub 

temu je otroku potrebno pomagati, ko ţelimo, da preusmeri pozornost: lahko ga 

pokličemo po imenu, rečemo »Poglej!« ali mu predmet primaknemo v vidno polje 

(Buckley, 2003). Osvajanje jezika tako še vedno poteka bolje, če otroku na pobudo 

odraslega ni potrebno preusmeriti pozornosti, ampak se pogovor vrti v polju 

otrokovega trenutnega interesa.  

Otroška igra tudi v tem obdobju močno vpliva na govorno-jezikovni razvoj: spodbuja 

mentalni razvoj otroka, pospešuje njegov socialni razvoj (preko domišljijske igre 

oziroma igre vlog) ter mu pomaga pri raziskovanju in razumevanju čustev (Buckley, 

2003). Domišljijska igra se vse pogosteje nanaša na manj običajne dogodke, ki jih 

otroci preko igre verbalizirajo in ponovno doţivijo - tako širijo svoj besedni zaklad, 

izboljšujejo spomin ter se urijo v izraţanju. Igra je vse manj orientirana na odrasle in 

bolj na vrstnike obeh spolov. Pri igranju z vrstniki se mora triletnik potruditi, da začne 

interakcijo in jo vzdrţuje, kar je zanj lahko velik izziv (Buckley, 2003).  

Besedišče otroka se v tem obdobju zelo hitro širi. Med starostjo 2,5 let in 4,5 let naj bi 

otroci osvojili tudi do štiri nove besede dnevno (Myers Pease idr., 1989 v Buckley, 

2003). Pri tem ključno vlogo igrajo odrasli, saj otrok nove besede prevzema iz okolja. 

Otroci z bogatejšim besednim zakladom so v raziskavi Hart in Risley (1995 v 

Buckley, 2003) imeli starše, ki so z njimi več govorili in pri tem uporabljali bolj 

raznoliko besedišče, so več spraševali, se večkrat pozitivno odzvali na otrokov govor, 

spodbujali sekvenčni govor (turn taking) in ga uspeli ohranjati dlje časa (daljši 

pogovori). 
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V starosti treh let otroci poleg polnopomenskih besed ţe razumejo in uporabljajo tudi 

pridevnike, prislove in predloge. Razumevanje pa ne obsega samo razumevanja besed 

in povedi, temveč vključuje tudi vedenje o tem, kaj se v podobnih situacijah običajno 

zgodi, informacije, ki jih daje kontekst ter neverbalna sporočila govorca. Med 24. in 

30. mesecem starosti so otroci tako sposobni prepoznati večino imen in slik 

predmetov, predmete identificirati na podlagi njihove funkcije (S čim se češemo?), 

poimenovati tudi manjše dele telesa in primerno odgovoriti na vprašanja Kaj? ter Kje? 

Večino stvari ţe lahko razvrščajo v skupine, druţinskim članom pa poleg imen 

prirejajo tudi vez (stric, sestra …). Med 30. in 36. mesecem starosti otroci poleg 

samostalnikov razumejo tudi vse običajne glagole in večino pridevnikov. Primerno 

tudi ţe odgovarjajo na vprašanja Kdo? Čigav? Zakaj?, občasno tudi ţe na vprašanje 

Koliko? Sledijo lahko kompleksnim navodilom, ki vsebujejo po tri informacije (Daj 

rumeno knjigo babici!). V tem obdobju so otroci tudi ţe sposobni preprostih vzročno-

posledičnih povezav ter urejanja po kronološkem zaporedju tako da lahko sledijo 

zgodbam (Buckley, 2003). 

Ekspresivni jezik triletnika odseva njegov socialni in kognitivni razvoj. V pogovorih 

lahko zavzame perspektivo sogovorca, kar se odraţa tudi v pravilni uporabi zaimkov 

»jaz« in »ti« (Maccoby, 1980 v Buckley, 2003), v jeziku, ki ga otrok uporablja v igrah 

vlog in tudi v spontanem pogovoru. Raziskave so namreč pokazale, da otroci svoj 

govor prilagodijo starosti poslušalca in tako z odraslim govorijo drugače kot z 

otrokom (krajše fraza, višji ton glasu, več navodil, manj vljudnostnih fraz …) 

(Buckley, 2003). Razvoj otroku omogoča tudi daljše pogovore na isto temo, 

postavljanje vprašanj (čeprav pogosto še ne v pravilni obliki), izraţanje občutkov, 

čustev in teţav, opisovanje preteklosti in prihodnosti, začetke pripovedovanja ter 

precejšnjo mero samostojnosti, ki jo otrok v tej starosti pogosto tudi zahteva: »Sam 

bom!« V starosti treh let (ali ko otrokov ekspresivni besedni zaklad preseţe 300 

besed) otrok začne uporabljati tudi prve slovnične strukture (Bates idr., 1994 v 

Buckley, 2003). Da lahko gramatična pravila uporablja, mora biti njegovo besedišče 

zelo raznoliko (od samostalnikov, pridevnikov in glagolov do predlogov …), s tem pa 

se omogoči tudi sestavljanje tribesednih povedi, ki so običajno razširitve ali 

zdruţevanje povedi odraslih (Iz »Očkov avto!« otrok sestavi »Očkov nov avto!«). 

Napake, ki jih otroci pri tem delajo, so po mnenju Buckley (2004) dokaz, da otrok 

jezika ne osvaja z imitacijo, temveč s preizkušanjem slovničnih pravil in pomena 
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besed, dokler preko odzivov okolja ne pride do standardne rabe. Izgovorjava otroka je 

v starosti treh let razumljiva tudi tretji osebi, a še daleč od standardne izreke: izpušča 

in nadomešča posamezne glasove, nenaglašene zloge ali teţje sklope. Fonološko 

zavedanje v tej starosti še ni dobro razvito: otrok ne zmore analizirati besede na 

glasove ali zloge, lahko pa ţe prepoznava rime (Buckley, 2003). 

 

2. ZAOSTAJANJE V RAZVOJU GOVORA, JEZIKA IN 

KOMUNIKACIJE 

 

Zakasnel govorno-jezikovni razvoj (delayed communication development) je 

najpogostejši simptom razvojnih zaostankov (developmental disabilty) pri otrocih v 

starosti do treh let. Prizadene med 5% in 10% otrok (Rossetti, 2001). V literaturi je 

kljub temu teţko najti definicijo zakasnelega govorno-jezikovnega razvoja. 

Raziskovalci si niso enotni v kriterijih za postavljanje te diagnoze, niti o terminologiji. 

Pojavljajo se vprašanja, ali je zakasnel govor le poimenovanje za zgodnje oblike 

specifične jezikovne motnje, ali je zgodnja terapija smiselna, ko pa več kot polovica 

zakasnelih govorcev dohiti svoje vrstnike v rezultatih standardiziranih testov tako na 

ekspresivnem kot na receptivnem nivoju tudi brez terapije do 5. leta starosti (Paul, 

1996 v Bonifacio, Girolametto idr., 2007), kdaj bi bilo s terapijo potrebno začeti in ali 

se da predvideti, kateri od zakasnelih govorcev bo čez nekaj let še imel teţave pri 

govoru, jeziku in komunikaciji …  

Kljub vsem vprašajem pa so si viri edini, da problem obstaja, da je vedno večji ter da 

se ga da omiliti oziroma predvideti, tako preden se pojavi (rizični faktorji za pojav 

govornih, jezikovnih in komunikacijskih teţav) kot tudi, ko je problem ţe viden (tako 

imenovane rdeče zastavice, ki so indikator, da je ukrepanje nujno).  

 

2.1. Tveganje za zakasnel razvoj komunikacijskih sposobnosti  

Poznavanje dejavnikov tveganja za zakasnel razvoj komunikacijskih sposobnosti (at 

risk for communication delay) nam omogoča, da populacijo, ki jim je izpostavljena, 
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bolje spremljamo in hitreje opazimo teţave ter tako prej začnemo z obravnavo. Cilj 

logopedov bi moral biti, da vsi otroci, ki pomoč potrebujejo, le-to dobijo pravočasno.  

V splošnem lahko glede dejavnikov tveganja trdimo: »Karkoli, kar onemogoča 

otrokovo sposobnost za običajno interakcijo (stik) z okoljem, je mogoč vzrok ali 

prispevajoč faktor k razvojnim zaostankom otroka oziroma teţavam pri razvoju 

njegovega govora, jezika in komunikacije.« (Rossetti, 2001, str. 2). 

Ko govorimo o otrocih z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem, moramo biti 

pozorni na dve kategoriji le-teh, nas opozarja Rossetti (2001): v prvo spadajo otroci z 

ugotovljenim tveganjem (established risk), v drugo pa otroci s tveganjem (at risk).  

2.1.1 Ugotovljeno tveganje 

Za otroke iz te skupine ţe ob rojstvu vemo, da bo njihova sposobnost komunikacije 

zmanjšana, tveganje je torej »ugotovljeno«, pričakovano, so pa variacije in odstopanja 

običajna. Bistveno pri tej skupini ljudi je, da je razvojni zaostanek posledica 

primarnega deficita. K tej skupini spadajo na premer otroci z Downovim sindromom, 

za katere so teţave v komunikaciji pričakovane, saj sindrom sam povzroča razvojne 

zaostanke na področjih, ki vplivajo tudi na razvoj govora in jezika.  

Teţave ljudi, kjer se komunikacijske teţave pričakovano pojavljajo in jih lahko 

omilimo z dobro pomočjo, predvsem s terapijo osnovne motnje, lahko razdelimo v 

naslednje skupine: 

Kromosomske anomalije (mačji krik, trisomija 18, fragilni X sindrom, Downow 

sindrom … ), nevrološke motnje (cerebralna paraliza, progresivna mišična distrofija, 

neurofibromatoza, miastenija, poškodbe hrbtenjače in možganov …), kongenitalne 

malformacije (razcepi, Teacher Collins sindrom, Miocefalitis, Spina bifida, 

Encefalokela …), prirojena napake metabolizma (Hunterjev sindrom, Lasche-Nyhan 

sindrom, Tay-Sachs-ova bolezen, motnje delovanja hipofize …), senzorne motnje 

(naglušnost ali gluhota, slabovidnost ali slepota), netipične razvojne motnje 

(pervazivne razvojne motnje, motnje avtističnega spektra …), resna izpostavljenost 

toksinom (fetalni alkoholni sindrom, zastrupitve s svincem, živim srebrom, nosečniška 

fenilketonurija …), kronične bolezni (sladkorna bolezen, kronični hepatitis, rak, 

cistična fibroza, težave s srcem …) in hude infekcije (okuženi s HIV, sifilisom, 

bakterijskim meningitisom, herpesom, toksoplazmozo …).  
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2.1.2 Tveganje  

Otroci v tej skupini sami po sebi nimajo razvojnih teţav, a se te lahko pojavijo, saj 

zaostanek lahko povzroči karkoli, kar omejuje otrokovo sposobnost komunikacije z 

okoljem, naj bo to biološki ali okoljski dejavnik. Pogosto se strokovnjaki srečujejo 

tudi z otroki, pri katerih je tveganje obojestransko in zato še večje. V primeru, da je 

tveganje opaţeno, je ukrepanje potrebno takoj, čeprav zaostanek še ni izraţen 

(Rossetti, 2001). Ker v tej skupini otrok tveganje ni tako izrazito (ni posledica 

prirojene motnje), lahko pri uvrstitvi v to skupino poleg profesionalnega mnenja 

pomaga tudi prisotnost tako imenovanih dejavnikov tveganja (at risk factors). 

Prisotnost štirih od v nadaljevanju navedenih dejavnikov naj bi pomenila resno 

tveganje za razvojno motnjo otroka (Rossetti, 2001). 

 Resni pomisleki glede otrokovega razvoja, izraţeni s strani starša, skrbnika ali 

strokovnjaka o interakciji otrok-starš ali o slogu vzgoje.  

 Starš ali skrbnik s kronično ali akutno duševno boleznijo, razvojno motnjo ali 

motnjo v duševnem razvoju. 

 Starš ali skrbnik, ki je odvisnik od alkohola ali drog. 

 Starš ali skrbnik, ki je v preteklosti doţivel izgubo ali zlorabo. 

 Zdravstvena ali genetska zgodovina druţine.  

 Starš ali skrbnik s hudo kronično boleznijo. 

 Akutna druţinska kriza. 

 Kronično motena druţinska interakcija. 

 Ločitev otroka in starša (otroka in skrbnika). 

 Mati najstnica. 

 Starš s štirimi ali več predšolskimi otroki. 

 Prisotnost enega ali več od naštetega: starševska izobrazba niţja od osnovne šole, 

noben od staršev ni zaposlen, enostarševska druţina. 

 Fizična ali socialna izolacija ali pomanjkanje primerne socialne podpore. 

 Odsotnost primernega bivališča, brezdomstvo ali nevarni ţivljenjski pogoji. 

 Neprimerna zdravstvena oskrba ali nezavarovana oseba. 

 Nezadostna skrb v času nosečnosti. 

 Uporaba ali zloraba drog s strani matere. 

 Resne prenatalne teţave. 
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 Resne obporodne teţave. 

 Asfiksija. 

 Zelo nizka porodna teţa otroka (manj kot 1500g). 

 Majhen otrok glede na gestacijsko starost (pod 10. percentilom). 

 Pretirana razdraţljivost, jokavost ali tresavica otroka. 

 Netipične ali ponavljajoče nesreče otroka. 

 Kronično vnetje srednjega ušesa. 

 

Ko strokovnjak s pomočjo navedenih dejavnikov tveganja in opazovanjem ugotovi, da 

se razvojni zaostanki lahko pojavijo, mora začeti s celovito zgodnjo intervencijo. Pri 

tem mora imeti v mislih, da različni dejavniki tveganja med sabo sovplivajo in imajo v 

različnih kombinacijah popolnoma drugačne posledice na otrokov razvoj. Iskanje 

vzrokov je del naloge strokovnjaka, a prav je, da se zaveda, da odkritje vzroka ni 

dovolj, da bi se posledice omilile, izničile; tu je še okolje, ki na otroka vpliva in se 

stalno spreminja in tu je otrok, ki raste in zori. 

Kljub pozornosti strokovnjakov in staršev se nekateri otroci ne razvijajo primerno in 

posledica je razvojni zaostanek. Ta se lahko pojavlja na enem ali več od naštetih 

področji (http://www.webmd.com): govor in jezik, fina in groba motorika, socialne 

spretnosti in emocije ter mišljenje. Zaostanek na govorno-jezikovnem področju je 

najpogostejši. Povzroči ga lahko katerikoli od prej naštetih dejavnikov, tako iz skupine 

z ugotovljenim tveganjem, kot iz skupine s tveganjem. 

Poleg otrok, ki zaostajajo v govoru in jeziku, in njihov zaostanek lahko razloţimo z 

enim ali več vzroki oziroma navedemo dejavnike, ki so tveganje uresničili, obstaja 

tudi skupina otrok, ki se na vseh področjih razvija povsem v skladu s pričakovanji, a 

ima izrazite teţave na področju ekspresivnega jezika. Tem otrokom navadno pravimo 

zakasneli govorci (late talkers). 

Kot zakasneli govorci so »diagnosticirani« otroci, ki v starosti dveh let še ne govorijo 

50 besed ali dvobesedne kombinacije, a imajo tipičen razvoj zaznavnih sposobnosti ter 

receptivnega jezika ter nikakršnih nevroloških ali senzoričnih okvar ali primanjkljajev 

(disability) (Bonifacio, Girolametto idr., 2007). Definicije se od avtorja do avtorja še 

precej razlikujejo, saj je raziskovanje tega področja precej novo. Tako na primer 

http://www.webmd.com/parenting/baby/recognizing-developmental-delays-birth-age-2
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Bishop (2012) kot zakasnele govorce opredeli otroke, ki niso do 18. meseca starosti še 

spregovorili prve besede. 

 

2.2. Vpliv dvojezičnosti na govor in jezik 

Dvojezičnih otrok je na svetu pribliţno toliko kot enojezičnih (Tucker, 1998 v Paradis, 

Genesee in Cargo, 2011). Dvojezičnost se pojavlja bodisi znotraj druţine (starša imata 

različen materni jezik) ali med druţino in okoljem, v katerem druţina ţivi. V obeh 

primerih bo otrok najverjetneje tekoči govorec obeh jezikov.  

Dvojezičnost se lahko pojavi v različnih starostnih obdobjih. Pomembno je predvsem, 

ali so pogoji za bilingvizem vzpostavljeni ţe preden otrok govori, ali je ţe govorec 

enega jezika, ko se začne učiti drugega. Na tej osnovi delimo otroke na simultane in 

zaporedne dvojezične govorce, mejo pa strokovnjaki postavljajo pri starosti 3 let, a 

hkrati poudarjajo, da ni natančno določena. Le redko se zgodi, da je otrok obema 

jezikoma enako izpostavljen in da dobiva v obeh jezikih enako kakovostne 

komunikacijske spodbude, zato oba jezika nista nikoli povsem enakovredna (Paradis, 

Genesee in Crago, 2011). Glede na to določamo dominantni in nedominantni jezik 

otroka. 

Da bi lahko razlikovali med običajnim govorno-jezikovni razvojem dvojezičnih otrok 

in odstopanji, ki se pri dvojezičnih otrocih pojavljajo enako pogosto kot pri 

enojezičnih (Paradis idr., 2011), moramo vedeti, kakšna so pričakovanja. Povzeli 

bomo le nekatere ključne značilnosti dvojezičnega osvajanja jezika (Paradis idr., 

2011). 

Otroci, ki so od rojstva izpostavljeni dvema jezikoma, ustvarijo dva jezikovna sistema, 

ki pa sta med sabo povezana. Napake, ki se v obeh jezikih pojavljajo, so podobne kot 

napake enojezičnih govorcev, pogosto pa dvojezični otroci pravila enega jezika 

preslikujejo v drugega, kar lahko pripelje do posebnih, neobičajnih napak. Tako 

imenovan »med jezikovni« (cross-linguistic) vpliv je povsem naraven in pričakovan 

proces.  

Otroci so zmoţni učenja več jezikov. Dvojezični otroci večino razvojnih mejnikov na 

področju govora in jezika doseţejo znotraj pričakovanj, na nekaterih področjih pa 
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svojih enojezičnih vrstnikov ne lovijo povsem. Zaostajanja so pogostejša v 

nedominantnem jeziku otroka, saj je hitrost osvajanja slovnice in leksike direktno 

povezana z izpostavljenostjo jeziku.  

Neenakovreden nivo jezikovnih sposobnosti v obeh jezikih je pričakovan in tipičen za 

dvojezične govorce v predšolskem obdobju. Dominantnost jezika je neposredno 

povezana z večjo izpostavljenostjo temu jeziku, torej posredno z domačim govornim 

vzorom, jezikom v vrtcu/šoli ter statusom tega jezika v okolju (jezik večine ali 

manjšine) (Paradis idr., 2011). 

Povsem praktično to pomeni, da pričakujemo, da se jezik dvojezičnega otroka razvija 

enako, kot jezik enojezičnega. Rescorla in Dale (2013) namreč navajata, da se tako 

prvi zlog kot prva beseda in poved pojavijo istočasno pri eno in dvojezičnih otrocih, 

čeprav so rezultati nekaterih raziskav tudi drugačni (bebljanje se lahko pri dvojezičnih 

pojavi celo prej, skladnja lahko kasneje, a je v nekaterih jezikih zahtevnejša, in se 

naravno pojavljajo povedi pozneje ipd.).  

Če opazimo odstopanja, bodimo pozorni, ali se ta pojavljajo v obeh jezikih. 

Poskusimo poiskati vzorce, ki jih otrok prenaša iz enega jezika v drugega in si tako 

razloţiti prisotne napake. Če otroka testiramo zaradi domnevnih zaostankov, test 

vedno izvedemo v dominantnem jeziku. 

Ker je v starosti do 3 let pogosto prisotno preverjanje obsega otrokovega besedišča, je 

potrebno poudariti, da prav na tem področju raziskovalci opaţajo razlike: kognitivne 

zmoţnosti otroka, ki se uči enega ali dveh jezikov, so enake, poudarja Pearson (1998, 

v Paradis, 2011), zato je normalno, da je besedišče enega jezika manj obseţno. A če 

zdruţimo besedišče otroka v obeh jezikih, in štejemo vsak enakopomenski par le 

enkrat, bomo dobili povprečno besedišče otroka, ki govoril en jezik. Ali: »Dvojezični 

otroci uporabljajo enake mehanizme pri osvajanju besed kot enojezični in so pri tem 

uspešni. Ko primerjamo dvojezične otroke z enojezičnimi, se lahko zdi besedišče 

prvih skromnejše, a to zavisi predvsem od tega, koliko je otrok določenemu jeziku 

izpostavljen: tako doma, v šoli in celo v širšem socialnem okolju.« (Paradis idr., 2011, 

str. 75). 
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3. UGOTAVLJANJE ZAOSTANKA 

 

Da gre pri otroku za teţavo v razvoju govora, jezika in komunikacije, največkrat prvi 

opazijo starši. Svojega otroka primerjajo z vrstniki, s sorojenci ali ob prebiranju knjig 

naletijo na katero od razvojnih lestvic. Koristno je, če malčkove primanjkljaje čimprej 

zaznamo, a seveda le, v kolikor so res prisotni. V ta namen so nam lahko poleg 

razvojnih lestvic in rdečih zastavic, ki jih lahko uporabljajo tudi laiki, na voljo tudi 

diagnostični testi, ki jih v večini primerov lahko izvaja le logoped, včasih tudi 

psiholog.  

 

3.1. Razvojne lestvice 

Tako logopedi kot drugi odrasli, ki se zanimajo za razvoj otroka, si lahko pomagajo 

pri določitvi zaostanka s pomočjo razvojnih lestvic. Lestvice so izoblikovane tudi na 

področju govora in jezika in med prebiranjem hitro lahko vidimo, kaj od navedenega 

za otrokovo kronološko starost opazovani otrok ţe zmore in česa še ne. V kolikor so 

odstopanja velika, je potreben posvet s strokovnjakom.  

Hitra primerjava razvoja govora z razvojem drugih področji je taka (Rescorla in Dale, 

2013): zreli (čisti, izoblikovani) zlogi se v bebljanju pojavijo v istem času kot zobje 

(starost šestih ali sedmih mesecev), besede se pojavijo sočasno s prvimi koraki okrog 

prvega rojstnega dne, prve dvobesedne povedi pa se pojavijo v starosti od 18 do 30 

mesecev starosti, ko dojenček postaja malček. Seveda je to le beţen govorni vidik 

komunikacije. Navedimo za hitro presejalno diagnostiko potrebne razvojne mejnike 

(http://speechlanguageinfo.myefolio.com/). 

0-1 mesec:  

 Ob zvoku se dojenček zdrzne.  

 Ob poznanem glasu se umiri. 

2-3 mesece:  

 Dojenček proizvaja zvoke, brblja (cooing).  

 Odziva se na govor. 

3-6 mesecev:  

http://speechlanguageinfo.myefolio.com/main/0_1
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 Dojenček čeblja (babbling) v nizih glasov.  

 Kot odgovor na govor vokalizira (vocalizing).  

6-9 mesecev:  

 Dojenček razume nekaj besed.  

 Njegova komunikacija je dvosmerna (back-and-forth interaction) 

9-12 mesecev:  

 Dojenček sledi kazanju s prstom.  

 Odzove se na svoje ime in navodila.  

 Morda ţe spregovori prvo besedo. 

12-18 mesecev: 

 Razume več kot 50 besed. 

 Predvideva, kaj bodo poznani ljudje storili v vsakdanjih rutinah. 

 Prične uporabljati besedo ali več besed. 

 Kaţe in kreta z namenom komunikacije. 

 Oponaša nove glasove in besede. 

 Malček sledi poznanim navodilom. 

18-24 mesecev: 

 Malček hitro napreduje v razumevanju besed, navodil in vprašanj. Posebno dobro 

razume tista, ki se nanašajo na vsakodnevne rutine. 

 Ko odrasla oseba imenuje stvar, jo malček pokaţe v okolici ali v knjigi. 

 Hitra rast ekspresivnega besednega zaklada – od petdeset do več sto besed.  

 Malček se pogosto trudi komunicirati z uporabo besed in kretenj. 

 Morda začenja sestavljati prve dvobesedne povedi (»Pil soka!« ali »Daj avto!«) 

24-36 mesecev:  

 V tretjem letu starosti se otrok začne pogovarjati.  

 Otrok razume večino navodil, ki se navezujejo na dnevne rutine. 

 Sestavlja povedi tako, da zlaga po dve ali več besed. 

 Običajne so nestavčne povedi. Otrok eksperimentira in se igra z jezikom. 

 Lahko se na kratko pogovarja o temi, ki ga zanima. 

 Jezik uporablja v veliko različnih namenov: da bi nekaj dobil, da bi nekaj izvedel, 

da bi se igral, da bi poiskal udobje, da bi pripovedoval o preteklih izkušnjah … 

 Govor je mnogo bolj razumljiv in celo neznani ljudje ga lahko razumejo. 
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 Igra se domišljijsko igro in je pri tem ustvarjalen. Uporablja ţe tudi preprosto igro 

pretvarjanja. 

 

3.2. Rdeče zastavice 

Drugi pripomoček, ki nas še bolj preprosto opozori na zaostanke na področju 

komunikacije, so tako imenovane rdeče zastavice. Ţe ime pove, da nas odsotnost ali 

prisotnost nekaterih vedenj otroka opozori na odstopanja v razvoju. Ko taka 

odstopanja opazimo (ko se pojavi katera od rdečih zastavic), je nujno otroka vključiti 

v nadaljnjo obravnavo in čim prej odkriti vzrok za zaostanek. 

Na spletni strani Communication Developement: A Parent's Guide 

(http://speechlanguageinfo.myefolio.com/) lahko s preprostimi opisi ter zanimivimi 

video vsebinami spoznamo običajen razvoj otrokovih komunikacijskih sposobnosti. V 

tem poglavju so navedene le rdeče zastavice komunikacijskih sposobnosti od rojstva 

pa do tretjega rojstnega dne povzete iz virov Developing Pre-School Communication 

and Language (Dukes in Smith, 2007) ter Children's Communication Skills (Buckley, 

2003). 

Od rojstva do 1. rojstnega dneva: 

 Dojenček se ne nasmiha in ne joče, ko je lačen ali ga kaj boli. 

 Dojenček ni zainteresiran za interakcijo s starši preko igre (naprimer: ku-ku). 

 Ne obrne se proti govorcu, ko ga pokliče po imenu. 

 Melodično čebljanje ni pogosto. 

 Ne pogleda v smeri kazanja kazalca, gibajočemu predmetu ne sledi z očmi. 

 Dojenček ne prepozna znanega predmeta, ko je imenovan. 

 Glede razvoja komunikacije so dojenčkovi starši ţe precej zaskrbljeni. 

 

Od 1. do 2. rojstnega dneva: 

 Malček kaţe le malo zanimanja za dogajanje okoli sebe. 

 Ob igri z igračami, ki si jih sam izbere, ni osredotočen niti kratek čas. 

 Odnosi med malčkom in drugimi so nenavadni (ne gleda v oči, veliko kriči, ne 

mara telesne bliţine …) 

http://speechlanguageinfo.myefolio.com/main/0_1
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 Za igro z otroki ne kaţe interesa, staršem ne ţeli pomagati pri njihovih 

aktivnostih. 

 Med igro ne posnema dejanj drugih (medvedku ne da jesti).  

 Navodilom ne more slediti ne da bi se zanašal na geste ali pri tem posnemal 

ostale. 

 Ne razume imen vsakodnevnih predmetov kot so skodelica, avto, piškot, copatek. 

 Uporablja le malo razumljivih besed in ne zdruţuje dveh besed skupaj. 

 Več kot govor uporablja geste. 

 Glede razvoja komunikacije pri malčku so starši ţe precej zaskrbljeni. 

 

Od 2. do 3. rojstnega dneva: 

 Malček ne kaţe zanimanja za igro z vrstniki. 

 Primanjkuje mu socialnih spretnosti. 

 Slabo se zaveda, kaj drugi ţe vedo, in kaj jim je potrebno razloţiti. 

 Za pogovor pogosto ni zainteresiran ali ga teţje nadaljuje. 

 Teţko se za več kot nekaj sekund osredotoči na karkoli. 

 Njegova igra je redko domišljijska. 

 Kaţe znake nerazumevanja slišanega. 

 Zanimanja za zgodbe ne kaţe. 

 Pogosto reče kaj, kar ni primerno ali je nepomembno, ponavlja naučene fraze. 

  Še vedno uporablja le enobesedne povedi ali fraze z dvema besedama. 

 Ne sprašuje. 

 Med govorom se mu zatika. 

 Malčkov govor je teţko razumljiv, včasih celo staršem. 

 Glede razvoja komunikacije so starši ţe precej zaskrbljeni. 

3.3. Diagnostični pripomočki 

V zadnjih letih so strokovnjaki za potrebe diagnosticiranja in raziskovanja razvili več 

testov, ki so namenjeni analizi govora in jezika ter komunikacije malčkov. Testi so 

visoko zanesljivi in objektivni, čeprav številni slonijo le na izkušnjah in trditvah 

staršev. Prav starši so, tako pravijo raziskovalci, tisti, ki z otrokom preţivijo največ 

časa in najbolje razumejo in poznajo njegov način sporazumevanja.  
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3.3.1 Communication and Symbolic Behaviour Scales  

CSBS (Weatherby, A. in Prizant, B., 1991) 

Test CSBS je sestavljen iz treh med seboj povezanih delov. Najprej se starše naprosi, 

da izpolnijo Vprašalnik I., ki je hiter presejalni instrument, sestavljen iz le 24 vprašanj 

(checklist). Ta del je prosto dostopen tudi v slovenščini. V kolikor so rezultati 

vprašalnika taki, da vzbujajo zaskrbljenost, se starše in otroka povabi na pregled. Tam 

se staršem ponudi Vprašalnik II (caregiver questionary), ki je mnogo obseţnejši, 

logoped pa otroka opazuje in evalvira med vodeno igro v ambulanti, kjer je prisoten 

skupaj s staršem (behavior sample). Tudi ta del instrumenta mnogi logopedi po 

Sloveniji redno uporabljajo. Ocenjuje področja čustvovanja in usmerjenega pogleda, 

komunikacije, gest, glasov, besed, razumevanja ter uporabe predmetov.  

Uporablja se za identifikacijo otrok, ki so rizični za komunikacijski zaostanek ter tudi 

za opazovanje sprememb v otrokovem načinu komunikacije (govora), socialne 

interakcije (čustvovanja) ter razvoja simbolne igre za otroke med 6. in 24. mesecem 

starosti (http://firstwords.fsu.edu/). 

3.3.2 Le Abilitá Socio-Conversazionali del Bambino 

ASCB (Bonifacio, S. in Girolametto, L. (2007) 

ASCB je zasnovan s sodelovanjem med italijansko avtorico in kanadskim avtorjem. 

Omogoča vpogled v pragmatične sposobnosti otroka starega med 12 in 24 mesecev, 

kar je pri otrocih, ki imajo teţave s komunikacijo, izrednega pomena. S 25 trditvami, 

ki jih starš hitro ovrednoti na lestvici od 1 do 5 (nikoli – vedno), dobi logoped vpogled 

v asertivost in responzivnost otroka ter način komunikacije starš-otrok.  

Instrument je uporaben tako za ovrednotenje druţbenih (socialnih) in pogovornih 

(konverzacijskih) spretnosti otroka z motnjo v govorno-jezikovnem razvoju, kot tudi 

za spremljanje razvoja navedenih sposobnosti. Omogoča tudi vpogled v otrokove 

najšibkejše točke in tako daje tudi predloge za nadaljnjo intervencijo pri otrocih z 

zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem (Bonifacio in Girolametto, 2007). 

3.3.3 Token test za otroke - 2 

TTFC (McGhee, L. R., Ehrler, J. D., DiSimoni, F., 2007) 
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Token test za otroke - 2. je popravljena verzija TTFC iz leta 1978. Je hiter presejalni 

instrument, ki preverja receptivni jezik otrok v starosti med tretjim in trinajstim letom 

(od 3,0 do 12,11). Test je posebno uporaben takrat, ko bi slabša ekspresija lahko 

vplivala na niţje prikazane rezultate jezikovnih sposobnosti, recimo pri otrocih z 

Brocovo afazijo, dispraksijo … Sluţi nam lahko tako za identifikacijo zaostanka kot 

tudi za spremljanje napredka ter za raziskovalno delo na področju govora in jezika. 

Za izvajanje testa potrebujemo 20 predmetov (»tokens-ev«, po katerih je test dobil 

ime), ki se razlikujejo po velikosti (veliki in majhni), obliki (krogi in kvadrati) in barvi 

(modri, zeleni, rumeni, beli in rdeči). Otrok mora predmete namestiti v skladu z 

ustnimi navodili logopeda, ki so natančno določena tako po vsebini, zaporedju ter celo 

prozodiji le-teh. Celoten test lahko izvedemo v času od 10 in 15 minut (McGhee, 

Ehrler in DiSimoni, 2007), vsebuje pa 46 testnih navodil in 3 poizkusna, ki niso 

točkovana. Navodila so razdeljena v štiri sklope, pri čemer je prvi najpreprostejši, 

vsak naslednji pa zahtevnejši. V četrtem sklopu so vprašanja tudi znotraj sklopa 

razporejena od enostavnih do najteţjih. Pravilen odgovor prinese eno točko, 

nepravilen pa nič. Test je zelo enostaven za izvedbo in more biti uporabljen pri vseh 

otrocih, razen pri tistih, ki še ne poznajo barv in oblik. V slovenščino je test prevedla 

in priredila Romana Merše v svoji specialistični nalogi »Razumevanje govora pri 

petletnih otrocih z motnjo artikulacije in specifično jezikovno motnjo« (Merše, 2011). 

3.3.4 MacArthur Communicative Development Inventories  

CDI (Fenson, L., Dale, P., Reznick, J., Thal, D., Bates, E.,Hartung, J., Pethick, S., in 

Reilly, J., 1993) 

Ta diagnostični pripomoček je zasnovan posebej za ocenjevanje komunikacijskih 

sposobnosti otrok med 8 mesecem starosti in starostjo dveh let in 6 mesecev (30 

mesecev). Ima dve različici: za dojenčke (besede in kretnje) in malčke (besede in 

povedi). Oba vprašalnika rešujejo starši, nato pa ju ovrednoti logoped ali psiholog. V 

slovenskem jeziku je instrument dostopen pod naslovom »Ocenjevanje 

sporazumevalnih zmoţnosti dojenčkov in malčkov«, avtorji katerega so Marjanovič 

Umek L., Fekonja Peklaj, U., Sočan, G. in Komidar, L. (2012). Test je standardiziran 

tudi na vzorcu 512 dojenčkov in malčkov iz Slovenije.  
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Kot ţe omenjeno ima test dve različici. Prva je »Lista razvoja sporazumevalnih 

moţnosti: Besede in geste«, ki je namenjena dojenčkom med 8. in 16. mesecem 

starosti. S pomočjo le-te ocenjujemo število besed, ki jih dojenček razume in/ali 

govori ter uporabo gest. Lista je razdeljena v dva dela: Prve besede in Dejavnosti in 

geste. V prvem delu starš poda svoje videnje o tem, katere besede ter izjave dojenček 

prepoznava in/ali uporablja (5 trditev, 396 besed ter 28 izjav). Drugi del prve liste 

vključuje 6 področij: Prve sporazumevalne geste, Igre in dnevne dejavnosti, Dejanja s 

predmeti, Pretvarja se, da je starš, Posnemanje dejavnosti odraslih ter Predmetne 

izmenjave. Oba dela sta precej obseţna, a preprosta za izpolnjevanje. Strokovnjaki so 

pri sestavljanju upoštevali, da je poleg informacije o uporabi besed zelo pomembna 

tudi informacija o razumevanju le- teh ter tudi druge - neverbalne - sporazumevalne 

zmoţnosti dojenčka (Marjanovič Umek idr., 2012).  

Druga različica testa CDI je namenjena malčkom med 16. in 30. mesecem starosti. V 

slovenskem jeziku je naslovljena »Lista za razvoj sporazumevalnih zmoţnosti: Besede 

in stavki.« Poleg aktivnega besednega zaklada starš s pomočjo liste vrednoti tudi 

malčkovo osvajanje slovnice slovenskega jezika. Tudi ta lista je obseţna in razdeljena 

na dva dela: Besede, ki jih govorijo malčki ter Stavki in slovnica. V prvem delu 

različice za starejše otroke se preverja nabor 680 besed iz različnih področij 

malčkovega ţivljenja in različnih besednih vrst ter tudi malčkovo prostorsko in 

časovno orientacijo ter tako tudi sposobnost dekontekstualizacije jezika (Marjanovič 

Umek idr., 2012). Drugi del liste ima naslov »Stavki in slovnica« in tako starš tu 

vrednoti malčkovo slovnico: uporabo mnoţine, svojine, dovršnih glagolov, preteklika 

… stopnjo posploševanja slovničnih pravil ter označi na kakšen način malček tvori 

večbesedne povedi.  

Izpolnjevanje vsake liste traja 20 do 40 minut glede na to, na kakšni stopnji je 

komunikacija otroka. Vrednotenje testa za strokovnjaka ni zahtevno. Test CDI 

nekateri raziskovalci tudi priporočajo kot diagnostični instrument za postavitev 

diagnoze zakasneli govorec (Weismer in Evans, 2002 v Hellinam, Weismer, Evans, 

Hollar, 2005). 

3.3.5 Preschool Language Scale 

PLS (Zimmerman, I. L., Steiner, V. G. idr. ,2005) 
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PLS je hiter presejalni test, ki identificira govorno-jezikovne teţave pri otrocih med 

tretjim in sedmim letom starosti. Novejše različice testa so primerne tudi ţe za otroke 

pred prvim letom starosti in evalvirajo porajajoči se jezik malčka. Test omogoča 

identifikacijo tistih otrok, ki so rizični za razvoj govorno-jezikovnih motenj. Zajema 

področja jezika, artikulacije, socialne interakcije, motnje glasu, vezanega govora in 

fluentnosti. Test je na voljo v različnih starostnih različicah in je standardiziran v 

Zdruţenem kraljestvu, Španiji … Izvaja ga logoped v interakciji z otrokom, pri čemer 

otroka h govoru spodbudimo s sličicami, otroke mlajše od 3 let pa s predmeti iz 

vsakodnevnega otrokovega okolja (http://psychcorp.pearsonassessments.com/).  

3.3.6 Test of Early Language Developement 

TELD (Hresko, P. W., Reid, D. K. in Hammill D.D., 1999) 

TELD je standardiziran in normaliziran test s področja govora. Razdeljen je na dva 

dela: ekspresija in recepcija. 

Test je daljši in je namenjen otrokom med 2. in 8. letom starosti. Ob barvnih 

predlogah je logoped v interakciji z otrokom. V ZDA s pridobljenimi rezultati ter 

izredno natančnimi normami lahko precej zanesljivo napove otrokove teţave in 

spremlja njegovo napredovanje (http://www.pearsonassessments.com/).  

3.3.7 Intelligibility in Context Scale 

ICS (McLeod, S., Harrison, L. J. in McCormack, J., 2012) 

Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem ţivljenju, kot so ICS v slovenščino 

prevedle in priredile Ozbič, M. in Kogovšek, D. (2012), je instrument, ki meri 

otrokovo funkcionalno razumljivost. Starši podajo svoje subjektivno prepričanje z 

odgovarjanjem na sedem vprašanj o tem, kako različni komunikacijski partnerji (oni 

sami, oţja druţina, širša druţina, prijatelji, znanci, učitelji, tujci) razumejo otroka na 

petstopenjski lestvici, pri čemer 5 pomeni vedno, 1 pa nikoli.  

Lestvica razumljivosti govora je namenjena testiranju šolskih in predšolskih otrok, ki 

imajo artikulacijske teţave, otroško govorno apraksijo ali druge teţave, ki povzročajo 

slabo razumljivost govora. V tem primeru sluţi kot instrument za spremljanje 

napredka. Ko je lestvica standardizirana za določen jezik, jo lahko uporabljamo tudi 

kot presejalni in raziskovalni instrument. Ker je lestvica prevedena v mnogo jezikov, 
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jo je mogoče uporabljati tudi pri diagnostiki dvojezičnih otrok, saj je test smiselno 

izvesti v tistem jeziku, ki je otroku najbliţji ali na vseh jezikih, ki jih otrok govori. 

Primerno prirejeno lestvico lahko uporabljamo tudi pri delu z odraslo populacijo 

(dizartrija, dispraksija …) (http://www.csu.edu.au/).  

Starši rabijo pribliţno 5 minut, da vprašalnik preberejo in ovrednotijo. Tudi za 

logopeda je vrednotenje testa zelo preprosto in hitro. 

3.3.8 Language Use Inventory  

LUI (Daniela K. O'Neill, 2009) 

LUI je standardiziran vprašalnik za starše otrok med 18. in 47. mesecem starosti, ki 

vrednoti otrokovo pragmatično spretnost. 180 vprašanj je razdeljenih na 14 lestvic, ki 

obsegajo široko področje malčkove predverbalne, receptivne in ekspresivne 

komunikacije v treh sklopih: geste, besede in stavki. 95% jih zahteva le ja/ne odgovor, 

ostalih 5 odstotkov pa izbiro med »ne še«, »redko«, »včasih« in »pogosto«. S pomočjo 

vprašalnika lahko izločimo otroke, ki zaostajajo na področju pragmatike in otroke, 

katerih ekspresivni jezik bi moral biti nadalje ovrednoten. Logoped potrebuje le od 15 

do 20 minut, da vprašalnik ovrednoti. Vprašalnik je mogoče uporabiti tudi za 

ovrednotenje pridobivanja ekspresivnega jezika otrok s katero od motenj avtističnega 

spektra (http://knowledgeindevelopment.ca/).  

3.3.9 Rossetti Infant-Toddler Language Scale 

Rossetti Infant-Toddler Language Scale (Louis Rossetti, 2006) 

Rossettijeva lestvica identificira predverbalne in verbalne teţave v razvoju jezika in 

komunikacije ter logopedom omogoča nujne informacije o začetni terapiji. Namenjena 

je otrokom od rojstva pa do tretjega leta starosti. Lestvica zajema šest področji: 

interakcijo, pragmatiko, kretnje, igro, razumevanje jezika ter ekspresivni jezik. 

Dojenčkovo in malčkovo vedenje lahko neposredno opazuje in vrednoti logoped (ali 

drug član tima) ali to stori posredno, preko pričevanja staršev ali skrbnikov o 

otrokovem funkcioniranju (http://www.linguisystems.com). 

  

http://knowledgeindevelopment.ca/about/author.html
http://knowledgeindevelopment.ca/
http://www.linguisystems.com/
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4. DIAGNOZA 

 

Proces diagnosticiranja malčkovih razvojnih teţav ni preprost. Ob rojstvu so teţave 

pogosto fiziološke narave in jih je morda laţje opaziti, pozneje pa se pojavljajo na bolj 

specifičnih področjih. Posebno pri otrocih, ki imajo obseţne primanjkljaje na več 

področjih, je iskanje vzroka in posledice pogosto zahtevno in ne prinaša nujno 

dodatnih informacij, ki bi bile koristne za terapijo.  

Razvoj je na področju govora in jezika od otroka do otroka različno hiter. Prva beseda 

in prva poved se namreč pojavljata tudi pri povsem zdravih otrocih v različnih 

starostnih obdobjih. Pri 18 mesecih se tako 10 odstotkov otrok ţe izraţa v povedih, 10 

odstotkov pa v tej starosti komaj spregovori prvo besedo (Bishop idr., 2012). Vemo, 

da je pozen začetek govora pri nekaterih otrocih znanilec teţav (Bishop idr., 2012), ki 

jih bo imel otrok dolgoročno, zato je pomembno, da damo primeren poudarek razvoju 

govora in ukrepamo pravočasno. Zakasnel razvoj govora je lahko le eden od 

simptomov (morda prvi), ki jih s sabo prinesejo nekatere posebne potrebe, kot na 

primer motnje avtističnega spektra, okvara sluha ali motnja v duševnem razvoju, lahko 

pa je izolirana motnja. V obeh primerih je logopedska obravnava potrebna, a v 

primeru drugih primarnih vzrokov za teţave v govoru mora strokovnjak upoštevati 

omejitve in posebnosti, ki jih s sabo prinaša taka diagnoza. 

V kolikor je teţava z govorom specifična (izolirana), so mogoče naslednje diagnoze: 

zakasnel govorni razvoj, specifična jezikovna motnja ali otroška govorna apraksija. A 

tudi v tem primeru ni preprosto postaviti diagnoze. Prvič: pri majhnih otrocih 

diagnoze SLI (specifična jezikovna motnja) še ni mogoče postaviti, saj morajo biti 

razvita ţe obseţna področja jezika od sintakse do morfologije, da tak primanjkljaj 

lahko ocenimo. Drugič: veliko otrok, ki so jasno kazali znake zakasnelega govornega 

razvoja, po letu ali dveh popolnoma ujame svoje vrstnike na vseh področjih govora in 

jezika (Bishop idr., 2012). Še več, kot je Bishop dokazal v študiji, je v populaciji 1000 

otrok 100 zakasnelih govorcev in 30 otrok s specifično jezikovno motnjo. Od teh 

tridesetih otrok, ki imajo SLI, jih kar 28 v starosti 18 mesecev še ni spregovorilo prve 

besede, kar je norma za postavitev diagnoze »zakasneli govorec«. Če informacije 

zdruţimo, vidimo, da kar trije od štirih otrok, ki so bili v starosti 18 mesecev 

diagnosticiranih kot »zakasneli govorci«, ne razvijejo SLI. Paul (1991 v Kouri, 2005) 
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pa navaja podatek, da kar polovica zakasnelih govorcev, ko so stari tri leta, dohiti 

svoje vrstnike (Tu so zakasneli govorci tisti, ki pri 24 mesecih še nimajo 50 besed ali 

dvobesedne kombinacije.). Tudi razvojna apraksija govora je, nekoliko zaradi redkosti 

pojavljanja, nekoliko zaradi teţje dokazljivosti vzroka, teţko postavljiva diagnoza. 

Vseeno se številni logopedi in raziskovalci tega področja posluţujejo ene od diagnoz, 

saj tako poenostavijo komunikacijo med udeleţenci v procesu terapije ter otroku 

omogočijo dodatno pomoč, izhajajočo iz njegovih specifičnih potreb. 

Z letom 2013 se je spremenila tudi ameriška klasifikacija duševnih motenj DSM-5. Na 

predlog ASHE so diagnozo SLI (Specific language impairment) umaknili s seznama 

motenj z argumentom, da je teţko dokazati neskladje med siceršnjim funkcioniranjem 

posameznika ter funkcioniranjem na govorno-jezikovnem področju zaradi neprimerno 

standardiziranih neverbalnih testov inteligentnosti (naprimer za otroke iz drugačnega 

socio-kulturnega okolja, z drugim maternim jezikom … ) (http://www.asha.org). Tako 

so sedaj komunikacijske motnje razdeljene na jezikovne, artikulacijske, jecljanje, 

pragmatične ter neopredeljene (http://en.wikipedia.org).  

 

4.1. Zakasneli govorci 

Najprej naj poudarimo, da med raziskovalci in strokovnjaki še ni enotne definicije, 

kdo zakasneli govorci sploh so. Edini so si v tem, da gre za otroke, ki izkazujejo 

primanjkljaje le na področju ekspresivnega jezika brez ostalih razvojnih zaostankov, 

kako obseţni in kdaj se pojavljajo pa je še stvar raziskav in dogovorov.  

Naj navedemo nekaj najpogostejših definicij: 

Malček je diagnosticiran kot zakasneli govorec, če njegov ekspresivni besedni zaklad 

obsega manj kot 50 besed in ne proizvede dvobesedne kombinacije v starosti 24 

mesecev (Poul, 1993; Rescorla, 1989 v Kouri, 2005). 

Malček je zakasneli govorec, če še ni spregovoril prve besede do starosti 18 mesecev, 

a ne izkazuje drugih primanjkljajev (Bishop idr., 2012). 

http://www.asha.org/
http://en.wikipedia.org/
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O zakasnelem govorcu lahko govorimo tedaj, ko starši ocenijo komunikacijo svojega 

otroka v diagnostičnem instrumentu CDI tako, da pade v spodnjih 10 odstotkov 

populacije (Weismer in Evans, 2002 v Hellinam, Weismer, Evans, Hollar, 2005). 

Kot smo ţe večkrat omenili, je zakasnel govorno-jezikovni razvoj dejavnik tveganja 

ali bolje napovedovalec specifičnih govorno-jezikovnih teţav, le-te pa otroke ovirajo 

na večini ţivljenjskih področji (šolska uspešnost, socialne spretnosti …). Prav zato, da 

bi otrokom lahko čimprej zagotovili ustrezno terapijo, raziskovalci iščejo kazalce, ki 

bi zakasnele govorce, ki bodo razvili GJM (govorno-jezikovne motnje), ločili od tistih, 

ki bodo vrstnike ulovili. Rescorla in Dale (2013) namreč pišeta, da intervencija pri 

otrocih, ki bi vrstnike tako ali tako ulovili (imenovani so tudi »late bloomers« ali 

»pozno vzcveteli«) ni samo nepotrebna (ter obremenjujoča za drţavo/ logopede), 

temveč tudi škodljiva: starše in otroka namreč izpostavi nepotrebnim stresnim 

dejavnikom ter jih obremenjuje tako časovno kot finančno. Bishop idr.( 2012) so 

odkrili, da je med najboljšimi prediktorji nadaljnjih teţav druţinska anamneza (teţave 

se prenašajo iz generacije v generacijo), prav tako pa se zdi, da je šibek rezultat otroka 

na testu razumevanja rdeča zastavica za slab izid. Zgodnja intervencija je vsekakor 

dobra iz dveh razlogov, piše Bishop (2012). Prvič: preprečuje nacepitev sekundarnih 

motenj (socialnih, čustvenih, vedenjskih) pri otrocih in ugodno vpliva tudi na starše. 

Ter drugič: tudi biološko je obdobje za optimalno učenje govora (t.i. občutljivo 

obdobje) pot tretjem letu starosti ţe za nami. 

Pomemben vidik pri poznavanju zakasnelih govorcev so podali tudi Bonifacio, 

Girolametto, Bulligan, Callegari, Vignola in Zocconi (2007), ko so izpostavili, da 

pragmatične sposobnosti teh otrok niso na enakem nivoju, kot pragmatične 

sposobnosti otrok s tipičnim razvojem jezika. Zakasneli govorci namreč ne dajo veliko 

pobud za komunikacijo in tudi slabše odgovarjajo na pobude okolice (niso ne visoko 

asertivni ne responzivni). Tako zelo redko predlagajo spremembo aktivnosti, 

odgovorijo na staršev komentar ali začnejo pogovor … Le ena od raziskovalnih 

postavk je zakasnelim govorcem prinesla visok rezultat, to je postavka »Zaprosi za 

pomoč«. V kombinaciji z ugotovitvami, da so zakasneli govorci srameţljivi, zadrţani 

ter da slabše vzdrţujejo pozornost (Paul in James, 1990v Bonifacio idr., 2007), je moč 

sklepati, da so ti otroci prikrajšani za velik del interakcije. Otrok, ki da manj pobud, 

dobi manj odgovorov in tako slabše napreduje v sporazumevanju, kar nanj še dodatno 

negativno vpliva (Bonifacio idr., 2007). 
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4.2. Specifična govorno-jezikovna motnja 

Otroci s specifično govorno-jezikovno motnjo pogosto kasnijo tudi v izreki prve 

besede (Bishop idr., 2012) in so tako v starosti 2 let ţe opaţeni kot zakasneli govorci. 

Diagnoza specifične govorno-jezikovne motnje (GJM) se navadno postavi med 4. in 7. 

letom starosti (Rescorla in Dale, 2013). Otroci z GJM imajo teţave z verbalnim 

delovnim spominom, posebno s fonološkim delovnim spominom (Archibald in 

Gathercole, 2006 v Rescorla in Dale, 2013). Teţave navadno diagnosticirajo s testi 

ponavljanja ne-besed in števil, pri čemer so otroci z GJM znatno slabši kot otroci brez 

teţav ali otroci z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem, posebno pri priklicu 

daljših besed (Rescorla in Dale, 2013). Grobler (2006) povzema, da je specifična 

govorno-jezikovna motnja razvojna motnja brez prisotnega znanega vzroka, ki se 

izraţa ţe od zgodnjih razvojnih stadijev. Posebno prizadeta je skladnja jezika, motnja 

pa ima veliko različnih izraznih oblik, najosnovnejša je delitev na ekspresivno in 

receptivno specifično govorno-jezikovno motnjo. Bishop, 2006 in Leonard, 1998 (v 

Rescorla, 2009) za otroke z GJM pravita, da so njihove neverbalne miselne 

sposobnosti običajne, da slišijo dobro ter da imajo tipičen razvoj osebnosti, a imajo 

zaostanke na področju ekspresivnega in/ali receptivnega jezika. Diagnozo, ki jo ti 

otroci dobijo v starosti 2-3 let (zakasneli govorec), jemlje kot predstopnjo, ki je bolj 

opisne narave in manj diagnostična. 

Vizjak Kure (2005) v Utemeljitvi potrebe po prilagojenem programu za predšolske 

otroke z govorno-jezikovno motnjo navaja, da se pri teh otrocih v času šolanja 

pogosteje pojavijo teţave branja in pisanja, teţave v medosebnih odnosih ter čustvene 

in vedenjske motnje kot posledica oteţenega sporazumevanja. Prav zato, da otroci s 

GJM ne bi bili neuspešni na šolskem in drugih področjih, je terapija v čimzgodnejšem 

obdobju potrebna. Tudi Rescorla (2009) omenja, da veliko otrok s GJM v času šolanja 

izraţa učne teţave, a poudarja, da se rezultati veliko otrok premaknejo tudi v 

pričakovano povprečje. V raziskavi dokazuje, da razlike in posebnosti na področju 

jezikovnih spretnosti ostajajo vse do 17. leta starosti, pa naj gre za otroke, ki so kasnili 

le v predšolskem obdobju ali za tiste, ki so vrstnike ujeli v času adolescence. Kasneje 

kot se otrokovi rezultati premaknejo v pričakovano povprečje, večja so odstopanja od 

rezultatov otrok, ki teţav nikoli niso imeli.  
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4.3. Razvojna apraksija govora 

ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) razvojno govorno apraksijo 

ali otroško govorno apraksijo (children apraxia of speech ali CAS) definira kot teţavo 

izgovora glasov, zlogov in besed, ki pa ni posledica mišične šibkosti in paralize. 

Teţava je v moţganih, ki le s teţavo načrtujejo potrebne gibe govoril. Otrok se tako v 

polnosti zaveda, kaj ţeli sporočiti, a njegovi moţgani ne morejo uskladiti mišičnih 

gibov, da bi izrekel te besede (ASHA, 15.9.2013).  

Diagnoza razvojne apraksije govora ni zelo pogosta in zlahka se jo zamenja za katero 

drugo. Pri zelo majhnih otrocih se apraksija najpogosteje izraţa skozi naslednje 

simptome: dojenček ne čeblja, prva beseda je pojavi pozno, pogosto so v njej prisotne 

omisije teţjih glasov, otrok izgovarja le nekaj soglasnikov in samoglasnikov, med 

sabo pa jih le s teţavo povezuje v zloge (zato so med glasovi prisotne pavze), 

pogostejše so substitucije zahtevnejših glasov, mogoče so tudi teţave pri hranjenju. Pri 

starejših otrocih so teţave še opaznejše, saj otrok tretji osebi pogosto ni razumljiv. 

Daljše fraze teţje izgovarja kot krajše. Napake v izgovoru so nekonsistentne, govor se 

zdi monoton, brez primernih poudarkov, otrok pa išče primerno namestitev govoril. 

Pri ponavljanju besed/povedi ima teţave, a je govor takrat veliko boljši kot spontan. 

Otrok veliko bolje jezik razume, kot se v njem izraţa (ASHA, 15.9.2013). 

Logoped pred postavitvijo diagnoze preveri oralno motoriko, intonacijo in 

artikulacijo. V kolikor je diagnoza potrjena, otrok večkrat tedensko prihaja na 

individualne obravnave. 
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5. ZGODNJA OBRAVNAVA 

 

Zgodnja intervencija je obravnava strokovnjaka, ki se začne predčasno, preden bi to 

pričakovali ali preden je motnja očitna (Rossetti, 2001). V praksi danes to pomeni, da 

se obravnava začne takoj po rojstvu otroka, ki je rizičen za razvojni zaostanek – če je 

mogoče ţe na oddelku intenzivne nege, vsekakor pa poteka ţe v prvem letu 

dojenčkovega ţivljenja. 

Z zgodnjo obravnavo torej začnemo, ko opazimo dejavnike tveganja za razvojne 

zaostanke. Predvsem v preteklosti pa so se zaradi slabe dokazljivosti učinkov zgodnje 

obravnave na področju jezika in govora raje odločijo za katerega od naslednjih 

pristopov: počakaj in glej (wait and see), opazuj in glej (watch and see) ali spremljaj in 

glej (monitor and see) (Bonifacio, 2004). Vsak naslednji pristop logopeda bolj aktivno 

vključuje v opazovanje otrokovega napredka in torej omogoča, da pravočasno 

odreagira na morebitne svarilne znake, ki jih opazi. 

Rossetti (2001) pa ugotavlja, da v današnjem času vprašanje, ali je zgodnja 

intervencija učinkovita, ni več toliko na mestu, kot vprašanje, pod katerimi pogoji in 

za koga, saj številne raziskave dokazujejo njeno učinkovitost iz različnih vidikov ter 

za različne populacije otrok.  

Rescorla in Dale (2013) poudarjata, da za zakasnele govorce še ni razvitega pristopa, 

katerega učinkovitost bi bila dokazana v raziskavah, pa tudi različni pristopi med sabo 

še niso primerjani glede na učinkovitost. Ker mora logopedska obravnava sloneti na z 

dokazi podprto prakso (evidence based practice), avtorja predlagata, da se logoped 

osredotoči bolj na notranje dokaze (internal evidence), kot na zunanje (external 

evidence), ki jih, kot ţe rečeno, za populacijo zakasnelih govorcev še ni veliko. 

Notranji dokazi, na podlagi katerih presojamo, kateri pristop bomo izbrali v zgodnji 

obravnavi otroka, so: otrokov osebnostni profil, ţelje in pričakovanja druţine, 

sposobnosti in kompetence logopeda … (Fey in Justice, 2007 v Rescorla in Dale, 

2013). Vse to je torej potrebno pretehtati ter izbrati primeren prostop, da bo zgodnja 

obravnava čimbolj uspešna. 
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5.1. Zgodnja intervencija in učinkovitost 

Prvi problem, s katerim se srečamo, ko govorimo o učinkovitosti zgodnje intervencije, 

je dokazljivost. Spremembe, ki se pri otroku dogajajo tekom obravnave, so namreč v 

veliki meri odvisne od dozorevanja otroka (in bi se torej zgodile tudi brez naše 

pomoči) - zato je potrebno, ko govorimo o učinkovitosti, poleg testa ob začetku in 

koncu obravnave, poseči tudi po drugih dokazih (Rossetti, 2001). 

Rossetti (2001) navaja precej raziskav, ki primerjajo eksperimentalno skupino, 

deleţno zgodnje obravnave, ter kontrolno skupino brez tega privilegija in ugotavljajo 

pomembne razlike na številnih področjih malčkovega razvoja: hitrejše pridobivanje na 

telesni teţi, boljša mobilnost in kontrola gibanja, manj bolezenskih stanj, boljše 

komunikacijske sposobnosti, boljša socialna interakcija med otrokom in mamo … Kot 

ključni za uspeh sta se pokazali dve komponenti: čimprejšnja obravnava in čimvečja 

vključenost staršev v terapijo. Da je zgodnja obravnava res uspešna, je treba torej 

zagotoviti zgodnjo identifikacijo ter dobro sodelovanje s starši otroka (Rossetti, 2001). 

Zgodnja intervencija deluje tudi preventivno, saj se pri nekaterih otrocih, ki so 

vključeni v obravnavo pred 3. letom, zaostanki sploh ne pojavijo, manj je tudi 

sekundarnih zapletov ter teţav v druţini. Pozitivne učinke zgodnje obravnave lahko 

torej razdelimo na dve veji: pozitivne za otroka ter pozitivne za druţino. 

5.1.1 Spremembe otroka 

Zgodnja obravnava ima pozitivne vplive na otroke z različnimi teţavami: na tiste z 

biološkimi dejavniki tveganja (nedonošenčki, nizka porodna teţa), tiste, ki so rojeni v 

druţine z malo druţbene podpore, nizkim socialno ekonomskim statusom ali 

medosebnimi problemi in na tiste, ki imajo prirojene razvojne nepravilnosti 

(esteblished developmental disabilities) (Castro in Mastropieri, 1986 v Rossetti, 

2001), tudi na otroke s komunikacijskimi teţavami (Guralnick in Bricker, 1987; 

Harris, 1987; Meadow-Orlans, 1987; Olson, 1987; Snyder-McLean, 1987 v Rossetti, 

2001). 

Zahtevno je opredeliti uspeh terapije, saj se z malčkom, vključenim v zgodnjo 

intervencijo, ukvarja multidisciplinaren tim strokovnjakov, ki vsak na svoj način 

poskusijo spodbuditi njegov razvoj. Tako se na primer logoped osredotoči na uspehe, 

vidne v uporabi govora in jezika, zdravnik pa kot uspeh dojema pridobitev telesne teţe 
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in odsotnost bolezni. Na standardnih razvojnih testih so najboljše rezultate (največje 

spremembe) dosegli otroci, ki so bili do 12. meseca deleţni obravnave na domu 

(home-based), takoj po tem pa še obravnave v centrih (center-based early intervention) 

do tretjega leta starosti (Rossetti, 2001). Zgledi dobre prakse kaţejo, da je najboljše, če 

je zgodnja obravnava na domu interdisciplinarna in redna (vsaj dvakrat mesečno) ter 

orientirana na pomoč druţini kot celoti (Rossetti, 2001).  

Vsak otrok, tudi vsak otrok, ki kasni v razvoju govora, jezika in komunikacije, ima 

specifičen komunikacijski stil. Nekoliko se otroci v svojem komunikacijskem stilu 

prilagajajo staršem, nekoliko je to značajska značilnost in kulturno pogojen, naučen 

način obnašanja. Asertivnost in responzivnost sta tisti lastnosti otrokove 

komunikacije, ki jo kot ključni omenjata Bonifacio in Hvastja Stefani (2004). Med 

interaktivna komunikacijska vedenja malčka tako avtorici uvrščata:  

 Ohranja pozornost in se zanima za jezik. 

 Vztraja pri dejavnosti in ohranja interes. 

 Predlaga temo. 

 Komentira. 

 Sprašuje. 

 Prosi. 

 Odgovarja na vprašanja in prošnje. 

 Izraţa soglasje in nestrinjanje. 

Med jezikovna sporazumevalna vedenja pa spadajo:  

 Ponavljanje besed odraslega. 

 Tvori besede. 

 Govori v razumljivem jeziku. 

 Zlaga v poved dve ali več besed. 

Z instrumentom ACSB (Bonifacio in Girolametto, 2007) lahko ocenimo otrokov 

komunikacijski stil in dobimo uvid v njegova močna in šibka področja. 

Komunikacijski stil otroka naj bi bil uravnoteţen in če ni, spodbujamo šibka področja. 

Hkrati lahko komunikacijski stil otroka primerjamo s starševim in sklepamo o vzrokih 

in posledicah. 
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5.1.2 Spremembe druţine 

Imeti otroka s teţavami v razvoju je za starše in celotno druţino velik stresni dejavnik. 

Stres se lahko zmanjša na minimum, če se druţini takoj po rojstvu otroka zagotovi 

podporo, ki je osredotočena na druţino (family-focused) ter osnovana na skupnosti 

(community-based) (Rossetti, 2001). Raziskave so dokazale, da druţine po rojstvu 

otroka s posebnimi potrebami, ki so deleţne pomoči strokovnjakov, na nekaterih 

področjih ne spremenijo svojega ustaljenega funkcioniranja, na nekaterih področjih pa 

so te spremembe minimalne, kar po avtorjevem mnenju dokazuje, da je zgodnja 

intervencija na mestu (Rossetti, 2001). Tako je s pomočjo zgodnje obravnave boljša 

(nespremenjena) naslednja druţinska dinamika: partnerski odnos, prilagodljivost 

druţine, občutek sposobnosti, občutek navezanosti na otroka, stopnja socialne 

vključenosti in zdravje staršev (tako telesno kot duševno). Čeprav je storitve na tem 

področju teţko ovrednotiti, mnogo druţin poroča, da je prav pomoč druţini kot celoti 

zanje imela največjo vrednost. Rossetti (2001) piše: »Druţine zlahka priznavajo, da v 

nekaterih primerih (zaradi narave otrokovih teţav) opaţajo minimalne spremembe pri 

otroku. Kakorkoli, iste druţine pogosto poročajo, da je bila pomoč, ki jo je druţina 

prejela, zanje ţivljenjskega pomena. To teţko razumemo. Za mnoge druţine je 

zgodnja obravnava rešilna nitka, povezava z zunanjim svetom in jim zagotavlja stalno 

oporo in spodbudo.« (str. 269). 

Rossetti (2001) ugotavlja, da je zgodnja obravnava, ki sočasno vključuje otroke in 

starše, bolj učinkovita, kot ločena obravnava staršev in otroka. Tako je zato, ker s 

skupnimi dejavnostmi, ki potekajo v okviru obravnave, starš in otrok vzpostavljata 

odnos, navezanost, ki omogoča boljše razumevanje otrokove intencionalne 

komunikacije. S pomočjo strokovnjaka, ki usmerja dejavnosti in daje ustrezna 

spodbude, postaja interakcija vzajemna in otrok in starš lahko odgovarjata na zaznane 

potrebe bliţnjega. Vzpostavitev dobre navezanosti med staršem in otrokom je namreč 

ključnega pomena, saj ima pomanjkanje le-te dolgoročne posledice za otrokov razvoj 

na področju kognicije in socialnega razvoja (Belsky, 1984 v Rossetti, 2001). 

Ko opazujemo komunikacijo otrok-odrasli, smo lahko pozorni na marsikaj in s 

pomočjo opazovanja najdemo vzroke za malčkovo vedenje ali načine, kako bi 

komunikacijo lahko izboljšali. Pri tem nam lahko zelo pomaga, če poznamo 
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komunikacijske stile staršev z otroki. Nekateri od njih so izrednega pomena pri 

spodbujanju komunikacijskih sposobnosti, drugi pa ovirajo otroka v razvoju.  

a) Tutorski komunikacijski stil vsebuje šest kategorij (Bonifacio in Hvastja Stefani, 

2004):  

 Pohvale, opogumljanje, potrditve uspeha. 

 Pomoč in razširitve izjav. 

 Razširjene imitacije. 

 Usmerjeno poimenovanje. 

 Usmerjen preprost opis. 

 Kompleksen opis. 

Tak komunikacijski stil starša je osredotočen na otroka in njegove potrebe, a pri tem 

vedno hodi korak pred otrokom (območje proksimalnega razvoja). Posledica tega je 

boljši razvoj otrokovih komunikacijskih sposobnosti.  

b) Direktivni komunikacijski stil 

Direktivni komunikacijski stil starša otroku ne daje veliko svobode: nadzoruje njegova 

dejanja in namene z ukazi, navodili v velelniku, ja/ne vprašanji …  

c) Modulirani komunikacijski stil 

Pri tem komunikacijskem stilu odrasli nadzoruje otroka na posreden način. Z dejanji 

(kretnjami) mu lahko sugerira izbiro igre, hrane, odgovora … Pogosta pri tem stilu je 

uporaba dvojine (Kaj bova izbrala?) in pogojnika (Bi razveselil teto z enim papa?). 

d) Nesinhroni komunikacijski stil 

 Menjavanje pozornosti. 

 Manjkajoč odgovor. 

 Besedna nepotrditev. 

 Vsiljivo obnašanje. 

Odrasli s takim komunikacijskim stilom se ne meni za potrebe in sporočila otroka, 

temveč je osredotočen nase in gleda svet iz svojega zornega kota. Otroka lahko celo 

ignorira. 

Starši se pogosto ne zavedajo svojega komunikacijskega stila, še manj pa posledic, ki 

jih lahko s svojo komunikacijo pustijo pri otroku, seveda tako v slabem kot v dobrem 

smislu. Z ozaveščanjem lastne komunikacije lahko starš napreduje k vse bolj 
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tutorskemu slogu sporazumevanja in tako pomaga tudi svojemu otroku, da komunicira 

na najvišjem moţnem nivoju glede na stopnjo kognitivnega razvoja. Tudi tu ima 

logoped pomembno vlogo. 

 

5.2. Potek zgodnje intervencije 

Rossetti (2001) navaja še nekaj poudarkov v zvezi z zgodnjo intervencijo. Kot ţe 

rečeno, sta čas začetka obravnave ter vključenost staršev v obravnavo tista dva 

dejavnika, ki najbolje napovedujeta napredek otroka. Prav zato je potrebno, da se 

pomoč začne ţe v porodnišnici, natančneje na oddelkih intenzivne nege, kjer otroci s 

tveganji za zaostanke v razvoju pogosto preţivijo precej časa. V Sloveniji so 

nedonošenčki ter ostali otroci s teţavami v razvoju po odpustu iz porodnišnice vodeni 

v razvojnih ambulantah, kjer so deleţni strokovne in multidisciplinarne obravnave, a 

Rossetti (2001) poudarja, da obravnava v centrih v prvem letu malčkovega ţivljenje ni 

najprimernejša.  

5.2.1 Po korakih: od porodnišnice do obravnave v centrih 

Napredek medicine je v zadnjih letih nepredstavljiv in zahvaljujoč temu preţivi vse 

več otrok, ki bi še nekaj let nazaj umrli ob ali kmalu po porodu. Nedonošeni otroci 

imajo lahko številne zdravstvene probleme, zato je pomembno, da nas skrbi za njihov 

nadaljnji razvoj in da prispevamo k čimboljšemu izidu. Zgodnja intervencija se ne 

more začeti prej kot v oddelkih intenzivne nege in prav zato Rossetti (2001) pravi, da 

je tam pomembno delati na treh področji: »aktivnosti strokovnjaka morajo biti 

orientirane na otroke, na druţine in na zaposlene« (str. 270). Te aktivnosti so 

predvsem usmerjene na opolnomočenje staršev: povedo jim, kaj se dogaja z njihovim 

otrokom, kaj potrebuje in kako mu to nuditi. Osebju strokovnjaki povedo, kakšna je 

stopnji otrokovega razvoja primerna nega: kako na otroka vplivata svetloba in hrup, 

koliko dotika in na kakšen način ga potrebuje, kako z otrokom komunicirati in 

podobne druge informacije (Rossetti, 2001). Učinki so, pravi avtor, neverjetni, saj 

otroci hitreje napredujejo (pridobivajo teţo, razvijajo primerne gibalne vzorce…). So 

tudi manj bolni, imajo bolj kakovosten spanec, so manj časa na oddelkih, vzpostavijo 

boljši odnos s starši in imajo na splošno boljši mentalni in fizični razvoj (Resnick, 

1987 v Rossetti 2001). Starš mora sprejeti otroka in prav je, da mu strokovnjak pri tem 
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stoji ob strani. Raziskave so namreč pokazale, da starš, ki z otrokom vzpostavi 

primerno čustveno vez (attachment), bolje sodeluje pri nadaljnji obravnavi.  

Ko se druţina z otrokom iz intenzivne nege preseli na dom, se začne drugi korak 

zgodnje obravnave. Kmalu po odpustu, ko se v druţini vzpostavi ritem, se začne z 

intervencijo na domu, saj se je ta pokazala za najboljšo. Potekati mora redno, vsaj 

dvakrat mesečno in vključevati starša ter strokovnjaka, ki deluje multidisciplinarno. 

Tu Rossetti (2001) poudari, da je v vlogi le-tega v starosti do prvega leta lahko 

katerikoli strokovnjak, ki se ukvarja z zgodnjo intervencijo, saj ni poklica »zgodnji 

terapevt« in tudi otrok še ne potrebuje specifične terapije (na primer logopedske ali 

fizioterapevtske). Po prvem letu starosti se to spremeni in se strokovno področje 

prilagodi otrokovim potrebam. Prvi razlog za obiske na domu je staršem nuditi oporo 

in jih priučiti starševskih veščin, kar posledično pomeni zmanjšanje stresa v druţini. 

Vplivi na otrokov razvoj pa so prav tako presenetljivi: boljši kognitivni razvoj 

(Grantham-McGregor, 1987 v Rossetti, 2001), boljše komunikacijske sposobnosti 

(Girolametto, 1988 v Rossetti, 2001) in boljši vsesplošni razvoj ter manj potreb po 

nadaljnji obravnavi kot pri otrocih, ki zgodnje intervencije v obliki obiskov na domu 

niso bili deleţni.  

Obiski na domu naj bi potekali do otrokovega dopolnjenega prvega leta starosti, 

postopoma pa se nato do 18. meseca starosti dodajo obiski v centrih. Prehod na tak 

način dela je dobrodošel, saj se obravnava bolj osredotoči na otrokove posebne 

potrebe in strokovnjak direktno svetuje staršem, kako naj spodbujajo otrokov razvoj. 

Rezultati raziskav, ki potrjujejo učinkovitost zgodnje intervencije v centrih med prvim 

in tretjim letom starosti, so podobni kot rezultati prejšnjih obravnav: napredek je 

največji na področju otrokovih govorno-jezikovnih sposobnosti, poveča se tudi 

responzivnost staršev ter interakcija otrok-mama, boljši so tudi rezultati na IQ testih 

(Girolametto, 1986 v Rossetti, 2001).  

5.2.2 Pozitivni finančni učinki zgodnje intervencije 

Poleg raziskav, ki dokazujejo, da je zgodnja obravnava smiselna zaradi boljših 

razvojnih moţnosti za otroka, obstajajo tudi take, ki dokazujejo, da se izplača tudi za 

drţavo. Ta namreč z zgodnjo intervencijo prihrani (ali bi prihranila) kar nekaj denarja, 

saj so otroci s tako pomočjo bolj zdravi, hitreje napredujejo ter dosegajo višje razvojne 

cilje. To pomeni, da so stroški zdravljenja in dodatne pomoči v otroški dobi manjši, v 
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odrasli dobi pa morda oseba sploh ne bo več kazala posebnih potreb in bo sposobna 

samostojnega ţivljenja, kar je boljše tako za posameznika kot za drţavo. Rossetti 

(2001) tako navaja raziskave, ki intervencijo do 3. leta starosti ocenjujejo kot zelo 

učinkovito: na vsak dolar, ki se ga porabi za zgodnjo obravnavo, se privarčuje do 7 

dolarjev, ki bi jih morali v nasprotnem primeru vloţiti v obravnavo in pomoč pozneje 

(Rossetti, 2001). 

 

5.3. Terapija preko izobraţevanja staršev 

Otroci s katerokoli govorno-jezikovno motnjo hitreje napredujejo, če je v njihovo 

obravnavo poleg logopeda vključen tudi kateri od druţinskih članov (Rossetti, 2001). 

Naloga starša ali drugega odraslega je, da postane so-terapevt in skrbi, da malček ali 

otrok izuri spretnosti (vadi) ter jih generalizira. Brez druţinske podpore, pravi 

Bronferbrenner (1974, v Girolametto in Meitzman, 2011) ni verjetno, da bi se 

kratkotrajni pozitivni učinki spremenili v trajne. Rossetti tudi ugotavlja močno 

korelacijo med zgodnjo vključitvijo staršev v program terapije ter napredkom otroka.  

Za otroke z zakasnelim govornim razvojem v logopedski obravnavi še toliko bolj kot 

za ostale otroke velja, da morajo biti starši vključeni v terapijo, biti so-terapevti. Da so 

to lahko kvalitetno, je nujno, da prisostvujejo logopedskim obravnavam ter se o teţavi 

otroka tudi teoretično nekoliko izobrazijo. Nekateri logopedski programi pa gredo še 

korak dlje in starše vključijo v specifičen program izobraţevanja z namenom, da bi 

starši prevzeli vlogo terapevta, logoped pa tako postane tisti, ki izobraţuje starše ter 

usmerja in evalvira njihovo delo.  

5.3.1 Za govor sta potrebna dva (It takes two to talk) 

Eden najbolj uporabljanih in tudi prvih programov, ki vključuje starše, je It Takes 

Two to Talk - Hanen Program for Parents ali Za govor sta potrebna dva. Program je 

zasnovala Ayala Manolson leta 1974. Osnovni namen programa je opolnomočiti 

starše, da v vsakodnevnem ţivljenju malčkov in predšolskih otrok z jezikovnimi 

motnjami čim bolj izkoristijo vse priloţnosti za komunikacijo ter malčkov napredek v 

le-tej (Girolametto in Meitzman, 2011). To pomeni, da so starši usposobljeni, da 

sledijo otrokovi pobudi tako pri aktivnostih kot pri izbiri teme, da so primeren govorni 
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vzor, tako v vsebini kot obliki. To vključuje tudi poenostavljen ekspresivni jezik 

staršev, da lahko otrok poveţe verbalni in neverbalni kontekst ter tako razbere pomen 

besed ter odnose med njimi. 

Ciljna skupina 

Program je bil navadno ponujen staršem zakasnelih govorcev med 18. in 30. mesecem 

starosti pa tudi predšolskim otrokom s kognitivnimi in razvojnimi zaostanki. Prav tako 

je program uporaben za starše otrok s specifično jezikovno motnjo.  

Ker se programa udeleţujejo starši, je potrebno povedati tudi, kateri so ciljna 

populacija za tako izobraţevanje. To so starši, ki so motivirani, da bi pomagali svojim 

otrokom, imajo moţnost varstva svojih otrok ter transporta, se udeleţijo vseh ali 

skoraj vseh srečanj ter so pripravljeni deliti svoje izkušnje z ostalimi člani skupine.  

Značilnosti programa 

Program Za govor sta potrebna dva je osredotočen na starše (parent-focused model of 

language intervention), hkrati pa poudarja, da otrok prebiva v druţini in ima torej 

vsako dejanje enega člana dolgoročen vpliv na druge. Druţina je tista, ki je v takem 

programu potrebna terapije (family-centered approach) in je najpomembnejši in trajen 

element v otrokovem ţivljenju. S te perspektive je ključna naloga programa, da 

staršem pomaga, da se čutijo in so kompetentni za igranje ključne vloge v terapiji 

otroka. Postanejo najpomembnejši spodbujevalci otrokovega govorno-jezikovnega 

razvoja.  

Poleg ţe naštetih lastnosti programa je za njegovo uspešnost pomembna še ena: 

naravni pristop k obravnavi (naturalistic approach to intervention). To pomeni, da 

program Za govor sta potrebna dva išče priloţnosti za terapijo v vsakdanjih 

okoliščinah, običajnih otrokovih rutinah ter igrah. Dovoljeno in zaţeleno je, da 

sledimo otrokovim pobudam (child lead) ter tako omogočimo takojšnjo uporabnost 

naučenega ter velik prenos v druge naravne situacije, kar je velik primanjkljaj 

nekaterih tipičnih logopedskih terapij. Da lahko nek pristop označimo kot naravni, 

moramo zadostiti trem pogojem: kraj obravnave, tip aktivnosti ter terapevta oziroma 

voditelja. V programu Za govor sta potrebna dva so izpolnjeni vsi trije: 

 S terapijo, ki se odvija doma, med običajnimi dnevnimi rutinami ter ob prisotnosti 

druţinskih članov, zagotovo najbolj zadostimo kriterijem za kakovosten kraj 
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obravnave (Dunst, Trivette, Humphries, Raab in Roper, 2001 v Girolametto in 

Meitzman, 2011). Tako okolje nudi otroku tudi kontekstualno učenje, saj je 

priloţnosti za srečevanje z novim ter vajo ţe pridobljenih znanj več kot dovolj.  

 Primerne aktivnosti za naravni pristop najlaţje izberemo, če sledimo otroku. 

Dovolimo, da on začenja aktivnosti in mu odgovorimo na njegovem nivoju (child-

centeredness). Če namreč otroku odgovorimo, to močno poveča njegovo 

motivacijo za nadaljnje pobude.  

 Tudi izbira terapevta pri programu Za govor sta potrebna dva je primerna, saj 

program vodijo starši. Njihova odgovornost je, da poudarijo priloţnosti za 

komunikacijo, ki se ponujajo doma ter otrokove pobude zaznajo ter jih izkoristijo.  

Nadvse pa sta pomembna asertivnost in responzivnost staršev ter otrok.  

Potek 

Za govor sta potrebna dva je zelo natančno strukturiran program, tako po vsebini kot 

časovno. Ima štiri glavne komponente: informativno srečanje, sestavljanje 

individualnih programov za posamezne otroke, srečanja za starše otrok ter tri 

individualne video lekcije staršev (starša) ter logopeda. Starši so tako na izobraţevanju 

prisotni pribliţno 30 ur, posamezno srečanje pa dve uri in pol.  

Uvodno/ informativno srečanje je namenjeno predstavitvi programa staršem – 

seznanijo se z dolţnostmi, prednostmi, metodami, prikazani so posnetki in 

predstavljena ciljna populacija ter rezultati. Starši se nato odločijo, če ţelijo obiskovati 

tečaj. Sledi serija šestih do osmih srečanj staršev. V program je navadno vpisanih 

osem druţin. Teh srečanj se lahko udeleţi po en starš, oba, starš in kateri od njegovih 

prijateljev, otrokovih vzgojiteljev … Video lekcije so priporočljivo snemane v 

naravnem okolju druţine, pa tudi njihova evalvacija naj bi potekala na otrokovem 

domu. Tako lahko logoped spozna navade posamezne druţine, njihovo dinamiko in 

opazuje interakcijo. 

Nadaljnje raziskave 

Program Za govor sta potrebna dva je sicer široko uporabljan in preveden v različne 

jezike, a njegovo učinkovitost še ni potrjena za otroke iz drugačnih kulturnih in 

jezikovnih skupin kot je angleško govoreči srednji razred. Poleg tega ni raziskav, ki bi 

dajale odgovore o uspešnosti programa glede na etiologijo govorno-jezikovne motnje 

ter njeno izraţenost: ekspresivni ali receptivni jezik. Enako pomembno raziskovalno 
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vprašanje je, kdo od odraslih lahko najbolje pomaga otroku, saj za večino otrok prvi 

skrbnik in vzgojitelj ni več starš, temveč varuška ali vzgojiteljica. Vse te odgovore bo 

potrebno v prihodnosti še poiskati z različnimi študijami po vsem svetu.  

Igra 

Bistvena sestavina programa je njegova uokoljenost v otrokov vsakdan. Terapija torej 

poteka med hranjenjem, umivanjem, na sprehodu, pri igri … Prav to mu daje veliko 

generalizacijsko moč in ga dela bolj prijaznega otroku ter njegovi druţini. Ker je za 

malčka igra lahko vse in ker so starši naučeni, da odgovarjajo na otrokove spodbude 

(so asertivni ter responzivni), je v programu Za govor sta potrebna dva igra ključna 

metoda terapije. Starši posnemajo otroka tako v motoričnih kot v vokalnih izrazih in 

ob uporabi primernih pragmatičnih značilnost (ton in melodija glasu, igranje vlog 

drugega …) lahko zlahka učenje spremenijo v igro.  

Primer: Malček potrese ropotuljico, starš ponovi njegovo dejanje. Otrok še enkrat 

potrese ropotuljico. Tokrat starš zaropota za svojim hrbtom ter reče: »Kje je 

ropotuljica?« ter jo ponovno potrese. Otrok se odplazi v smeri zvoka ter odkrije 

ropotuljico. To je igra skrivalnic. 

Ob kopanju se otrok igra z račkami. Starš ob tem vokalizira »Ga ga, gagaga!« s 

primernim ritmom in melodijo. Otrok bo razumel sporočilo starša, morda se bo 

umaknil rački, da bo lahko odplavala k prijateljici, jo nagajivo potopil, se le smejal … 

Starš še naprej vokalizira ter večkrat uporabi besedo račka. Ob tem si račka ter otrok 

izmenjujeta pobudo in odgovor (turn-taking), otrok pa se v tej igri vlog zabava, morda 

pa celo pridobi besedo račka ali ga-ga. 

5.3.2 Program INTERACT (Il modello INTERACT): 

Tudi program INTERACT je v prvi vrsti namenjen terapiji zakasnelih govorcev in je v 

marsičem podoben programu It takes two to talk. Zasnovan je bil s strani logopedinje 

Serene Bonifacio in psihologinje Loredane Hvastja Stefani iz Trsta v letu 1998. 

Glavni poudarek programa je na opolnomočenju staršev, ki tako lahko v otrokovem 

domačem okolju kar najbolj povečajo moţnosti za spontano učenje. Starše tako 

naučijo slediti otrokovi pobudi in se na jezikovnem nivoju spustiti malo nad otrokovo 

raven v skladu s teorijo proksimalnega razvoja. 
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Bonifacio in Hvastja Stefani (2004) sta v štirih točkah tako povzeli osnovna načela 

INTERACTA: 

 Starš podpira otrokov razvoj komunikacijskih sposobnosti. Odziven starš je 

osredotočen na iste stvari kot otrok in se pusti voditi njegovim zanimanjem. 

 Otrok mora postati več kot le govorec svojega jezika. Bolj kot besedišče in 

slovnica je pomembna uporaba jezika. Otrok se jezika uči z uporabo, ob tem ko 

počne različne stvari. 

 Interakcija otrok-starš je osrednja točka programa. Da bi pospešili spremembo 

komunikacijskega stila otroka, je morda treba spremeniti komunikacijski stil 

staršev. Da je to mogoče, morajo starši biti razpoloţljivi in zagnani, motivirani. 

Da bi ohranili njihovo pripravljenost, jim morajo logopedi na primeren način 

predati pomembne informacije, da bi motivacija ne padla, pa jim predstavimo 

vsebino programa, pohvalimo pozitivne reakcije ter stalno evalviramo močne in 

šibke točke ob gledanju videoposnetkov.  

 Program mora biti prilagodljiv. Upoštevati je potrebno značilnosti druţine in 

otroka ter komentarje na priporočila logopeda. Preden druţino vključimo v 

program, moramo poznati njena pričakovanja ter potrebe otroka. Logoped ne 

more in ne sme spreminjati kulturnih vzorcev v druţini. 

Ciljna skupina 

Primarno je program namenjen otrokom z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem 

med 18. in 30. mesecem starosti ter njihovim druţinam. Učinkovit pa naj bi bil tudi pri 

dojenčkih, predšolskih otrocih s kognitivnimi in razvojnimi zaostanki ter otroci z 

receptivnimi in ekspresivnimi jezikovnimi motnjami. Dosedanje raziskave potrjujejo, 

da ima zgodnja intervencija pozitivne učinke na otroke in njihove druţine.  

Značilnosti programa 

Program INTERACT ima dva posebna poudarka: prvi je ta, da daje velik pomen 

socialni (druţbeni) interakciji med odraslim in otrokom ter razmerju med asertivnostjo 

in responzivnostjo. Večjo vrednost daje aktivnostim, za katere da pobudo otrok (je 

asertiven), kot tistim, ker je pobuda na strani odraslega. Otrok namreč izbere 

aktivnosti, za katere je močno motiviran in tako lahko z odraslim vzpostavi 

komunikacijo preko deljene pozornosti, ki traja dlje. Program INTERACT spoštuje 
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socialno interakcijo med starši (odraslimi) in otroki. Osvajanje jezika namreč pri 

otroku poteka tako, da s pomočjo starša povezuje lingvistične in nelingvistične 

sestavine komunikacije. Starš naj bi, ko otrok na primer pokaţe na voziček, izgovoril 

besedo /voziček/, pokazal nanj, ga zagugal (uporabil) in besedo uporabil v povedi iz 

vsakodnevnega otrokovega besedišča. Drugi poudarek je na načinu odgovora 

odraslega. Ni namreč vseeno ali na otrokovo pobudo odgovori z imitacijo, 

razširjanjem, imenovanjem ali interpretacijo. Program INTERACT uči starše, da jezik 

prilagajajo temu, kam je usmerjena otrokova pozornost. 

Potek 

Program INTERACT je individualen program, sestavljen posebej za zakasnele 

govorce med 24. in 30. mesecem starosti, ki govorijo med 10 in 50 besed in so torej v 

fazi porajajočega se jezika. Program se vedno izvaja le, če sta izpolnjena oba od 

navedenih pogojev: a) starši morajo izkazovati podporo otroku ter b) otrok mora 

izkazovati sposobnost koncentracije, osredotočanja in vzdrţevanja pozornosti na eno 

dejavnost ter mora uporabljati vsaj nekaj komunikacije. To dvoje predstavlja močne 

točke, na katerih je mogoče graditi nadaljnjo intervencijo (Bonifacio in Hvastja 

Stefani, 2004).  

Pomoč je razporejena na osemnajst (18) srečanj, ki se izvajajo v obdobju šestih 

mesecev. Cilji obravnave so sledeči: povečati pogostost socialne interakcije med starši 

in otrokom, izboljšati kakovost te interakcije, pospešiti razvoj ekspresivnega jezika 

malčka, besedišča in dvobesedne povedi. Program INTERACT za dosego ciljev 

poudarja, da je potrebno najprej oceniti komunikacijski stil otroka in staršev. Nato s 

pomočjo strategij, ki so razporejene v štiri večje skupine, poskuša postopoma dosegati 

zastavljene cilje. Skupine strategij so naslednje: Strategije osredotočene na otroka, 

Strategije interakcije, Strategije vzora ter Strategije pogovora. 

Igra 

Ker je program INTERACT zasnovan ekološko in se odvija v karseda naravnem 

okolju, je pomembno, da je pri vsem tem otrok obdan s poznanimi predmeti in ljudmi 

ter počne stvari, ki so del njegovega vsakdanjika. Tako je ţe v času opazovanja otroka 

igra pomemben element: da bi komunikacijske stile opazovali v čimbolj raznolikih 

situacijah, se starši in otrok igrajo na dva načina: domišljijska igra in igra sestavljanja, 

poleg tega pa skupaj berejo še knjigo. V času terapije so pomembni igralni materiali 
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predvsem ti: predmeti - igračke iz različnih kategorij (hrana, obleka, vozila, ţivali …), 

lesene sestavljanke, lutke, igralni telefoni, igre sestavljanja. Posebna pozornost je 

namenjena tudi knjigam, za katere priporočajo, da so raznolike: od takih brez besedila, 

do takih, ki vsebujejo sestavljanke ali skrivajo v sebi različne materiale, naloge, 

uganke … ter vključujejo številne občutke. Aktivnosti, preko katerih se starši in otrok 

učijo novega komunikacijskega stila, je igra ali druga vsakodnevna rutina druţine 

(Bonifacio in Hvastja Stefani, 2004). 
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6. IGRE 

 

6.1. Igra in njen pomen za otrokov razvoj 

Pojem igra se nanaša ne vsako aktivnost, ki jo posameznik izvaja v njegovo lastno 

zadovoljstvo in ne glede na rezultat. Igra se ne nanaša na zadovoljevanje potreb in ni 

posledica zunanjih pritiskov (Zupančič, 2000). Pomen igre je v igranju samem, se pa 

ob igranju razvijajo tudi kognitivne sposobnosti posameznika. Piaget (1962, v 

Zupančič 2000) poudarja, da se tako funkcionalna igra (functional play) kot senzo-

motorična inteligenca razvijata v okviru otrokovih izkušenj v interakciji z okoljem. 

Mišljenje in igra sta tako povezana in kognitivni razvoj se odraţa v ustreznih 

razvojnih stopnjah igre (Zupančič, 2000). 

Igralne akcije imajo ob različnih starostih različne oblike. Različni avtorji igro 

različno klasificirajo, nekateri glede na miselni, drugi na kognitivni vidik (Zupančič, 

2000). V Sloveniji najbolj razširjena, pravi Zupančič, je klasifikacija Toličiča iz leta 

1978, ki igro razdeli na 4 stopnje: funkcionalna, domišljijska, celovita in ustvarjalna. 

Piaget in tudi nekateri drugi avtorji pa delijo igro na funkcionalno, simbolično, igro 

sestavljanja ter igro s pravili. Nekateri avtorji še nadalje delijo igro malčkov glede na 

izvajano aktivnost: ponavljanje, oponašanje, sestavljanje in grupiranje; glede na 

kognitivno stopnjo na: raziskovalno, funkcionalno, preprosto simbolično, zaporedno 

simbolično ter zaporedno simbolično igro s substitucijo (zamenjavo); ali glede na 

socialno interakcijo na: nevključeno, opazovalno, samostojno, paralelno, asociativno 

ter sodelovalno igro. Zupančič (2000) tej klasifikaciji dodaja še dva tipa igre: 

opazovalna z vključevanjem ter povezovalna igra.  

Za potrebe logopeda, ki igro vzporeja z razvojem govora, je najbolj priročna 

poenostavljena klasifikacija glede na miselni nivo, saj različni avtorji pogosto 

povezujejo pojavljanje preproste simbolične igre s pojavljanjem besed ter pojavljanje 

dvobesedne povedi z razvojem zaporedne simbolične igre (Buckley, 2003 ter 

Swingert, 2004). Beţno opišimo, kaj kateri nivo igre predstavlja. 

a) Raziskovalna igra = senzomotorična, funkcionalna (functional play): 



51 

Raziskovalna igra je prva igra otroka. Malček spoznava svoje telo in svet, ki ga 

obdaja. Igrače same niso tako pomembne. Predmete nosi v usta (okuša), jih meče 

(gleda), potiska, mečka (tipa), ropota (posluša) … Preizkuša nove gibe, ki jih je opazil 

v okolju, in uţiva v vsem, kar mu sporočajo čutila.  

b) Igra sestavljanja (constructive play): 

Okrog drugega leta starosti se malček lahko igra dlje časa in funkcionalno igro 

zamenja z igrami sestavljanja. Otrok predmete in okolje prireja tako, kot si zamisli, ter 

ustvarja nove stvari. Iz kock gradi stolpe, iz peska gradove … Običajne so hišice pod 

mizo ter risanje po dvoriščih. Probleme rad rešuje s poskusi in napakami ter izredno 

uri svojo motoriko, domišljijo ter misli.  

c) Domišljijska igra = simbolna, ustvarjalna (symbolic play): 

Značilno za simbolno igro je, da otrok predmet uporablja za nekaj drugega, kot v 

resnici je, glede na svoje namene (Oerter, 1993 v Zupančič, 2000). Tak način igre se 

lahko pojavi pri ţe 18-mesečnih otrocih, ki kuhajo v praznih posodicah in jahajo na 

metlah. Na tej stopnji nekateri avtorji igro poimenujejo igra pretvarjanja (pretend 

play). Med 3. in 5. letom starosti se domišljijska igra vse bolj razvija ter postaja 

drugačna: nekateri jo poimenujejo igra vlog (dramatic play), saj se otroci pogosto 

igrajo, da so zdravniki, princese in super heroji.  

V začetku simbolna igra še ni zelo razvidna, saj otrok transformira predmete, ki zelo 

spominjajo na prave. Taka dejanja otroci navadno začnejo izvajati okrog prvega leta 

starosti. Tudi v drugem letu starosti (15-24 mesecev) otroška igra v splošnem ni zelo 

simbolična: v samostojni igri malčka predstavlja le pribliţno 7% vseh igralnih akcij 

(Fiese, 1990 v Zupančič, 2000).  

Odstotek simbolne igre se znatno poveča, če se otrok igra z odraslim ali z otrokom, ki 

je na višjem kognitivnem nivoju. To lahko razloţimo s teorijo proksimalnega razvoja, 

ki pravi, da otrok z minimalno podporo zmore preiti na višji nivo razumevanja – iz 

območja aktualnega na področje potencialnega razvoja (Vigotski, 1977 v Zupančič, 

2000). 

d) Igra s pravili (play with ruls): 

Igre s pravili so za otroka najzahtevnejše, saj zahtevajo samokontrolo, red in logično 

razmišljanje, otrokom pa omogočajo tudi razvijanje lastnih igralnih strategij. Tudi 
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predšolski otroci so sposobni preprostejših iger s pravili, kot na primer iskanje parov 

ali preprostih druţabnih iger.  

Z opazovanjem otroške igre lahko sklepamo na otrokov kognitivni razvoj in raven 

jezika, ki jo, ali bi jo lahko uporabljal. Pri nezgovornih otrocih lahko preko igre 

vidimo, kaj vse ţe otrok zmore, enako pri zakasnelih govorcih. Hkrati nam lahko igra 

(pri otrocih s teţavami v razvoju) namigne, da je jezikovna stopnja, ki jo ţelimo 

spodbujati, previsoka ali prenizka. S skupnim igranjem v območju otrokovega 

proksimalnega razvoja pa lahko logoped in pomembni drugi bistveno prispevajo k 

razvoju otroka na vseh področji, tudi govorno-jezikovnem.  

Pomoč preko igre je za otroka najboljša, saj poleg visoke motivacijske vrednosti 

prinaša tudi hitro moţnost generalizacije v vsakdanjik ter vzpostavlja močno čustveno 

povezanost med otrokom in odraslim, ki se z njim igra. Če otrok ne dosega 

predvidenih veščin in ne reagira v skladu s pričakovanji, je dobro, da preko igre 

spodbujamo njegova šibka področja. Igre v nadaljevanju so povzete po knjigi The 

Early Intervention Kit (Swingert, 2004). 

 

6.2. Prvo leto 

6.2.1 Predjezikovne igre: 

 

Zabava s 

svetilko. 

Cilj aktivnosti: Otrok vzpostavi in vzdrţuje očesni kontakt z odraslim, 

predmetom ali sliko (0-3 mesece). 

V rahlo zatemnjeni sobi si otrok in odrasli sedita nasproti in precej blizu. 

Z ţepno svetilko si odrasli sveti v obraz, ob tem pa govori: izgovarja 

otrokovo ime, mu razlaga stvari v dramatičnem tonu … Ko otrok pogleda 

v obraz in vzpostavi očesni kontakt, ostaneta nekaj trenutkov tako, nato 

pa se odrasli oddalji in ponovi vajo.  
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Opazujemo 

ropotuljico. 

Cilj aktivnosti: Otrok vzdrţuje očesni kontakt s premikajočim  

predmetom in reagira na njegovo izginotje (0-3 mesece). 

Otrok leţi na hrbtu, odrasli pa premika ropotuljico pred njegovimi očmi 

ter jo velikokrat rahlo potrese. Ob tem mu lahko tudi z besedami usmeri 

pozornost na ropotuljico. Ko je ropotuljica ob skrajnem robu otrokovega 

vidnega polja, odrasli igračo umakne, otrok pa s premikom glave sledi 

smeri, kjer je predmet nazadnje videl. Če tega ne stori, odrasli ropotuljico 

potrese ter tako spodbudi odziv otroka. 

 

Radio igra. 

/ 

Noge 

topotajo. 

Cilj aktivnosti: Otrok reagira na zvok (0-3 mesece). 

Otrok in odrasli se nahajata v tihem okolju. Otrok sedi v stolčku ali leţi 

na tleh. Terapevt predvaja glasbo ali topota z nogami izven otrokovega 

zornega kota. Če se otrok ne odzove, naj to izvaja kakšno minuto, nato pa 

ponovno z otrokom ostaneta v tišini. Čez minuto zopet prične z igranjem 

glasbe ali topotanjem, tokrat lahko nekoliko glasneje ali z bolj 

nenavadnim zvokom. 

 

Ali me 

slišiš? 

Cilj aktivnosti: Otrok obrne glavico proti izvoru zvoka (3-6 mesecev).  

Odrasli in otrok se igrata z igračo. Ko postane le-ta otroku zanimiva, se 

odrasli skupaj z njo odmakne od otroka ter izgine iz otrokovega vidnega 

polja. Če se otrok ne obrne za njim, naj ga spodbudi z besedami: »Tukaj 

sem. Me lahko najdeš?« Ko se otrok obrne v smer glasu, naj ga odrasli 

nagradi. Na primer tako, da se še nekaj časa igrata z igračo. Aktivnost 

večkrat ponovita. 

 

Kje je 

dojenček? 

Cilj aktivnosti: Otrok vokalizira kot odgovor na vokalizacijo odraslega  

(3-6 mesecev). 

Dojenček je v naročju odraslega, ki poje pesmico na melodijo Mojster 

Jaka »Kje je fantek/punčka?« Ko zapoje prvi delček, utihne in počaka, da 

otrok odgovori. Če otrok ne vokalizira, ga spodbudi z besedami: » Ali 

lahko poješ?« Nato nadaljuje z naslednjim delčkom: »Tukaj je, tukaj je.« 
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Če dojenček ne odgovarja, lahko posnemamo vokalizacijo, ki jo od njega 

pričakujemo in pojemo »Aaaa aaaaa« na melodijo pesmi. 

 

Smešni 

obrazi. 

Cilj aktivnosti: Otrok oponaša mimiko odraslega (3-6 mesecev). 

Odrasli in otrok si sedita drug nasproti drugega. Otrokov odziv se  

najlaţje doseţe tako, da odrasli prvi sledi otrokovemu obraznemu izrazu. 

Če se otrok nasmehne ali dvigne obrvi, to stori tudi odrasli. Po tem je 

potrebno nekaj trenutkov počakati na morebitni naslednji otrokov izraz in 

opazovati, če je to storil kot odgovor na prejšnjega ali slučajno. V kolikor 

otrok z obrazom ne izraţa posebnih razpoloţenj, naj odrasli prevzame 

pobudo in se z veliko intonacije v glasu ter mimike (nasmeh, odprta usta, 

jezen izraz, pošiljanje poljubčka …) pogovarja z otrokom. To lahko 

spodbudi spremembo otrokovega obraznega izraza. Če otrok še vedno ne 

posnema nobenega izmed obraznih izrazov odraslega, naj jih odrasli še 

potencira, naredi bolj izrazite. 

 

Sezuj si 

nogavičko! 

Cilj aktivnosti: Otrok se odzove s primerno aktivnostjo na zvok ali gesto 

(3-6 mesecev). 

Za to vajo odrasli izbere aktivnost, ki je za otroka nova, a jo ţe lahko 

izvede. Lahko je verbalna ali neverbalna. Navedimo primer. Otrok leţi na 

tleh, z ene od nogic pa mu odrasli skoraj sezuje nogavičko tako da se 

samo malo drţi. Če otrok noge ne opazi, ga odrasli spodbudi tako, da 

dvigne nogico v dojenčkov doseg in morda pomaga dojenčku seči po njej. 

Ko otrok sezuje nogavico, ga pohvali, zaploska, poboţa. Potem ponovno 

namesti nogavico in spodbudi otroka, da ponovi aktivnost. Ob tem naj 

odrasli tudi govori: »Sezuj si nogavičko!« »Kje je nogavička?« Če otrok 

ne odreagira, naj odrasli zaniha z nogico in jo pribliţa v otrokovo vidno 

polje ter doseg. 
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Glasbena 

skleda. 

Cilj aktivnosti: Otrok uporabi primerno gesto, da doseţe ţelen učinek    

(3-6 mesecev). 

Otroka naj odrasli posede v naročje tako, da oba gledata v isto smer in da 

lahko manipulira z otrokovimi rokami, če je potrebno. Predse postavi 

kovinsko skledo, v roke pa prime leseni ţlici. Z njimi udarja po skledi in 

govori: »Bum, bum, bum …« Otrok naj ob tem opazuje, ko odrasli 

nekajkrat ponovi aktivnost, pa naj skledo poloţi v otrokov doseg in 

počaka na otrokovo iniciativo. Če otrok ne seţe po skledi, mu damo v 

roke ţlico in ga verbalno spodbudimo: »Bum, bum …« ali »Pobobnaj po 

skledi.« Če se otrok še vedno ne odzove, ga primemo za roko in skupaj 

udarjamo po skledi. 

 

Dojenček  

se skrije. 

Cilj aktivnosti: Otrok najde delno skrit predmet in tako pokaţe 

razumevanje koncepta trajnosti predmeta (3-6 mesecev). 

Odrasli in otrok sedita v isti višini in se igrata s punčko ter odejico. 

Odrasli skrije punčko pod odejico, a pusti del igrače odkrite (roko, nogo). 

Otrok lahko dejanje opazuje. Če otrok takoj ne seţe po skriti punčki (ne 

odgrne odejice), ga spodbudimo z besedami: »Kje je punčka?« Če otrok 

še vedno ne odreagira, se odrasli postavi v vlogo modela ter poišče 

punčko: odgrne odejico ter reče: »Tu je punčka!« Spodbuda je lahko tudi 

fizična in sicer tako, da otroku roko poloţimo na viden del punčke ter jo 

povlečemo izpod odejice. 

 

Kaj slišiš? 

Cilj aktivnosti: Otrok se odzove s primerno akcijo na zvok, katerega  

izvor ni v njegovem vidnem polju (6-9 mesecev). 

Otrok sedi v stolčku, odrasli pa v trenutku, ko otrok ne gleda, povzroči 

zanimiv zvok (zvončklja s ključi, ropota z ropotuljico, se igra z igračo, ki 

proizvaja zvok) in počaka na otrokov odziv (obrne glavico, preneha s 

trenutno aktivnostjo …). Če se otrok ne odzove, primaknemo izvor  

zvoka v njegovo vidno polje, ter ponovno zaropotamo. Nato spet 

odmaknemo predmet in ponovimo vajo. Nadaljnje spodbude so lahko 
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klicanje otrokovega imena, kazanje zvočne igrače … Če se otrok še  

vedno ne odzove, mu odrasli neţno obrne glavico v smeri zvoka. To je 

lahko tudi znak, da otrokov sluh ni primerno razvit in zahteva nadaljnje 

preiskave. 

 

Berimo! 

Cilj aktivnosti: Otrok vzdrţuje očesni kontakt s predmetom, sliko ali 

osebo (6-9 mesecev). 

Otrok naj sedi v naročju odraslega, ki drţi odprto knjigo v otrokovem 

vidnem polju. Odrasli s preprostimi besedami opisuje dogajanje na sliki. 

Če otrok slikanici ne namenja pozornosti, je ne opazuje, odrasli pridobi 

pozornost tako, da s prstom potolče po sličici, ki jo pravkar opisuje. Če 

otrok pokaţe interes, mu dovoli, da sam drţi knjigo. Obrneta stran in 

ponovita. 

 

Pazi, nos! 

Cilj aktivnosti: Otrok predvideva prihajajoče dogajanje (6-9 mesecev). 

Odrasli ima ročno lutko, ki ima usta in jih je mogoče odpirati in zapirati. 

Pokaţe jo otroku, ki se je ne sme prestrašiti. Ob tem govori in tako 

spodbuja jezikovni razvoj otroka: »Glej, lutka! Kako velika usta ima! 

Pojedla bo moj nos!« in ob tem neţno ugrizne z lutko svoj nos. Če je 

otrok pozitivno razpoloţen, počasi in ob besedni razlagi lutka ugrizne še 

njegov nos. Odrasli pri tem opazuje, če otrok ve, kaj se bo zgodilo in 

primerno odreagira: se brani z rokami, zamiţi, odmakne, se smeje … 

 

Še se 

igrajmo. 

Cilj aktivnosti: Otrok uporabi primerno kretnjo, da doseţe ţelen učinek 

(6-9 mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata z igračo, ki se giblje ali oddaja zvok … Ko  

otrok pokaţe zanimanje zanjo, z aktivnostjo prenehata in odrasli počaka, 

če bo otrok dal zank, da ţeli z igro nadaljevati. Navadno otroci to naredijo 

tako, da odraslega primejo za roko. Ko se to zgodi, odrasli takoj odreagira 

in ponovno aktivira igračo. Če pa otrok sam od sebe ne da pobude, ga 

spodbudi z besedami »Ţeliš še?«, nato pokaţe na igračo in jo aktivira. 
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Počaka, če otrok ponovi njegovo kretnjo. Če ne, odrasli vzame otrokovo 

roko in se z njo dotakne svoje roke ter takoj nato zopet aktivira igračo. 

Seveda upoštevamo različne smiselne geste kot otrokovo prošnjo za 

začetek aktivnosti. 

 

Lačna lutka. 

Cilj aktivnosti: Otrok išče skriti predmet (6-9 mesecev). 

V igro odraslega in otroka je vključena  lutka z velikimi usti ter igračka, 

ki je tako majhna, da jo lahko lutka poje (skrije v usta). Ko se otrok 

zanima za igračko, odrasli igračko poje z lutko, ter otroka vpraša: »Kje je 

igračka?« Če otrok ne da odgovora, lahko odrasli na rahlo odpre usta 

lutke, da otrok za trenutek zagleda igračko. To lahko večkrat ponovi, a da 

vsakič otroku več časa, da igračko res najde. 

 

Kaj je ta 

hrup? 

Cilj aktivnosti: Otrok poveţe zvok z njegovim izvorom – pokaţe 

razumevanje konstantnosti predmeta ter sposobnost reševanja drugih 

problemov (6-9 mesecev). 

Pred otroka odrasli postavi kovinski pladenj, kuhalnico ter mehko igračo. 

Prepreči mu, da bi opazoval kaj počne (ga čez glavo pokrije z odejico) ter 

s kuhalnico nekajkrat rahlo udari po pladnju. Nato odgrne odejico ter 

počaka, če otrok morda prime kuhalnico v svoje roke ter z njo udari po 

pladnju. Če je potrebna dodatna spodbuda, to odrasli naredi tako, da 

aktivnost ponovi ob tem ko otrok gleda in ga nato nagovori, da poskusi  

še sam. Lahko tudi prime otrokovo roko ter s kuhalnico skupaj udarita po 

pladnju. Ko otrok poveţe zvok z dejanjem, ponovno poskusimo  

aktivnost izvesti tako, da ima otrok zakrite oči, a kljub temu za odraslim 

pravilno ponovi. 

 

Ku-ku. 

Cilj aktivnosti: Otrok sodeluje v izmenjavah (turn taking) ter pokaţe, da 

razume stalnost objekta (9-12 mesecev). 

Otrok in odrasli si sedita nasproti. Odrasli prime v svoje roke odejico, si  

z njo zakrije obraz ter reče »Skril sem se!«, ko pa si odkrije obraz: »Ku-
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ku!« Aktivnost nekajkrat ponovi, da otrok lahko opazuje. Nato spodbudi 

otroka z besedami: »Ti se skrij!« in mu ponudi odejico. Otroka lahko 

spodbudi tudi tako, da ga prime za rokice ter mu pokrije obraz, ko pa jih 

odmakne, reče »Ku-ku.« To ponovita nekajkrat, nato pa da odrasli otroku 

ponovno priloţnost, da se skrije sam. 

 

Glej! 

Cilj aktivnosti: Otrok uporabi primerno kretnjo, da pokaţe razumevanje 

samostalnika ali doseţe ţelen učinek (9-12 mesecev). 

V prostoru naj bo izven otrokovega dosega igrača, ki se premika ali igra 

glasbo. Odrasli pokaţe nanjo in reče: »Glej, kaj je tukaj!« Če otrok ne 

pokaţe zanimanja, igračo postavimo nekoliko bliţje, da jo otrok bolje 

vidi. Če otrok ne pokaţe na igračo, ostane ta med nadaljevanjem terapije 

zunaj otrokovega dosega, a v njegovem vidnem polju. Odrasli večkrat 

pokaţe nanjo, jo priţge in ugasne ter z besedami spodbudi otroka: 

»Poglej, tam je igrača!« Ţelimo, da tudi otrok pokaţe na igračo. 

 

Skuhajmo 

juho. 

Cilj aktivnosti: Otrok primerno uporabi predmet ali namišljen predmet v 

igri (9-12 mesecev). 

Odrasli in otrok sedita na tleh in se igrata s punčkami, posodicami, 

priborom, hrano … Punčke sedijo v bliţini otroka. Odrasli na primer  

kuha juho: v lonček da zelenjavo, natoči vodo, posoli … ter reče »Sedaj 

pa je treba vse skupaj premešati.« Gib večkrat ponovi, nato pa predlaga 

otroku: »Sedaj pa še ti malo pomešaj.« Če otrok ne posnema kretenj, ga 

odrasli spodbudi tako, da ga prime za roko ter mu pomaga mešati juho 

tako dolgo, da otrok gib spontano nadaljuje. Če se to ne zgodi, 

 pomagamo punčki, da tudi ona pomeša juho in pri tem spodbujamo  

jezik: »Glej, tudi punčka meša!« Podobno lahko serviramo čaj, maţemo 

kruh, češemo laske … 
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Čez hribe. 

Cilj aktivnosti: Otrok pokaţe sposobnost reševanja problemov (9-12 

mesecev). 

Odrasli igračo, ki je otroku zanimiva, po nekaj minutah igre skrije v 

mreţasto vrečo ali med otroka in igračo postavi blazino. Otrok še vedno 

lahko vidi igračo. Otrok mora nato igračo zopet pridobiti: lahko jo strese 

iz vreče, seţe po njo z roko, lahko spleza čez blazino ali gre okrog nje. 

Otroka odrasli spodbudi z besedami: »Pridi po igračo.« ali »Bi se rad še 

igral?« Če otrok še ne pride po igračo, mu odrasli demonstrira, kako to 

storiti. 

 

Poglej, kaj 

imam! 

Cilj aktivnosti: Otrok pokaţe bliţnjemu človeku svojo igračo (9-12 

mesecev). 

Otrok in odrasli imata vsak svojo igračo. Odrasli stegne roko ter reče: 

»Glej, kakšno igračo imam!« ali »Poglej mojo igračo!« Nato počaka in 

opazuje, če otrok posnema njegov gib. Igračo lahko odrasli ob tem, ko jo 

kaţe otroku, da pod namizno svetilko, da je bolj vidna. Otroka odrasli 

spodbudi, da pokaţe svojo igračo: »Pokaţi mi svojo igračo.«, »Kakšna je 

pa tvoja igrača?« ali ga prime za roko, v kateri ima igračo, in jo iztegne. 

 

Padlo je! 

Cilj aktivnosti: Otrok namerno odloţi/ spusti predmet (9-12 mesecev). 

Odrasli in otrok sedita vsak na svojem stolu, med njima pa je majhna 

preproga. Vrečko fiţola ali drug manjši predmet odrasli spusti z višine,  

na kateri je njegova roka, tako da pade na preprogo. Ob tem reče: »Padlo 

je!« ali »Spustil sem.« Nato da otroku na rob njegovega stola vrečico s 

fiţolom in spodbudi otroka, naj jo spusti na tla. Otroka spodbudi tako, da 

poloţi vrečko v njegovo roko, jo iztegne ter ob tem reče »Sedaj pa 

spustimo …« 
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6.2.2 Receptivni jezik: 

 

Ne-ne. 

Cilj aktivnosti: Otrok se v večini primerov pravilno odzove na besedo 

»Ne.« (6-9 mesecev). 

Dejavnost lahko poteka skozi običajno otrokovo rutino, ko dojenček ţeli 

prijeti kaj ostrega, krhkega, vročega ali ţeli storiti kaj potencialno 

nevarnega. Takrat naj starš s krepkim in nekoliko glasnejšim glasom 

izgovori »ne«. Če otrok ne reagira, naj pristopi in pokaţe, česa otroku ne 

dovoli. Ob tem lahko uporabi tudi kretnjo, ponovi »Ne« ter razloţi 

situacijo: »Ne, ne! To je mamina vaza!« 

 

Kje je 

mama? 

Cilj igre: Otrok poišče imenovanega druţinskega člana (6-9 mesecev). 

Odrasli in otrok se igrata, mama pa je v vidnem polju otroka, a ne pred 

njim. Odrasli, ki se igra, naj otroku reče: »Kje je mama? Pokaţiva ji, kaj 

imava.« Če se otrok ne odzove in ne pogleda mame, ponovimo  

vprašanje, nato pokaţemo mamo in mami rečemo naj otroku pomaha ter 

reče »Tukaj sem! Tukaj je mama!« Aktivnost ponovimo še z drugimi 

poznanimi druţinskimi člani. 

 

Sledimo 

trakcu. 

Cilj igre: Otrok odgovori na preprosto navodilo: »Pridi sem!« (6-9 

mesecev). 

Otrok mora biti sposoben premikanja, da se lahko ta aktivnost izvaja. 

Odrasli in otrok se postavita vsak na svojo stran sobe, med njima pa je 

dolg trak. Odrasli pokliče »Pridi!« Če se otrok ne odzove, navodilo 

ponovimo, rahlo potegnemo trak ali z gesto nakaţemo, da ţelimo, da 

pride k nam. V kolikor otrok še vedno ne pride bliţje, naj odrasli postavi 

pred sabo otrokovo priljubljeno (glasbeno) igračo. Če tudi tako na 

navodilo ne odreagira primerno, na trak priveţimo igračko in jo pred 

otrokom narahlo vlecimo k sebi, otrok pa naj ji sledi. 
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Daj mi! 

Cilj igre: Otrok bo izročil poznan predmet, ko ga z besedo prosimo za to 

(9-12 mesecev). 

Odrasli in otrok sedita na tleh s kopico poznanih predmetov in igrač med 

njima ter se nekaj časa igrata. Nato naj odrasli reče: »Daj mi, prosim, 

avto.« in pri tem naj ne pokaţe na predmet, se ga ne dotakne ali drugače 

sporoči, kaj ţeli. Če otrok ne odreagira, navodilo ponovimo, nato pa 

vodimo otrokovo roko, da poišče avto, ga prime in izroči. Nekateri otroci 

ne ţelijo izročiti predmeta, ki ga imajo; v takem primeru pomaga, da 

predmet nemudoma vrnemo otroku. Aktivnost izvajamo dokler otrok  

sam ne izvrši navodila. 

 

Hočeš? 

Cilj igre: Otrok s kretnjo odgovori na besedno vprašanje (9-12 mesecev). 

Na otroku vidnem mestu naj bo čaj ali prigrizek. Otroka naj odrasli 

vpraša: »Bi pil?« »Ali bi rad jedel?« V odgovor pričakujemo, da bo otrok 

proti hrani ali pijači iztegnil roko in jo poskušal doseči. Če otrok tega ne 

naredi, samo pokaţemo kretnjo in otroka spodbudimo, do jo posnema. 

Enako lahko pričakujemo, da bo otrok dvignil roke v zrak, ko ga 

vprašamo, če ţeli v naročje. V kolikor tega ne stori, mu najprej dvignemo 

roke v zrak in ga šele nato dvignemo v naročje. Če ima otrok starejše 

brate in sestre, lahko z njihovo pomočjo demonstriramo kretnjo, ki pa naj 

bo samostojna, brez naše pomoči. 

 

Muuu! 

Cilj igre: Otrok verbalno odgovori na besedno vprašanje (9-12 mesecev). 

Ob igranju z ţivalmi in vozili starš večkrat oponaša njihovo oglašanje. 

Nato otroka povpraša: »Kako se oglaša kravica?« Pri tem te ţivali nima v 

rokah in ne kaţe nanjo. Ţelimo, da otrok izgovori glas, ki smo ga ţivali 

pripisali, pa čeprav poenostavljeno. Če otrok tega ne stori, sami 

odgovorimo »Kravica dela muuu!« Ko otrok oglašanje ponovi, ga 

pohvalimo. 
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Skrivanje. 

Cilj igre: Otrok bo sledil preprostemu navodilu, ki ga dopolnjujejo geste 

(9-12 mesecev). 

Otrok in odrasli si sedita nasproti v isti višini. Odrasli si pokrije oči, nato 

roke odmakne in reče »Ku-ku!« Nekajkrat ponovimo, nato pa damo 

otroku moţnost, da sam izvede enako. Če se to ne zgodi, ga besedno 

spodbudimo: »Ti si na vrsti!« »Skrij se!« Otroku lahko tudi vodimo roke, 

da si sam pokrije obraz ali to storimo mi. Otrok tako le verbalno dopolni 

naš gib, ko reče: »Ku-ku.« Podobno lahko otroka spodbudimo, da se z 

nami igra igre ploskanja ob petju poznane pesmice. Navadno gre tu za 

preproste gibe (zaploskaš sam, nato ploskneš v dlan nasproti sedečega 

…). Otroku pomagamo tako, da mu vodimo roke, nato pa mu pustimo,  

da on nadaljuje besedilo pesmi. Če sodeluje, ga pohvalimo! 

 

Deli telesa. 

Cilj igre: Otrok bo prepoznal posamezne besede in sledil navodilom brez 

pomoči gest (9-12 mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata z igračo, najbolje z dojenčkom. Ker je dojenček 

zaspan ali umazan, ga je treba preobleči. Ko igrački sezujemo čeveljček, 

rečemo: » To so dojenčkove nogice. Kje imaš pa ti nogice?« Otroku, ki 

nog še ne pokaţe, vodimo roko tako, da se prime za svojo nogo. Enako 

ponovimo z drugimi večjimi deli telesa. 
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Hočeš jesti? 

Cilj igre: Otrok bo razumel nekatere glagole (9-12 mesecev). 

Za otroka je pomembno, da razume glagole priti, jesti, spati, ne-smeti … 

Najboljše je, da se uporabe teh besed učijo v vsakodnevnih situacijah. Ko 

je čas za obrok, naj tako starš otroka vpraša: »Bi jedel?« Če se otrok ob 

tem premakne proti stolčku za hranjenje, s pogledom išče hrano ali stori 

kaj drugega, kar izraţa razumevanje, otroka pohvalimo. Če otrok ne stori 

nič takega, spodbudimo razumevanje z uporabo kretnje za hranjenje,  

nato lahko še s prstom pokaţemo na hrano. Enako lahko storimo, ko se 

igramo z igračkami in jih hranimo. Otroku rečemo: »Mislim, da je  

punčka lačna. Kaj ji dava jesti?« 

Če ţelimo, da otrok razume navodilo: »Pridi k meni.« ali »Pridi sem!«, je 

najboljše, da se postavimo na drug konec sobe, med otrokom in nami pa 

potegnemo trak. Otroka povabimo, naj pride k nam. Če se na prošnjo ne 

odzove, rahlo potegnemo trak in mu z gibom nakaţemo, da ţelimo, da 

pride k nam. 

 

6.2.3 Ekspresivni jezik: 

 

Nina nana. 

Cilj igre: Otrok bo napredoval v imitaciji negovornih zvokov, glasov in 

glasovnih zaporedij (3-6 mesecev). 

Odrasli v času, ko je otrok buden in dobre volje, vzame dojenčka v 

naročje ter mu zapoje otroško pesmico. Če otrok kot odgovor na petje 

vokalizira, se mu nasmehnemo in nadaljujemo s petjem. Lahko utihnemo 

za nekaj trenutkov, da otrok sliši svoj glas, nato pa zopet nadaljujemo. 

Otroka spodbudimo, da z nami poje melodijo v zlogih la-la-la. Če mu 

uspe, ga pohvalimo. 
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Brrr! 

Cilj igre: Otrok se z odraslim izmenjuje v vokalizaciji (3-6 mesecev). 

Odrasli naj ulovi otrokov očesni kontakt in pokaţe kako brni 

(medustnično izgovorjen glas /r/, kot oponašamo zvok motorja). Nato 

počakamo in opazujemo, če nas otrok oponaša. Če ne, se dotaknemo 

ustnic, ponovimo brnenje in se nato dotaknemo otrokovih ustnic. »Lahko 

to narediš?« ga vprašamo. 

 

Pozor, 

pozor! 

Cilj igre: Otrok bo prenehal s čebljanjem, ko bo govorila druga oseba    

(3-6 mesecev). 

Igro je najboljše izvajati v spontanih govornih situacijah. Ko dojenček 

čeblja, ga odrasli pokliče po imenu. Pri tem pazi, da je v njegovem 

vidnem polju. Če ga dojenček pogleda in preneha s čebljanjem, odrasli 

ponovi zadnjih nekaj otrokovih fraz in se mu nasmehne. Nato dovoli, da 

malček čeblja naprej. V kolikor otrok ni pozoren na govor odraslega, naj 

ta poleg klicanja po imenu uporabi še glasnejšo ropotuljico ali drugo 

zvočno igračo, da pritegne otrokovo pozornost. Aktivnost večkrat 

ponovimo. 

 

Zanimivi 

zvoki. 

Cilj igre: Dojenček se oglaša s štirimi različnimi zlogi (6-9 mesecev). 

Otrokovo prvo besedišče so navadno besede: Buuu!, Upa!, Mwa, Nina-

nana, Am-am, Ku-ku, Pa-pa! … Najbolj je vsakega od teh zlogov 

dojenčka učiti v spontanih situacija. Dojenčka tako lahko poţgečkamo,  

on pri tem rečemo »Buu!« Ko se ţeli pestovati, rečemo: »Upa? A hočeš v 

naročje?«, z »mwa« mu pošljemo poljubčka, ko gre spat, gremo »nina 

nana«, ko je lačen, ga sprašujemo »Ali bi am-am?«, ko se mu skriti 

ponovno pokaţemo, rečemo »Ku-ku!« in ko se poslavljamo, damo »Pa-

pa!« Pri tem je potrebno biti pozoren na vzpostavljen očesni kontakt z 

otrokom ter otroka takoj, ko nas posnema, pohvaliti! 
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Avto. 

Cilj igre: Otrok spontano vokalizira z ne-govornimi zvoki (6-9 mesecev). 

Otrok in odrasli sedita drug nasproti drugega. Odrasli igračko avto porine 

proti otroku in pri tem oponaša zvok motorja »brrrmmm«. Ko to večkrat 

ponovimo, avto ponovno zapeljemo, a tokrat ne oponašamo zvoka 

motorja. Počakamo, da vidimo, če to stori otrok sam, v nasprotnem 

primeru pa avto zapeljemo še nekaj krogov in smo pri tem karseda 

ustvarjalni in ţivahni (zaletimo se v otroka, potrobimo, na hitro speljemo 

ovinek …) ter nato ponovno spodbudimo otroka, da on naredi enako. 

 

Pazi, pada! 

Cilj igre: Otrok bo vokaliziral kot odgovor na premikajoči objekt (6-9 

mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata s kockami. Ob tem odrasli kocke zloţi v stolp 

ter ga nato podre. Pri tem reče: »Bum!« ali »Ups!« Če otrok seţe po 

kocke in jih vrţe na tla, rečemo enako. Otroka k vokalizaciji 

spodbudimo tako, da stolp zgradimo izven njegovega dosega in ga ne 

podremo, dokler dojenček ne reče »Bum!« 

 

Ču-ču. 

Cilj igre: Otrok vokalizira podvojene zloge (6-9 mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata z vlakcem. Pri tem odrasli oponaša vlak, ki 

zapiska: »Ču-ču!« Otroka k vokalizacij spodbudimo tako, da vlak 

zapeljemo bliţje k njemu, se med izgovorom pribliţamo otroku ali 

dovolimo otroku, da potisne vlakec.  

Cilj lahko doseţemo tudi pri drugih podobnih dejavnostih. Tako na  

primer lahko odbijajočo ţogico spustimo na tla in ob vsakem odboju 

rečemo: »Bam –bam!« Otroka k vokalizaciji spodbudimo tako, da ţogice 

nekaj časa ne spustimo, ko pa on izgovori »Bam-bam!«, ga pohvalimo in 

ţogico spustimo, da se večkrat odbije. Pri tem ne smemo pozabiti na 

izgovor spremljajočih zlogov. 
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Kje je 

mama? 

Kje je ata? 

Cilj igre: Otrok bo besedi mama in ata (tata) uporabljal smiselno (9-12 

mesecev). 

Otrok in dva odrasla se igrata skrivanje. Eden od staršev se skrije za 

vrata/kavč, drugi pa otroka spodbudi: »Kje je mama? Poiščiva jo!«  

Skupaj z otrokom začnemo iskati skritega starša in ga sočasno tudi 

kličemo »Mama, mama!« Za nekaj trenutkov mora odrasli umolkniti, da 

lahko otrok sam pokliče mamo. Ko je mama najdena, otroka pohvalimo  

in še nekajkrat poimenujemo mamo. 

 

Din-don. 

Cilj igre: Otrok bo posnemal kombinacijo samoglasnika in soglasnika   

(9-12 mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata z zvončkom ali zvočno igračo. Odrasli pozvoni 

in pri tem reče: »Din-don.« Po tem dovolimo, da pozvoni otrok. Če sam 

pri tem ne vokalizira, to storimo mi in ga nato spodbudimo: »Pozvoni! 

Din-don!«  

Podobno lahko izvedemo igro s tarčnim zlogom »Ne-ne!« Pri tem odrasli 

z lutko namerava pojesti neuţiten predmet. Lutki nato zaţugamo: 

 »Ne-ne! Ne smeš pojesti čevlja!« Otroka spodbudimo, da ponovi za  

nami tako, da rečemo: »Povej psičku, da čeveljček ni okusen! Reci: Ne-

ne!« 
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Kaj je v 

vrečki? 

Cilj igre: Otrok bo ponovil ime znanega predmeta (9-12 mesecev). 

Odrasli posadi otroka v naročje, v vrečo iz blaga pa da nekaj otroku 

poznanih predmetov (avto, nogavičko, ţlico, dudo, knjigo …). Vrečo 

poloţimo na kolena in iz nje presenečeno izvlečemo predmet: » Glej, 

nekaj sem našel! Ooo, to je ţoga! Poglej, ţoga!« Otroku predmet  

izročimo ter ga ponovno imenujemo. Otrok bo morda ponovil za nami,  

če pa ne, samo še nekajkrat poimenujemo predmet in vsakič otroku 

pustimo čas, da za nami ponovi. 

Podobno lahko predmete najprej poimenujemo in jih enega za drugim 

zloţimo v zaprto škatlo. Nato jih skupaj z otrokom povlečemo iz nje: 

»Kaj sva našla? Knjigo! O, to je tvoja knjiga!« Otroka spodbudimo: »Kaj 

je to? Ti povej! Knjiga!« 

 

6.3. Drugo leto 

6.3.1 Predjezikovne igre: 

 

Brum brum. 

Cilj igre: Otrok bo sodeloval pri dvosmerni interakciji (12-15 mesecev). 

Odrasli in otrok si sedita nasproti. Odrasli nekajkrat potisne  

avtomobilček ter pri tem reče: »Brum brum!« Nato postavimo avto pred 

otroka in počakamo, da ga sam porine. Če se to ne zgodi, ga spodbudimo, 

tako da mu vodimo roko do avta in ga skupaj potisnemo ali mu rečemo: 

»Pelji avto!« Ko otrok potisne avto proti nam, ga pohvalimo, nato pa  

sami potisnemo avto proti njemu. »Sedaj si ti na vrsti!« Igramo se tako 

dolgo, dokler otrok kaţe zanimanje za dejavnost. 
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Dum. 

Cilj igre: Otrok bo sodeloval v dvosmerni interakciji (12-15 mesecev). 

Otrok in odrasli si sedita nasproti za mizo. Odrasli nekajkrat pobobna po 

bobnu ali narobe obrnjeni skledi ter ob tem govori »dum«. Nato boben 

primaknemo v otrokov doseg, ter počakamo, če otrok sam potolče po 

bobnu. V nasprotnem primeru ga spodbudimo z besedami: »Še ti zaigraj! 

Dum, dum!« Lahko tudi fizično spodbudimo otroka tako, da mu roko 

damo na boben in mu pomagamo udariti. Ko enkrat otrok sam pobobna, 

mu odgovorimo na enak način. Z igro nadaljujemo tako dolgo, kot otrok 

kaţe interes. 

 

Česanje. 

Cilj igre: Otrok bo predmete uporabljal v primernih (igralnih) situacijah 

(12-15 mesecev). 

Odrasli in otrok sedita na tleh ter se igrata s punčko. Punčko tudi 

počešeta. Odrasli gre z glavnikom nekajkrat skozi punčkine lase, počeše 

pa tudi otroka. Nato da glavnik otroku in ga spodbudi: »Počeši si lase!« 

ali »Počeši punčko!« Če otrok glavnika ne uporablja primerno, mu to 

ponovno pokaţite tako, da mu vodite roko. Če otrok češe le punčko, ga 

spodbudite, da počeše tudi sebe. 

 

Objem. 

Cilj igre: Otrok bo predmete uporabljal v primernih (igralnih) situacijah 

(12-15 mesecev). 

Ob igri s punčko odrasli pove otroku, da je punčka zaspana. Pripravimo 

posteljico, nato punčko objamemo, ter jo poloţimo spat. Vse našteto 

besedno opisujemo otroku. Potem otroka spodbudimo: »Še ti objemi 

punčko!« Če tega ne stori, mu pokaţemo, kako jo objamemo mi ali mu 

ovijemo roke okrog igračke ter mu jo poloţimo na prsni koš. 
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Na vrsti 

sem! 

Cilj igre: Otrok bo primerno odgovoril na gesto, besedo ali zvok (12-15 

mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata s poljubno igračo. Lahko jo češeta, hranita, 

objemata … Odrasli pokaţe, kakšno je primerno vedenje (npr: psičku da 

piti iz lončka), nato pa spodbudi otroka, da stori enako: »Psiček je še 

vedno ţejen! Daj mu še ti piti!« Ko otrok to stori, rečemo: »Jaz sem na 

vrsti. Mi daš psička?« Če otrok ne odreagira, stegnemo roko in tako 

pokaţemo, da ţelimo igračo nazaj. Odrasli in otrok se v aktivnosti 

nekajkrat zamenjata. 

 

Čajanka. 

Cilj igre: Otrok bo predmet uporabljal v primernih rutinah (15-18 

mesecev). 

Odrasli in otok se igrata s punčko (igračo, ki lahko je in pije). Odrasli 

opazi, da je punčka ţejna in njej ter sebi v skodelico nalije čaj. Nato 

previdno pomaga punčki, da se odţeja in se za tem še sam pretvarja, da 

pije. Zatem nalije čaj še v otrokovo skodelico ter ga spodbudi, da spije 

čaj. Otrok naj da piti tudi punčki. Če otrok ne pije, ga spodbudimo, tako 

da mu skodelico prislonimo na ustnice. 

 

Pomoč 

potrebujem! 

Cilj igre: Otrok bo odraslega prosil za pomoč (15-18 mesecev). 

Odrasli naj pred samo igro z otrokom koščke igrače zapre v prozorno 

vrečko, ki je otrok sam ne bo mogel odpreti. Ko se začne z otrokom igrati, 

naj mu da en kos igrače in nato še vrečko z ostalimi kosi. Otroku 

dovolimo, da sam poskuša odpreti vrečko. Če mu to ne uspe, mu 

ponudimo pomoč: »Ti pomagam?« Če nas otrok ne pogleda, nam ne poda 

vrečke ali nas ne prime za roko, mu ne pomagamo, ampak še nekoliko 

počakamo. Nato lahko otroku pomagamo tako, da rečemo »Pomagaj mi!« 

ter iztegnemo roko, v katero nam lahko poda vrečko. Če otrok še vedno 

ne nakaţe, da ţeli našo pomoč, a hkrati postaja vznemirjen, mu rečemo: 

»Pomagal ti bom!« in takoj odpremo vrečko, da otrok poveţe bliţino 

odraslega s tem, da je dobil ţeleni predmet. 
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Kotalimo 

ţogo. 

Cilj igre: Otrok bo začel dvosmerno interakcijo (15-18 mesecev). 

Odrasli in otrok si sedita nasproti. Otroku zakotalimo ţogo. Vsakokrat,  

ko se ţoga dotakne otroka, jo poimenujemo. Če otrok ţoge ne zakotali 

nazaj, ga spodbudimo z besedo in gesto: »Podaj mi ţogo!« Če otrok še 

vedno ne zakotali ţoge, njegovo roko vodimo tako, da mu to uspe. Pri  

tem ga pohvalimo. Pri tej igri lahko prav tako sodeluje več oseb, tudi 

otrokovi starejši sorojenci. 

 

Noter. 

Cilj igre: Otrok bo predmet dal v drugega (15-18 mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata s kockami, kroglicami ali drugimi majhnimi 

igračami, ki jih je mogoče pospraviti v škatlo, koš … Odrasli verbalizira 

svoja dejanja: »Tako, kocko dam na tla. To kock dam v škatlo.« Takoj ko 

se otrok začne igrati s kockami, ga spodbudimo, da tudi on kocko spusti  

v škatlo: »Daj kocko v škatlo!« Če tega ne stori, mu dejanje 

demonstriramo ali mu roko vodimo, da kocko prime, nese do škatle in jo 

nato spusti. 

 

Tili, tili, tili. 

Cilj igre: Otrok se bo pretvarjal, da igra na inštrument (18-21 mesecev). 

Odrasli in otrok poiščeta papirnate tulce (od papirnatih brisač, toaletnega 

papirja … ). Odrasli začne »igrati« na piščalko otroku poznano melodijo 

ali spremlja glasbo na zgoščenki. Na »piščalki« premikamo prste, kot bi 

igrali flavto ali klarinet ter nato tudi otroku pomagamo, da se nauči igrati 

na inštrument. 

 

Ali si slišal? 

Cilj igre: Otrok oponaša zvoke iz okolja (18-21 mesecev). 

Igro izvajamo v spontanih dnevnih situacijah. Ko zaslišimo zvok, nanj 

opozorimo otroka: »Si slišal to?« ter nato posnemamo zvok. Nato 

spodbudimo otroka: »Ali ti lahko narediš to (zalajaš kot pes, zazvoniš kot 

telefon, se zasmeješ kot babica)?« Otroka spodbudimo tako, da ponovno 

oponašamo zvok. 
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Stari kmet. 

Cilj igre: Otrok bo v domišljijski igri sočasno uporabljal dva predmeta 

(18-21 mesecev). 

Otrok in odrasli si sedita nasproti in se igrata, da sta na kmetiji. Igrače 

ţivali, hrane, traktorja naj bodo smiselno postavljene. Nato odrasli 

predlaga: »Pujska peljiva pogledat do ribnika!« Pri tem naj pujs odkoraka 

na traktorsko prikolico. Otroka vprašamo: »A bi tudi konj šel pogledat 

ribnik?« Če otrok konja ne pelje na prikolico, ga spodbudimo verbalno, 

nato pa mu še fizično pomagamo. Podobno lahko sočasno uporabo dveh 

predmetov spodbujamo s hranjenjem ţivali. 

 

Zaplešimo! 

Cilj igre: Otrok se pretvarja, da pleše (18-21 mesecev). 

Odrasli priţge radio, dvigne otroka v naročje ter predlaga »Zaplešiva!« 

Ob vrtenju in zibanju lahko verbalizira početje. Naenkrat odrasli s  

plesom preneha in čez nekaj trenutkov z njim zopet prične. Otrok bi med 

trenutki mirovanja moral z gibanjem lastnega telesa sporočiti, da si ţeli z 

aktivnostjo nadaljevati. Če se otrok v naročju ne premika, ne nakazuje,  

da si ţeli še plesa, ga spodbudite: »Bi še malo plesal?« 

 

Čas za 

sprehod. 

Cilj igre: Otrok uporablja predmet v pričakovanem kontekstu (21-24 

mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata s punčko. Odrasli predlaga: »Peljiva dojenčka  

na sprehod!« ter poloţi punčko v voziček. Počaka, če bo otrok začel s 

potiskanjem vozička. Če ne, otroka spodbudimo: »Potisni voziček!« ali  

ga vodimo, da stori tako. 
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Sestavimo 

stolp. 

Cilj igre: Otrok sestavi igračo/predmet (21-24 mesecev). 

Odrasli iz različno velikih kock sestavi stolp. Pri tem je pozoren, da so 

večje kocke spodaj, manjše pa si sledijo proti vrhu. Ko konča, stolp  

podre: »Oh, stolp se je podrl!« Ponovno postavimo največjo kocko na tla 

in otroku podamo naslednjo primerno kocko. Počakamo, če bo otrok sam 

začel sestavljati stolp. V nasprotnem primeru otroku vodimo roko in tako 

kocko postavimo na pravo mesto. 

 

To pa ni 

avto! 

Cilj igre: Otrok sortira predmete (21-24 mesecev). 

V vrečko, skozi katero ni moč videti, damo avtomobilčke ter ţivali. 

Pripravimo tudi dve škatli za razvrščanje igrač (s slikovnimi oznakami). 

Nato odrasli seţe v vrečo in iz nje izvleče predmet: »Glej, to je avto! Dal 

ga bom v škatlo k avtomobilom!« Nato otroku dovolimo, da izţreba 

predmet. Ko ga izvleče iz vrečke, ga mi imenujemo in otroka 

povprašamo, v katero škatlo spada. Če otrok ne ve pravilnega odgovora, 

mu pravo škatlo potisnemo nekoliko bliţje. Pri aktivnosti se odrasli in 

otrok izmenjujeta.  

Podobno lahko otrok vadi razvrščanje s predmeti iz vsakdanjega  

ţivljenja: ţlice in vilice, nogavice in slinčki, mamini in sestrini čevlji … 

 

Muuu, ga-

ga. 

Cilj igre: Otrok povezuje ţival in njeno oglašanje (21-24 mesecev). 

Odrasli izbere dve ali tri slike ţivali ter jih pokaţe otroku. Ob tem vsako 

ţival posebej oponaša: »Poglej, raca! Raca dela ga-ga!« Nato slike poloţi 

pred otroka ter posnema oglašanje ene od teh ţivali. Če otrok sam ne 

pokaţe na ţival, ga spodbudimo: »Kdo dela ga-ga? Pokaţi!« Če se otrok 

še vedno ne odzove, ga primemo za roko in se dotaknemo slike race.  

Tako storimo za vse izbrane ţivali. 
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6.3.2 Receptivni jezik: 

 

Umijmo 

punčko. 

Cilj igre: Otrok bo sledil preprostim nesestavljenim navodilom brez 

podpore kretenj (12-15 mesecev). 

Z malčkom se usedemo na tla in se igrajmo s punčkami. Ob sebi imamo 

več kopalnih pripomočkov. Odrasli: »Punčka je umazana, dajva jo 

okopat!« Nato pa otroku da preprosta navodila: »Sleči punčki oblekico.« 

»Podaj mi šampon.« »Umij ji noge s krtačko!« Počakamo, da otrok sam 

izvrši dejanje, če pa mu to ne uspe, mu pomagamo s kretnjo, nato pa mu 

vodimo rokice, da naredi pričakovano dejanje. 

 

Daj 

poljubčka. 

Cilj igre: Otrok bo razumel besedno zvezo brez podpore konteksta ali 

kretenj (12-15 mesecev). 

Odrasli in otrok se igrata na tleh z mehkimi igračami. Odrasli prične z 

domišljijsko igro vlog in dve igrački se tako srečata ter si data poljubčka. 

Ob tem rečemo: »Daj poljubčka!« Dejanje nekajkrat ponovimo, potem  

pa spodbudimo otroka, da sam naredi enako: »Boš ti dal igrači 

poljubčka?« Če otrok ne odreagira, premaknite igračko k otrokovemu  

licu in recite »Mwwa!« Nato recite: »Daš meni poljubčka?« Če otrok ne 

odreagira, premaknite lice bliţje k njemu in prošnjo ponovite. 

 

Pod, nad, v, 

pred, za. 

Cilj igre: Otrok razume posamezne besede brez podpore konteksta       

(12-15 mesecev). 

Z otrokom se igrajta z eno ali dvema igračama. Pri tem otroku 

predlagajte: »Daj avto v/na garaţo!« »Daj ga pod/za stol!« Pri tem 

vključujete preproste predloge kot so pod, nad, v, pred in za. Če otrok 

navodila ne more izpolniti, z gibom roke nakaţemo, kam ţelimo, da 

postavi igračo. 
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Mi daš? 

Cilj igre: Otrok bo razumel besedo in sledil navodilom brez podpore 

konteksta (12-15 mesecev). 

Otrok sedi na tleh in se igra s kockami. Odrasli sedi nekoliko vstran, tako 

da ne doseţe kock. Ko se tako nekaj časa igramo, odrasli poprosi otroka: 

»Mi daš kocko?« in pri tem pokaţemo na kocko. Če otrok ne odreagira, 

ponovimo in naredimo kretnjo (razpremo in zapremo dlan). V kolikor 

otrok kocke še vedno ne poda, mu primemo roko, v kateri je kocka, in jo 

iztegnemo do nas. Ko otrok izpusti kocko, ga takoj pohvalimo. Kocko 

lahko takoj vrnemo, posebno, če se zdi, da bi dajanje lahko otroka 

vznemirilo. Če pa ţelimo nalogo nekoliko oteţiti, poprosimo otroka za 

predmet, ki je edinstven (in ne eden od mnogih). Otroka večkrat 

zapovrstjo poprosimo za predmet, vsakič damo manj kontekstualne 

podpore. 

 

Deli telesa. 

Cilj igre: Otrok bo razumel besedo in sledil preprostim navodilom brez 

podpore kretenj (15-18 mesecev). 

Odrasli in otrok si sedita nasproti in kopata punčko, ki ji je mogoče sleči 

oblačila. Odrasli pri tem daje otroku navodila: »Sezuj dojenčku copatke!« 

»Poišči šampon!« »Umijva še popek!« Pri tem mora biti pozoren, da 

navodil vsaj ob prvem poizkusu ne izrazi tudi neverbalno. V kolikor 

otroku navodila ne uspe izvesti, se mu seveda pomaga. 

 

Kje je 

igrača? 

Cilj igre: Otrok razume posamezno besedo in sledi navodilu brez  

podpore konteksta (15-18 mesecev). 

Odrasli in otrok sedita na tleh in se igrata z raznovrstnimi igračami. Ko 

otrok ni pozoren, eno od igrač skrijemo (pod preprogo, za hrbet, v škatlo  

z igračami …). Nato otroka spodbudimo: »Kje je ţoga? Najdi jo!« Otrok 

naj poišče igračo, ki ste jo imenovali. 
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Obuj si 

nogavičke! 

Cilj igre: Otrok razume posamezno besedo in sledi navodilu brez  

podpore konteksta (15-18 mesecev). 

Otrok mora v tej dejavnosti zapovrstjo izvršiti dve dejanji z enim 

predmetom. V ta namen je najbolje, da v otrokovem vidnem polju pustite 

njegove nogavičke ali drugo oblačilo in mu nato rečete: »Poišči svoje 

nogavičke!« Ko otrok nogavičke najde, mu dajte novo navodilo: »Obuj  

si nogavičke.« Na ta način otroka tudi učite rutine, saj bo naslednjič, ko 

mu boste rekli, naj poišče nogavičke, vedel, da jih bo potrebno tudi obuti. 

Isto dejavnost lahko vadite tudi s stvarmi, ki jih je potrebno vreči v koš 

(»Poberi papirček!« »Vrzi ga v koš!«). 

 

Igrača v 

vrečo. 

Cilj igre: Otrok poišče dva imenovana predmeta (15-18 mesecev). 

Odrasli naj otroku pokaţe različne predmete, nato pa jih skupaj skrijta v 

vrečo. Pri tem otroka prosite: »Daj noter račko in ţogo!« Če otrok 

navodila ne more izpolniti, ga izpolni odrasli in vsak predmet imenuje ob 

tem, ko ga daje v vrečo. Otroka lahko tudi vodimo, da sam seţe po 

imenovanih predmetih.  

Ko so igrače v vreči, jo potresemo in nato poprosimo otroka: »Poišči  

avto in ţličko!« Če mu ne uspe, igrači poišče odrasli in ju imenuje. Takoj 

ju vrne nazaj v vrečo in ponovi enako navodilo, da lahko otrok ponovno 

poizkusi. 
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Sedaj pa ti! 

Cilj igre: Otrok razume besede, ki opisujejo akcijo (18-21 mesecev). 

Odrasli pove otroku, da bosta posnemala drug drugega. Nato pove 

akcijski glagol in izvede akcijo (vrţe, pleše, se usede, hodi, poje … ). 

Nato reče: »Sedaj pa ti!« in počaka, da otrok izvede dejanje. Če posnema 

pravilno, odrasli nadaljuje z naslednjim glagolom. Če ne, odrasli akcijo 

ponovi in nato otroku pomaga, da jo izvede. Kasneje odrasli dejanja ne 

izvaja več, ampak da le besedno pobudo. Poskusimo lahko tudi tako, da 

otrok vodi igro, mi pa njegova dejanja posnemamo. 

 

  

Igrača, 

igrača, ni 

igrača. 

Cilj igre: Otrok bo predmete identificiral glede na kategorijo, ki ji 

pripadajo (15-18 mesecev). 

V vrečo damo igračke in predmete, ki niso igračke. Otroku razloţimo, da 

so v vreči igrače pa tudi predmeti, s katerimi se ne moremo igrati. Nato iz 

vreče povlečemo stvar in rečemo: »Glej, igrača! To je ropotuljica!« 

Otroku dovolimo, da se z njo igra. Nato iz vreče vzamemo nekaj, kar ni 

igrača (ţlica, papirček, barvica …), z mimiko izrazimo nezadovoljstvo in 

rečemo: »To pa ni igrača!« in predmet odloţimo. Ko je vreča prazna, 

povemo otroku, da bi sedaj vanjo radi pospravili le igrače. Sami začnemo 

z dejavnostjo, nato pa ga prosimo, da pomaga: »Mi lahko daš še druge 

igrače?« Če vam otrok da igračko, ga pohvalite, če pa ne, povejte: »To ni 

igračka!« in predmet skrijte za hrbet.  

Enako se otrok lahko uči kategorije hrana, obleka … 
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Čas za 

knjigo. 

Cilj igre: Otrok bo prepoznal ljudi in stvari na sliki, ko so imenovane   

(18-21 mesecev). 

Odrasli in otrok gledata knjigo. Odrasli ob tem večkrat vpraša: »Kje pa je 

kokoška?«, »Pokaţi mi traktor!« Odrasli naj potem pokaţe na stvar in 

reče: »Tukaj je! To je kokoška!« Kasneje lahko otroka spodbudi, da sam 

pokaţe stvar: »Kje je kokoška? A jo najdeš?« Če je otrok ne pokaţe, ga 

primemo za roko in pokaţemo na imenovano stvar. Aktivnost večkrat 

ponovimo, dokler otrok spontano ne pokaţe na imenovane stvari v knjigi. 

 

On, ona. 

Cilj igre: Otrok pokaţe začetno razumevanje osebnih zaimkov  

(18-21 mesecev). 

Odrasli in otrok se igrata z dojenčkom, pri katerem je očitno razviden 

spol. Ob tem spodbujamo otroka: »Objemi ga!«, »On spi.« Vsake toliko 

časa pa naj bo navodilo obrnjeno tudi na drugega: »Objemi me.« 

Opazujemo, ali otrok razume zaimek. Če ne, demonstriramo: »Objel bom 

tebe! Objel bom njega. Sedaj ga objemi ti!« Pri tem je potrebno biti 

pozoren, da ni vrstni red oseb (ki akcijo izvajajo) vedno enak. 

 

Pospravimo. 

Cilj igre: Otrok bo odloţil igračo na zahtevo (sledil nesestavljenemu 

navodilu brez podpore konteksta) (21-24 mesecev). 

Ta aktivnost se lahko izvaja naravno ob koncu igre. Otroku sporočimo,  

da je čas za pospravljanje igrač. Počakamo, da otrok sam začne s 

pospravljanjem. Če se to ne zgodi, ponovimo navodilo: »Pospraviva 

igrače!« Pri tem primaknemo bliţje škatlo za igrače, če pa otrok še vedno 

ne začne pospravljati, da odrasli v škatlo igračo ali dve. V kolikor 

aktivnosti še vedno ne posnema, mu roko vodimo, da prime igračo in jo 

nato spusti v škatlo. 
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Kaj je v 

vreči? 

Cilj igre: Otrok bo sledil sestavljenim navodilom (21-24 mesecev). 

Iz vreče odrasli in otrok jemljeta predmete. Ob tem odrasli daje 

sestavljena navodila: »Poišči medvedka in ga objemi!«, »Punčki popravi 

laske in jo daj meni!«, »Vzemi sestavljanko in jo stresi na mizo.« Če 

otrok navodil ne more izvršiti, jih razstavimo na dva dela; ko otrok izvrši 

prvega, izrečemo drugega. Če tudi tako malček ni uspešen, ga fizično 

vodimo in mu pomagamo navodila izvršiti. Kasneje lahko poskusimo, če 

lahko enaka navodila izvede sam. 

 

6.3.3 Ekspresivni jezik: 

 

Gor in dol. 

Cilj igre: Otrok bo pri vokaliziranju spreminjal intonacijo (12-15 

mesecev). 

Odrasli otroka dvigne v naročje, ga čvrsto drţi in ga nato dvigne nad 

glavo, kot da otrok leti. Ko otroka dviguje, odrasli izgovarja »Gor!« z 

visoko, naraščajočo intonacijo, ko pa otroka spušča, izgovarja »Dol!« z 

nizko, padajočo intonacijo. To nekajkrat ponovimo, nato pa počakamo,  

če otrok z višino vokalizacije sporoča, kaj ţeli. Če otrok tega ne stori, 

govor poenostavimo in z intonacijo variiramo na glas »a« ali »m«. 

 

Kuţa, sedi! 

Cilj igre: Otrok posnema nove besede (12-15 mesecev). 

Odrasli in otrok sedita na tleh. Odrasli da plišastega psička izven 

otrokovega dosega in mu nato veli »Pridi!« ter psička hitro premakne 

bliţje sebi. Psičku nato dajemo različna preprosta povelja: »Pojdi!«, 

»Ustavi se!«, »Skrij se!« … Ko izbrana navodila nekajkrat ponovimo, 

damo igračko otroku, zatem mi psičku naročimo »Pridi!« in »Pojdi!« 
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Packarija. 

Cilj igre: Otrok se bo pogosteje izraţal samoiniciativno na enobesedni 

ravni (12-15 mesecev). 

Pri aktivnosti kot je pihanje mehurčkov, hranjenje, čiščenje, lepljenje … 

se otrok lahko zmoči, umaţe. Ko se to zgodi, odrasli v primerni intonaciji 

pove: »Blek! To je blek!« Ko otroka očistimo, povemo, da je otrok čist: 

»Ni-ni. Malček ni več blek!« 

 

Kako je 

mrzlo! 

Cilj igre: Otrok se bo pogosteje izraţal samoiniciativno na enobesedni 

ravni (12-15 mesecev). 

Pred pričetkom igre odrasli v vrečko tesno zapre kocke ledu. Nato vrečko 

poda otroku: »Mrzlo je! Brrrr, kako je mrzlo!« Spodbudite otroka, da 

vrečko odnese še do drugih druţinskih članov. Vsi naj ob dotiku izrazijo 

presenečenje nad hladom: »Brrr. Mrzla je!« Tudi otroka spodbudimo, da 

reče podobno: »Povej, kakšna je vrečka? Mrzla!« 

 

Mehurčki. 

Cilj igre: Otrok posnema nove besede (12-15 mesecev). 

Odrasli in otrok se igrata z milnimi mehurčki. Odrasli v igri večkrat 

ponovi besedo mehurčki ali drugo izbrano besedo (pihaj, majhen, velik, 

glej, pok …) in spodbuja otroka, da jo za njim ponovi. 

 

Malica. 

Cilj igre: Otrok odgovarja na vprašanje z eno besedo (15-18 mesecev). 

Pred običajno rutino hranjenja vprašajmo malčka: »Kaj pa sedaj? Kaj bi 

sedaj počel?« Počakajmo, da nam otrok odgovori. Če ne, ga spodbudimo: 

»Bi raje jedel ali bi šel spat?« »Jedel bi. Čas je za malico!« Ko otrok ţe 

sedi v stolčku, ga ponovno povprašamo: »Kaj ţeliš početi sedaj?« in 

počakamo na odgovor. Podobno lahko otroka navajamo tudi na izbiro 

hrane: »Kaj boš jedel? Piškot ali jogurt?« 
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Sprehod. 

Cilj igre: Otrok bo z besedo komentiral predmet ali dejavnost (15-18 

mesecev). 

Odrasli in otrok se odpravita na sprehod izven doma. Pri tem odrasli 

komentira vse, kar se dogaja, kar je mogoče opaziti v okolju. Tako 

naprimer reče: »Odpriva vrata. Tako, sedaj jih morava še zakleniti. To je 

ključ. Ključ zaklene vrata.« ali »Slišim letalo. O, glej letalo je na nebu! A 

ti lahko vidiš letalo?« Nato otroka spodbudimo, da tudi sam pokaţe na 

predmet in ga poimenuje: »Reci letalo!« 

 

Kaj je tukaj 

skrito? 

Cilj igre: Otrok vpraša: »Kaj je to?« (15-18 mesecev). 

Odrasli pripravi nekaj otroku poznanih predmetov ter krpo ali brisačo. 

Posamezen predmet skrijemo pod brisačo in ga nato ponudimo drugemu 

odraslemu: »Kaj je to?« se čudi med tipanjem. Čim večkrat vprašamo 

»Kaj je to?« Nato otroku dovolimo, da krpo odmakne in ugotovi, kaj je to. 

Naslednji predmet zakrijemo in ga ponudimo otroku, da ga potipa. 

Spodbudimo ga: »Kaj je to? Reci: »Kaj je to?« Otroka pohvalimo tudi za 

le malo podoben izgovor vprašanja s primerno intonacijo. 

 

Še bi! 

Cilj aktivnosti: Otrok izrazi ţeljo po ponovitvi, po več (15-18 mesecev). 

Odrasli in otrok izvajata otrokovo priljubljeno aktivnost. To je lahko 

pihanje milnih mehurčkov, podajanje ţoge ali hranjenje. Aktivnost nekaj 

časa izvajamo, nato pa jo prekinemo in vprašamo: »Še? Bi še? Ja, še!« ter 

z aktivnostjo nadaljujemo. Ko ponovno prekinemo z izvajanjem 

dejavnosti, počakamo, da nam otrok sporoči, kaj ţeli. Če sam ne izrazi 

ţelje po nadaljevanju, ga spodbudimo: »Kaj pa sedaj? A bi še? Reci še!« 
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Avtomobili. 

Cilj igre: Otrok bo uporabljal stalne besedne zveze pridevnika in 

samostalnika (18-21 mesecev). 

Odrasli in otrok se igrata z različnimi avtomobilčki. Odrasli jih 

poimenuje: velik avto, zelen avto, policijski avto, polomljen avto … Ko 

otrok ţe večkrat sliši imena, povprašamo: »Kateri avto ţeliš?« Če otrok 

odgovori s kazanjem, ga spodbudimo: »Velikega ali zelenega?« in ob 

poimenovanju vsakega rahlo nakaţemo. Nato nadaljujemo z igro ter 

ustvarjamo priloţnosti, da otrok uporablja pridevnike. 

 

Mamino in 

moje. 

Cilj igre: Otrok bo uporabljal svojilne zaimke (18-21 mesecev). 

Za to igro potrebujemo podvojene predmete (mamin in otrokov copat, 

mamino in otrokovo ţlico, mamino in otrokovo kapo …). Odrasli in  

otrok se z njimi igrata. Ko otrok vzame v roke enega od njih, ga 

poimenujemo: »Mamina skodelica.« in počakamo, da vidimo, če otrok 

besedno zvezo ponovi. 

 

Kaj počne 

medvedek? 

Cilj igre: Otrok uporablja dvobesedno poved s osebkom in povedkom  

(18-21 mesecev). 

Odrasli pripravi dve igrački, ki lahko izvajata dejavnosti, ki so otroku 

poznane. Nato otroku povemo, da je njegova naloga uganiti, kaj počne 

igračka. Začnemo s preprostejšimi dejavnostmi (hodi, spi, da poljubčka, 

je, pleše …). Ko dejavnost izvajamo, otroka vprašamo: »Kaj dela medo?« 

Če otrok odgovori samo s povedkom, ga dopolnimo: »Ja, medo spi!« Če 

bomo imeli dve igrački, bo uporaba osebka bolj naravna. »Kaj dela 

krokodil?«, »Krokodil se skriva!« 

 

Hišica za 

punčke. 

Cilj igre: Otrok bo uporabljal dvobesedno poved z osebkom in  

prislovnim določilom kraja (21-24 mesecev). 

Odrasli in otrok se igrata s hišico za punčke. Osebe- igrače namestimo v 

različne prostore: deček se nahaja v kuhinji, babica je v kopalnici, mama 

na vrtu … Odrasli opisuje situacijo: »Očka je v kuhinji. Sestrica je v 
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dnevni sobi.« Osebe nato premestimo in otroka spodbudimo: »Sedaj pa ti. 

Povej mi, kje je kdo?« Nič ni narobe, če ob tem otrok spušča predloge. 

 

Kam se 

lahko 

skrijem? 

Cilj aktivnosti: Otrok bo uporabljal dvobesedno poved s povedkom in 

prislovnim določilom kraja (21-24 mesecev). 

Odrasli pripravi škatlo in nekaj igrač. Nato daje navodila: »Skoči noter!«, 

»Skrij se za škatlo!« Če otrok akcij ne izvede pravilno, mu pomagamo 

tako, da dejanje demonstriramo z lutko. Nato otroka prosimo, da nam 

pove, kje je katera od igrač: »Kje je miš?«, »Miš je spodaj!«, »Kje je 

ţoga?«, »Ţoga notri.«  

 

Kdo je to? 

Cilj igre: Otrok se bo poimenoval z imenom (21-24 mesecev). 

Odrasli in otrok se usedeta pred veliko ogledalo. Odrasli se dotakne 

svojega odseva v ogledalu in reče: »To je Ana (svoje ime)!« Nato se 

dotaknemo še otrokovega odseva in vprašamo: »Kdo je to? To je Jan 

(otrokovo ime)!« Počakamo, če se otrok odzove. Če se ne, se ponovno 

dotaknemo njegovega odseva, vprašamo: »Kdo je to?« in ponovno 

počakamo na odziv. »Je to Jan?« ponovno vprašamo, če malček še vedno 

ne izgovori svojega imena. Na enak način lahko vadimo tudi uporabo 

zaimkov jaz in ti. 

 

6.4. Tretje leto 

6.4.1 Predjezikovne igre: 

 

Pisatelj. 

Cilj igre: Otrok se bo pretvarjal, da piše (24-27 mesecev). 

Odrasli in otrok sedita za mizo in pišeta pismo starim staršem. Če otrok  

ne posnema drţe pisala in gibov pri pisanju, mu pomagamo tako, da 

primemo njegovo roko in jo vodimo. Spodbudimo otroka, da se pretvarja, 
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da piše pismo: »Kaj boš napisal stari mami?« in ga pohvalimo, ko mu to 

uspe. 

 

Dedek kliče! 

Cilj igre: Otrok se pretvarja, da govori po telefonu (24-27 mesecev).  

Odrasli se pretvarja, da zvoni telefon in otroku pove, da kliče dedek. 

Nekaj časa se z njim pogovarja po telefonu, nato pa otroku pove, da bi 

dedek ţelel govoriti tudi z njim. Otroku podamo slušalko, nato pa 

počakamo, če se bo otrok pretvarjal, da klepeta. Če ne, ga spodbudimo: 

»Povej dedku, kaj počneš! Pošlji mu objem!« Otroka pohvalimo, ko se 

pogovarja po telefonu. Če mu to ne uspe, ga dodatno spodbudimo tako,  

da se z dedkom po telefonu pogovarja medvedek ali dojenček, ki mu mi 

posodimo glas. 

 

Dojenček 

mora spati! 

Cilj igre: Otrok dramatizira z lutko (27-30 mesecev). 

Odrasli se igra z igračko dojenčkom. Ker je dojenček zaspan, ga  

poloţimo v posteljico in ob tem govorimo: »Dojenček je zaspan. O, spat 

mora! Tako, pa ga še pokrijemo!« Potem igračko (drugo) in odejico 

izročimo otroku in ga spodbudimo: »Je tudi tvoja igračka zaspana?« 

Rutino večkrat ponovimo. 

Enako lahko igrače hranimo, kopamo, peljemo na sprehod … 

 

Zvezdica, 

krog, kvadrat. 

Cilj igre: Otrok poišče igračo enake oblike (27-30 mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata s sestavljanko z osnovnimi oblikami. Oblike 

razporedimo na tla in otroka spodbudimo, da jih pravilno razvrsti. Če ima 

otrok s tem teţave, mu pomagamo tako, da mu vodimo roko do ustrezne 

odprtine ali mu nanjo pokaţemo s prstom. Obenem ubesedimo, kar 

počnemo. Ko smo otroku pomagali pravilno razvrstiti pribliţno 4 oblike, 

bi moral sam razumeti princip razvrščanja. 

Podobno lahko ob izdelovanju piškotov otroka spodbudimo: »Še ti naredi 

okrogel piškot!« ali »Ţe imaš kakšno lunico?« Če otrok ne seţe po 
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pravem modelčku za izsekovanje piškota, mu vodimo roko do pravega in 

pri tem govorimo: »Ta je enake oblike! S tem boš lahko izrezal 

zvezdico!« 

 

Ta in tisti. 

Cilj igre: Otrok razvršča glede na barvo (27-30 mesecev). 

Odrasli sedi nasproti otroka in se igra z belimi in črnimi kockami. 

Razvrsti jih v dva kupčka glede na barvo in pri tem razlaga, kaj počne. 

Nato kocke umaknemo in poloţimo pred otroka le eno črno in eno belo 

kocko, vsako na drugo stran. Otroku nato ponudimo novo kocko in 

počakamo, če jo bo razvrstil v pravilen kup. Če tega ne stori, ga 

spodbudimo: »Je kocka črna ali bela? Kam jo boš dal?« »Kam boš dal 

belo kocko?« Če verbalna spodbuda ni dovolj, mu roko vodimo do 

pravilnega kupa in nato ponovno poskusimo z drugo kocko 

 

Veliko, 

večje, 

največje. 

Cilj igre: Otrok postavlja obročke v pravilnem vrstnem redu (30-33 

mesecev). 

Odrasli in otrok se igrata z natikanko z obroči. Odrasli obroče zloţi enega 

na drugega v pravem velikostnem redu. Pri tem govori, kaj počne: »Ta je 

najmanjši, torej je prvi! Ta je večji! Ta je še večji!« Ko končamo, vse 

obročke ponudimo otroku in opazujemo, če jih bo razvrstil. Spodbudimo 

ga tako, da prvega namestimo. Če otrok še ne nadaljuje, mu podamo v 

roko naslednjega in tako vse ostale. Med tem besedno opisujemo, kaj 

počne. Lahko se tudi nalašč zmotimo, da sam opazi napako. 

 

Pri nas 

doma. 

Cilj igre: Otrok bo predmete uporabljal v primerni igri (33-36 mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata z lutkami. Otroku dovolimo, da si izbere, ali bo 

igral otroka ali starša, sami prevzamemo drugo vlogo. Zamislimo si 

dramske situacije kot so večerja, kopanje ali  kuhanje čaja za obiske ter  

jih z lutkami odigramo. Če ima otrok teţave, mu lutka pokaţe, kako se v 

določeni situaciji odzvati. 

 



85 

Igrajmo se 

hišico. 

Cilj igre: Otrok bo predmete uporabljal v primerni igri (33-36 mesecev). 

Otrok in odrasel se igrata s »hiško«. Za to potrebujete kuhinjo s posodo  

in druge gospodinjske pripomočke. Domislimo si opravila, ki vključujejo 

delo s predmeti, pripomočki. Če otrok v svoji igri ne uporablja le-teh, ga 

spodbudimo na sledeči način: »Rada bi spekla kolač, le kaj naj naredim?« 

ali »Če bi lahko našla metlo, bi pometla kuhinjo!« in se izogibamo 

direktnim navodilom. Če otrok ne odreagira, ga spodbudimo še malo: 

»Dojenček je lačen. Mislim, da mu bom skuhala malo juhe.« 

 

Lepe barve. 

Cilj igre: Otrok razvršča predmete po barvah (33-36 mesecev). 

Odrasli pripravi po tri predmete v eni barvi. To so lahko barvice, 

skodelice, kocke … Otroku pokaţemo predmet in imenujemo barvo.  

Nato ga vprašamo, če lahko da vse predmete enake barve na kup. Jezik 

spodbujamo tako, da opisujemo otrokova dejanja: »Tako, tudi ta je 

rumen!« »Ne, ta pa ni enake barve! Ta je modra!« Tako otroku  

pokaţemo vse barve in otrok vse predmete razvrsti po kupčkih.  

Aktivnost izvajamo, dokler otrok v njej ni samostojen. Če potrebuje 

pomoč, mu predmete ustrezne barve pomaknemo bliţje ali se jih 

dotaknemo in mu tako nakaţemo pravo izbiro. 

 

6.4.2 Receptivni jezik: 

 

Kaj delajo 

ljudje? 

Cilj igre: Otrok najde osebe, ki izvajajo akcijo (24-27 mesecev). 

Otrok sedi za mizo, odrasli pa mu kaţe slike oseb: »Vidiš, fant je!« »Ta 

deklica pleše.« Slike postavljamo na mizo. Ko tako otrok vidi štiri slike, 

ga vprašamo: »Kdo je? Pokaţi mi!« Če otrok ne prepozna prave slike, 

sami odgovorimo na vprašanje in pokaţemo pravo sliko ali pa vodimo 

otrokovo roko, da se slike dotakne sam. 
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Pobarvajmo. 

Cilj igre: Otrok razume koncept števila ena (24-27 mesecev). 

Otrok in odrasli sedita za mizo in barvata vsak svojo pobarvanko.  

Barvice so v dosegu otroka. Med barvanjem ţelimo večkrat zamenjati 

barvico, zato prosimo otroka, da nam da eno: » Mi podaš eno barvico?« 

Pri tem smo pozorni, da otroku ne pomagamo z neverbalnimi znaki, če 

navodilo lahko izvede brez pomoči. Navodilo »Podaj mi eno!« 

izmenjujemo z »Mi daš več barvic?« in »Mi daš vse barvice?« …  

Podobno lahko izvajamo aktivnost s kockami, s katerimi se odrasli in 

otrok igrata. 

 

Velik. 

Cilj igre: Otrok razume koncept velikosti (24-27 mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata z ţogami. Ob tem odrasli opisuje ţoge s 

pridevniki, ki opisujejo velikost (velik, majhen, največji). Otroku nato 

podamo navodilo: »Podaj veliko ţogo!« Če mu ne uspe, navodilo 

ponovimo in poiščemo veliko ţogo ter se z njo igramo. Ko otrok osvoji  

en pridevnik, uvedemo naslednjega. Za to aktivnost lahko uporabljamo 

najrazličnejši material: avte, kocke, posodice … 

 

Kje je? 

Cilj igre: Otrok se primerno odzove na preprosto vprašanje (27-30 

mesecev). 

Odrasli skrije otrokovo priljubljeno igračo. Nato jo skupaj poskusimo 

poiskati: »Misliš, da je igrača pod posteljo?« Otrok lahko verbalno 

odgovori ali gre pogledat, če se igrača skriva tam. Oboje nakazuje, da je 

otrok vprašanje razumel. »Mogoče je za vrati/ na stolu?« Tako 

nadaljujemo, dokler igrače ne najdemo. Če otrok vprašanja ne razume,  

mi poskusimo poiskati igračo na imenovanem mestu. 

 

Kaj je to? 

Cilj igre: Otrok razume preprosta vprašanj (27-30 mesecev). 

Odrasli in otrok igrače, s katerimi sta se igrala, pospravita v vrečo. Zatem 

odrasli igrače premeša, otroku pa pove, da mu bo dal eno igračo iz vreče. 
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»Hočeš tako s kolesi?« Če je otrokov odgovor pritrdilen, mu izročimo 

avto, če ne, imenujemo lastnost naslednje igrače: »Ta je mehka in ima 

štiri noge! Hočeš to?« Seveda so lahko vprašanja tudi kompleksnejša 

(zahtevajo več kot ja/ne odgovor): »Kaj v vreči je rumeno in ima dolg 

vrat?« 

 

Ţivali pod, 

ţivali v! 

Cilj igre: Otrok razume predloge na, v, pod in ven (27-30 mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata z ţivalmi na kmetiji. Pri tem odrasli verbalizira, 

kaj počne. Ko tako uporabimo predloge ţe nekajkrat, damo otroku 

navodilo: »Pripelji kravo iz hleva!« Otroku lahko pomagamo tako, da ga 

primemo za roko in skupaj izvedemo navodilo. Ko otroku uspe (razume 

predlog), ga pohvalimo in nagradimo.  

 

Pokaţi mi ... 

Cilj igre: Otrok razume funkcijo predmeta (30-33 mesecev). 

Odrasli in otrok bereta knjigo ali iz vreče jemljeta otroku poznane 

predmete, ki imajo jasno funkcijo. Ko se otrok seznani z vsemi predmeti, 

ga spodbudimo: »Pokaţi, kaj rabimo, da se počešemo?« Spodbudimo 

otroka z »Češemo se z glavnikom.« Pohvalimo ga, ko predmet pravilno 

izbere. 

 

Igrajmo se z 

ţogo! 

Cilj igre: Otrok razume pet povedkov (30-33 mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata z ţogo. Pri tem odrasli vedno pove, kaj počne: 

ţogo brca, vrţe, zakotali, ujame … Nato otroka spodbudimo: »Vrzi 

ţogo!« Če otrok akcije še ne zmore izpeljati, jo sami izvedemo ponovno 

in mu dovolimo, da ponovi za nami. Podobno lahko cilj doseţemo ob 

igranju v kuhinji: hrano pojemo, premešamo, pogrejemo, polijemo, 

posodo umijemo, pobrišemo, zloţimo … 
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Ali lahko 

narediš, kar 

rečem? 

Cilj igre: Otrok sledi dvema nepovezanima sestavljenima navodiloma  

(30-33 mesecev). 

Pred otroka poloţimo pribliţno 5 majhnih igračk, nato izrečemo 

sestavljena navodila: »Potisni avto. Brcni ţogo.« Nekatera navodila naj 

vsebujejo predmet, druga pa ne. Otroka pohvalimo, ko sledi navodilu! 

Drugi del navodila je lahko vedno enak, če ima otrok teţave s 

pomnjenjem. Tako naprimer lahko rečem: »Poskoči. Daj klobuk na 

glavo!« nato pa še: »Obuj copat. Daj klobuk na glavo.« Ko otrok izvrši 

naročeno, lahko navdušeno povemo, kaj je storil in mu tako pribliţamo  

še preteklik. Če otrok ne zmore, navodilo razdelimo na dva dela in ju šele 

naknadno zdruţimo ali pa navodilo izvedemo obenem z njim. 

 

Ali ješ stol? 

Cilj igre: Otrok pravilno odgovori na ja/ne vprašanje (30-33 mesecev). 

Odrasli pripravi veliko otroku poznanih predmetov z jasno funkcijo. Nato 

povemo otroku, da smo pozabili, za kaj se predmeti uporabljajo in ga 

prosimo za pomoč. »Ali avto beremo?« »Ali telefon oblečemo?« »Ali 

jemo čokolado?« Če otrok pravilno odgovori, ga pohvalimo in pritrdimo: 

»Res je, avta ne beremo! Avto vozimo!« Obenem lahko podkrepimo 

sporočilo s prikimavanjem ali odkimavanjem. 

 

Sledi mi! 

Cilj igre: Otrok sledi trem sestavljenim navodilom (33-36 mesecev). 

Odrasli najprej pokaţe nekaj stvari, ki jih zna: poskoči, pomeţikne, se 

dotakne ušesa s komolcem … Nato spodbudi otroka, da ga posnema. Če 

je aktivnost otroku zanimiva, ga spodbudimo, da pozorno posluša in 

poskusi narediti tri stvari, ki jih mi lahko. Nato podamo tri nepovezana 

navodil: »Usedi se. Pomeţikni. Pošlji poljubček.« ali »Povej svoje ime. 

Zaploskaj. Dotakni se nosu.« Če otroku ne uspe, ponovimo vsako 

navodilo posebej ali sami izvedemo akcije v pravem vrstnem redu. Ko 

otroku uspe izvesti navodilo ob pomoči, navodilo ponovimo in  

počakamo, da otrok samostojno izvede iste akcije. 
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Katero? 

Cilj igre: Otrok odgovori na preprosto vprašanje (33-36 mesecev). 

Odrasli poišče pare predmetov (veliko in majhno ţlico, moker in suh 

robček, otroški in očetov copat, zeleno in rdečo ţogo … ) in jih da v 

vrečo. Nato poprosimo otroka, da nam pomaga izbrati pravi predmet: 

»Glej, imam dve ţogi. Katera je rdeča?« Če otrok sam ne izbere pravega 

predmeta, mu pomagamo tako, da pravo izbiro pomaknemo nekoliko 

bliţje.  

 

Hišica. 

Cilj igre: Otrok prepozna dele predmeta (33-36 mesecev). 

Za igro potrebujemo hišico, ki se ji lahko odprejo vrata in okna. Nato se  

z otrokom igramo, da osebe vstopajo in izstopajo iz hišice: »Soseda 

potrka na vrata. Tok-tok.« »Kuţa skoči skozi okno.« Otrok naj ta dejanja 

izvede. Če pri tem potrebuje pomoč, mu pokaţemo, o katerem delu  

hišice govorimo. Podobno se lahko igramo z avtomobilčkom, ki se mu 

odpirajo vrata, vrtijo kolesa, volan … 

 

6.4.3 Ekspresivni jezik: 

 

Zapojva 

skupaj. 

Cilj igre: Otrok zapoje verz pesmi (24-27 mesecev). 

To aktivnost je potrebno izvajati večkrat, da otrok res napreduje v 

spontanem zdruţevanju besed. Izberemo preprosto otroško pesem in jo 

otroku zapojemo, ko nam sedi v naročju. Ko je pesem otroku ţe poznana, 

ga spodbudimo, da poje skupaj z nami ali da dokonča verz ali dva. Če  

sam tega ne naredi, za trenutek prenehamo s petjem in poslušamo, če 

otrok nadaljuje z verzom. 
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Papagaj. 

Cilj igre: Otrok bo na pobudo ponovil 2 števili ali nepovezani besedi.  

(24-27 mesecev). 

Odrasli se z ročno lutko pribliţa otroku in mu razloţi, da se papagajček 

rad igra igrico, kjer ljudje za njim ponavljajo besede. Nato spremenimo 

glas in papagaj poimenuje dva otroku poznana predmeta: »Roţa. Kamin.« 

Nato papagaj ţeli, da za njim ponovimo mi, nato pa še otrok. Če otrok ne 

ponovi, ko ga to prosi papagaj, ga spodbudimo še mi: »Igraj se s 

papagajem! Ponovi »Roţa. Kamin.«« Na ta način lahko otroka 

spodbudimo ne le k pridobivanju samostalnikov, ampak tudi glagolov. 

Moţnosti sta dve: papagaj izvede dve dejanji, otrok pa jih poimenuje ali 

mi izvedemo dve dejanji, otrok pa papagaju pomaga in mu pove, kaj mi 

počnemo. 

 

Ţogo mi 

podaj! 

Cilj igre: Otrok uporablja glagole (24-27 mesecev). 

Odrasli in otrok si sedita nasproti. Nekaj časa si ţogo podajata na  

različne načine pri čemer odrasli verbalizira svoja dejanja: »Ţogo 

zakotalim, vrţem, odbijem, brcnem, skrijem …« Ko tako poimenujemo 

vse načine podajanja, otroka vprašamo: »Naj ti ţogo zakotalim ali 

vrţem?« ter upamo, da bo otrok svojo izbiro ubesedil. Dodatno ga lahko 

spodbudimo: »Reci: »Vrzi!«« 

 

Izberi barvo! 

Cilj igre: Otrok poimenuje izbrano barvo (27-30 mesecev). 

Otrok in odrasli se igrata s kockami. Pri tem odrasli poimenuje le kocke 

tiste barve, ki bi jo rad otroku pribliţal med to dejavnostjo. Tako kocke 

razvrščamo: »Rdeča. Rdeča. Ni rdeča! Rdeča. Ni rdeča!« Ko to nekajkrat 

izrečemo, podamo izbrano kocko otroku in rečemo: »Katere barve je?« 

Če otrok ne odgovori, ga spodbudimo: »Ta kocka je - rdeča.« Najboljše 

je, da aktivnost začnemo z barvo, ki je otroku pri srcu, nato pa  

postopoma uvajamo nove barve, ko otrok stare ţe osvoji. Tekom dneva 

lahko starši še vedno poimenujejo vse barve. 
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Daj jo meni! 

Cilj igre: Otrok zaimke pravilno uporablja v odnosu do sebe (27-30 

mesecev). 

Dva odrasla in otrok se igrajo z različnimi predmeti. Eden od odraslih 

predmete nato razdeli tako, da vpraša: »Kdo ţeli medveda?« Drugi  

odrasli odgovori: »Jaz! Daj ga meni!« Enako ţelimo, da bi rekel otrok.  

Pri tem si lahko pomaga s kretnjo, da je uspešnejši. Tako predmete 

razdeljujemo med odraslega in otroka, pri tem pa ţelimo, da otrok 

uporablja celo frazo ter pravilno uporablja zaimke. 

 

Mali medo, 

kaj počneš? 

Cilj igre: Otrok uporablja dva tipa povedi (27-30 mesecev). 

Odrasli in otrok se igrata z otrokovo priljubljeno plišasto igračo. Ob tem, 

ko igrača nekaj počne, tvorimo preproste povedi iz osebka in povedka: 

»Medo spi.« »Medo skače.« Nato igračo skrijemo tako, da je otrok ne 

vidi. Spodbudimo ga: »Vprašaj me, kaj počne medo, pa ti ga pokaţem!« 

»Reci: »Kaj počneš, medo?«« Na enak način lahko otroka spodbujamo 

tudi k izraţanju v nikalnih povedih. 

 

Dober dan! 

Cilj igre: Otrok pozdravi (27-30 mesecev). 

Odrasli prime v roke igračo in z njo stopi do otroka in drugih igrač. 

Vsakogar posebej pozdravimo in poimenujemo: »Ţivijo, Lucij!« »Ţivijo, 

muca!« »Ţivijo, Superman!« Ko pozdravimo vse igrače, spodbudimo 

otroka, da še on vsem izreče dobrodošlico. Z igračkami stopa do vsake 

igrače in jo pozdravi. Če mu to ne uspe, ga spodbudimo: »Muca te ne 

sliši. Reci: »Ţivijo, muca!«« Ko se otrok poslavlja od igrač, ki jih 

pospravljamo, poskusimo uvesti še »adijo«.  
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Posnemanje. 

Cilj igre: Otrok uporablja preteklik (27-30 mesecev). 

Odrasli in otrok se igrata igro posnemanja. Najprej odrasli izvede niz 

dejanj (skoči, počepne, zaploska, pomeţikne …) ter ob tem govori, kaj 

počne. Otrok ponovi gibe, obenem pa odrasli v pretekliku opiše otrokovo 

dejanje. Niz ponovno izvedemo in počakamo, če bo otrok povedal, kaj 

smo počeli. Če ne, vprašamo: »Kaj sem počel?« Če otrok uporabi za 

odgovor pravilen glagol, a v napačni obliki, mu pritrdimo in pravilno 

ponovimo.  

 

Ţelim si ... 

Cilj igre: Otrok bo pogosteje samoiniciativno uporabljal besedne 

kombinacije (27-30 mesecev). 

Otrok in odrasli se nekoliko igrata s predmeti, jih poimenujeta ter 

opisujeta. Nato vse predmete zloţimo v (neprosojno) vrečo. Z otrokom  

se dogovorimo, kaj bi radi našli v vrečki, pobrskamo po njej in ven 

potegnemo ţeleni predmet. Nekajkrat ponovimo, predmete pa vsakokrat 

vrnemo v vrečo. Zatem otroka vprašamo: »Kaj misliš, kaj je še v vreči? 

Kaj ţeliš, da ti dam?« Otrok naj bi odgovoril na vprašanje, če pa mu ne 

gre, mu ponudimo izbiro: »Ţeliš ţogo ali knjigo?« Lahko tudi ponudimo 

vzor: »Reci: »Daj mi knjigo!«« Če si otrok teţko zapomni predmete, ki  

so v vreči, odstranimo odvečne in začnemo s tremi predmeti.  

 

Sestavljanka. 

Cilj igre: Otrok uporablja nikalne povedi (27-30mesecev). 

Otrok in odrasli se udobno namestita. Odrasli začne sestavljati leseno 

vstavljanko. Nekajkrat se namerno zmotimo in ob tem govorimo: »Ne, to 

ni prav!« Ko uspemo košček pravilno vstaviti, rečemo: »Ta spada sem!« 

Nato dovolimo, da otrok poskusi s sestavljanjem. Ko mu uspe, ga 

pohvalimo in zaploskamo, ko pa mu ne uspe, ţelimo, da to pove. Če sam 

tega ne stori, rečemo: »Ali je to prav?« ali se vmešamo v njegovo igro ter 

sami napačno vstavimo košček ter ga spet vprašamo: »Ali je to prav?« 

Pričakujemo, da otrok odgovori: »Ni prav.« Če tega ne stori, odgovorimo 

sami in aktivnost nadaljujemo. 
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Tri, štiri, 

zdaj! 

Cilj igre: Otrok ponovi zaporedje treh nepovezanih besed (30-33 

mesecev). 

Odrasli in otrok vadita zajčje poskoke. Drţita se za roke in ko odrasli 

izreče »Tri, štiri, zdaj!«, poskočita naprej. Otroka spodbudimo, da tudi 

sam da pobudo za nov skok: »Boš ti povedal kdaj skočiva? Reči: »Tri, 

štiri, zdaj!«« Podobno lahko štejemo, ko otroka gugamo ali si podajamo 

ţogo … Če otrok ne šteje, začnemo skupaj, zadnji del fraze pa pustimo  

da izreče sam.  

 

Mehurček, 

mehurček. 

Cilj igre: Otrok uporablja dvojino in mnoţino (30-33 mesecev). 

Odrasli piha milne mehurčke. Ob tem opisuje, kaj počne: »Vidiš, to je en 

mehurček, kako je velik! Sedaj pa bom naredil veliko mehurčkov!« Nato 

otroka vprašamo: »Ţeliš da naredim en mehurček ali veliko mehurčkov?« 

Ţelimo, da otrok svojo izbiro nakaţe z besedo »mehurček« ali 

»mehurčki«. Upoštevamo njegovo ţeljo, če pa opazimo, da je ţelel nekaj 

drugega, kot je povedal, to ubesedimo: »Ni dobro? Si ţelel reči 

»mehurčke«, a ne? Veliko mehurčkov!« 

 

Kako ti je 

ime? 

Cilj igre: Otrok pove svoje ime in priimek (30-33 mesecev). 

Odrasli otroku pove svoje ime in priimek. Nato vprašamo otroka: »Kako 

ti je ime?« Enako vprašamo tudi druge prisotne osebe ali igrače. Namesto 

teh mi odgovorimo: »Jaz sem Racman Jaka!« »Jaz sem Muri Juri!« 
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Fant in 

deklica. 

Cilj igre: Otrok izrazi svoj spol (30-33 mesecev). 

Otrok sedi odraslemu v naročju medtem ko gledata album ali knjigo. 

Posamič s prstom pokaţemo na osebo in rečemo: »To je fant!« ali »To je 

deklica!« Otroka lahko spodbudimo tako, da pokaţemo na sličico in 

rečemo: »Je to fant ali deklica?« Otroka tudi vprašamo: »Si ti fant ali 

deklica?« Ţelimo, da v odgovoru uporabi povedek: »Fantek sem!«  

 

Kaj ţeliš? 

Cilj igre: Otrok sprašuje »kaj«, »kdo« in »kje« vprašanja (33-36 

mesecev). 

Odrasli pripravi lutko, vrečo ter različne igrače. Otroku povemo, da bi se 

lutka rada igrala, a nima igrače. Otroka spodbudimo, da jo vpraša: »Kaj  

bi rada?« Lutka nato imenuje igračo in otrok jo poišče. Ko se kratek čas 

igrata skupaj, si lutka zaţeli nekaj drugega. Če otrok ne postavi  

vprašanja, ga postavimo mi ali zamenjamo vloge. 

 

Kdo je? 

Cilj igre: Otrok sprašuje »kaj«, »kdo« in »kje« vprašanja (33-36 

mesecev). 

Otroku povemo, da bomo danes dobili veliko obiskov. Pogovorimo se,  

kaj rečemo, ko zaslišimo trkanje ali zvonec. Nato pride k otroku na obisk 

igrača, potrka, otrok pa naj bi vprašal: »Kdo je?« Z glasom igrače 

odgovorimo: »Jaz sem Rdeča Kapica. Ali lahko vstopim?« Če otrok 

vprašanja ne postavi, ga spodbudimo tako, da vprašanje postavimo mi ali 

zamenjamo vloge in tako otrok vodi igrače na obisk. 

 

Štejemo do 

tri! 

Cilj igre: Otrok šteje do tri (33-36 mesecev). 

Odrasli sestavlja stolp iz treh kock. Pri tem šteje: »Ena, dva, tri!« Obenem 

lahko kaţe ustrezno število prstov. Stolp iz treh kock sestavi večkrat,  

nato pa prosi otroka za pomoč: »Sestaviva skupaj tak stolp!« Če otrok ob 

tem ne šteje, pokaţemo prste in začnemo šteti, otroka pa spodbudimo, da 

za nami ponovi vsako številko.  
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Rime. 

Cilj igre: Otrok recitira otroške rime (33-36 mesecev). 

Odrasli izbere nekaj otroških rim, ki so otroku posebno všeč ter jih 

pogosto recitira otroku. Sprva bo otrok le dokončal katerega izmed 

verzov, a bo ob pogostem poslušanju kmalu zmogel povedati celo rimo. 
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7. ZGIBANKA 

 

Logopedija se vedno bolj usmerja v pomoč otrokom z zaostanki v komunikaciji v 

čimzgodnejšem obdobju. Pri tem se močno opira na dokaze o učinkovitosti obravnave, 

ki so bili zbrani tako z raziskavami kot tudi z dokazi podprto prakso (evidence based 

practice). Tudi v diplomskem delu so navedeni viri, ki dokazujejo, da se zgodnja 

obravnava učinkovita tako zaradi boljše prognoze kot tudi s finančnega vidika.  

Za učinkovito zgodnjo intervencijo pa ni potrebna le usposobljenost strokovnjakov in 

podpora drţave (kritje storitev z naslova zdravstvenega zavarovanja), ampak tudi 

pravočasno odkrivanje otrok, ki imajo govorno-jezikovne teţave. Ker je logopedski 

preventivni pregled v Sloveniji predviden šele v starosti petih let in ga vsi zdravstveni 

domovi zaradi dolgih čakalnih vrst ne izvajajo, je toliko bolj pomembno, da odrasli, ki 

z otrokom preţivi veliko časa, opazuje njegov napredek ter prepozna znake zaostanka.  

Zgibanka, ki je natisnjena na naslednjih dveh straneh, ima dva namena. Prvič: staršem 

in pomembnim drugim omogoča, da ocenijo razvoj otrokovega govora in jezika ter ob 

morebitnih sumih na zaostanek sami poiščejo pomoč pri logopedu, ki otrokovo 

komunikacijo natančneje oceni ter se nato odloči o nujnosti nadaljnje pomoči otroku. 

Ter drugič: igre, ki so ob posameznem starostnem obdobju dodane, so dobra spodbuda 

za razvijanje malčkovih komunikacijskih sposobnost in niso namenjene le otrokom, ki 

na tem področju zaostajajo. Z igro lahko starši nevsiljivo spodbujajo malčkov razvoj. 

Zgibanka je namenjena razmnoţevanju in deljenju čimširšemu krogu ljudi. Rdeče 

zastavice so povzete iz poglavja 3.2. po avtorjih Developing Pre-School 

Communication and Language (Dukes in Smith, 2007) ter Children's Communication 

Skills (Buckley, 2003). 

Avtorji zgibanke: 

besedilo: Maruša Mihelčič 

grafično oblikovanje: Urška Primoţič 

slika: Ţiva Lesar 

fotografije: Tomaţ Mihelčič 
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8. ZAKLJUČEK 

 

Logopedska obravnava otrok do tretjega leta starosti prihaja vedno bolj v ospredje, a v 

času dodiplomskega izobraţevanja nisem pridobila dovolj specifičnih znanj za 

kompetentno delo s to populacijo. V ţelji, da bi znanje nadgradila in ga naredila 

dostopnejšega tudi drugim, ki jih to področje zanima, sem si spodbujanje 

komunikacije, govora in jezika pri otrocih do tretjega leta starosti izbrala za temo 

diplomskega dela.  

S prebiranjem dostopne literature sem ugotovila, da so si avtorji edini v tem, da je 

igra, ki je otrokova primarna dejavnost, najučinkovitejša metoda spodbujanja 

dojenčkove in malčkove komunikacije. Načinov, kako igro uporabiti v terapiji, je 

veliko in primerjanje le-teh glede na učinkovitost še ni zaključeno. V diplomskem 

delu tako predstavljam nekaj pristopov, ki starše opolnomočijo za komunikacijo z 

otrokom ter mnoge igre, ki jih lahko logopedi in pomembni drugi uporabljajo z 

namenom spodbujanja otrokove komunikacije. Da bi se informacija o zgodnji 

obravnavi in njeni učinkovitosti širila nekoliko hitreje, sem pripravila tudi zgibanko, 

ki bralca na preprost način seznani s ključnimi mejniki v otrokovi komunikaciji, poda 

nekaj nasvetov ter predstavi igre, ki spodbujajo govor in jezik. 

Pri sledenju zastavljenim ciljem diplomskega dela sem se srečevala tako s pozitivnimi 

presenečenji kot z ovirami. Prva ovira je bila literatura v slovenščini. Tako del 

slovenskih avtorjev kot tudi prevodov s področja komunikacije dojenčkov in malčkov 

je še zelo malo. Literatura, ki je dostopna, pa po večini ne obravnava govora in jezika 

otrok, ki zaostajajo, temveč proučuje običajen potek razvoja in ne vključuje vidika 

pomoči. Menim, da bi literaturo s področja komunikacije, govora in jezika, katere 

namen je posredna pomoč otrokom pri napredovanju, morali pisati logopedi, saj bi 

tako najlaţje zdruţili teorijo in prakso. Pri prebiranju tuje literature sem se 

osredotočila na novejše vire, raziskovalne članke ter dela, ki so praktično orientirana v 

logopedsko obravnavo. Najpomembnejša dognanja sem v diplomskem delu povzela. 

Druga teţava, s katero sem se srečavala, je neenotnost virov glede temeljnih 

ugotovitev s področja govora, jezika in komunikacije otrok. Razumljivo je sicer, da se 

v tako kratkem času, kot se raziskovalci posvečajo proučevanju zgodnje obravnave, še 
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ne da zatrdno določiti vseh mejnikov ter postaviti norm, a sama sem bila večkrat v 

precepu, katero raziskavo bi imela za najbolj verodostojno. Smiselno je poudariti, da 

je res teţavno potegniti ločnico med pričakovanimi variacijami v komunikaciji 

malčkov ter odstopanji, ki nakazujejo na trajne zaostanke, teţave. Prav zato je tako 

pomembno, da se redno seznanjamo z novimi dognanji raziskovalcev, ki skušajo najti 

prediktorje, s katerimi bi se logopedi laţje odločali o potrebnosti, nujnosti ali 

koristnosti logopedske obravnave v zgodnjem otroštvu. 

Učinkovitost zgodnje intervencije ni več pod vprašajem, saj vsa literatura svetuje 

čimzgodnejšo vpetost otrok, ki zaostajajo, v logopedsko obravnavo. Pri tem se v 

našem prostoru pojavi teţava, saj se govorno-jezikovni pregled otrok vrši šele v 

starosti petih let, kar je za zgodnjo obravnavo občutno prepozno. Starše in pomembne 

druge (vzgojitelje, zdravnike …) je potrebno seznaniti z osnovnimi ugotovitvami 

glede zgodnje obravnave in jim omogočiti, da pridejo v stik z logopedom ter dobijo 

primerno pomoč za svojega otroka, če jo le potrebuje. Pri tem je potrebno paziti, da se 

po nepotrebnem ne ustvarja pritiska na starše in otroka ter vedno pretehtati, kateri 

pristop je za posamezno druţino najprimernejši. 

Da bi tudi logopedi v Sloveniji lahko učinkovito izvajali zgodnjo obravnavo, bi nujno 

potrebovali bolj učinkovit sistem odkrivanja rizičnih otrok in otrok s primanjkljaji 

prav tako pa tudi bolj poglobljeno znanje s tega področja. Pri tem bi nam poleg 

standardiziranih diagnostičnih instrumentov (po mojem mnenju je za ta namen 

najprimernejši CSBS test) zelo prav prišli tudi primeri z dokazi podprte prakse iz 

našega prostora, saj je slovenščina specifičen jezik ter se zaostanki vedno ne kaţejo na 

enak način kot v drugih jezikih in torej zahtevajo nekoliko specifično obravnavo.  

Diplomsko delo bi bilo mogoče nadgraditi v mnogih vidikih. Najbolj morda izstopa 

potreba po primeru zgodnje obravnave, ki bi diplomskemu delu dal novo dimenzijo. 

Dobro bi bilo tudi s pomočjo primernega diagnostičnega instrumenta objektivno 

oceniti zaostajanje tako majhnih otrok ter ugotoviti prevalenco posameznih govorno-

jezikovnih motenj pri malčkih v Sloveniji. Kakor v svetu bi tudi pri nas prav prišli 

izsledki, kateri način obravnave je za otroka s specifično diagnozo najprimernejši.  
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