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POVZETEK 
 

Govor odraslih je zelo pomemben za razvoj govora otrok. V predšolskem obdobju, ko otroci 

obiskujejo vrtec, vzgojiteljica oz. vzgojitelj kot vodja skupine predstavlja pomembno vlogo, 

saj otroke usmerja, spodbuja, prepoznava in vodi na poti uspešnega govornega razvoja. 

 

 Teoretičen del diplomske naloge predstavlja povezavo mišljenja in govora, mejnike v 

govornem razvoju, faze otrokovega govornega razvoja, podrobneje je predstavljen razvoj 

govora v predšolskem obdobju, opisani so dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora, 

spodbujanje otrokovega govornega razvoja v vrtcu in jezikovne dejavnosti v vrtcu, ki jih 

izvaja vzgojiteljica. Na koncu je predstavljen še pojem kompetence ter bolj podrobneje 

kompetence vzgojiteljic.  

 

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

oz. vzgojiteljev na moja vprašanja o njihovem mnenju, koliko so usposobljeni za delo s 

predšolskimi otroki na področju jezikovne vzgoje in s čim po njihovem mnenju najbolj 

vplivajo na otrokov govorni razvoj, želela ugotoviti ali vzgojiteljice menijo, da so 

kompetentne za spodbujanje otrokovega govornega razvoja in katere kompetence so po 

mnenju vzgojiteljic nujno potrebne za učinkovito spodbujanje otrokovega govornega razvoja. 

Ugotovila sem, da se vzgojiteljice  počutijo usposobljene za delo, stalno strokovno 

izpopolnjevanje pa jim pomaga pri kakovosti dela na področju jezikovne vzgoje. Menijo, da 

najbolj vplivajo na otrokov govorni razvoj s korektnim govornim izražanjem in s 

poznavanjem strategij, ki spodbujajo razvoj otrokove sporazumevalne zmožnosti 

(kompetence). 

 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, govorni razvoj, vzgojiteljica, jezikovne dejavnosti, 

kompetence. 

 

	  





ABSTRACT 

 
Adult speech is very important for speech development of children. In the preschool period, 

when children attend kindergarten, preschool educator as the leader of the group plays an 

important role, because he/she directs and encourages children, acknowledges and guides 

them on the path of successful speech development. 

 

In the theoretical part of the thesis lays out the connection of thinking process and speech, 

milestones in speech development, stages of children’s speech development, and describes in 

detail the speech development in preschool stage; factors that affect the development of 

speech, promotion of children's speech development in the kindergarten and language 

activities carried out by the educator delineated. Finally, the notion of competence as well as 

more particular competences of educators are outlined. 

 

In the empirical part I used a questionnaire with questions for preschool educators about their 

opinion on how they are qualified to work with pre-school children in the field of language 

education and what, in their opinion, is their greatest impact on children's speech 

development. Using their answers I tried to determine whether educators feel competent to 

promote children's speech development, and which competences are in their opinion 

necessary for effective promotion of children's speech development. 

I discovered that the educators feel qualified for the task, and that constant professional 

promotes the quality of their work in the field of language education. They believe that their 

greatest impact on children's speech development is achieved through their correct use of 

language and through the understanding of strategies that promote the development of 

children's communication skills (competences). 

 

 

KEY WORDS: preschool child, speech development, preschool educator, speech activities, 

competences.  
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I.	  UVOD	  

 

Govor je produkt človekovega mišljenja in je najbolj sestavljena funkcija centralnega 

živčnega sistema. Je zvočna in/ali pisna realizacija jezika in osnovno sredstvo človekove 

komunikacije. Govorna komunikacija je najbolj naraven način sporazumevanja človeka s 

človekom. Govor nas torej označuje, oblikuje, spopolnjuje in dela človeške. 

 

Vzgojitelj v vrtcu ima pomembno vlogo pri razvoju otrokovega govora in jezika kot orodja za 

komunikacijo in mišljenje. To lahko stori z dobrim govornim vzorcem ter tudi tako, da otroke 

spodbuja k samostojnem razmišljanju o izbrani temi, k spodbujanju daljšega govora, k učenju 

pripovedovanja z oblikovanjem začetka, povezovanja dogodkov in zaključka, z načrtovanim 

in sistematičnim branjem kakovostne literature, k spoznavanju besed in besednih zvez in tudi 

z izbiro teme, o kateri se z otrokom pogovarja in razpravlja. 

 

Za proces vzgoje in izobraževanja v vrtcu je pomembna dnevna komunikacija v vsakdanjih 

situacijah. Prav tako pa je z vidika otrokove jezikovne zmožnosti pomembna načrtovana 

dejavnost s področja jezika, ki zahteva strokovno odločitev vzgojitelja (Kranjc in Saksida 

2001). 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila mejnike in faze otrokovega govornega 

razvoja, dejavnike, ki vplivajo na razvoj otrokovega govora, tj. družinsko okolje, vrtec in 

vrstnike ter vlogo vzgojiteljice pri spodbujanju govornega razvoja otroka. Opredelila sem 

jezikovne dejavnosti, komunikacijo, tako verbalno kot neverbalno, in delo vzgojiteljice po 

Kurikulumu za vrtce, cilje jezikovne vzgoje in primere dejavnosti za obe starostni obdobji. V 

nadaljevanju sem na kratko predstavila povezavo Kurikuluma za vrtce z elementi 

pedagoškega koncepta Reggio Emilia, pri tem sem poudarila pomen besednega in 

nebesednega izražanja v pedagoškem pristopu Reggio Emilia. Na koncu sem opredelila še 

pojem kompetence ter podrobneje opisala kompetence vzgojiteljic oz. vzgojiteljev. 

 

V empiričnem delu diplomske naloge pa sem s pomočjo anketnega vprašalnika želela 

ugotoviti, kaj menijo vzgojiteljice v različnih vrtcih o svojih kompetencah za spodbujanje 

otrokovega govornega razvoja in katere kompetence so po njihovem mnenju nujno potrebne 

za učinkovito spodbujanje otrokovega govornega razvoja. 
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II.	  TEORETIČNI	  DEL	  

1	  GOVOR	  IN	  JEZIK	  

	  
Ko ločimo jezik od govora, hkrati ločimo: družbeno od individualnega, bistveno od 

drugotnega in bolj ali manj naključnega. Jezik ni funkcija govorca, temveč je proizvod, ki ga 

posameznik pasivno sprejme ter nikoli ne zahteva vnaprejšnjega premisleka, razmišljanje pa 

posega vanj le pri urejevalni dejavnosti. Govor pa je v nasprotju z jezikom individualno 

dejanje volje in razuma, v katerem moramo razlikovati: 

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

− psihofizični mehanizem, ki mu omogoča, da te kombinacije povnanji (de Saussure, 1997, 

po Skubic, 2004: 9). 

 

Ko govorimo o govoru moramo imeti v mislih, da otrok sliši govor in ga nato uporabi kot 

vhodni podatek pri procesu učenja. Ta govor ima posebne značilnosti, ne moremo pa trditi, da 

so te značilnosti dovolj za pojasnitev razvoja jezikovnih zmožnosti ali da jih otrok sploh 

izkoristi (Kranjc, 1999: 25). 

 

Staro teorijo o tem, da se otroci rodijo z nerazvitimi zaznavnimi mehanizmi, je zamenjala 

nova, ki pravi, da so otroci izredno razviti na vseh področjih delovanja. Otroci se danes rodijo 

s skoraj popolnim funkcionalnim slušnim sistemom, vizualni sistem je bolj razvit, kot so 

sprva mislili. Na svet pridejo tudi z zmožnostjo interakcije s fizičnim in socialnim svetom, ki 

predstavljadobro osnovo za razvoj jezika. Otrok se v procesu učenja ne uči le pravil, ampak 

tudi strategij govora – kje, kdaj in kako govoriti (Kranjc, 1999: 17). 

	  

1.1	  ODNOS	  MED	  RAZVOJEM	  MIŠLJENJA	  IN	  GOVORA	  V	  PREDŠOLSKEM	  OBDOBJU	  

 

Odnos med mišljenjem in govorom je eno izmed osrednjih vprašanj, s katerimi se srečujejo 

tako psihologi, filozofi kot tudi jezikoslovci. V stoletnem razpravljanju o tem vprašanju so se 

raziskave razdelile na dva pola, in sicer so na eni strain tiste, ki zagovarjajo popolno 

izenačevanje misli in besede, na drugi pa tiste, ki zagovarjajo popoln razhod (Kranjc, 1999: 

13). 
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O odnosu med razvojem mišljenja in govora sta razpravljala Piaget in Vigotski. 

Piaget meni, da se mišljenje razvija neodvisno od govora in da mišljenje omogoča razvoj 

govora (Marjanovič Umek, 1990: 51). Bistvo Piagetove teorije za razvoj otrokovega govora je 

koncept otrokove egocentričnosti. Piaget je razdelil otroške dialoge v dve skupini: v skupino 

egocentričnega in skupino socializiranega govora. Po Piagetu govorimo o egocentričnem 

govoru takrat, kadar otrok govori sam s seboj, ko se ne skuša postaviti v sogovorčev položaj, 

ko ga ne zanima, ali ga sogovorec posluša, hkrati pa otrok tudi ne pričakuje odgovora. Gre za 

monolog, v katerem govori otrok sam zase. Takšen govor je za Piageta dokaz za 

egocentričnost otrokovega mišljenja. Egocentrični govor se kasneje z otrokovim razvojem 

izgubi, zamenja ga socializirani govor. Z njim otrok prosi, ukazuje, pojasnuje, kritizira, 

sprašuje. Po Piagetovih merjenjih je več kot polovica otrokovih izrekov do 6. oz. 7. leta 

egocentričnih, torej takih, ki se ne rabijo za sporazumevanje in ne izpolnjujejo 

komunikacijske funkcije. Vigotski temu oporeka. Po njegovih raziskavah je odstotek 

egocentričnega govora pri otrocih nižji, če pa je bila otrokova dejavnost motena, je odstotek 

narasel in je bil celo višji kot pri Piagetu. Iz tega je Vigotski sklepal, da egocentrični govor 

poleg ekspresivne vloge opravlja tudi vlogo spremljanja otrokove dejavnosti ter postaja izraz 

mišljenja v pravem pomenu besede. Vigotski meni, da je prvotni otrokov govor popolnoma 

socialen, opravlja vlogo sporočanja, družbene interakcije. Šele kasneje ta govor po načelu 

diferenciacije razvije posamezne funkcije, razvijeta se egocentrični in sporazumevalni govor. 

Na podlagi egocentričnega govora, ki se je ločil od socializiranega govora, nato nastaja 

notranji govor otroka, ki predstavlja osnovo mišljenja. Vigotski vidi v egocentričnem govoru 

razvojno najpomembnejši dejavnik prehoda od zunanjega k notranjemu govoru (Skubic, 

2004: 10−12). 

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

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

“govorno”, govor pa “intelektualen” (Žnidarič, 1993: 15−16). 

 

Govor je le eden od načinov izražanja misli, ni pa mišljenje samo. Hkrati pa tudi vseh misli ni 

moč izraziti z besedami. Tudi gluhi otroci, ki so prikrajšani v miselnem razvoju, primerljive 

konkretne pojme usvojijo v približno enakem vrstnem redu in obsegu kot drugi otroci. 

 

Vseeno igra govor veliko in aktivno vlogo pri izpopolnjevanju mišljenja in razvijanju 

miselnih struktur, še posebej na stopnji formalnega mišljenja. Je pa tudi pomembno povezan z 

različnimi okoljskimi dejavniki (vrtec, šola, družina ...) (Nemec in Krajnc, 2011: 110). 



4	  

 

V prvem poglavju sem govorila o odnosu med razvojem mišljenja in govora v predšolskem 

obdobju, v nadaljevanju bom govorila o mejnikih v govornem razvoju in o fazah otrokovega 

govornega razvoja. 

1.	  2	  MEJNIKI	  V	  GOVORNEM	  RAZVOJU	  

	  

Tabela 1: Mejniki v govornem razvoju (Marjanovič Umek, 1990: 29−31). 

STAROST VOKALIZACIJA IN GOVOR 
 
RAZUMEVANJE IN 
ODGOVORI 

 

1 mesec Otrok veliko joka, cvili, 
producira nekaj samoglasnikov. 

 

Nasmeh, upadanje splošne 
aktivnosti; ob močnih zvokih 
se preplaši in zdrzne. 

 

3 mesece 

 

Različen jok za bolečino, lakoto, 
neugodje, upadanje časa, ki ga 
otrok prejoka, nekaj 
ponavljajočih glasov »ga, ga«; 
gruljenje. 

Vokalno gruljenje kot odgovor 
na pomirjajoče glasove, nekaj 
posnemovalnih odgovorov na 
govor. 

5 mesecev 

Bebljanje, vokalne igre, mnogo 
ponavljajočih glasov, vsi 
samoglasniki, soglasniki »m, k, g, 
b, p«, glasen smeh 

 
Posnemovalni odgovori na 
govor upadajo, obračanje in 
gledanje za glasom, 
prepoznavanje domačega 
poznanega glasu, z vokali 
izraženo nezadovoljstvo, jeza. 

7 mesecev 

Različnost v bebljanju, glasu in 
ritmu, že naučenim glasom doda 
»d, t, n, v«, govori – pogovarja se 
z igračami. 

Pogostejše so geste kot del 
vokalizacijskih odgovorov na 
dražljaje, na glasove v okolju 
pogosteje odgovarja. 
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9 mesecev 

Jok, s katerim želi zbuditi 
pozornost, »mama, dada, baba« 
so del vokalnih iger, ne gre za 
asociacijo na osebo ali predmet. 

 
Umikanje pred tujci, pogosto 
kombinirajo z jokom; posnema 
ploskanje. 

11 mesecev 

V povprečju uporablja eno 
besedo pravilno, posnema 
glasove in pravilno število 
zlogov, malo joka. 

 
Razume »ne, ne«, odgovarja 
na »pa, pa« in podobno z 
ustreznimi kretnjami. 

od 1 leta do 2 let 

Več nerazumljivega govora 
(žlobudranje), napredek v 
artikulaciji; pri dveh letih že 
poimenuje veliko predmetov, 
veliko 'eholalije' (ponavljanja). 

 
Pri dveh letih prepozna od 150 
do 300 besed, pravilno 
odgovarja na številne ukaze, 
kot so: sedi, pridi, daj mi to ... 
 

od 2 do 3 let 

Poskuša z novimi glasovi, vendar 
artikulacija zaostaja za 
besednjakom; od 50 do 57 % 
besed je nerazumljivih, pogosto 
izpušča zadnji soglasnik, 
žlobudranje počasi upada. 

Pri treh letih razume od 800 do 
1000 besed, odgovarja na 
različne ukaze, ki vsebujejo 
besede na, pod, gor. 

od 3 do 4 let 

Razumljivost povedanega je blizu 
100% pogosto pomanjkljiva 
artikulacija l in r; uporablja od 3 
do 4 besede v povedih, malo jih 
pri štirih letih uporablja množino. 

 
Prepozna množino, spol, 
pridevnike; razume sestavljene 
povedi. 

od 4 do 6 let 

Sintaksa je ustrezna pri šestih 
letih, sestavi od pet- do 
šestbesedne stavke; tekoč govor, 
lahko izraža časovne odnose, glas 
dobro modulira v konverzaciji. 

 
Razume od 2500 do 3000 
besed, sledi navodilom, ki 
vsebujejo od 3 do 4 aktivnosti; 
razume pomen besed »če, zato 
in zakaj«. 
 

 

Otrokov govor se začne po drugem letu starosti pospešeno razvijati na pomenski, skladenjski 

in besedoslovni ravnini. Da bi ustrezno motiviral in vključeval otroke v govorni razvoj, mora 

vzgojitelj dobro poznati otrokov govorni razvoj. 

L. Marjanovič Umek (2001: 69−71) pravi, da je za otroka do šestega meseca starosti značilen 

predlingvističen ali emocionalni govor, ki vključuje gruljenje in produciranje različnih glasov. 

Po šestem mesecu se otrok že »pogovarja« z igračami, beblja glasove maternega jezika, 

odziva se na imena družinskih članov, posnema glasove odraslih, vendar ne razume njihovega 
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pomena. 

Od 1 leta do 2 let starosti otrok začenja razumeti, da imajo stvari imena. Poimenuje različne 

predmete, začne uporabljati večje število glagolov, z besedami izraža čustva, tvori enostavne 

stavke. 

Od 2 do 2 let in 6 mesecev otrokov besednjak obsega okrog 400 besed, med njimi so 

pogosteje vezniki, predlogi, členki. Stavek je sestavljen iz 3-4 besed, tvori že dvojino, 

množino ter glagole postavlja v preteklik. 

Od 2 let in 6 mesecev do 3 let in 6 mesecev otrokov besednjak obsega približno 1000 besed, 

tudi zaimke, določila in pridevnike. Prevladujejo enostavne povedi, pojavljajo se že podredne 

in priredne povedi. 

Od 3 let in 6 mesecev do 5 let otrokov besednjak narašča, obsega od 2000 do 10000 besed. 

Pojavljajo se večdelne povedi, sestavljene iz podredij in priredij, z veznikom prej in potem. 

Po petem letu se otrokov besednjak ne širi več tako hitro kot prej. Otrok tvori čedalje bolj 

kompleksne povedi in govor že prilagaja poslušalcu. Otrokov govor se razvija v procesu 

sporazumevanja. 

	  

1.3	  FAZE	  OTROKOVEGA	  GOVORNEGA	  RAZVOJA	  

 

Vzgojiteljica mora poznati posamezne faze otrokovega govornega razvoja, da lahko v 

določenem govornem obdobju pravilno vpliva na razvoj. 

 

Razvoj govora je v zgodnjem obdobju izredno hiter. Za novorojenčka sta jok in smeh glavna 

načina govornega izražanja, približno dve leti star otrok pa se je že sposoben pogovarjati z 

drugimi (Marjanovič Umek, 1990: 29). 

 

Razvoj otrokovega govora je preučevalo mnogo znanstvenikov. Običajno so ga razdelili na 

več dob (Žnidarič, 1993: 40) 
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1.3.1	  Pripravljalno	  –	  predfonemično	  obdobje	  

 

Prvi glasovi: 

-‐ jok − edina vokalizacija, traja prvih 6−8 tednov, 

-‐ gruljenje − otrok izraža zadovoljstvo, ugodje itd., začne se okrog 2. meseca, uporablja 

predvsem samoglasnike, 

-‐ bebljanje − pojavi se pri pribl. 6 mesecih, otrok soglasnike in samoglasnike povezuje v 

zloge, posluša in “odgovarja”, 

-‐ izgovor po govornem vzorcu − pojavi se ob koncu 1. leta, otrok uporablja glasove 

maternega jezika (Zrimšek, 2003: 50). 

 

JOK 

Jok je otrokov prvi glas in v prvih osmih tednih življenja so različne oblike jokaedina 

otrokovavokalizacija. Ločimo tri različne joke, s katerimi otrok izraža jezo, lakoto ali 

bolečino. Odrasli po navadi sklepamo o pomenu joka na podlagi konteksta, v katerem se 

pojavlja, saj o vzroku razmišljamo v povezavi z določeno situacijo (Marjanovič Umek, 1990: 

17). 

 

GRULJENJE 

Gruljenje (prav tam) se razvije ob koncu prvega, na začetku drugega meseca kot nova oblika 

vokalizacije. Gruljenje, podobno kot jok, še ni govor v pravem pomenu besede, vendar pa gre 

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

razburjen. Gruljenje kot ena od faz govornega razvoja ni značilno le za zdrave otroke, saj ga 

poznamo tudi pri gluhih otrocih, ki so se rodili gluhonemim in gluhim staršem in torej niso 

imeli priložnosti slišati gruljenja. 

 

BEBLJANJE 

Beblanje se razvije okoli šestega meseca starosti, prej kot gruljenje v celoti izgine iz otrokove 

komunikacije. Medtem, ko gruljenje vsebuje predvsem samoglasniške glasove (po podatkih 

nekaterih študij kar 90%), bebljanje vključuje samoglasnike in soglasnike, ki jih otrok 

kombinira in povezuje v zloge (npr. ga, ma, ba…). Zgodnje faze bebljanja so običajno 

povezane z otrokovim vzburjenjem in gibalno dejavnostjo. Bebljanje je prva vokalizacija, ki 

vsebuje nekaj podobnosti z govorom. Zanimivo je, da otrok glasove posluša, in ko so ti 
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prekinjeni, z bebljanjem odgovori. To pomeni, vedno večjo kontrolo govorne izgovorjave in 

zato je bebljanje pomembna osnova za govorni razvoj (Marjanovič Umek, 1990: 18). 

 

IZGOVARJAVA PO GOVORNEM VZORCU 

Ob koncu prvega leta starosti je vsa manjša različnost glasov v otrokovem govoru, otrok 

vedno pogosteje uporablja glasove, ki so značilni za njegov materin jezik (prav tam). 

Opisane razvojne stopnje nam pomagajo razložiti, zakaj so tudi v jezikih, ki nimajo nič 

skupnega, otrokove prve besede podobne. 

1.3.2	  Obdobje	  oblikovanja	  govora	  –	  doba	  malčka	  

 

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

povezani z najosnovnejšimi potrebami in čustvi otroka. 

 

Prvo besedo spregovorijo nekateri otroci že v osmem ali devetem mesecu; največ otrok pa v 

enajstem ali dvanajstem. O prvi besedi govorimo takrat, ko je zveza med besedo in 

poimenovano osebo smiselna. Otrok v tem času sliši mnogo besed, usvoji pa le tiste, ki ga 

zanimajo. To je obdobje, ko otrok zaradi še ne dovolj razvitega slušnega središča ne more 

natančno reproducirati besed. Tako je predvsem zato, ker je motorična plat otrokovega govora 

slabše razvita kot senzorična plat (Marjanovič Umek, 1990: 21). 

 

M. Whitehead (1999, po Marjanovič Umek, 2006: 18) navaja tri kriterije, ki določajo prvo 

besedo: 

-‐ otrok rabi besedo spontano, 

-‐ otrok rabi besedo stalno za isto dejavnost, predmet ali osebo, 

-‐ besedo prepozna tudi odrasla oseba, ki z otrokom komunicira v različnih situacijah. 

 

Otrok mnogo več besed razume, ne zna pa jih še izgovoriti. Izrazi so povezani z 

najosnovnejšimi potrebami in čustvi otroka. Govorijo o ljudeh, vozilih, hrani, živalih… 

Vsak izraz označuje celotno situacijo. Dale prve besede opredeljuje kot besede, ki so 

sestavljene iz enega ali dveh zlogov. 

 

Splošne značilnosti govora prvih besed: 

-‐ izpuščanje zlogov, npr. “nana” namesto “banana”, 



9	  

-‐ zlogovno podvajanje, npr. “lala” namesto “ladja”, 

-‐ izpuščanje glasov, npr. “go” namesto “gos”, 

-‐ dodajanje glasov, npr. “lučka” namesto “luč”, 

-‐ zamenjava glasov, npr. “kolomotiva” namesto “lokomotiva”. 

 

Obdobje prvega govora se začne med 15. In 18. mesecem starosti. To je čas, ko je otrok bolj 

stabilen in ga hoja ne zaposluje več toliko. Otrok tedaj spoznava, da ima vsaka beseda 

natančno določen pomen. Postane radoveden. Sprašuje, kaj je to. S tem vprašanjem se vedno 

obrača na odrasle in jih s tem opozarja na svojo rastočo potrebo po govornem izražanju 

(Marjanovič Umek, 2006: 189). 

 

Odrasli moramo biti še posebej pozorni, da: 

-‐ tako majhnemu otroku nikoli ne popravljamo govora, 

-‐ vse, kar pove, pohvalimo in mu damo vedeti, da smo ga razumeli, 

-‐ besedo, poved, ki jo pove po svoje, večkrat pravilno ponovimo, 

-‐ ne zahtevamo, da pravilno pove še on, 

-‐ pojemo čim več pesmic na zloge: ma, pa, ba, to, 

-‐ petje pesmic spremljamo z gibi rok, nog, 

-‐ vse, kar govorimo z otrokom, naj bo pravilno, razločno in primerno glasno 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 35, 36). 

 

Ob koncu tretjega leta starosti normalno razvit otrok razlikuje vse glasove, tudi tiste, ki jih 

sam še ne artikulira pravilno. Otrok razume govor in sam govori, vendar je občutna razlika 

med dojemanjem govora drugih in lastno govorno aktivnostjo. Razume od 800 do 1000 besed 

(Kranjc, 1999: 22−23). 

1.3.3	  Predšolska	  doba	  govornega	  razvoja	  

 

V tem obdobju se stavek izpopolnjuje.  

Otrok začne uporabljati čase, sklanjatve, spregatev in začne posploševati predmete, ki imajo 

nekatere skupne značilnosti.  

Postopoma doseže stopnjo notranjega govora, do česar postopoma privede govor s samim 

seboj, z igračami in živalmi. V tej dobi si otrok rad izmišlja zgodbe, v katerih se resničnost 

prepleta z domišljijo. Govori pa še v počasnejšem tempu kot odrasli. Otrok zelo rad posluša 
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pravljice, ki nanj vplivajo zelo ugodno, saj si razvija domišljijo in širi besedni zaklad. 

Nekaterih besed še ne razume v pravem pomenu oz. jih le delno razume in jih zato tudi ne 

uporablja. 

 

Ob koncu 3. leta pogosto uporablja vprašalnico “zakaj”, pa tudi “kako” in “kdaj”, ki so znak, 

da se razvija otrokovo logično mišljenje. Velike individualne razlike nastajajo ne le kot 

posledica otrokove inteligentnosti in okolja, temveč lahko tudi zaradi predporodnih, 

obporodnih ali poporodnih težavah. Otrok razume od 2500 do 3000 besed, sledi navodilom 

(Žnidarič, 1993: 48). 

 

V nadaljevanju bom spregovorila o razvoju govora v predšolskem obdobju ter o dejavnikih, 

ki vplivajo na razvoj govora. 

 

1.4	  RAZVOJ	  GOVORA	  V	  PREDŠOLSKEM	  OBDOBJU	  

1.4.1	  Dejavniki,	  ki	  vplivajo	  na	  razvoj	  govora	  

 

Strokovnjaki si niso povsem enotni, kaj je ključni dejavnik, ki vpliva na razvoj govora. Za 

razvoj govora sta pomembna genetsko pogojena zmožnost za govor in primerno socialno 

okolje, ki razvoj govora spodbuja. Socialno okolje vpliva na razvoj govora s posnemanjem in 

pogojevanjem (Ribič Hederih, 2002: 18). 

 

S. Kranjc (1999: 20) v knjigi Razvoj govora predšolskih otrok razdeli dejavnike govornega 

razvoja v dve skupini: 

-‐ notranji dejavniki (psihološki in fiziološki), 

-‐ zunanji dejavniki (socialni in sociološki). 

 

Med notranje dejavnike štejemo: 

-‐ prirojene predispozicije za razvoj govora, 

-‐ motivacijo, 

-‐ čustveno stanje. 
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Pomembno vlogo pri razvoju govora in mišljenja imajo tudi sociološki dejavniki, ki vplivajo 

na psihološke dejavnike. 

 

Med zunanje dejavnike pri oblikovanju otrokovega govornega razvoja pa štejemo: 

 

-‐ socialni položaj staršev, 

-‐ izobrazbeno strukturo staršev, 

-‐ širše družbeno okolje, v katerem živi družina, 

-‐ število otrok v družini. 

Pomembno mesto med zunanjimi dejavniki zavzema govor odraslih, kar pomeni, da mora 

vzgojiteljica dobro poznati in paziti tudi na svoj slog komunikacije. 

 

1.4.2	  Notranji	  dejavniki	  govornega	  razvoja	  (genetski	  dejavniki)	  

 

Za otrokov govorni razvoj imajo pomembno vlogo genetski dejavniki. 

 

Muller (1996, po Marjanovič Umek, 2006: 63) meni, da na razvoj govorne kompetentnosti 

vpliva interakcija večjega števila genov. 

 

Z analizo različnih vedenjsko-genetskih raziskav so ugotovili, da imajo genetski dejavniki 

delni vpliv na azvoj različnih področij govornega razvoja, tako na razvoj otrokove slovnice 

kot področje semantike, fonologije in artikulacije (Marjanovič Umek, 2006: 63−64). 

1.4.3	  Otrokov	  spol	  

 

Rezultati več raziskav so pokazali razlike v govornem razvoju dečkov in deklic, ki kažejo, da 

se govor deklic razvija hitreje od govora dečkov. 

 

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

preizkusih pravilne izgovorjave besed, oblikujejo daljše izjave, imajo širši besednjak ter 

dosegajo višje rezultate na lestvici govornega razvoja. Dečki imajo pogostejše motnje branja 

in pisanja kot deklice, deklice berejo več knjig in pišejo daljša besedila od dečkov v prvih 

razredih osnovne šole. 
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Pellegrini in Jones (1994, po Marjanovič Umek, 2006: 56) navajata, da se deklice pogosteje 

vključujejo v simbolno igro in s tem pogosteje rabijo govor tudi v simbolni igri. 

 

S. Golombok in R. Fivush (1994, po Marjanovič Umek, 2006: 57) povzemata rezultate 

raziskav, v katerih so ugotovili, da deklice začnejo prej brati kot dečki, imajo manj težav pri 

branju in se hitreje odzivajo na navodila testatorja. 

 

Ugotovili so tudi, da dečki pozneje razlikujejo med splošnimi samostalniki in lastnimi imeni 

kot deklice. 

 

Avtorji poudarjajo, da so ugotovljene razlike med spoloma le razlike v hitrosti usvajanja 

določenih slovničnih pravil, medtem ko je vzorec usvajanja jezika pri deklicah in dečkih 

enak. 

1.4.4	  Zunanji	  dejavniki	  govornega	  razvoja	  

 

Jezik mora otroku postati sredstvo, ki mu omogoča, da pridobiva informacije o čem, kako in 

zakaj. Tu je pomemben odziv okolja (staršev, vzgojiteljev …), saj je otrokov govor odvisen 

od vrednosti, ki jo ima za okolje besedno izražanje nasploh. Med otroki obstajajo velike 

razlike v uporabi govora, te razlike pa so po navadi povezane z razlikami v jeziku, ki ga 

govorijo v njegovem neposrednem okolju (Erženičnik Pačnik, 1999: 309). 

1.4.5	  Družinsko	  okolje	  

 

Družinsko okolje ima pomembno vlogo v razvoju in učenju, še posebej v obdobju dojenčka, 

malčka in zgodnjega otroštva. Pomembna dejavnika družinskega okolja sta: 

-‐ kakovost družinskega okolja, 

-‐ socialno-ekonomski status družine. 

Kakovost družinskega okolja oblikujejo starši. Različne možnosti za razvoj, ki jih otroku 

ponuja družinsko okolje, pa so najpogostejša posledica razlik v prepričanju staršev o 

pomembnosti spodbujanja govornega razvoja. Te razlike imajo tudi učinek na izbiro 

dejavnosti, med katerimi vstopajo v govorno interakcijo s svojim otrokom. Povezanost 

različnih dejavnikov družinskega okolja in otrokove govorne kompetentnosti je dvosmeren 

proces, saj starši z izbiro dejavnosti in značilnostmi svojega govora spodbujajo otrokov 



13	  

razvoj, tako tudi otroci s svojim govorom in zanimanjem za določeno dejavnost vplivajo na 

govor staršev in njihovo izbiro dejavnosti, v katerih se v komunikaciji vključujejo z njim. 

 

Raziskovalca Foy in Mann (2003, po Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 109) 

razlikujeta med tremi vidiki družinskega okolja, ki imajo pomemben učinek na otrokov 

govorni razvoj: 

-‐ skupno branje otroka in njegovih staršev, 

-‐ prepričanje staršev o pomenu skupnega branja in otroške literature, 

-‐ izpostavljenost staršev literarnim besedilom. 

 

Skupno branje otrok in staršev se začne že pred prvim letom življenja, ko starši vključujejo 

svoje otroke v govorno interakcijo ob branju otroških knjig in s svojimi izjavami usmerjajo 

otrokovo pozornost. Ko otroci začnejo v drugemletu življenja uporabljati dvobesedne izjave, 

se začne postopno prevzemanje vlog med otrokom in starši, ki poteka, tako da mama postavi 

vprašanje, otrok se nanj odzove z izjavo, ki jo mama nato podkrepi. Skupno branje nato 

poteka v smeri dvogovora, ki poteka tako, da otrok na izjavo starša odgovori z novo izjavo 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 114−115). 

 

Starši, ki sami radi in veliko berejo, tudi otrokom pogosteje nudijo priložnost za spoznavanje 

literature, različnih besedil, jih pogosteje peljejo v knjižnico in imajo doma na policah več 

knjig kot starši, ki redkeje berejo (Fekonja idr., 2005:54). 

 

Browne (1996, po Marjanovič Umek, 2006: 51) meni, da starši, ki se pogovarjajo s svojimi 

otroki ob slikah o tem, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo, otroke tako še dodatno spodbujajo h 

govornemu izražanju. 

 

Socialno-ekonomski status družine (SES) vključuje tri kvantitativne dejavnike: 

-‐ izobrazbo staršev, 

-‐ poklic staršev, 

-‐ finančni položaj. 

 

Ti dejavniki ponujajo pomembno informacijo o neposrednem okolju, v katerem otrok živi 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 103). 
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Ugodni demografski dejavniki otrokove družine se pozitivno povezujejo z obsegom in 

kakovostjo govorne interakcije med starši in njihovimi otroki in s tem tudi z otrokovim 

govornim razvojem. 

 

Starši z višjo stopnjo izobrazbe in ugodnejšim ekonomskim stanjem, ki otrokom nudijo 

različne materiale in gradivo, tako otrokom omogočajo priložnost za pridobivanje izkušenj o 

pisani in govorjeni besedi. 

 

Rezultati raziskave Harta in Risleyja (1992, po Marjanovič Umek, 2006: 54) so pokazali, da 

se starši z nižjim osebnim dohodkom ter nižjo stopnjo izobrazbe redkeje pogovarjajo s 

svojimi otroki, prav tako pa je njihov govor manj raznolik, otrokom nudijo manj priložnosti 

za samostojno govorno izražanje, njihov besednjak pa je bolj omejen, kot to velja za starše z 

višjim osebnim dohodkom. 

 

Tudi Bernstein (1974, po Fekonja idr., 2005: 55) je ugotovil, da starši iz družin z manj 

ugodnimi socialnodemografskimi dejavniki v pogovoru uporabljajo omejen jezikovni kod, za 

katerega sta značilna omejeno upoštevanje slovničnih pravil in raba enostavnih in 

nepovezanih izjav. Starši iz družin z bolj ugodnimi demografskimi dejavniki, naj bi po 

ugotovitvah avtorja rabili izdelani jezikovni kod, za katerega je značilna raba širšega 

besednjaka in zapletenih izjav. 

 

Stopnja izobrazbe otrokove mame predstavlja dejavnik, ki ga večina avtorjev v svojih 

raziskavah vključuje med pomembne pokazatelje socialno-ekonomskega stanja družine in ki 

je povezan z razvojem različnih vidikov otrokovega govora. 

 

Slovenske avtorice (Marjanovič Umek idr., 2005) so ugotovile, da se izobrazba mame 

povezuje s kakovostjo družinskega okolja, saj so mame z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje 

kot mame z nižjo izobrazbo ocenile, da npr. svoje otroke pogosteje spodbujajo k rabi jezika, 

jim pogosteje berejo, večkrat obiščejo knjižnico, kino, lutkovne predstave itn. 

Podobno so slovenske avtorice (Marjanovič Umek idr., 2004) na podlagi vzdolžne raziskave 

ugotovile, da so tri- in štiriletni otroci mam z visoko stopnjo izobrazbe dosegli pomembno 

višje rezultate na lestvici govornega razvoja kot otroci mam z nizko izobrazbo. 
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Rezultati slovenske raziskave (Fekonja idr., 2005) so pokazali, da izobrazba očeta ni imela 

pomembnega učinka na različne vidike otrokove govorne kompetentnosti pri trh in štirih letih 

starosti. Otroci se glede na izobrazbo očetov med seboj niso pomembno razlikovali po 

rezultatih, ki so jih dosegli. 

 

S tujo raziskavo pa so ugotovili, da čeprav očetje v komunikaciji z otroki rabijo podoben 

govor kot matere, so v govorni interakciji otrokom večkrat omogočili menjavanje vlog, 

uporabljali bolj raznolik besednjak in več ukazov kot mame (Fekonja idr., 2005: 57). 

Dobljeni rezultati so pokazali, da v obdobju zgodnjega otroštva mame preživijo več časa s 

svojimi otroki. Vsekakor pa povezanost med otrokovim govornim razvojem in izobrazbo 

očetov ostaja premalo raziskana (Marjanovič Umek idr., 2006: 50−56). 

 

Odrasli svoj govor “prilagajajo” otrokovemu, zato je njihov govor prepogosto obložen z 

medmeti, pomanjševalnicami, izogibajo se zapletenejšim stavčnim strukturam in otroka 

ogovarjajo v tretji osebi ednine. S tem otroku razumevanje otežimo, namesto da bi ga olajšali. 

Veliko lažje je izpostaviti stik z njim s pomočjo neprilagojenega govora. Komunikacija med 

otrokom in materjo se razvije v rutino, v kateri otrok že v naprej ve, kaj naj pričakuje in kako 

naj odgovori. S tem vprašanjem se je ukvarjal Bruner, ki je menil, da otrok dobi informacijo o 

jeziku v družinskem okolju predvsem v komunikaciji z mamo. Te informacije pozneje v 

razvoju jezikovno izrazi (Kranjc, 1999: 23). 

 

1.4.6	  Vrtec	  in	  vrstniška	  skupina	  

 

Poleg družine pomembno vlogo pri razvoju otrokovega govora igra vrtec. 

 

Vrtec ima za spodbujanje otrokovega govora boljše možnosti kot kasneje šola, ker otrokov 

govor v tem obdobju še ni zaključen, otrok pa je v tem obdobju še zelo sugestibilen in 

elastičen (Erženičnik Pačnik, 1999: 309). 

 

Vrtec otroka spodbuja k različnim dejavnostim, med katere spadajo: prosta igra, usmerjene 

dejavnosti, prehodne dejavnosti, rutinske dejavnosti. Med seboj se razlikujejo glede na 

material, ki jim je ponujen, prostor, po katerem se lahko gibljejo, vključenost odrasle osebe 
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ali vrstnikov in pravila, ki veljajo v zvezi z govornim izražanjem. Vse te dejavnosti vplivajo 

na otrokovo govorno izražanje in ga spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih položajih. 

 

V raziskavah, v katerih so ugotavljali učinek vrtca na otrokov socialni, čustveni, govorni ali 

spoznanvni razvoj, so ugotovili, da so ti učinki zelo celostni in ne gre zgolj za negativne ali 

pozitivne občutke, ampak se tu pojavijo tudi dejavniki, kot so kakovost vrtca, starost, pri 

kateri so otroci vključeni v vrtec, količino ur, ki jih preživijo v vrtcu. Kakovost vrtca 

vključuje povezanost med procesnimi (vzgojiteljičine spoznavne ter govorne spodbude v 

vrtcu, njena občutljivost in odzivnost, interakcije med otroki in strokovnimi delavci) ter 

strukturnimi kazalci (razmerje odrasla oseba/otroci v oddelku, število otrok v oddelku) in je 

dober napovednik kasnejšega govornega in spoznavnega razvoja. 

 

Rezultati slovenske raziskave o učinku vrtca na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v šoli 

(2005) so pokazali, da je kakovost vrtca dejavnik, ki lahko zmanjša razlike v govorni 

kompetentnosti otrok različno izobraženih staršev in otrok, pri katerih je družinsko okolje 

pogosto manj spodbudno za govorni razvoj. 

 

Dobljeni rezultati so pokazali, da starost otroka ob vstopu v vrtec nima pomembnega učinka 

na njihovo splošno govorno kompetentnost pri tretjem letu starosti, bil pa je na meji 

pomembnosti pri štiriletnih otrocih pri pripovedovanju zgodbe, ki je del govorne 

kompetentnosti. Otroci, ki so v vrtec stopili zgodaj (1. leto starosti), so tako pri treh in štirih 

letih ob slikanici pripovedovali bolj koherentne in slovnično zapletenejše zgodbe kot otroci, 

ki so se v vrtec vključili kasneje. Tudi petletni otroci se med seboj niso pomembno razlikovali 

v govorni kompetentnosti glede na to, ali so vstopili v vrtec pri 1. ali 3. letu starosti. Ta 

raziskava potrjuje, da se učinek starosti otrok ob vstopu v vrtec povezuje tudi z drugimi 

dejavniki, kot so kakovost vrtca in družinsko okolje. Zgodnja vključitev otroka v vrtec je 

pozitivna predvsem za otroke, ki prihajajo iz družin, katerih starši imajo nižjo izobrazbo ali 

manj spodbudno družinsko okolje, kar potrjujejo tudi tuje raziskave. 

 

Z raziskavo z naslovom Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj, ki sta jo opravili L. 

Marjanovič Umek in U. Fekonja (2006), sta hoteli preučiti učinek vrtca v povezavi s starostjo, 

pri kateri so bili otroci vključeni v vrtec, in z otrokovim družinskim okoljem. Ugotovili sta, da 

je učinek kakovosti družinskega okolja pomemben le pri štiriletnih otrocih tistih mater, ki so 
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ocenile, da s svojim otrokom pogosto berejo, obiskujejo knjižnico, lutkovne predstave, saj so 

ti otroci pripovedovali zgodbe na višjih razvojnih ravneh. 

 

V vrtcu ima pomembno vlogo tudi vrstniška skupina, v katero so otroci vključeni. Za otroka 

je pomembna tako s socialnega kot tudi z govornega vidika. Otrok rad posnema svoje 

vrstnike, želi z njimi komunicirati, zato mora biti njegov govor razumljiv. 

 

Rezultati slovenske raziskave, ki jo je opravila U. Fekonja (2002), so pokazali, da spontana 

igra z vrstniki otroka spodbuja k rabi drugačnih izjav kot strukturirana situacija v vrtcu. Prosta 

igra otrokom omogoča rabo jezika v različnih funkcijah: pogovor o temi igre, razdelitev vlog, 

dogovor o pravilih igre (Marjanovič Umek idr., 2006: 59−63). 

 

Na podlagi ugotovitev več tujih in slovenskih avtorjev in avtoric, ki so preučevali učinek 

vrtca na različna področja otrokovega razvoja, lahko zaključimo, da vrtec sam po sebi nima 

negativnega vpliva na nobeno od področij otrokovega razvoja. Učinek vrtca je bil pozitiven, 

zlasti v povezavi z izobrazbo otrokovih staršev in kakovostjo dela strokovnih delavk. Starost, 

pri kateri so bili otroci vključeni v vrtec, ni bila pomemben dejavnik, s katerim bi avtorice 

lahko pojasnile razlike v razvoju otrok. Rezultati kažejo, da ima vrtec pomemben pozitivni 

učinek na nekatera področja pri otrocih, katerih starši imajo nizko izobrazbo. Prav za te otroke 

je pomembno, da se čim prej vključijo v vrtec (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 

2012: 29). 

 

Razvit govor je izrednega pomena pri rasti otrokove socialnosti, saj se otrok s skromnim 

besediščem težje vključi v družbo. 

 

Naj zaključim z naslednjimi ugotovitvami: otroku naj vrtčevsko okolje nudi: 

-‐ priložnost in spodbudo za kvalitetno izmenjavo informacij, 

-‐ uporabo različnih govornih nivojev, 

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

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

jezika (Drglin, 2004: 151). 

 

Za otroka je pomembno medsebojno povezovanje in usklajevanje vrtca in družine, saj se tako 

uspešno razvija in deluje. 
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V nadaljevanju bom spregovorila o spodbujanju otrokovega govornega razvoja v vrtcu, o 

jezikovnih dejavnostih v vrtcu ter o delu vzgojiteljice po kurikulumu za vrtce. 

 

1.5	  SPODBUJANJE	  OTROKOVEGA	  GOVORNEGA	  RAZVOJA	  V	  VRTCU	  

 

Izsledki evalvacijske študije o tem, kako vzgojitelji rabijo govor v socialnih interakcijah z 

otroki in spodbujajo govorni razvoj otrok so pokazali, da so se vzgojitelji, ki so delali na 

podlagi Kurikuluma za vrtce, ki posebej poudarja vlogo rabe govora pri vseh dejavnostih v 

vrtcu, samo deloma razlikovali od vzgojiteljev, ki so delali na podlagi Vzgojnega programaza 

vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Pogosteje kot njihovi kolegi so uporabljali govor v 

različnih govornih funkcijah pri različnih dejavnostih v vrtcu (npr. pri rutinskih dejavnostih so 

rabili govor v poučevalni in socialnočustveni funkciji, podobno kot pri načrtovanih 

dejavnostih), so pa tako eni kot drugi najpogosteje rabili regulativno funkcijo govora. 

Avtorice zaključujejo, da so načini sporazumevanja vzgojiteljev z otroki pod močnim 

vplivom implicitnih teorij in, da je zato proces spreminjanja počasen, povezan tudi z njihovim 

znanjem o zgodnjem govornem razvoju in ne zgolj z zapisanimi cilji oziroma vsebinami v 

kurikularnih dokumentih (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar in Lepičnik 

Vodopivec, 2011: 73). 

 

Spodbujanje razvoja govora in njegovo načrtovanje v vrtcu seveda ni stvar samo tako 

imenovane jezikovne vzgoje. Vzgojitelj ali vzgojiteljica naj bi pri vseh dejavnostih otroku 

dajala govorni zgled in tako neposredno vplivala na razvoj njegove jezikovne zmožnosti (to je 

slovnične in sporazumevalne), kar bi predstavljalo prvi korak k integraciji področij, ki vodi k 

celostnemu razvoju otroka. Naloga vrtca ali šole torej ni samo naučiti otroka sposobnosti 

pomnjenja, marveč ga naučiti razmišljati in uporabljati svoje kognitivne sposobnosti, kar v 

vrtcu lahko spodbujamo tudi z jezikovno vzgojo (Kranjc, 2011: 15). 

Zelo pomembno vlogo v otrokovem govornem razvoju ima vzgojitelj, zato bom o tem 

spregovorila v naslednjem poglavju. 

	  

1.5.1	  Vloga	  vzgojiteljice	  pri	  razvoju	  otrokovega	  govora	  

	  
Vzgojiteljica ima pri razvoju otrokovega govora zelo pomembno vlogo.  
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Predstavlja namreč prvi stik otroka z institucionalnim okoljem pa tudi avtoriteto in zgled ter je 

“objekt”, ki ga otrok skuša posnemati.  

Tega se mora vzgojiteljica zavedati celostno in tako tudi delovati. Preden se začne ukvarjati z 

zvočno oblikovanostjo svojega govora, se mora zavestno odločiti, da bo v vrtcu govorila 

zborni knjižni jezik. To pa ne velja za vse govorne položaje − velja za obravnavo novih 

vsebin, razlago itn., tj. za spoznavni govor, ki je del pedagoškega govora in s katerim 

vzgojiteljica posreduje znanje svoje stroke. Ne velja pa vedno za odnosni govor, s katerim 

vzgojiteljica vzgaja. Neknjižno besedje služi tudi kot slogovno sredstvo, s katerim 

vzgojiteljica določeno predmetnost osvetli z drugega zornega kota ali pa jo približa otrokom, 

ki mogoče obvladajo neknjižno slovenščino (Devjak in Petek, 2011: 26). 

 

Vzgojiteljica ima tako kot otrokovi starši pomembno vlogo pri spodbujanju govornega 

razvoja predšolskih otrok. Otroci razvijajo svojo govorno kompetentnost s poslušanjem, 

spraševanjem, oblikovanjem hipotez, trditev ter ob interpretiranju odgovorov, ki jih dobijo od 

vzgojiteljice. Vzgoja v vrtcu v veliki meri poteka z rabo govora, ko vzgojiteljica pojasnuje, 

opisuje in spodbuja otrokovo razumevanje dejavnosti, ki potekajo v skupini. 

 

Browne (1996) meni, da je uspešnost vzgojiteljice pri spodbujanju govornega razvoja otrok v 

skupini odvisna od njenega: 

-‐ razumevanja vrednosti pogovora v skupini (razprava o vsebini in problemih), 

-‐ odnosa do govornega izražanja (vzgojiteljica pokaže zanimanje za povedano in 

pohvali načine govora), 

-‐ organizacije časa, namenjenega pogovoru (govor v različnih situacijah, širitev 

otrokovega besednjaka), 

-‐ lastnega govornega izražanja (z načinom govora vzgojiteljica vpliva na govor otrok), 

-‐ poznavanja strategij in dejavnosti, ki spodbujajo poslušanje in govorno izražanje otrok 

(vključitev situacij, ki omogočajo otrokovo rabo govora) (Marjanovič Umek idr., 

2006: 133). 

 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice preživita veliko časa v družbi otrok, tako v skupini 

kot individualno. V skupini prihaja do interakcij med otroki in odraslimi. Vzgojitelj poskrbi 

za pozitivne interakcije z nasmehom, očesnim stikom, govorjenjem v višini otrok. Prav tako 
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se odziva na otrokova vprašanja in prošnje in jih spodbuja k zastavljanju vprašanj, razgovoru, 

poslušanju, k delitvi izkušenj.  

Pomembna je načrtovana dejavnost s področja jezika, ki zahteva strokovno odločitev 

vzgojiteljice (Kranjc in Saksida, 2001: 104−105). 

Vzgojitelj s svojim strokovnim ravnanjem lahko vpliva na to, da se otrokove govorne 

zmožnosti razvijajo bolje, kot bi se sicer. Naloga vzgojiteljice je, da ustvari ustrezno govorno 

spodbudno okolje (Erženičnik Pačnik, 1999: 318). 

 

Vzgojiteljica ima pomembno vlogo v otrokovi igri. Raziskovalci, ki so posebej preučevali 

vlogo vzgojiteljice v igri, ugotavljajo, da je ta pomembna tako v fazah načrtovanja in 

organizacije kot v fazah usmerjanja in vodenja k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem 

igralnih dejavnosti. Razvoj poteka s podporo in pomočjo mentalno razvitejšega partnerja od 

igralne dejavnosti, ki jo otrok že zmore, k miselno, jezikovno, socialno in gibalno 

zahtevnejšim igralnim dejavnostim, ki pa so še vedno v območju razvoja, ki ga otrok lahko 

doseže (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 79). 

 

V Priročniku h Kurikulumu za vrtce avtorja Kranjc in Saksida (2001) poudarjata, da vzgojitelj 

na različne načine spodbuja razvoj otrokove govorne kompetentnosti. Najpomembnejši je 

standardni jezik, govor odraslih, izbira tem, ki jih predlaga vzgojiteljica. Posebnega pomena 

za otrokov govorni razvoj pa so tudi otroške knjige, slikanice, revije, časopisi in igre. 

Spodbujanje jezikovne zmožnosti poteka lahko tudi tako, da otroka peljemo v gledališče, na 

razstavo, ki mu omogoča spoznavati in uporabljati različne govorne položaje in pridobitev 

informacij v pogovoru z različnimi osebami. Tako dobi otrok še informacijo, da se v različnih 

govornih situacijah uporabljajo različne zvrsti jezika. 

 

Z vidika govornega razvoja je zelo pomemben kontinuum, ki se začne z zgodnjo 

komunikacijo otrok-odrasla oseba, ki je kot pravi Engel (2000), v veliki meri naravnana na 

otroka kot poslušalca in udeleženca komunikacije, z zgodnjim branjem in pripovedovanjem s 

strani odraslih, s spodbujanjem igre domišljije in simbolov, spodbujanjem samostojnega 

pripovedovanja, s pogovarjanjem-vse to se kasneje odraža v večji ali manjši govorni 

kompetentnosti otrok, njihovi zmožnosti branja, razumevanju prebranega, miselnem 

funkcioniranju, socialnih spretnostih (Marjanovič Umek, Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc, 

2002: 53). 
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Vzgojiteljica je pri dejavnostih tista, ki njen potek usmerja, hkrati pa je njena vloga predvsem 

v tem, da spodbuja otroke k izmenjavanju mnenj in k pogajajnju. Poleg tega, da bodo otroci s 

pomočjo dejavnosti spoznali en tip besedila, se bodo hkrati tudi učili strategij menjavanja 

vlog. Naučili se bodo tudi tega, s katerimi sredstvi je mogoče uresničiti cilj, ki so si ga zadali. 

Vzgojiteljica mora pri vsaki dejavnosti paziti in preveriti, ali so otroci razumeli navodila. 

Navodila morajo biti jasna in razumljiva. Pomaga naj vsakemu otroku, da se zave svoje vloge 

ob nalogi. Spodbuja naj razzlike v mnenjih. Vzgojiteljica naj bo otrokom ves čas na voljo, 

vendar naj jim ne vsiljuje svojih rešitev. Pri izvajanju različnih dejavnostih je pomembn, da 

imajo otroci možnost svoje izdelke primerjati z drugimi. S tem spodbujamo njihovo zmožnost 

opazovanja, analiziranja in utemeljevanja svojih idej (Kranjc in Saksida, 2001: 87−89). 

 

Pot k odličnosti oz. k sodobnemu vrtcu je ob ugotovitvah slovenskih in tujih avtorjev celovita 

in počasna, hoja po njej pa zahteva “opremljenost” strokovnih delavk in delavcev s 

teoretskim, strokovnim in praktičnim znanjem, ustrezne razmere na ravni organizacije in 

kurikularne restive, ki omogočajo strokovno avtonomno ravnanje in prepričanje delavk in 

delavcev, da so lahko pri svojem delu uspešni (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 

136). 

 

Jezikovne dejavnosti  v vrtcu bom predstavila v naslednjem poglavju. 

 

1.6	  JEZIKOVNE	  DEJAVNOSTI	  V	  VRTCU	  

 

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše za razvoj govora, 

vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjenje s pisnim 

jezikom ter spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti. Otroci se v tem obdobju učijo 

izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Razvoj govora je vpleten v vsa 

področja dejavnosti, od tretjega leta naprej pa je pomemben tudi za razvoj predpisalnih in 

predbralnih sposobnosti. 

 

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih 

besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi 

jezika v domišljijskih igrah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od otrok v 
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različnih socialnih igrah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah itn., ki se prenašajo iz 

generacije v generacijo. 

Pomemben del jezikovnih dejavnosti so tudi enostavna besedila, ki so vezana na vsakodnevno 

življenje, npr. zapis komentarja ob otrokovi risbi, kuharski recepti itn. Pomembno je 

zbliževanje otrok s knjigo kot pisnim prenosnikom ter zgodnje navajanje na knjigo. Sem sodi 

tudi vključevanje v pisno kulturo kot pomembno sestavino demokratizacije družbe. Otroci 

morajo imeti možnost, da jih na njim ustrezen način seznanimo z nekaterimi jezikovnimi 

spoznanji, jim predstavimo razlike med socialnimi zvrstmi ali registri (knjižno : naknjižno), 

jeziki, jezikovnimi skupinami itn. Pri otrocih, ki jim slovenščina ni materni jezik, mora vrtec 

prispevati k oblikovanju dobre podlage za kolektivno dvojezičnost na narodnostno mešanih 

področjih ter podlago za posameznikovo dvojezičnost na ostalih področjih v Sloveniji 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 31−32). 

 

Ena izmed osnovnih nalog v zgodnjem otroštvu je razvoj jezikovne zmožnosti, kar pomeni, 

da je otrok zmožen tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za 

različne potrebe. Jezikovna zmožnost pomeni otrokovo zmožnost sporazumevati se z 

okoljem, igro, umetnostjo, matematiko in še z ostalimi področji. Otrok se uči sporočati svoje 

izkušnje na različne načine, razumeti načine, kako drugi sporočajo in predstavljajo lastne 

izkušnje. Otrok tako razvija zmožnost intuitivnega, kritičnega, simbolnega in kreativnega 

mišljenja. Odrasli naj bi skušali razumeti in spoštovati komunikacijo tako z jezikovnimi kot z 

nejezikovnimi sredstvi (Kranjc in Saksida, 2001: 80). 

1.6.1	  Področje	  dejavnosti	  jezika	  v	  kurikulumu	  

 

Zaradi razvejanosti, ki jo implicira jezikovno področje v vrtcu, cilje opredeljujemo na štirih 

ravneh dejavnosti: 

-‐ govorna vzgoja, 

-‐ književna vzgoja, 

-‐ predopismenjevanje, 

-‐ književna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja. 

Seveda pa teh štirih ravni dejavnosti ne smemo ločevati med seboj. Nasprotno, moramo jih 

povezati v celoto, tako kot to počnejo otroci, ko se učijo jezika v naravnem okolju (Kranjc in 

Saksida, 2001: 81). 
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1.6.2	  Spodbujanje	  verbalne	  in	  neverbalne	  komunikacije	  

 

Otrokov individualni stil nejezikovne komunikacije se kaže v gibih, izrazu obraza. Odrasli 

moramo otroku pokazati, da cenimo obe vrsti komunikacije tako verbalno kot neverbalno, 

zato z otrokom komuniciramo tudi s pomočjo očesnega stika in gibov. Zlasti je očesni stik 

pomemben v komunikaciji z otrokom v prvem obdobju, ko otroku pripovedujemo pravljice, 

zgodbice, pesmice, dogodivščine iz realnega sveta. V okviru tega cilja so zelo primerne igrice 

s prsti, pesmice, akcijske igrice (Biba leze, biba gre...) ter preprosti skupinski in individualni 

plesi (Kranjc in Saksida, 2001: 81). 

 

V prvi starostni skupini otrok, starih od 1 do 3 let, je opazna razlika med razumevanjem, 

pomenskim znanjem in govorno zmožnostjo, tj. da verbalno izrazijo, kar že poznajo in vedo. 

Zaradi šibke verbalne zmožnosti se težje sporazumevajo v skupini, zato ima neverbalna 

komunikacija v medvrstniških odnosih (tudi v komunikaciji z odraslimi) pomembno vlogo pri 

sporazumevanju (Grginič, 2008: 22). 

 

Otroci dosegajo uspešno komunikacijo tako z verbalnimi kot z neverbalnimi sredstvi. Med 

malčki so neverbalna sredstva pogosto edini zagotovitelj ustreznega razumevanja besedila, v 

zgodnjem otroštvu pa je le še dopolnilo (Marjanovič Umek, 2006: 49). 

 

Pri izbiri verbalnih in neverbalnih sredstev imamo možnost otroka seznaniti z različnimi stili 

komunikacije. Organiziramo take dejavnosti, da bodo otroci posnemali osebe, živali, 

predmete. Tako tudi spodbujamo simbolno igro, ki ima pomembno vlogo v procesu 

poučevanja in učenja predšolskih otrok (Kranjc in Saksida, 2001: 81). 

 

Raziskovalci so v različnih raziskavah potrdili, da se otroci v simbolni igri učijo: 

-‐ uporabljati raznolike govorne izjave (npr. otrok spremeni identiteto in prevzame vlogo 

“kot da je”), 

-‐ razvijajo besednjak in skladnjo jezika (uporaba pridevnikov, starejši otroci uporabljajo 

tudi vprašalne, velelne in nikalne izjave), 

-‐ uporabljajo govor v različnih jezikovnih registrih, ki ustrezajo otrokovi vlogi v igri 

(npr. uporabljajo tikanje v pogovoru otroka z mamo in vikanje, ko se mama pogovarja 

s prodajalcem), 
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-‐ v različnih funkcijah (npr. za dogovarjanje o medsebojnih odnosih, za izražanje 

čustev, opisovanje realnih predmetov) (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 

75−76). 

 

Ena od oblik je igranje vlog, ki predstavlja stopnjo napredka v razvoju otrokove igre. 

Simbolna igra je tesno povezana z jezikovnim razvojem. Različne stopnje jezikovnega 

pretvarjanja, ki so odvisne od stopnje razvoja otrok, se kažejo v njihovih izjavah: 

 

-‐ izjava, s katero otrok spremeni osebno identiteto, prevzame vlogo (zdaj sem zdravnik), 

-‐ izjava, ki opredeli istovetnost objektov s pomočjo jezikovnih simbolov (to je 

termometer − za svinčnik), 

-‐ izjava, ki pomeni zamenjavo za dejavnost (igram se), 

-‐ izjava, ki opisuje situacijo (ne grem se več) (Kranjc in Saksida, 2001: 81−82). 

 

1.6.3	  Otrok	  kot	  aktiven	  udeleženec	  v	  komunikacijskem	  procesu	  

 

Pomembno je, da otroka odrasli spodbujamo pri prvih poskusih verbalizacije, da ponavljamo 

in razširjamo njegove izreke. Na otrokove glasove in gibe moramo ustrezno reagirati, saj mu 

tako nudimo informacijo o menjavanju vlog, ki je eno od glavnih načel govorjene 

komunikacije. Spodbujamo take dejavnosti, ki bodo otroku nudile ugodje. Da bi bil otrok 

aktiven udeleženec v komunikacijskem procesu, mora razvijati svojo jezikovno zmožnost, 

pridobiti mora védenje o slovnici jezika, ki se ga bo učil, in o pravilih komunikacije, kar 

pomeni, da se mora naučiti pravil o tem, kdaj, kje, s kom, o čem, zakaj in kako govoriti.  

Otroku moramo ponuditi, da sam izbere teme, da sam začenja pripovedovanje in pogovor. 

Otrokom moramo postavljati ustrezna vprašanja, kar pomeni, da jim ne postavljamo samo 

vprašanj, na katera je mogoče odgovoriti z da ali ne, ampak svoj odgovor utemeljiti z daljšim 

odgovorom. Tako se bodo otrokovi stavčni vzorci razširjali. 

 

Pomembno vlogo v komunikacijskem procesu ima spodbudno okolje, zlasti igra v skupini in 

druge socialne dejavnosti, ki zahtevajo medsebojno komuniciranje. Predšolski otrok namreč 

že komunicira s sovrstniki, njegova uspešnost komuniciranja se povečuje z njegovim 

odraščanjem. 

 



25	  

Primeri dejavnosti, ki jih nudimo predšolskemu otroku: 

-‐ igranje jezikovnih igric, 

-‐ poslušanje in seznanjanje s knjigami, 

-‐ sodelovanje v različnih govornih položajih, 

-‐ igranje in zabavanje z besedami in srukturami.     

            

V sporazumevalnem procesu mora vzgojiteljica zagotoviti spoštovanje otrokove pravice do 

zasebnosti in ga ne spraševati ter zahtevati od njega, da pripoveduje o stvareh, ki jih želi 

ohraniti zase (Kranjc in Saksida, 2001: 82−83). 

 

1.7	  DELO	  VZGOJITELJICE	  PO	  KURIKULUMU	  ZA	  VRTCE	  

 

Kot sem že omenila, ima vzgojitelj pomembno vlogo pri razvoju otrokovega govora. 

Vzgojitelj mora skrbno načrtovati dejavnosti s področja jezikovne vzgoje. Sem spadajo 

dejavnosti poslušanja, pogovora, branja, opisovanja, govornih iger in vaj, seznanjanje z 

leposlovnimi knjigami in priročniki. 

 

Vzgojiteljem je v pomoč Kurikulum za vrtce (1999), v katerem so opredeljeni načela in cilji 

predšolske vzgoje. 

 

Globalni cilji: 

-‐ jezik kot objekt igre, 

-‐ zavedanje obstoja lastnega in tujih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

-‐ poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

-‐ doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

-‐ razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije, 

-‐ spodbujanje ustvarjalnosti, 

-‐ razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti, 

-‐ spodbujanje jezikovne zmožnosti, 

-‐ spoznavanje simbolov pisnega jezika, 

-‐ doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika (Kurikulum za vrtce, 

1999: 32−33). 

 



26	  

Za otroke je z vidika otrokove jezikovne zmožnosti pomembna načrtovana dejavnost s 

področja jezika, ki zahteva strokovno odločitev vzgojiteljice. Odločiti se mora namreč, kateri 

od dejavnosti s področja jezika bo kdaj dala prednost, poskrbeti pa mora, da so med seboj 

smiselno usklajene (Kranjc in Saksida, 2001: 105). 

 

Vzgojitelj potrebuje za svoje delo ustrezno strokovno literaturo, priročnike in revije. Pri 

spodbujanju jezikovne zmožnosti si vzgojitelj pomaga s knjigami z različnih področij 

(pravljice, pesmice, igre itd.). 

 

1.7.1	  Primeri	  dejavnosti	  za	  otroke	  od	  1.	  do	  3.	  leta	  

 

Otrok 

-‐ se v vrtcu srečuje z različnimi socialnimi zvrstmi slovenskega jezika; 

-‐ je v vsakdanji komunikaciji priča različnim situacijam, v katerih je slovenski jezik 

samoumeven v vseh formalnih in neformalnih govornih položajih; 

-‐ posluša svoji starosti primerne pravljice, zgodbe, uganke; 

-‐ komunicira z otroki in odraslimi s pomočjo očesnega stika in gibov; 

-‐ igra se z glasovi; 

-‐ tvori prve večbesedne stavke; 

-‐ komunicira z otroki v skupini; 

-‐ igra se jezikovne igrice; 

-‐ seznanja se s knjigami, in sicer tako z leposlovnimi kot tudi s priročniki; 

-‐ posluša preproste zgodbice in se z odraslimi pogovarja o predmetih na slikah in v 

okolju; 

-‐ pripoveduje in prepeva uganke, izštevanke, rime, kratke pesmice in zgodbice, v 

katerih se deli besedila ponavljajo in ki si jih izmisli sam ali jih ponavlja; 

-‐ aktivno rešuje probleme v procesu jezikovne komunikacije; 

-‐ s pomočjo knjig in drugih oblik tiska, ki so mu ves čas na voljo, da se z njimi igra in 

jih “bere”, spoznava vlogo simbolov in pisnega jezika; 

-‐ preizkuša zanj nove oblike verbalne komunikacije; 

-‐ doživlja ritem besed, glasbe in pesmi (Kurikulum za vrtce, 1999: 33−34). 
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Vzgojiteljica samostojno prilagaja primere dejavnosti za otroke od 1. do 3. leta glede na 

skupino otrok, ki jo ima, njihove želje, potrebe, interese in trenutno razpoloženje. Poskrbeti 

mora za ustrezno motivacijo, dejavnosti pa pripraviti zanimive in predvsem zabavne, tako da 

bodo otroci radi sodelovali. 

 

1.7.2	  Primeri	  dejavnosti	  za	  otroke	  od	  3.	  do	  6.	  leta	  

 

Otrok 

-‐ je v vsakdanji komunikaciji priča situacijam, v katerih se uporablja slovenski jezik kot 

državni jezik, hkrati pa dobi tudi informacijo o tem, da na drugih področjih obstajajo 

drugi jeziki; 

-‐ posluša pravljice, uganke, pesmice in vsebine doživlja prek različnih medijev, obišče 

gledališko, filmsko predstavo, obiskuje knjižnice; 

-‐ razlikuje med govornimi zvrstmi, ki so primerne za konkretni govorni položaj, in 

njihovimi funkcijami v vsakdanjem življenju; 

-‐ spoznava razlike med knjižnim jezikom in svojim narečjem ob konkretnih primerih, ki 

se pojavljajo v komunikaciji; 

-‐ izvaja dejavnosti, v katerih po svojih željah v simbolni igri in igri vlog posnema in 

igra osebe, živali, predmete; 

-‐ sodeluje v različnih govornih položajih, začenja pogovor, vpeljuje nove teme; 

-‐ sodeluje v komunikaciji v manjših skupinah ali v parih ter v komunikaciji z odraslimi 

in otroki; 

-‐ posluša odraslega in otroka, različne medije; 

-‐ samostojno pripoveduje zgodbe, jih obnavlja in si izmišljuje svoje; 

-‐ samostojno ustvarja strip, knjigo; 

-‐ sodeluje v različnih družabnih in didaktičnih igrah, ki spodbujajo bogatenje besednega 

zaklada, obnavljanje in izmišljanje zgodb; 

-‐ spoznava pisni jezik in njegovo vlogo; 

-‐ spoznava, da je mogoče izgovorjene besede zapisati in jih nato znova prebrati; 

-‐ uporablja različne vrste simbolov, s katerimi izraža svoje misli (Kurikulum za vrtce, 

1999: 34−35). 

 



28	  

Program dejavnosti mora biti prilagojen različnim otrokovim interesom, potrebam in 

zmožnostim. Vzgojiteljica mora pripraviti čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti z 

namenom spodbujanja otrokovega govornega razvoja. V okviru teh dejavnosti se mora otrok 

dobro počutiti in mu morajo biti v veselje.  

 

V vrtcu ne bi smelo nikoli zmanjkati časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, 

dramatizacijo, igo vlog, branje različnih literarnih del...Za otroka in njegov 

čustveni, socialni in spoznavni razvoj je bistvenega pomena, da razvije jezikovno zmožnost, 

torej zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne 

potrebe. Jezik se razvija v polnopomenskem kontekstu, ko imajo otroci razlog ter možnost 

sporočati svoje ideje, poglede, zamisli, počutja in ko imajo potrebo po vedenju (Kranjc in 

Saksida, 2001: 105). 

 

V drugem poglavju teoretičnega dela bom predstavila pojem kompetence ter bolj natančno 

predstavila kompetence vzgojiteljic oz. vzgojiteljev. 

 

2	  KOMPETENCE	  

 

Pojem kompetenca po SSKJ (1995: 419) pomeni obseg, mero odločanja, določeno navadno z 

zakonom; pristojnost, pooblastilo; področje dejavnosti. Medtem ko Muršak (1999: 43−44) 

pravi, da se kompetence nanašajo na posameznika, njegove subjektivne sposobnosti, njegovo 

ravnanje, kako nadgrajuje in uporablja svojo poklicno kvalifikacijo. V tem smislu so 

kompetence neke vrste nadgradnja poklicni kvalifikaciji. Peklaj (2009: 11) meni, da naše 

kompetence določajo tudi naše vrednote, ki so tisti najvišji cilji, ki nas vodijo v življenju in 

sodelujejo pri vseh pomembnih aktivnostih. Spet Tancig (2006: 17) navaja, da so kompetence 

pojmovane kot sestavljene kapacitete, ki vključujejo tako diskurzivno kot praktično znanje in 

predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti, sposobnosti in vrednot. 

Weintert (2001, po Kalin, 2009: 84−85) pa pravi, da kompetenca na splošno vključuje 

kompleksen sistem znanja in spretnosti, poleg tega pa tudi strategije in rutine, ki so potrebne 

za uporabo tega znanja in spretnosti ter ustrezna čustva in stališča. Hkrati izpostavi pomen 

učinkovite samoregulacije teh kompetenc.  
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»Kompetence so akcijski sistemi, ki vključujejo tudi čustveno in motivacijsko področje. 

Posameznik ima lahko ustrezne potenciale in znanje, obvlada ustrezne strategije, se zaveda 

vseh značilnosti dobrega reševanja problemov, vendar potrebuje tudi motivacijo, da te svoje 

potenciale in znanje uresniči.« (Peklaj, 2009: 11) 

 

Veliko avtorjev se strinja, da pojem kompetence vključuje tudi motivacijske in čustvene 

vidike delovanja. Če ima nekdo razvito neko kompetenco, to ne pomeni samo to, da ima 

kognitivne, motivacijske ali čustvene vire, ampak da jih je sposoben ustrezno uskladiti in 

uporabiti v pravem času in ustreznih situacijah. Za razliko od sposobnosti, ki so v veliki meri 

vrojene, so potenciali za naše ravnanje, se kompetenc lahko naučimo, jih tudi poučujemo in 

so uporabne v različnih kontekstih (Le Boterf, 1997, po Peklaj, 2006: 23). 

 

2.1	  KOMPETENCE	  VZGOJITELJIC	  OZ.	  VZGOJITELJEV	  

	  

»Ko govorimo o kompetencah vzgojitelja, imamo v mislih lastnosti uspešnega vzgojitelja, 

vzgojitelja začetnika in vzgojitelja, ki ima za sabo že kar nekaj let delovne prakse. Pomembno 

je vzgojiteljevo znanje, njegove sposobnosti, izkušnje in zmožnosti za uspešno izvajanje 

vzgojno-izobraževalnega dela. To pomeni, da nima vzgojitelj le teoretičnih in strokovnih 

znanj, temveč tudi znanja in sposobnosti, pridobljene v praksi. Kompetence mora vzgojitelj 

dejansko udejanjiti.« (Kalin, 2009: 86) 

V seznam kompetenc, ki naj bi jih imela bodoča vzgojiteljica, je vključenih 20 splošnih 

kompetenc za diplomante visokošolskega študija in 15 specifičnih kompetenc za diplomante 

na področju vzgoje in izobraževanja. Tem kompetencam so dodali še 10 specifičnih 

kompetenc za področje predšolske vzgoje (Devjak, Batistič Zorec, Vogrinec, 2006). 

 

Med predmetno specifične kompetence študijskega programa predšolska vzgoja spada kar 

nekaj kompetenc. Nekatere med njimi so poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o 

otroštvu, razvoju in učenju pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela; prav tako 

tudi poznavanje vsebin, oblik in metod dela ter avtonomno izvajanje kurikula za vrtce in 

kurikula prvega razreda devetletne OŠ.Vzgojiteljice morajo biti pozorne tudi na učinkovito in 

fleksibilno organizacijo prostora in časa. Otrokom morajo nuditi čustveno varnost in jih 

vzpodbujati k samostojnosti v okviru njihovih zmožnosti. Spremljati morajo tudi njihov 

napredek, dosežek in razvoj ter upoštevati in prepoznati individualne potrebe in druge razlike 
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med otroki pri vzgojnem delu.Komunikacija s starši je pomembna, saj morajo biti 

vzgojiteljice ves čas v stiku z njimi in uporabljajo različne oblike sodelovanja z njimi. Prav 

tako vzgojiteljice sodelujejo v paru in morajo dobro poznati timsko delo (http://www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datotek e/Studijs ki_programi/ Predstavitvenizbor niki /pv-zbornik.pdf, 2013). 

 

Poklicne kompetence, ki jih pridobi vzgojitelj/ica v času študija in jih uporablja ter razvija pri 

nadaljnjem delu, so: zmožnost prepoznavanja in razumevanja problemske situacije; 

usposobljenost za strokovno ravnanje v avtentičnih situacijah pri vzgojnem delu; zmožnost 

povezovanja in uporabe znanja različnih strokovnih področij; zmožnost razpravljanja o 

problemu ter argumentiranega zagovarjanja in utemeljevanja svojih predlogov in rešitev; 

zmožnost pojasnjevanja svojega odnosa in osebnega stališča do obravnavanega problema; 

zmožnost kultiviranega dialoga; izvajanje aktivnosti za spodbujanje razvoja zaznavnih 

procesov in pozornosti ter aktivnosti za spodbujanje spoznavnega, govornega in motoričnega 

razvoja v okviru dejavnosti v vrtcu; uporaba didaktičnih vzgojnih metod in oblik; 

upoštevanjevzgojnih načel, njihova izbira glede na cilje in vsebino dejavnosti; razumevanje 

pomena vsebinske usklajenosti med cilji, dejavnostmi ter didaktičnimi pristopi; spremljanje 

odnosov v skupini s pomočjo igre; ustrezno odzivanje na zaželeno oz. nezaželeno vedenje 

otroka; razumevanje vloge in pomena modelnega učenja v skupini ter uporaba različnih 

tehnik vodenja otroka in skupine; omogočanje, da se otrok vključuje v skupino drugih otrok 

in sodeluje z njimi; razlaga razvojnega okvira različnih težav otroka v vrtcu ter vloge 

temperamenta v otrokovem čustvenem in socialnem prilagajanju, predlaganje načinov 

ravnanja vzgojitelja v takih situacijah; ugotavljanje, katere značilnosti otrokovega vedenja 

otežujejo vzgojno delo in katere ga podpirajo; podpora staršem pri vključevanju otroka v 

vrtec; uporaba ustreznih metod sodelovanja s starši; priprava zunanjih in notranjih prostorov 

za varno bivanje otrok v vrtcu; izbira primernih pripomočkov glede na starost otrok; skrb za 

varnost otrok na sprehodih, izletih in v prometu; organizacija počitka in hranjenja otrok ob 

upoštevanju načel kurikula (Predmetni izpitni katalog za drugi predmet poklicne mature, 

2013). 

	  

S	  tem	  poglavjem	  sklenem	  teoretični	  del	  diplomske	  naloge.	  Sledi	  empirični	  del.	  
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III.	  EMPIRIČNI	  DEL	  

1	  OPREDELITEV	  RAZISKOVALNEGA	  PROBLEMA	  

 

Vzgojiteljica ima, prav tako kot tudi otrokovi starši, pomembno vlogo pri spodbujanju 

govornega razvoja predšolskih otrok. Otroci razvijajo svojo govorno kompetentnost s 

poslušanjem, spraševanjem, z oblikovanjem hipotez in trditev ter ob interpretiranju 

odgovorov, ki jih dobijo od vzgojiteljice. Vzgoja v vrtcu v veliki meri poteka z rabo govora, 

ko vzgojiteljica pojasnuje, opisuje in spodbuja otrokovo razumevanje dejavnosti, ki potekajo 

v skupini (Browne 1996, po Marjanovič Umek 2006: 133). 

 

Ker je predšolsko obdobje za govorni razvoj otroka bistveno, se je treba zavedati, da mora biti 

vzgojitelj ustrezno strokovno usposobljen, da lahko pravilno prepoznava in spodbuja otrokov 

razvoj. Ker se kot bodoča vzgojiteljica zavedam, da vzgojiteljica vpliva na otrokov govorni 

razvoj, želim v svoji diplomski nalogi ugotoviti, kaj menijo vzgojiteljice v različnih vrtcih o 

svojih kompetencah za spodbujanje otrokovega govornega razvoja in katere kompetence so 

po njihovem mnenju nujno potrebne za učinkovito spodbujanje otrokovega govornega 

razvoja. 

2	  RAZISKOVALNA	  METODOLOGIJA	  

	  

2.1	  VZOREC	  

 

V raziskavi sem razdelila 120 anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa sem dobila 87. Vzgojiteljice 

in vzgojitelji so zaposleni v domžalskem Vrtcu Urša in ljubljanskih vrtcih: Vrtcu Ciciban, 

Vrtcu Galjevica ter v Vrtcu Črnuče. 

2.2	  METODA	  RAZISKOVANJA	  

	  

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

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

je potekalo anonimno. 
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2.3	  TEHNIKA	  ZBIRANJA	  PODATKOV	  

	  

V Vrtcu Ciciban, Vrtcu Galjevica in Vrtcu Črnuče sem anketne vprašalnike izročila 

pedagoški vodji, ta pa jih je razdelila vzgojiteljicam. Vzgojiteljice so jih rešile v enem mesecu 

in jih vrnile pedagoški vodji, ki jih je vrnila meni. V Vrtcu Urša sem anketne vprašalnike 

razdelila sama. Razdelila sem jih po enotah. V enem mesecu so jih vzgojiteljice rešile in mi 

jih vrnile nazaj. 

 

2.4	  OPIS	  INSTRUMENTA	  

	  

Anketni vprašalnik vsebuje štirinajst vprašanj, ki se nanašajo na spodbujanje otrokovega 

govornega razvoja, usposobljenost vzgojiteljic za delo z otroki na področju jezikovne vzgoje 

in aktivnosti s katerimi vzgojitelji spodbujajo otrokov govorni razvoj. 

Enajst vprašanj je zaprtega tipa, dve vprašanji odprtega tipa in eno vprašanje po Likertovi 

ocenjevalni lestvici. 

 

2.5	  METODA	  OBDELAVE	  PODATKOV	  

	  

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

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

odgovorila na raziskovalni vprašanji. 

3	  CILJI	  RAZISKOVANJA	  

 

Cilja moje raziskave sta: 

 

− ugotoviti, kaj menijo vzgojiteljice o svojih kompetencah za spodbujanje otrokovega   

govornega razvoja v prvem starostnem obdobju; 

− ugotoviti, katere kompetence so po mnenju vzgojiteljic nujno potrebne za učinkovito 

spodbujanje otrokovega govornega razvoja. 
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4	  RAZISKOVALNI	  VPRAŠANJI:	  

Ali vzgojiteljice menijo, da so kompetentne za spodbujanje otrokovega govornega razvoja? 

Katere kompetence so po mnenju vzgojiteljic nujno potrebne za učinkovito spodbujanje 

otrokovega govornega razvoja? 

5	  REZULTATI	  IN	  INTERPRETACIJA	  

Najprej	  me	  je	  zanimal	  spol	  anketirancev.	  

	  

Graf 1: Prikaz spola anketirancev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 96,6 % vzgojiteljic in le 3,4 % vzgojiteljev. 

 

Nato me je zanimala starost anketirancev. 

 

Graf 2: Prikaz starosti anketirancev. 
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V anketi je sodelovalo 21 vzgojiteljic 24,1 %, starih 20−30 let, 24 vzgojiteljic 27,6 %, starih 

31−40 let, 30 vzgojiteljic 34,5 %, starih 41−50 let in 12 vzgojiteljic 13,8 %, starih več kot 50 

let. Največji del anketiranih vzgojiteljic predstavlja zrelostno starostno obdobje (40 let in 

več). 

 

V nadaljevanju me je zanimala izobrazba anketirancev. 

 

Graf 3: Prikaz izobrazbe anketirancev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 vzgojiteljic 57,5 %, ima končano visoko strokovno šolo, 12 vzgojiteljic 13,8 %, ima 

končano višjo šolo, 25 anketiranih vzgojiteljic 28,7 %, pa ima končano samo srednjo šolo. 

Glede na to, da so vzgojiteljice v povprečju nekoliko starejše, to niti ni tako presenetljivo, saj 

je v prejšnjem obdobju za delo vzgojiteljice zadostovala že končana srednja šola. 

 

Nato me je zanimalo, koliko so po mnenju vzgojiteljic oz. vzgojiteljev strokovno usposobljeni 

za delo s predšolskimi otroki na področju jezikovne vzgoje. 

 

Graf 4: Mnenje vzgojiteljic oz. vzgojiteljev o strokovni usposobljenosti za delo s predšolskimi 

otroki na področju jezikovne vzgoje.	  
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Večina vzgojiteljic (67,8 %) je mnenja, da so usposobljene za delo s predšolskimi otroki na 

področju jezikovne vzgoje. (28,7 %) vzgojiteljic meni, da so zelo usposobljene za delo, zelo 

nizek odstotek (3,4 %) pa je mnenja, da so slabo usposobljene za delo s predšolskimi otroki 

na področju jezikovne vzgoje. 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, kako dobro so bile vzgojiteljice oz. vzgojitelji seznanjeni med 

svojim formalnim izobraževanjem o dejavnostih, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj. 

 

Graf 5: Seznanjenost vzgojiteljic oz. vzgojiteljev med njihovim formalnim izobraževanjem o 

dejavnostih, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Večji delež anketiranih vzgojiteljic je bilo dobro seznanjenih med svojim formalnim 

izobraževanjem o dejavnostih, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj (52,9 %), slaba tretjina 

vzgojiteljic je bila o dejavnostih, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj srednje dobro 

seznanjena (27,6 %), zelo dobro pa je bilo seznanjenih (16,1 %). Le peščica vzgojiteljic je 

bila slabo seznanjena.  

 

Nato me je zanimalo, na kakšen način bi se želele vzgojiteljice oz. vzgojitelji izpopolnjevati 

na področju dejavnosti, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj.	  
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Graf 6: Želje po načinu izpopolnjevanja vzgojiteljic oz. vzgojiteljev na področju dejavnosti, 

ki spodbujajo otrokov govorni razvoj. 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Manj kot polovica vzgojiteljic (43,7 %) bi se želelo izpopolnjevati na področju dejavnosti, ki 

spodbujajo otrokov govorni razvoj  s seminarji, več kot tretjina (35,6 %) bi imela 

strokovnjaka v vrtcu na to temo. Ostale anketirane vzgojiteljice (17,2 %) menijo, da je za 

izpopolnjevanje na področju dejavnosti, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj potrebno 

samoizobraževanje (branje strokovne literature). 

Pod možnost "drugo" (3,3 %) pa so vzgojiteljice napisale, da bi se želele izpopolnjevati na 

področju dejavnosti, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj naslednje: 

− z izmenjavo izkušenj in idej med vzgojitelji, 

− s strokovnjakom v vrtcu, ki bi v oddelku sproti izvajal dejavnosti in sodeloval pri pripravi, 

evalvaciji ..., 

− s podiplomskim študijem. 

 

 

Ali imajo vzgojiteljice oz. vzgojitelji v svojem vrtcu didaktična gradiva za spodbujanje 

otrokovega govornega razvoja, me je zanimalo v nadaljevanju. 
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Graf 7: Dostopnost didaktičnih gradiv v vrtcih za spodbujanje otrokovega govornega razvoja. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V večini slovenskih vrtcev so didaktična gradiva dostopna (85,1 %), le peščica vrtcev (4,6 %) 

tovrstnih gradiv nima na voljo. Obstaja pa tudi manjši delež vzgojiteljic, ki pravzaprav ne 

vedo, kakšna je dostopnost didaktičnih gradiv v njihovem vrtcu (10,3 %). Pomembno je, da 

ima večina vrtcev didaktična gradiva dostopna, saj je to predpogoj za to, da jih vzgojiteljice 

lahko tudi uporabljajo. 

 

Nato me je zanimalo, kako pogosto izvajajo vzgojiteljice oz. vzgojitelji načrtovane jezikovne 

dejavnosti v skupini. 

 

Graf 8: Pogostost izvajanja načrtovanih jezikovnih dejavnosti v skupini. 

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Manj kot dve tretjini vzgojiteljic (59,8 %) izvaja načrtovane dejavnosti dvakrat do trikrat na 

teden, malo manj kot tretjina (27,6 %) pa štirikrat do petkrat na teden. 
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Da izvajajo načrtovane jezikovne dejavnosti le enkrat na teden, je odgovorila več kot desetina 

(12,6 %) vzgojiteljic. Predvidevam, da k pogostosti izvajanja načrtovanih jezikovnih 

dejavnosti prispevajo različna strokovna usposabljanja, skupni projekti na	   ravni	   vrtca in 

lastna angažiranost za delo.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali vzgojiteljicam oz. vzgojiteljem, Kurikulum za vrtce 

ponuja dovolj možnosti za načrtovanje jezikovnih dejavnosti.  

 

Graf 9: Kurikulum za vrtce in možnosti za načrtovanje jezikovnih dejavnosti. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Večina vzgojiteljic (87,4 %) je na vprašanje, ali jim Kurikulum za vrtce ponuja dovolj 

možnosti za načrtovanje jezikovnih dejavnosti, odgovorila pritrdilno, medtem ko za več kot 

desetino vprašanih (12,6 %) ta dokument ni dovolj pri načrtovanju dejavnosti s področja 

jezika. 

 

Zanimalo me je, koliko časa namenjajo vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri delu z otroki 

govorjenju. 

 

Graf 10: Čas vzgojiteljic oz. vzgojiteljev namenjen pri delu z otroki govorjenju. 
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Več kot polovica vprašanih (58,6 %) namenja zelo veliko časa pri delu z otroki govorjenju, 

veliko časa namenja (37,9 %) vzgojiteljic, le peščica (3,4 %) jih je odgovorilo srednje.  

Sklepam lahko, da v povprečju več kot 90 % vzgojiteljic namenja veliko časa pri delu z otroki 

govorjenju. 

 

Nato me je zanimalo, koliko časa namenjajo vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri delu z otroki 

poslušanju.	  

	  

Graf 11: Čas vzgojiteljic oz. vzgojiteljev namenjen pri delu z otroki poslušanju. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Skoraj polovica vzgojiteljic (49,4 %) namenja veliko časa pri delu z otroki poslušanju, zelo 

veliko časa namenja (37,9 %) vprašanih, nekoliko višji pa je odstotek vzgojiteljic, ki je 

odgovorilo srednje (12,6 %), če primerjamo z Grafom 10.  

V nadaljevanju me je zanimalo, kolikšno vlogo ima po mnenju vzgojiteljic oz. vzgojiteljev 

prostor pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja. 

 

Graf 12: Mnenje vzgojiteljic oz. vzgojiteljev o vlogi prostora pri spodbujanju otrokovega	  

govornega razvoja.	  
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Manj kot polovica vzgojiteljic (43,7 %) meni, da ima prostor pomembno vlogo pri 

spodbujanju otrokovega govornega razvoja, da je prostor zelo pomemben jih meni (37,9 %), 

srednje pomembno je odgovorilo (16,1 %) vprašanih, malo pomembno pa le peščica (2,3 %). 

Vspodbudno je, da se več kot 80 % vzgojiteljic zaveda, da ima prostor pomembno	  vlogo pri 

spodbujanju otrokovega govornega razvoja. 

 

S čim po mnenju vzgojiteljic oz. vzgojiteljev najbolj vplivajo na otrokov govorni razvoj, me 

je zanimalo v nadaljevanju. 

	  

Graf 13: Mnenje vzgojiteljic oz. vzgojiteljev o svojem vplivu na otrokov govorni razvoj. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Po lastnem mnenju vzgojiteljic  je razvidno, da večina meni, da na otrokov govorni razvoj 

najbolj vplivajo s korektnim govornim izražanjem ( 51,7 %), sledi odgovor " 

s poznavanjem strategij, ki spodbujajo razvoj otrokove sporazumevalne zmožnosti" (24,1 %). 

Nekoliko manj pa jih je mnenja, da vplivajo na otrokov govorni razvoj s pogovorom v skupini 

(23 %). Pod možnost "drugo" je ena vzgojiteljica (1,2 %) odgovorila, da najbolj vpliva na 

otrokov govorni razvoj z zgledom.  

 

Vidimo lahko, da je vpliv vzgojiteljice pomemben dejavnik za uspešen govorni razvoj otrok. 

Pomembno je, da vzgojiteljica poskrbi za ustrezno spodbudno okolje, da je	  otrokov govorni 

vzgled in se zaveda, da otroci posnemajo njen način govorjenja. 

	  

V	  nadaljevanju	  me	  je	  zanimalo,	  koliko	  anketiranci	  spodbujajo	  otrokov	  govorni	  razvoj	  z	  

navedenimi	  aktivnostmi.	  
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Graf 14: Razširjanje otrokovih skladenjskih vzorcev in po potrebi njihovo smiselno 

preoblikovanje. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Skoraj dve tretjini vzgojiteljic (58,6 %) ocenjuje, da srednje spodbujajo otrokov govorni 

razvoj z aktivnostjo razširjanje otrokovih skladenjskih vzorcev in po potrebi njihovo smiselno 

preoblikovanje, da zelo spodbujajo otrokov govorni razvoj z razširjanjem otrokovih 

skladenjskih vzorcev in po potrebi njihovim smiselnim preoblikovanjem, je odgovorilo 31 %, 

da malo spodbujajo pa 10,3 % anketirancev. Vidimo lahko, da anketiranci menijo, da je 

pomembna aktivnost odraslih razširjanje otrokovih skladenjskih vzorcev in po potrebi njihovo 

smiselno preoblikovanje pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja. 

 

Graf 15: Pogovarjanje z otrokom o temah, ki ga zanimajo. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Po mnenju anketirancev je aktivnost odraslih pogovarjanje z otrokom o temah, ki ga zanimajo 

zelo pomembna pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja. Večina (92 %) je tega 

mnenja. Nekaj anketirancev (8 %) je odgovorilo, da z aktivnostjo pogovarjanje z otrokom o 

temah, ki ga zanimajo srednje spodbujajo otrokov govorni razvoj.  
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Graf 16: Postavljanje vprašanj, ki spodbujajo otrokove miselne procese. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Z aktivnostjo odraslih postavljanje vprašanj, ki spodbujajo otrokove miselne procese zelo 

spodbujajo otrokov govorni razvoj meni 75,9 % vprašanih. Srednje spodbujajo	  meni 23 % 

vzgojiteljic, ena pa je mnenja, da s to aktivnostjo malo spodbuja otrokov govorni razvoj. 

Sklenem lahko, da je pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja zelo pomembno 

postavljanje vprašanj, ki spodbujajo otrokove miselne procese. 

	  

Graf 17: Spoznavanje otroka s strategijami menjavanja vlog: pridobivanje, vzdrževanje in	  

odstopanje vloge. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Po mnenju vzgojiteljic z aktivnostjo odraslih spoznavanje otroka s strategijami menjavanja 

vlog: pridobivanje, vzdrževanje in odstopanje vloge v največjem deležu (64,4 %) srednje 

spodbujajo otrokov govorni razvoj; da s spoznavanjem otroka s strategijami menjavanja vlog 

zelo spodbujajo otrokov govorni razvoj je odgovorilo 34,5 %, da malo spodbujajo pa le 1,1 

%. 
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Graf 18: Vključevanje otroka v simbolno igro.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Več kot dve tretjini anketirancev (69 %) ocenjuje, da z vključevanjem v simbolno igro otroka 

zelo spodbujajo njegov govorni razvoj. Slaba tretjina (28,7 %) jih meni, da otrokov govorni 

razvoj pri tem srednje spodbujajo, da malo spodbujajo, pa jih meni le peščica vprašanih 2,3 

%. Zopet lahko sklenem, da vzgojiteljice ocenjujejo, da z aktivnostjo odraslih vključevanje v 

simbolno igro otroka zelo spodbujajo otrokov govorni razvoj. 

 

Graf 19: Spodbujanje otroka k oblikovanju različnih rešitev problema.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Po mnenju vzgojiteljic z aktivnostjo odraslih spodbujanje otroka k oblikovanju različnih 

rešitev problema v največjem deležu (67,8 %) zelo spodbujajo otrokov govorni razvoj.  
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Tretjina vprašanih (31 %) meni, da otrokov govorni razvoj pri tem srednje spodbujajo, (1,1 

%) vzgojiteljic pa meni, da govorni razvoj pri tem malo spodbujajo. Tudi spodbujanje otroka 

k oblikovanju različnih rešitev problema je po mnenju vzgojiteljic zelo pomembna	  aktivnost 

odraslh, s katero spodbujajo otrokov govorni razvoj. 

	  

Graf 20: Branje otroku in z otrokom ter pogovor o prebranem. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Večina vzgojiteljic (94,2 %) ocenjuje, da zelo spodbujajo otrokov govorni razvoj z 

aktivnostjo branje otroku in z otrokom ter pogovor o prebranem, da srednje spodbujajo 

otrokov govorni razvoj z branjem otroku in z otrokom ter pogovorom o prebranem je 

odgovorilo 5,7 % anketirancev. Sklenem lahko, da je po mnenju vzgojiteljic aktivnost 

odraslih branje otroku in z otrokom ter pogovor o prebranem zelo pomembna pri spodbujanju 

otrokovega govornega razvoja. 
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IV.	  SKLEPNE	  UGOTOVITVE	  

	  

Raziskava je pokazala, da velik odstotek vzgojiteljic meni, da so usposobljene za delo s 

predšolskimi otroki na področju jezikovne vzgoje, večina jih je bila med svojim formalnim 

izobraževanjem dobro seznanjena o dejavnostih, ki spodbujajo otrokov govorni razvoj. 

Sklenem lahko, da vzgojiteljice menijo, da so kompetentne za spodbujanje otrokovega 

govornega razvoja.  

Visok odstotek vzgojiteljic meni, da najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj s korektnim 

govornim izražanjem (s svojim načinom govora), kar se mi zdi zelo pozitivno. Četrtina 

vzgojiteljic pa meni, da najbolj vplivajo na otrokov govorni razvoj s poznavanjem strategij, ki 

spodbujajo razvoj otrokove sporazumevalne zmožnosti (kompetence) ter s pogovorom v 

skupini (razpravo o vsebini in problemih). Kot strokovni delavci v vrtcu imamo pomembno 

nalogo pri uporabi pravilne komunikacije z otroki. Z različnimi dejavnostmi pa imamo tudi 

veliko različnih možnosti, da spodbujamo in razvijamo otrokov govor. 

 

Med pisanjem diplomske naloge sem spoznala, kako pomembno vlogo v otrokovem življenju 

ima tudi vrtec. Predšolsko obdobje je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, zato mora 

biti vzgojitelj ustrezno strokovno usposobljen, da lahko pravilno usmerja, prepoznava in tudi 

vpliva na otrokov govor. 

 

Ob sklepu svoje diplomske naloge se mi zastavlja vprašanje, kaj še bi lahko naredili strokovni 

delavci, da bi bil učinek pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja večji, saj niso 

pomembna samo mnenja vzgojiteljic o svojih kompetencah za spodbujanje otrokovega 

govornega razvoja, ampak je pomembno, koliko smo pri tem zares učinkoviti. Če želimo 

spodbujati govorni razvoj otrok, je potrebno poznati načine, ki ga spodbujajo, jih seveda 

upoštevati, hkrati pa izvesti tudi (samo)evalvacijo, ki pokaže prednosti in slabosti ravnanja 

strokovnega delavca v kontekstu spodbujanja govornega razvoja. Strokovni delavci bi morali 

redno timsko sodelovati in izmenjevati mnenja v strokovnih diskusijah. Dobro bi bilo, če bi 

svetovalni delavci vrtca oblikovali ocenjevalne lestvice, za (samo)evalvacijo pogovora med 

strokovnim delavcem in skupino otrok, s pomočjo katerih bi ocenjevali posameznega 

strokovnega delavca. S tem bi strokovni delavci spoznali ter poglobili načine za spodbujanje 

govornega razvoja otrok ter bi si lahko z ocenjevalnimi lestvicami pomagali že pri samem 
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ozaveščanju načinov za spodbujanje govornega razvoja otrok in načrtnem vnašanju teh 

načinov v svoje delo.  

 

Zavedam se, da je za otrokov govorni razvoj pomemben dober vzgojiteljev govorni zgled, 

kakovostno in spodbudno okolje ter možnosti za otrokovo raziskovanje in učenje. 

Vzgojiteljica s svojim pozitivnim zgledom, spodbudami, motivacijo in dobrim učnim 

okoljem, predvsem pa s poznavanjem strategij, ki spodbujajo razvoj otrokove sporazumevalne 

zmožnosti, omogoči kar najbolj optimalen govorni razvoj. 
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PRILOGA	  

	  

Anketni vprašalnik za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok. 
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Spoštovani!	  

	  

Sem	  Maja	  Vrbinc,	  absolventka	  na	  Oddelku	  za	  Predšolsko	  vzgojo	  Pedagoške	  fakultete	  v	  

Ljubljani.	  Pišem	  diplomsko	  nalogo	  z	  naslovom:	  MNENJA	  VZGOJITELJIC	  IN	  

VZGOJITELJEV	  O	  SVOJIH	  KOMPETENCAH	  ZA	  SPODBUJANJE	  OTROKOVEGA	  

GOVORNEGA	  RAZVOJA.	  

	  

	  

	  

Vprašalnik	  je	  anonimen,	  rezultate	  bom	  uporabila	  izključno	  za	  raziskovalne	  namene	  

svoje	  diplomske	  naloge.	  Prosim	  Vas,	  da	  odgovarjate	  čim	  bolj	  iskreno,	  saj	  bo	  le	  tako	  moj	  

namen	  ankete	  uresničen.	  

	  

	  

	  

Že	  vnaprej	  se	  Vam	  zahvaljujem	  za	  sodelovanje	  in	  Vaš	  čas.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MAJA	  VRBINC	  
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ANKETNI	  VPRAŠALNIK	  ZA	  VZGOJITELJICE	  IN	  VZGOJITELJE	  PREDŠOLSKIH	  OTROK	  

	  

	  

1. Spol	  (Obkrožite	  ustrezen	  odgovor.)	  

	   	  
Moški	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ženski	  

	  

	  

2. Starost	  (Obkrožite	  ustrezen	  odgovor.)	  
	   	  

a) 20−30	  let.	  

b) 31−40	  let.	  

c) 41−50	  let.	  

	  	  	  	  	  	  č)	  	  	  50	  let	  in	  več.	  

	  

	  

3. Katero	  stopnjo	  formalne	  izobrazbe	  ste	  dosegli?	  (Obkrožite	  ustrezen	  

odgovor.)	  

	   	  
a) Srednja	  šola.	  

b) Višja	  šola.	  

c) Visoka	  šola	  in	  več.	  

	  

	  

4. Koliko	  ste	  po	  Vašem	  mnenju	  strokovno	  usposobljeni	  za	  delo	  s	  predšolskimi	  

otroki	  na	  področju	  jezikovne	  vzgoje?	  (Obkrožite	  ustrezen	  odgovor.)	  

	  
a) Zelo	  sem	  usposobljena.	  

b) Sem	  usposobljena.	  

c) Slabo	  sem	  usposobljena.	  
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5. Kako	  dobro	  ste	  bili	  seznanjeni	  med	  svojim	  formalnim	  izobraževanjem	  o	  

dejavnostih,	  ki	  spodbujajo	  otrokov	  govorni	  razvoj?	  (Obkrožite	  ustrezen	  

odgovor.)	  

	   	  
a) Zelo	  dobro.	  

b) Dobro.	  

c) Srednje	  dobro.	  

č)	  	  	  Slabo.	  	  

d) Nič.	  

	  

6. Na	  kakšen	  način	  bi	  se	  želeli	  izpopolnjevati	  na	  področju	  dejavnosti,	  ki	  

spodbujajo	  otrokov	  govorni	  razvoj?	  

	   	  
a) S	  seminarji.	  

b) 	  Strokovnjak	  v	  vrtcu	  na	  to	  temo.	  

c) Samoizobraževanje	  (branje	  strokovne	  literature).	  

č)	  	  	  Drugo:_____________________________________________________________________	  

	  

	  

7. Ali	  imate	  v	  Vašem	  vrtcu	  didaktična	  gradiva	  za	  spodbujanje	  otrokovega	  

govornega	  razvoja?	  (Obkrožite	  ustrezen	  odgovor.)	  

	   	  
a) Da.	  

b) Ne.	  

c) Ne	  vem.	  

	  

	  

8. Kako	  pogosto	  izvajate	  načrtovane	  jezikovne	  dejavnosti	  v	  skupini?	  
(Obkrožite	  ustrezen	  odgovor.)	  

	   	  
a) Enkrat	  na	  teden.	  

b) Dvakrat	  do	  trikrat	  na	  teden.	  

c) Štirikrat	  do	  petkrat	  na	  teden.	  
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9. Ali	  Vam	  Kurikulum	  za	  vrtce	  ponuja	  dovolj	  možnosti	  za	  načrtovanje	  
jezikovnih	  dejavnosti?	   	  

a) Da.	  
b) Ne.	  

	  
10. 	  Koliko	  časa	  namenjate	  pri	  delu	  z	  otroki	  govorjenju?	  (Obkrožite	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ustrezen	  odgovor.)	  
a) Zelo	  veliko.	  
b) Veliko.	  
c) Srednje.	  
č)	  	  	  Malo.	  

	  
11. 	  Koliko	  časa	  namenjate	  pri	  delu	  z	  otroki	  poslušanju?	  (Obkrožite	  

ustrezen	  odgovor.)	  
a) Zelo	  veliko.	  
b) Veliko.	  
c) Srednje.	  
č)	  	  	  Malo.	  

	  
12. 	  Kolikšno	  vlogo	  ima	  po	  Vašem	  mnenju	  prostor	  pri	  spodbujanju	  otrokovega	  

govornega	  razvoja?	  (Obkrožite	  ustrezen	  odgovor.)	  
a) Zelo	  pomembno.	  
b) Pomembno.	  
c) Srednje	  pomembno.	  
č)	   	  Malo	  pomembno.	  
d) Nepomembno	  

	  
13. S	  čim	  po	  Vašem	  mnenju	  najbolj	  vplivate	  na	  otrokov	  govorni	  razvoj?	  

(Obkrožite	  ustrezen	  odgovor.)	  
a) S	  korektnim	  govornim	  izražanjem	  (način	  govora	  vzgojiteljice).	  
b) S	  pogovorom	  v	  skupini	  (razprava	  o	  vsebini	  in	  problemih).	  
c) S	  poznavanjem	  strategij,	  ki	  spodbujajo	  razvoj	  otrokove	  sporazumevalne	  

zmožnosti	  (kompetence).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  č)	  	  Drugo:	  ___________________________________________________________________________	  .	  
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14. 	  Govor	  odraslih	  je	  zelo	  pomemben	  za	  razvoj	  govora	  otrok.	  Ocenite	  s	  

katerimi	  od	  navedenih	  aktivnosti	  spodbujate	  otrokov	  govorni	  razvoj?	  	  (S	  

križcem	  označite	  polje,	  ki	  odraža	  Vaše	  mnenje.)	  

	   	  
AKTIVNOSTI	  
ODRASLIH	  

ZELO	  	  
SPODBUJAM	  

SREDNJE	  
SPODBUJAM	  

MALO	  	  
SPODBUJAM	  

NE	  
SPODBUJAM	  

razširjanje	  otrokovih	  
skladenjskih	  vzorcev	  in	  
po	  potrebi	  njihovo	  
smiselno	  
preoblikovanje	  

	   	   	   	  

pogovarjanje	  z	  otrokom	  
o	  temah,	  ki	  ga	  zanimajo	  

	   	   	   	  

postavljanje	  vprašanj,	  ki	  
spodbujajo	  otrokove	  
miselne	  procese	  

	   	   	   	  

spoznavanje	  otroka	  s	  
strategijami	  menjavanja	  
vlog:	  pridobivanje,	  
vzdrževanje	  in	  
odstopanje	  vloge	  

	   	   	   	  

vključevanje	  v	  simbolno	  
igro	  otroka	  

	   	   	   	  

spodbujanje	  otroka	  k	  
oblikovanju	  različnih	  
rešitev	  problema	  

	   	   	   	  

branje	  otroku	  in	  z	  
otrokom	  ter	  pogovor	  o	  
prebranem	  

	   	   	   	  

	  


