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POVZETEK:
Glasba in govor sta zvok, akustično valovanje, vsebujeta strukturirane vzorce višin tonov,
trajanj in jakosti. Glasbeno in prozodično procesiranje si delita določene nevralne nivoje,
obstajajo pa tudi velike razlike v zastopanosti govora in glasbe v možganih. Glasba in jezik se
močno razlikujeta v svoji obliki, namenu in uporabi sintaktičnih struktur. Kompleksna sestava
in delovanje možganov nam omogočata, da velik vpliv glasbe prenesemo na druga področja
delovanja. Glasbo in govor definirajo melodija oziroma intonacija, napetost, dinamika in
ritem. Ritem v govoru in jeziku je neenakomeren v primerjavi z ritmom v glasbi, pa vendar
medsebojno vplivata eden na drugega. Občutek za ritem pri vseh ni enako razvit in za
percepcijo ritma moramo biti sposobni časovnega procesiranja, dojemati moramo intenzivnost
in trajanje, potrebujemo slušno in motorično predstavo. Razvoj otrokovih jezikovnih in
glasbenih sposobnosti poteka po določenih korakih in v vsakem razvojnem obdobju otroka
pritegnejo različni ritmi. Otrokov vsestranski razvoj lahko vzpodbujamo z ritmičnimi igrami.
Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami lahko opazimo odstopanja na področju grobe in
fine motorike, motnje zaznavanja pri zdravih čutilih, slabšo pozornost in koncentracijo ter
težave na področju spomina, kar posledično vpliva tudi na ritmično percepcijo in izvajanje.
V empiričnem delu naloge sem iskala povezavo med ritmičnimi sposobnostmi in govornojezikovnimi motnjami. V raziskavo je bilo vključenih 36 otrok, 18 otrok z govornojezikovnimi motnjami in 18 otrok brez govorno-jezikovnih motenj, ki zadnje leto obiskujejo
vrtec in prvo leto osnovno šolo. Testirala sem jih maja 2012 na Centru za sluh in govor
Maribor ter v Osnovni šoli Bojana Ilicha v Mariboru. Kot izhodišče sem si zastavila pet
hipotez in jih statistično preverila s pomočjo Mann-Whitney U preizkusa. Ugotovitve sem
strnila v rezultatih in njihovi interpretaciji, jih v razpravi primerjala z ugotovitvami drugih
avtorjev in vse zaključila s sklepno besedo. Raziskava je pokazala, da lahko pri otrocih z
govorno-jezikovnimi motnjami s 5 % tveganjem potrdim slabše sposobnosti reprodukcije
ritmičnih vzorcev, pri percepciji ritmičnih vzorcev pa razlike niso statistično potrjene. Tudi
razlike med podskupinami otrok, ki so bile v procesu rehabilitacije deležne različne količine
ritmičnih stimulacij, niso potrjene. S 5 % tveganjem lahko potrdim, da med dečki in
deklicami ne obstajajo razlike v ritmičnih sposobnostih.
KLJUČNE BESEDE: Ritem, ritmične sposobnosti, jezik, govorno-jezikovne motnje, glasba,
gibanje, predšolsko obdobje

SUMMARY:
Music and speech consist of sound, acoustic undulation, and contain structural patterns of
pitch, duration and magnitude. Processing both music and prosodic patterns take place in
some joint neural areas, but there is also significant difference in the representation of speech
and music in the brain. Music and language are markedly different in their form, function and
use of syntactic structures. Complex structure and functioning of the brain enable music to
expand its impact on other areas of activity. Music and speech are defined by melody or
intonation, stress, rhythm and dynamics. Speech and language rhythm is irregular, compared
with rhythm in music, although they mutually influence each other. Sense of rhythm is not
equally developed in each individual. Perception of rhythm requires specific time processing,
perception of intensity and duration, good auditory and motor conceptualization. Language
and musical abilities development proceeds through certain steps, and a child is drawn by
different rhythms in each developmental period. A child's overall development can be
enhanced by rhythmic games. In children with speech and language disorders deviations in
gross and fine motor skills, deficits in perception despite intact senses, poor attention and
concentration and memory problems can be observed, which in turn affect perception and
implementation of rhythm.
In the empirical part of the paper, a link between rhythmical abilities and speech and language
disorders was explored. 36 children were included in the study, 18 children with speech and
language disorders and 18 children without speech and language disorders, who attended last
year of kindergarten or the first year of primary school. Testing was conducted in May 2012
in the Centre for Hearing and Speech Maribor and in the primary school Bojan Ilich in
Maribor. Five hypothesis were formed and statistically verified with use of the MannWhitney U-test. In conclusion, the results of the study and their interpretation are summed up
and in discussion, the results are compared to findings of other authors. This research showed
that children with speech and language disorders reproduce rhythmic patterns significantly
less successfully than children without speech and language disorders at 5 % chance.
However, there was no statistically significant difference between the groups in the ability to
perceive rhythmic patterns. Furthermore, differences between subgroups of children that had
received different number of rhythmic stimulation sessions were not statistically significant.
At 5 % chance, no difference was found in rhythmic abilities between boys and girls.

KEY WORDS: Rhythm, rhythmical abillities, language, speech and language disorders,
music, movement, pre-school period
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1. UVOD
V življenju nas ritem nenehno obdaja, pa naj gre za menjavanje dneva z nočjo, sprehod po
mestu ali pa petje. Ker je vpet v naše življenje tako močno, da ga velikokrat sploh ne
opazimo, sem ga želela podrobneje spoznati in si ga ogledati iz različnih zornih kotov, s
poudarkom na njegovi povezanosti z razvojem govora in jezika.
Kaj pomeni ritem v našem gibanju, plesu, kaj v glasbi in govoru? Je bistvena značilnost vseh
omenjenih dejavnosti. Nenazadnje brez ritmičnega dihanja, utripa srca te vrstice sedaj ne bi
prihajale izpod mojih prstov. Kaj ritem torej je? Lahko rečemo, da gre za izmenjavanje dveh
drugačnih, nasprotnih kvalitet v času. Ko hodim, dvignem nogo in jo spustim; ko mi bije srce,
se zaklopke odpirajo in zapirajo; med govorom se glasilke napenjajo in sproščajo, vdihnem in
izdihnem. Nasprotne kvalitete (npr. poudarjeno – nepoudarjeno, napeto – sproščeno) se v
različnih vzorcih izmenjavajo tudi v glasbi in plesu, podobno pa se dogaja tudi v govoru,
vendar ta ni strogo ritmičen, saj se naglašene in nenaglašene dobe ne izmenjavajo v
enakomernih, stalnih vzorcih.
Naše telo sprejema zvok in ritem po slušni, vidni in kinestetični poti, poleg teh pa je
pomembna tudi somatosenzorična pot, sprejemanje s celim telesom, ki je zelo občutljivo na
nizke frekvence. Ljudje smo različni. Rečemo: »Ta ima zelo dober občutek za ritem!« ali »Ta
pa sploh nima ritma.« Kaj določa, da imamo nekateri boljši, drugi slabši občutek za ritem?
Čeprav obstajajo lestvice, ki ocenjujejo, koliko je občutek za ritem razvit (npr. pri vstopu v
glasbeno šolo), je ocenjevanje le-tega pretežno subjektivna stvar. Ali lahko občutek za ritem
pridobimo z učenjem, ga lahko razvijamo? Katere so ritmične sposobnosti? Kakšni ritmični
vzorci so za otroke v različnih starostnih obdobjih primerni? Na ta vprašanja bom skušala
odgovoriti s pomočjo literature različnih avtorjev, predvsem glasbenih pedagogov. Ritem je
del ekstralingvistične komponente govora, je tudi neločljiv del glasbe. Tako si glasba z
govorom deli kar nekaj skupnih elementov, npr. jakost, frekvenco, trajanje, barvo in vse
variacije le-teh. Danes lahko opazujemo delovanje človeških možganov med opravljanjem
različnih nalog in primerjamo njihovo delovanje. Sodobna nevrolingvistična raziskovanja mi
bodo v pomoč pri odkrivanju delovanja možganov med procesiranjem govora, jezika in
glasbe ter iskanju struktur, ki so pri procesiranju govora in jezika, glasbe in ritma (v govoru in
glasbi) aktivne.
Posebno poglavje bom posvetila govoru in jeziku, ju opredelila in iskala pomen ritma v
njunem okviru. Zanimalo me bo, kako se govor razvija in zakaj pri nekaterih otrocih ta razvoj
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ne ubere običajne poti. Opisala bom govorno-jezikovne motnje, ki jih srečujem pri svojem
delu.
V raziskovalnem delu naloge se bom osredotočila na primerjavo ritmičnih sposobnosti med
skupino otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in skupino otrok, ki teh motenj nimajo. V ta
namen bom izdelala test z nalogami, s katerimi bom ocenjevala sposobnosti percepcije in
produkcije ritma.

1.1.

Pot zvoka

Glasba in govor sta zvok. Zvok je akustično valovanje, ki na poti iz okolja do naših možganov
potuje po številnih postajah. Pri percepciji zvoka najprej sodelujejo številna čutila. Pansini
(1967) pravi, da je čutilo anatomska struktura, ki ima v sebi sposobnost enega ali večih
občutkov, občutek pa je sposobnost percepcije sporočila določene modalitete. Tako nam
slušno, vidno, kinestetično in proprioceptivno čutilo omogočijo, da zvok sprejmemo.
Percepcija zvoka je pod vplivom malih možganov in retikularne formacije, ki prostorsko
percepcijo, enega izmed pogojev za razvoj človeškega mišljenja, govora in jezika, na mnogih
ravneh povezuje s slušnim čutilom (Pansini, 1995).
Zaznavanje ali percepcija zvoka označuje pozornost na zvok, odzivanje na prisotnost ali
odsotnost zvoka. To sposobnost ima že 26 tednov star zarodek. Ko se otrok nauči
suprasegmentalnega razlikovanja jakosti, trajanja in frekvence (višine) zvoka ter je sposoben
razločevanja istih, podobnih ali različnih zvokov, govorimo o diskriminaciji zvoka. Že
novorojenček loči moški glas od ženskega, tujega od znanega in prepozna maminega med
drugimi ženskami. Ko otrok ponovi govorni signal ali identificira izvor zvoka, govorimo o
prepoznavanju ali rekogniciji zvoka. Zanjo je potreben spomin, ne pa tudi dojemanje. Ko
otrok ne le ponovi, ampak z ustrezno reakcijo pokaže, da razume pomen zvoka, ki ga je slišal,
govorimo o razumevanju ali determinaciji zvočnih signalov, ki vodi v razumevanje zvokov in
besed, je sposobnost asociacije zvočnega dražljaja ob aktivaciji mišljenja (Košir, 1999).
1.1.1. Od čutil k možganom
Pot govora in glasbe se ob sodelovanju drugih čutil prične z ušesom in ostaja skupna do
slušne skorje. Vemo, da uho odkriva smer gravitacije, linearne pospeške, kotno pospeševanje
ter odkriva in analizira zvočne valove (Pansini, 1967). Uhelj usmeri zvočne valove iz okolice
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skozi sluhovod do bobniča, ki zaniha, ko skozenj prehaja zvok. Zvočno valovanje potuje
naprej po bobnični votlini, kjer ga veriga slušnih koščic ojača in prenese do ovalnega okenca.
Naprej se prenese po tekočinah, ki zapolnjujejo notranje uho, do Cortijevega organa, ki leži
na bazilarni membrani polža in zvok zazna (Hočevar Boltežar, 2008). Že tukaj nastane
ločevanje zvokov po višini. V notranjem ušesu kar dve tretjini migetalk niha samo pri višjih
glasbenih frekvencah (od 3000 do 20000 Hz). Pot zvočnega valovanja se nadaljuje do
slušnega živca, ki zvočni signal s pomočjo električnih impulzov ponese v možgane. Slušni
živec deluje s pomočjo vestibularnega sistema, ki je izredno pomemben za razvoj
spaciocepcije in propriocepcije, pogojev za razvoj prostorske in telesne sheme.
Vestibularni sistem uravnava mišično gibanje, pripomore k ravnotežju in občutku za
prostorsko orientacijo. Skupaj s polžem sestavlja labirint notranjega ušesa in vključuje dve
komponenti: polkrožni sistem kanalov zaznava rotacijske gibe, otholitis pa linearne pospeške.
Vestibularni sistem pošilja signale nevralnim strukturam, ki nadzorujejo očesna gibanja in
mišicam, ki nas držijo pokonci. Daje nam podatke o gibanju in s tem o obliki površine, po
kateri se gibljemo. Pansini (1967) trdi, da vestibularno čutilo deluje na treh ravneh. Na prvi
fizikalni fizični dražljaj prehaja v akcijske potenciale. Na drugi ravni vestibularno čutilo
povezuje, integrira in harmonizira informacije iz ostalih čutilnih struktur, ki pripadajo
spaciocepciji. Na tretji ravni pa ima vestibularno čutilo vpliv na višje možganske funkcije, na
mišljenje in govor (Pansini, 1995). Vestibularni sistem je občutljiv na nizke frekvence, ki so
nosilke ritma. Macula sacculus1, ki se nahaja v vestibularnem organu, je eden osnovnih
organov za občutek ritma, ker akustični ritem prenaša na ritmično gibanje telesa (Pansini,
1965; v Pintar, Brozović in Adamec, 1967).
1.1.2. Centralni živčni sistem
Pot zvoka se po slušnem živcu nadaljuje v centralni živčni sistem, ki ga sestavljajo veliki
možgani, mali možgani, možgansko deblo in hrbtenjača (Hočevar Boltežar, 2008). Centralni
živčni sistem je kompleksen in nedeljiv organski sestav, v katerem lahko samo umetno
diferenciramo pripadajoče podsestave v diagnostične, znanstvene ali didaktične namene
(Prosnik, 1997, 57).

1

čutni receptor za statično ravnotežje (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/355515/macula-sacculi)
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Možgansko deblo

Možgansko deblo je najstarejši del centralnega živčnega sistema in upravlja z različnimi
biološkimi funkcijami, ki vključujejo tudi ritem življenja, to je bitje srca in dihanje. Gornji del
možganskega debla skupaj s hipotalamusom uravnava homeostazo, ki omogoča dihanje,
hranjenje, obnovo in krmiljenje endokrinih žlez. V možganskem deblu je retikularna
formacija, zapletena mreža živcev, ki sprejema živčne signale iz raznih možganskih središč in
jih razpošilja vsepovsod, vzdržuje budnost ter filtrira informacije (Vodnik, 1991; v Peruš,
2001, 96).

b)

Mali možgani

Mali možgani imajo vlogo pri orientaciji v prostoru. S pomočjo retikularne formacije
prostorsko percepcijo povezujejo na različnih ravneh s slušnim čutilom, ki ni samostojno, saj
iz srednjega genikulatnega telesca do skorje možgan prihaja relativno čistih le polovica
slušnih informacij, polovico informacij pa prispevajo še vestibularno, tipno in proprioceptivno
čutilo (Pansini, 1995). Sprejemajo, usklajujejo in obdelujejo proprioceptivne in vestibularne
podatke, delno pa tudi akustične in taktilne. Stari del malih možganov je močno povezan z
vestibularnim čutilom (Pansini, 1967). Mali možgani regulirajo in izpopolnjujejo
ponavljajoče se gibe ter s tem sodelujejo pri koordinaciji ritma in gibanja. Ugotovili so, da
čim večja kot je kompleksnost ritmičnih vzorcev, ki jih sprejemamo in obdelujemo, tem večja
je aktivnost v malih možganih. Posamezni predeli malih možganov so odgovorni za
posamezne funkcije, povezane s kontrolo gibanja, pridobivanjem senzornih informacij in
višjih perceptivnih procesov (Thaut, 2006; v Miell, Macdonald in Hargreaves, 2006).

c)

Veliki možgani

Možganska skorja in subkortikalne strukture so sestavljene iz nevronskih celic in aksonov.
Aksoni so obdani z mielinsko ovojnico, ki omogoča hitrejše prenašanje sporočil in prav
proces mielinizacije je v otroštvu bistvenega pomena za razvoj marsikaterih sposobnosti.
Aksoni povezujejo posamezne predele skorje in jo spajajo s perifernimi in subkortikalnimi
strukturami.
Amigdala kontrolira naše čustvene reakcije na zvok. Je ganglijska skupina v možganih, ki
upravlja s čustvi, ocenjuje čutne podatke, ki prihajajo v možgane in jim daje čustven pomen.
Podatke o čutnih informacijah sprejema naravnost iz talamusa (Majsec Vrbanić, 2008).
Amigdala je mandljeve oblike in se nahaja v srednjem senčničnem režnju pri vseh
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vretenčarjih. Njena primarna naloga je v procesiranju in pomnjenju čustvenih reakcij, zato jo
smatramo kot del limbičnega sistema.2
Talamus je parna simetrična struktura v možganih vretenčarjev. Leži med možgansko skorjo
in srednjimi možgani - tako anatomsko kot v pomenu nevronskih povezav. Talamus ima več
funkcij, deluje kot centrala za informacije, saj posreduje med različnimi področji možganske
skorje in subkortikalnimi področji. Vsak senzorni sistem, razen vohalnega, vključuje tudi
talamično jedro, ki sprejema senzorne signale in jih pošilja v primarna asociativna področja v
možganski skorji. Talamus predeluje senzorne informacije in jih posreduje primarnim
senzoričnim področjem v možganski skorji, od katerih dobi tudi povratno informacijo.
Sestavljen je iz večih delov. Srednje genikulatno jedro deluje kot ključni izmenjevalec med
zunanjim kulikulom srednjih možganov in primarnim slušnim korteksom, med tem ko je
stransko zadnje jedro ključno za izmenjavo somatosenzornih informacij, torej za gibanje,
sluh, ravnotežje in občutek za prostor. Regulira zavest, spanje in pripravljenost. Glavna vloga
talamusa je posvečena motoričnemu sistemu, jo pa še slabo razumemo.2
Bazalni gangliji so skupina jeder različnega izvora in se nahajajo v možganih vseh
vretenčarjev. Sestavljeni so iz večih delov. Največji, stratium, prejema informacije iz mnogih
področij in jih pošilja drugim komponentam bazalnih ganglijev. Palidum sprejme večino teh
informacij (direktno ali indirektno) in pošlje inhibitorni output v številna področja, povezana
z gibanjem, tudi v tisti del talamusa, ki pošilja podatke v področja možganske skorje, ki so
povezana z motoričnim gibanjem.2 Pomembni so za motorični razvoj, sekvencioniranje ter za
višje kognitivne funkcije, kot je sintktično procesiranje (Patel, 2008). S pomembno vlogo pri
procesiranju zvočne percepcije koordinirajo ritem in sodelujejo pri obdelavi govora in jezika
pa tudi pri pozornosti. Njihovo sodelovanje z možgansko skorjo, talamusom in drugimi
področji možganov je zelo intenzivno pri izvajanju zaporedij, v merjenju časovnih intervalov
v določenem časovnem obdobju, kar je pomembno za glasbeno percepcijo poudarjene dobe
(Matell in Meck, 2000; v Patel, 2006). Perceptualne raziskave na ljudeh s funkcionalno
magnetno-resonančnim slikanjem so namreč pokazale, da se aktivnost bazalnih ganglijev
poveča ob poslušanju ritmov z enakomernim utripom (v primerjavi s tistimi, ki ga nimajo)
(Grahn, 2004; v Patel, 2006).

2

http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_10/i_10_cr/i_10_cr_lan/i_10_cr_lan.html
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1.1.3. Delovanje možganov
Vsak aktivni možganski sistem (vidni, slušni, somatosenzorni in motorični) ima navpično
organizacijo. Pot se začne v perifernih receptorjih z vključitvijo sistemov možganskega debla
ter malih možganov in se zaključi v visoko diferenciranih sistemih možganske skorje. Ima
tudi hierarhično zgradbo, kjer so območja nadrejena druga nad drugo (Prosnik, 1997). V
možganski skorji se nahajajo primarna (projekcijska) slušna, vidna, tipna in proprioceptivna
področja, v katera s posredovanjem čutil (perifernih receptorjev) prihajajo vzpodbude in iz
katerih se proti periferiji usmerjajo motorični impulzi. Povezana so z vsemi ostalimi deli
korteksa in subkortikalnimi deli možganske mase (Pansini, 1995). Primarni sistemi skorje
delijo sporočilo na množico znakov, tukaj prepoznamo, da je zvok, ki prihaja iz okolja,
človeški glas. Vsi deli primarne skorje imajo nadrejena sekundarna območja. Ta s svojimi
zgornjimi asociativnimi sloji nevronov upravljajo analizo in sintezo sprejetega sporočila,
obdelavo in shranjevanje senzornih izkušenj in hkrati pripravljajo zapletene motorične
programe. Na tem nivoju prepoznamo, da je beseda sestavljena iz fonemov /ž/, /o/, /g/ in /a/.
Nad tem kompleksom sistemov so nadgrajena terciarna območja, ki se v procesu evolucije
najkasneje izločijo. Imajo zapleteno zgradbo z močnim sistemom asociativnih nevronov
zgornjih plasti možganske skorje. Nahajajo se na stičišču sekundarnih delov vidnega,
slušnega in somatosenzornega območja ali pa v sprednjih delih možganske skorje. Tukaj
vemo, da zvok, ki je prispel do nas, predstavlja okroglo igračo. Terciarna področja skrbijo za
zvezo z vsemi drugimi deli. Motnje v teh območjih nastopajo pogosteje združeno kot
samostojno (Prosnik, 1997).
Govorimo lahko tudi o glavni slušni skorji, v kateri se predelujejo informacije iz prednjih
delov srednjega genikulatnega jedra, ki so v glavnem čisto zvočne in o multisenzorični slušni
skorji, ki se v največji meri prekriva z glavno, vanjo pa prihajajo informacije iz zadnjega dela
srednjega genikulatnega jedra, te so multisenzorične (Pansini, 1967). Povezanost posameznih
delov v asociacijske mreže ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Govor je sestavljena
funkcija, ki je mogoča samo s pomočjo visoke specializacije in integracije možganskih celic.
Če pa se okvari en del te mreže, so posledice vidne tudi na vseh funkcijah, ki so s tem delom
povezane. Funkcije lahko prenehajo ali je moteno njihovo delovanje. Pri poškodbah pa lahko
prav ta povezanost omogoči vsaj delno ohranjenost mnogih elementov (jezikovnega sistema),
ki služijo kot kompenzacija tistih elementov, ki so poškodovani (Vladisavljević, 1983). Pri
organizaciji in regulaciji operacij možganske skorje sodelujejo tudi nižji deli živčnega
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sistema, prekinitev povezav med njimi in možgansko skorjo pogosto povzroči precejšnje
motnje regulacijskih funkcij (Peruš, 2001).
Strukture, ki sodelujejo pri predelavi govornih in glasbenih dražljajev, se nahajajo na
specifičnih območjih skorje, ki jo brazde, žlebovi in vijuge delijo na posamezne možganske
režnje: čelni, senčnični temenski in zatilni (Klančar, 2010). Reprezentacija posameznih
segmentov govorno-jezikovnega funkcioniranja v možganih ni strogo razmejena, saj ena
govorno-jezikovna operacija aktivira nekaj mest in poti istočasno. Procesiranje govora in
jezika lahko opišemo kot vrsto nevralne mreže s pretežno vzporednim funkcioniranjem na več
ravneh (Mildner, 1995). Podobno se dogaja tudi pri procesiranju glasbe.

1.1.1. Primerjava procesiranja govora, jezika in glasbe
Vsakodnevno sprejemamo številne zvoke iz našega okolja, naj bo to pogovor, glasba ali ropot
kuhinjskih loncev. Vsi ti zvoki po enaki poti pridejo do slušne skorje. Že v prvem letu starosti
se zvočno procesiranje diferencira (Ockelford, 2008; v Ozbič in Starc, 2011).
Veliki možgani so sestavljeni iz leve in desne poloble, ki ju povezuje prečnik (corpus
callosum), lahko pa vsaka polobla ali hemisfera v nekaterih primerih funkcionira tudi sama
zase. V splošnem je leva polobla odgovorna za ekspresivni jezik, pisanje in receptivni jezik,
za zaporedno koordinacijo in časovno razporeditev, organizacijo gibanja in nadzor pravilne
motorične izvedbe (Pinker, 2010). Prepoznavanje ritmov se zaradi obdelave zaporednih
informacij in intervalov povezuje z levo stranjo možganske skorje (Motte Haber, 1990), leva
polobla generira ritem in omogoča sposobnost perseveracije ritma (Carre, 1997; v Ozbič,
2007). Desna polovica te informacije povezuje. V grobem naj bi bila odgovorna za celostno in
prostorsko doživljanje, torej za obdelovanje prostorskih in vidnih podatkov, prozodijo in
percepcijo glasbe, saj igra pomembno vlogo pri procesiranju višine tonov. Odgovorna je za
realizacijo tonalitete pri produkciji, oceno izvedbe, natančnost zvoka in popravilo zvočne
ekspresije (Carre, 1997; v Ozbič, 2007).
Govorno-jezikovno znanje oziroma funkcioniranje je široko zastopano v možganski skorji.
Številna raziskovanja potrjujejo, da je pri večini oseb leva polobla odgovorna za pripravo
govorno-jezikovnega materiala, tudi če to ni dominantna hemisfera. V strokovni literaturi
naletimo na podatke, da so govorni centri pri 95 odstotkih desničarjev in 70 odstotkih
levičarjev v levi hemisferi (Hočevar Boltežar, 2008). Ko procesiramo govor in jezik, je
spodnja čelna vijuga večinoma obojestransko dejavna, prevlada leve poloble pa se kaže, kadar
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želimo kaj poimenovati, poiskati določene segmente jezika, ko želimo besedo povezati z
njenim pomenom in kadar sestavljamo stavek. Torej vedno, kadar se odločamo v zvezi s
poimenovanjem, fonologijo, semantiko in sintakso (Rupnik, 2011).
Tudi poslušanje, reproduciranje in ustvarjanje glasbe se vrši na velikem delu možganske
skorje, saj glasbene izkušnje vključujejo slušne, vidne, spoznavne, občutne, refleksne in druge
komponente (Majsec Vrbanić, 2008). Za poslušanje glasbe sta pomembni obe možganski
polobli prav zaradi njunih bistveno različnih načinov delovanja; desno prihaja do bolj
celostnih oblikovnih dognanj in levo do bolj analitično pojmovnega mišljenja v zaporedjih
(Motte Haber, 1990). Glasbeno neizobražene osebe predelujejo glasbo pretežno občutno v
desni polovici, profesionalni glasbeniki pa jo obdelujejo spoznavno, v levi polovici, razen ko
procesirajo zelo kompleksno glasbo ali poslušajo kompleksno melodičnost neke glasbe, takrat
aktivirajo desno poloblo (Breitenfeld in Majsec Vrbanić, 2008). Prepoznavanje ritmov se tudi
pri glasbeno neizobraženih osebah vrši v levi polobli (Motte Haber, 1990).
Razumevanje govorice in njeno motorično izpeljavo lahko v grobem postavimo v Brocovo in
Wernikovo središče. Brocovo središče leži poleg območja za nadzor gibov, ki je namenjeno
čeljustim, ustnicam in jeziku in sodeluje pri motoričnem delovanju jezika (Pinker, 2010).
Povezano je s pridobivanjem slovničnih pravil, diskriminacijo glasov, produkcijo besed
(Nishitani, Schürmann, Amunts in Hari, 2005), dejavno je, ko ustvarjamo glasbo in ko
procesiramo napačno noto v melodiji, saj se tukaj obdelujejo vsi znani zvoki. Pomembno je
pri obdelavi zaporednih fizičnih gibanj, oceni časovnih intervalov ter ugotavljanju in
reprodukciji glasbenih ritmov. Brocovo središče je z Wernikovim središčem povezano s
snopom vlaken. Wernikovo središče s kotno in supramarginalno vijugo leži na razpotju treh
možganskih režnjev, zajema slušni del, vidni, proprioceptivni, tipni in vestibularni del, saj je
govor povezan z vsemi temi percepcijami in vsemi temi možganskimi deli. Pinker (2010)
pravi, da se tukaj najbrž shranjujejo povezave med zvenom besed in videzom ter geometrijo
tistega, na kar se nanašajo; vključen je v razumevanje simbolike jezika in branje glasbene
partiture. Korelacije med motornimi in senzornimi deli možganov kažejo na to, da se oba dela
povezujeta in sta aktivna v govorni produkciji ter da je razmerje med Brocovim in
Wernickovim predelom možganov odvisno od narave govora (Merwe, 1997; v Žnidarič,
1999).
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Tako glasba kot govor obojestransko vzdražita slušno skorjo v zgornji senčnični vijugi,
pojavijo pa se nekatere razlike. Govor povzroči več dejavnosti v spodnjih in stranskih delih,
glasba pa v zgornjih in srednjih površinah zgornje senčnične vijuge ter v Hešlovi vijugi leve
in desne poloble (Patel, 2008). Poimenovanje aktivira levo zgornje senčnično-temenskozatilno stičišče, fonologija temenska in čelna območja, procesiranje sintakse levo senčničnočelno mrežo, in sprednji del glavne vijuge. Semantika aktivira levo senčnično-čelno mrežo, z
zadnjim delom glavne in srednje senčnične vijuge in Brodmanovi področji 45/47 spodnje
čelne vijuge (Friederici in Alter, 2004). Ko poslušamo in razumevamo besede, so dejavna
primarna slušna področja, ta so dejavna tudi, ko poslušamo glasbo in vse druge zvoke pa tudi
pri ritmičnih dražljajih. Procesiranje in zaznavanje ritma sta izredno kompleksna procesa in
zajemata več možganskih predelov. Poleg leve hemisfere vključuje procesiranje in zaznavanje
ritma tudi subkortikalne sisteme bazalnih ganglijev, male možgane in še nekatere druge
predele možganov (Patel 2008). Ko si želimo zapomniti melodijo in ritmično strukturo pesmi,
intonacijo in poudarke v govoru, povzročimo dejavnost v levi primarni slušni skorji in desni
premotorični skorji, pri percepciji fonemov pa delujeta leva senčnična slušna skorja in leva
spodnja čelna skorja (Patel, Peretz, Tramo in Leberque, 1998). Višina slušnega dražljaja
vzdraži senčnično-čelno mrežo desne poloble; bolj kot je dražljaj lingvističen, večja je
vpletenost leve poloble (Friederici in Alter, 2004). Ko pojemo, so dejavni motorični korteks,
bazalni gangliji in mali možgani (Patel idr., 1998), te iste strukture pa so dejavne tudi, kadar
ploskamo ali se gibljemo v ritmu, tako da sodelujejo pri ravnotežju. Ugotovili so celo, da so ta
področja dejavna tudi med poslušanjem glasbe in celo takrat, ko si jo predstavljamo (Chen,
Zatorre in Penhune, 2006; v Sacks, 2011). Habe (2005) ugotavlja, da se z glasbenim
procesiranjem vzpostavljajo posebne nevronske povezave. Te se lahko vzpostavijo
kratkotrajno, ali pa se reorganizirajo, kar se kaže kot povečani mali možgani, bazalni gangliji
in nekatera motorična področja.
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Slika 1: Aktivnost posameznih predelov pri procesiranju govora, jezika in glasbe (po predlogi iz
http://www.builttosell.com/wp-content/uploads/2011/09/brain.png dopolnila Mateja Frangež)

Zanimiv primer dobrih glasbenih in ritmičnih sposobnosti je Williamsov sindrom, ki je
povezan z okvarjenim genom na kromosomu 11. Ta nadzoruje količino kalcija v telesu in
med razvojem vpliva na možgane, lobanjo in notranje organe. Osebe z Williamsovim
sindromom imajo zelo rade glasbo, imajo dober občutek za ritem, sposobnost zapomnitve
besedil, močno slušno občutljivost, njihove vidno-prostorske in kognitivne sposobnosti pa so
bistveno slabše. Ugotovili so, da imajo kljub skoraj petnajst odstotkov manjšemu
možganskemu volumnu senčnični reženj približno normalne velikosti. Področje planum
temporale3, ki je udeleženo pri mnogih slušnih nalogah, je pri večini ljudi večje na levi strani.
Pri osebah z Williamsovim sindromom pa sta obe strani približno enaki in vse nakazuje, da je
desna stran povečana. Sama velikost najbrž še ne razloži nenavadnih glasbenih in jezikovnih
sposobnosti, ki jih srečamo pri teh osebah. Zaradi izbrisa genov so nevroni v primarni slušni
skorji večji ter bolj povezani, medtem ko so nevroni v primarni vidni skorji manjši in bolj
3

Trikotno področje skorje, ki leži takoj za slušno skorjo (hešlovo vijugo), znotraj sylvijeve brazde in tvori srce

Wernikovega področja (http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_10/i_10_cr/i_10_cr_lan/i_10_cr_lan.html).
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zgoščeni, kar onemogoča več povezav med njimi, s čimer lahko razložimo težave pri vidno
prostorskih nalogah.4

1.2.

Komunikacija, jezik in govor

Ljudje se med seboj od nekdaj sporazumevamo. Izmislili smo si številne načine za sporočanje
naših občutij, misli in hrepenenj. Lahko jih povemo ali zapišemo, lahko jih naslikamo,
odpojemo ali odplešemo. Lahko se samo nasmehnemo. Kadar govorimo o govorno-jezikovni
komunikaciji, imamo v mislih tri jezikovne prvine: govorne, jezikovne in nejezikovne.
Prosnik (1997, 59) pravi, da je govorna komunikacija človeka s človekom najbolj naraven
način sporazumevanja. Tako govor kot jezik sta rezultat anatomskega razvoja in prilagajanja
kompleksnih možganskih funkcij tekom človeške evolucije (Vladisavljević, 1983, 1).

1.2.1. Jezik
Jezik je najvišja kognitivna funkcija. Kot vsebinska osnova govora je kompleksen in
dinamičen sistem dogovorjenih znakov, ki se na različne načine uporabljajo za mišljenje,
komunikacijo ter povezovanje celotne družbe. Jezik je dogovorjen sistem znakov, pravil, ki
urejajo znake v določene skupine. Učenje in uporaba jezika sta pod vplivom biološkega,
kognitivnega, psihosocialnega faktorja in faktorja okolja (Bajc, 1995).
Jezik sestavlja pet ravni. Fonološka raven predstavlja sistem govorjenih znakov, morfološka
raven zajema sistem pomenskih enot, skladnja nas uči o zgradbi povedi, semantika proučuje
pomen sporočila ter nejezikovne prvine komunikacije in pragmatika, ki se ukvarja z rabo
jezika v konkretnem govornem položaju. Jezik se realizira preko razumevanja, govora, branja
in pisanja (Rupnik, 2011).
Poleg besednega sporočanja je jezik tudi mimika obraza, pogled, drža, gibi rok in telesa ter
številne druge pojavnosti nebesednega sporočanja, s katerimi doprinesemo k pomenu
sporočila (Žerdin, 2003). Nebesedno sporočanje je z ritmom in prostorom v skladu z ritmom
in intonacijo govora – prozodijo (Pintar, 1991).

4

http://www.salk.edu/news/pressrelease_details.php?press_id=301)
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Uporaba jezika

Ko uporabljamo jezik, se vršijo številni možganski procesi. Pinker (2010) pravi, da jezik
deluje tako, da možgani vsakega posameznika vsebujejo nabor besed in pojmov, ki jih te
besede predstavljajo (umski slovar) in nabor pravil, po katerih je mogoče besede kombinirati,
da izrazimo razmerja med pojmi (umska slovnica). Torej se moramo pri uporabi jezika najprej
odločiti, kaj bomo rekli, poiskati pravilne besede in jih postaviti v pravilni vrstni red. Podoben
proces se odvija tudi med poslušanjem (Lurija, 1982).
Najprej je misel, ki obsega neznansko količino informacij. Da bi prišla do poslušalca, se
morata misel in njena semantična predstava nekako »zakodirati« v besede, da ju bo poslušalec
v sprejemljivem času tudi sprejel in razumel (Pinker, 2010). To se zgodi s pomočjo
mehanizmov notranjega govora. Predstava se preoblikuje v globinsko-sintaktično strukturo
bodočega izraza, nato v površinsko-sintaktično strukturo in nazadnje v linearno utrjen
artikuliran izraz. Artikuliran izraz ali naše zakodirano sporočilo prispe do možganov
poslušalca. Čeprav je bil čas njegovega sprejemanja kratek, delček misli vzpostavi mnogo
povezav, ki prenašajo ogromno informacij in poslušalcu pomagajo »dekodirati« našo misel.
Poslušalec mora razumeti točen pomen »kod«, torej besed, razumeti mora sintaktične odnose
med njimi in doumeti smisel sporočila (Lurija, 1982). Govor slišimo kot niz glasov in besed,
ki se prelivajo, možgani si premore med njimi ustvarijo sami in v zvokih razberejo govorno
vsebino. V procesu poslušanja ne zaznavamo dejanskih zvokov (fonemov, besed), ampak
jezik (Pinker, 2010).
V procesu učenja jezika se razumevanje slišanega jezika ali receptivni jezik vedno pojavi prej
kot ekspresivni jezik. Da bi otrok lahko uporabljal jezik na primeren način v različnih
socialnih položajih in v različne namene, se mora naučiti razumeti in uporabljati ekspresivni
jezik, nujen pa je tudi razvoj pragmatičnih veščin, veščin komuniciranja z ljudmi (Cohlear,
2005).

1.2.2. Govor
Homles (2006, v Breitenfeld in Majsec Vrbanić, 2008, 133) pravi, da je govor izražanje misli,
ki jih želimo prenesti na poslušalca z besedami, in razumevanje misli drugih s pomočjo
izgovorjenih ali napisanih besed.
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Govorni glasovi so v osnovi rezultat ritma, intonacije, napetosti in časa. Vsi ti faktorji so
povezani s telesom, govorni glasovi so rezultat gibanja določenih mišičnih skupin pljuč,
čeljusti in jezika (Guberina, 1999). Ker je govor gibanje, ima tudi ritem, prav ta pa je poleg
intonacije najbolj pomemben za razvoj pravilnega govora otrok. Tudi Kremžar in Petelin
(2001) sta mnenja, da je govor v prvi vrsti gibalna dejavnost, miselni proces, ki zahteva zelo
kompleksno gibalno planiranje. Govor je zvočna realizacija jezika (Prosnik, 1997).

1.2.3. Pogoji za razvoj govora in jezika

Razvoj govora in jezika je pri vsakem otroku zelo kompleksen proces, ki poteka pod vplivom
različnih senzoričnih, motoričnih, genetskih, intelektualnih, socialnih in drugih dejavnikov. Ti
vsekakor vključujejo ustrezno delovanje perifernega in centralnega živčnega sistema z
govornimi središči ter njuno povezanost z govorili in čutili. Za uspešen razvoj jezika (in
komunikacije nasploh) so potrebne tudi dobro razvite psihične funkcije, kot so pozornost,
zaznavanje, pomnjenje s slušnim spominom in mišljenje. Nenazadnje pa k razvoju govornojezikovnih sposobnosti bistveno prispeva tudi okolje, v katerem otrok živi in raste (Omerza,
1972). Vsak dejavnik ima točno določeno vlogo, pomembna pa je tudi njihova medsebojna
povezava. Za povezavo tistega, kar slišimo, s tistim, kar vidimo ali mislimo, so pomembne
senzorne sposobnosti. Kar mislimo, občutimo, vidimo, lahko s pomočjo motoričnih
sposobnosti tudi povemo ali pokažemo. S pomočjo intelektualnih sposobnosti povežemo,
analiziramo različne zaznave, občutja, misli ter posplošujemo, povezujemo, definiramo,
povezujemo besedo z njenim pomenom in podobno (Tomc Šavora, 2008). Vsak otrok se rodi
s predispozicijo za razvoj govora in ta je odvisen od otrokovega nevrofiziološkega,
psihomotoričnega

in

senzomotoričnega

razvoja,

razvoja

sposobnosti

oponašanja

(mimeitizma), spoznavno-izkustvenega razvoja ter razvoja simbolične funkcije (Herljević,
1996).
Za razvoj govorno-jezikovne komunikacije je potreben spomin. Ta na doživljajskem planu
vključuje procese usvajanja in ohranjanja različnih vsebin, med tem ko se na zunanjem,
vedenjskem planu kaže v ponavljanju teh vsebin ter njihovem prepoznavanju (Hayes, 1994; v
Dulčić idr., 2013). Zmanjšan obseg kratkotrajnega spomina ima pomembne posledice, ki se
ne kažejo le kot zmanjšan obseg podatkov, ki si jih oseba ohrani v dolgoročnem spominu,
ampak je znatno manjša tudi uspešnost analize in sinteze informacij, ki jih oseba sprejema v
določenem trenutku. Delovni spomin je komponenta kratkotrajnega spomina in je vključen v
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začasno skladiščenje ter procesiranje informacij. Sodeluje v vsakodnevnih aktivnostih
(mentalna aritmetika, zapomnitev različnih vrst podatkov), prav tako pa pri jezikovni obdelavi
(usvajanje besednjaka, govorni izraz, veščine branja in pisanja, razumevanje ...) (Dulčić idr.,
2013). Swanson in Howell (2001; v Dulčić idr., 2013) sta prišla do zaključka, da je
kratkotrajni spomin bistven za razumevanje, ker v mislih sproti ohranja konkretne besede in
stavke, med tem ko je delovni spomin pomemben za izgradnjo mentalnega modela teksta.
Dolgoročni spomin vsebuje znanja v obliki shem, ki omogočajo interpretacijo prihajajočih
informacij ter priklic prej ohranjenega znanja iz dolgoročnega spomina, vse to s ciljem
usmerjanja toka procesiranja informacij in učinkovitega razumevanjem tistega, kar se
obdeluje (Hirch, 2003; v Dulčić idr., 2013).
Za uspešno sporazumevanje in govor je potreben tudi dober očesni kontakt in združena
pozornost. Združena pozornost je socialno-kognitivna veščina, ki je predpogoj razumevanja
misli in prepričanja druge osebe, vključuje delitev, sledenje in usmerjanje pozornosti skozi
pogled ali gesto. Je tristranska socialna interakcija med otrokom, odraslim in predmetom.
Otroci tipičnega razvoja začnejo inicirati združeno pozornost, še preden izgovorijo prvo
besedo. Prav pogostost uporabe združene pozornosti je pokazatelj kasnejšega razvoja jezika,
tako receptivnega kot ekspresivnega. Nekateri razlagajo, da je sam jezik naučen skupaj s
potekom združene pozornosti (Frey Škrinjar, 2008).
Razvoj vseh drugih jezikovnih komunikacijskih sposobnosti je odvisen od dobrega sluha in
poslušanja. Poslušanje je proces, ki vključuje funkcionalne, čustvene in psihološke
komponente. Nanaša se na delovanje naše nevrološke in slušne fiziologije, prav tako pa tudi
motivacije in želje po komunikaciji. Poslušanje ni le pasivno dejanje slišanja, potrebna je
sposobnost, da usmerimo uho in možgane v harmonično delovanje pri sprejemanju,
razlikovanju in procesiranju posameznih zvokov, ob tem pa seveda mora biti prisotna želja po
komunikaciji (Doman, 2006). Oxfordski latinski slovar »audire« definira kot biti zmožen
slišati, poslušati, biti pozoren, sprejeti, se strinjati, ubogati. Campbell (2004) »ad audire«
razlaga kot seči do, zavestno se potruditi za zvezo, torej ne le slišati, marveč slišano tudi
osmisliti, kar poleg neokrnjene slušne poti zahteva tudi ustrezno delujoča slušna središča in
njihove povezave. Za kontrolo slušnega razumevanja je pomembno Wernikovo področje.
Ugotovili so, da je bralni center le redko sposoben interpretirati pomen pisanega jezika, ne da
bi ga povezal z razumevanjem govorjenega jezika (Plut Pregelj, 1990, 10). Čeprav lahko
komuniciramo preko neverbalnega koda, znakovnega jezika, različnih dogovorjenih simbolov
(npr. Braillova pisava), je najbolj ekonomična in učinkovita verbalna komunikacija. Da bi
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otrok slišal vse bistvene dele govora, bi moral biti govor vsaj 18 dB nad nivojem
maskirajočega hrupa. Poslušanje zagotovi temelj za vse modalitete jezika, ki se kasneje
razvijejo. Če otrok v kritičnem obdobju, ko se slušni center v možganih razvija, ne dobiva
dovolj slušnih dražljajev, se govor in slušno razumevanje ne razvijeta do najvišje možne
stopnje (Žnidarič, 1999). Izkušnje, ki si jih s otrok s poslušanjem pridobi v prvih mesecih in
nato prvih letih življenja, določajo meje sposobnosti, do katerih bo razvil svoje govorne,
bralne in pisne sposobnosti ter sposobnosti na glasbenem področju (Gordon 1984; v Pesek,
1997, 31).
Otroci morajo poslušati sami sebe, da se naučijo uporabljati svoja govorila, poslušati morajo
druge, da se naučijo fonemov, besed in skladenjskih pravil svojega okolja. Razvoj seveda
poteka po določenem zaporedju: fonemi pred besedami, besede pred stavki. Razviti morajo
sposobnost recepcije in emisije fonetskih struktur, razumevanja in pomnjenja njihovega
pomena in sposobnost njihovega strukturiranja ter uporabe pri sporazumevanju, da lahko
razvijejo govor; razviti morajo sposobnost integriranja senzorične percepcije in misli oziroma
misli in izgovora (Herljević, 1996).

1.2.4. Govorno-jezikovne motnje
Večina otrok usvaja jezik spontano skozi igro in življenje. Do tretjega leta je govor oblikovan
v grobih potezah, do petega leta pa so po mnenju večine avtorjev postavljeni temelji
jezikovnega razvoja. Pri vseh otrocih pa razvoj ne poteka tako gladko, kot bi si želeli.
Pojavijo se motnje ali okvare določenih sposobnosti in razvoj govora ter usvajanje jezika ne
potekata po običajni poti (Vizjak Kure, 2010).
Motnje v govorni komunikaciji se lahko pojavijo zaradi motnje v kateremkoli sistemu
(Hočevar Boltežar, 2008). Pri motnjah govora so lahko prisotne motnje fonacije in fluentnosti
govora, motnje artikulacije v smislu produkcije, omisij, substitucij in distorzij določenih
glasov, pri motnjah jezika pa gre lahko za ekspresivne in/ali receptivne motnje na vseh
jezikovnih ravneh: fonologiji, morfologiji, sintaksi, semantiki in pragmatiki. Otroci imajo
težave na področju usvajanja govornih strategij (Vizjak Kure, 2010).
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi
potrebami (2003) navajajo, da imajo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami motnje pri
usvajanju in razumevanju ter govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha. Motnje se
kažejo v razumevanju govora in govorno-jezikovnem izražanju, od blagega zaostajanja do
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nerazvitosti. Specifične motnje na področju razumevanja, strukturiranja, procesiranja in
izražanja se kažejo tudi v neskladju med besednimi in nebesednimi sposobnostmi, sekundarno
pa tudi na področju branja in pisanja ter pri učenju v celoti. Delijo jih na:
a) Lažje govorno-jezikovne motnje, pri katerih otrokovo govorno-jezikovno sporazumevanje
odstopa od povprečja kronološko enako starih otrok, in sicer na enem od področij:
izgovorjavi, strukturi ali semantiki. Otrok je lahko sposoben uporabljati zahtevno
multimodalno nadomestno in dopolnilno komunikacijo. Z njeno uporabo se lahko uspešno
sporazumeva, pridobiva in izraža znanje o sebi ter svetu okoli sebe. Z ustreznimi
prilagoditvami je sposoben uporabljati pisno komunikacijo.
b) Zmerne govorno-jezikovne motnje, ki otrokom zaradi oviranosti na področju govornojezikovnega sporazumevanja preprečujejo uspešno komunikacijo z okolico. Zaostanek v
govorno-jezikovnem razvoju se kaže na vseh področjih: izgovorjavi, morfologiji, semantiki in
sintaksi. Otrok je lahko sposoben uporabljati multimodalno nadomestno in dopolnilno
komunikacijo. Pisna komunikacija je omejena.
c) Težje govorno-jezikovne motnje, pri katerih je sporazumevanje otrok zelo omejeno, vezano
na osebe iz ožje okolice. Tak otrok potrebuje stalno vodenje in različne stopnje pomoči.
Sposoben je uporabljati enostavno nadomestno in dopolnilno komunikacijo, s katero se
sporazumeva z osebami iz ožje okolice.
d) Težke govorno-jezikovne motnje, pri katerih se otroci odzivajo le na situacijo, za
sporazumevanje pretežno uporabljajo le govorico telesa. Uporaba nadomestne in dopolnilne
komunikacije je omejena na ponavljajoče se situacije in zadovoljevanje le najosnovnejših
potreb. Za komunikacijo ti otroci uporabljajo konkretne predmete (Kriteriji za opredelitev
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003).
V starosti do treh let večina otrok izgovarja vse glasove (razen sičnikov, šumnikov in glasu r),
če jih ne, govorimo o odmikih od povprečnega razvoja. Kadar pa šestletnik glasov še ne
izgovarja pravilno, govorimo o motnjah v glasovni sestavi (Žerdin, 2003). Otrok pri trinajstih
mesecih razume, da imajo stvari imena, prva beseda se po mnenju številnih pojavi med
dvanajstim in petnajstim mesecem (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004; Tomasello in Bates,
2001; v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). O odmikih v mejah normale pri prvi
besedi govorijo, če se ta pojavi šele med poldrugim in poltretjim letom. Če pa do tridesetega
meseca otrok ne izgovori prve besede, jezikovni razvoj zamuja ali pa ne poteka normalno
(Žerdin, 2003). Standardi in postopki ocenjevanja štejejo za večji jezikovni zaostanek, če
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otrok, star osemnajst mesecev, še nima nobene besede.5 Pri osemnajstih mesecih otrok
uporablja od petindvajset do petdeset besed, številni poudarjajo, da v starosti od petnajst
mesecev do dveh let uporablja prvih 50 besed. K dvobesedni izjavi preide, ko obvlada
besednjak od petdeset do sto besed, torej v drugem letu starosti pove prvo poved (Marchman
in Bates 1994; v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Če se to zgodi leto kasneje, gre
za zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju. Če pa se otrok niti pri treh ali celo štirih letih ne
more izraziti z dvobesedno povedjo, govorimo o govorno-jezikovni motnji. Lahko
pričakujemo, da bo imel pri besednem sporočanju in opismenjevanju v šoli težave, če v tej
starosti še ne govori (Žerdin, 2003). Standardi in postopki ocenjevanja štejejo za večji
jezikovni zaostanek, če ima otrok, star štiriindvajset mesecev, besedišče manjše kot trideset
besed oziroma če pri šestintridesetih mesecih ne kombinira dveh besed.5 Kadar razvoj
časovno zaostaja, a poteka v normalnem zaporedju, govorimo o zapoznelem jezikovnem
razvoju. Kadar pa razvoj močno zaostaja in ne poteka v normalnem razvojnem zaporedju,
govorimo o specifični jezikovni motnji, pri kateri sta sluh in inteligentnost v mejah normale,
otrok pa ima zaradi jezikovnih primanjkljajev tolikšne težave pri učenju, da to vpliva na učni
uspeh (Žerdin, 2003).
Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja - MKF (2006)
opisuje zdravje in z njim povezana področja, opisana iz vidika telesa, posameznika in družbe
na podlagi dveh osnovnih seznamov: telesnih zgradb in funkcij ter dejavnosti in sodelovanja.
Pri govorno-jezikovnih motnjah lahko z vidika telesa govorimo o okvarah zgradb, povezanih
z glasom in govorom (s3): nos (s310), usta (s320), žrelo (s330) in grlo (s340). Lahko so odraz
zmanjšanih zmožnosti glasovnih in govornih funkcij (b3): glasovne funkcije (b310), funkcije
izgovarjave (b320), funkcije govornega toka in ritma (b330), gladkost (b1672), ritem (b3301),
hitrost (b3302) in melodija govora (b3303), funkcije drugačnega glasovnega izražanja (b340)
ter druge opredeljene in neopredeljene glasovne in govorne funkcije (b398 in b399). Lahko so
posledica zmanjšane zmožnosti različnih duševnih funkcij jezika (b167) kot so sprejem jezika
(b1670) (govorjenega (b16700), pisnega (16701) in znakovnega (16702)), izražanje jezika (b
1671) (govorjenega (b16710), pisnega (16711) in znakovnega (16712)) ali integrativne
jezikovne funkcije (b1672). Na podlagi dejavnosti in sodelovanja se lahko pojavijo omejitve v
sprejemanju govornih (d310) in negovornih sporočil (d3150), uradnega znakovnega jezika (d

5
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320) ali pisnega sporočila (d325) in tvorbi sporočil (govorjenje (d 330), negovorno sporočanje
(d3350), sporočanje v uradnem znakovnem jeziku (d 340), pisno sporočanje (d345)) ter
pogovora (d350), razprave (d355), branja (d166) in pisanja (d170) (Mednarodna klasifikacija
funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja, 2006).
Po mednarodni klasifikaciji bolezni – MKB (1995) uvrščamo govorno-jezikovne motnje med
motnje duševnega (psihološkega) razvoja (F80-F89), za katere je značilno, da se pričnejo v
otroštvu, da je prisotna okvara ali zaostanek v razvoju funkcij, ki so tesno povezane z
biološkim zorenjem osrednjega živčnega sistema ter imajo enakomeren potek brez remisij in
recidivov. V večini primerov prizadete funkcije vključujejo govorne sposobnosti, vidnoprostorske spretnosti in motorično koordinacijo.
Specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju (F80) so motnje, pri
katerih so normalni vzorci pridobivanja jezikovnega izražanja moteni od zgodnjih razvojnih
stadijev in jih ne moremo pripisati nevrološkim vzrokom, odstopanjem v delovanju govornih
mehanizmov, senzoričnim okvaram, duševni manj razvitosti ali dejavnikom okolja. Pogosto
jim sledijo pridružene težave pri branju in pisanju, težave v medosebnih odnosih ter čustvene
in vedenjske motnje (MKB, 1995). Diagnostični in statistični priročnik za duševne motnje
(DSM) zajema različne aspekte komunikacijskih motenj tako, da poudarja njihov pojav v
otroštvu in jih ločuje od tistih, ki so povezane z drugimi motnjami (npr. avtistične spektralne
motnje). Komunikacijska motnja je vsaka motnja, ki vpliva na posameznikovo zmožnost
komunikacije. Zaostanki in motnje lahko variirajo od enostavne zamenjave glasu do
nezmožnosti razumevanja ali uporabe posameznikovega materinega jezika (Gleanson, 2001).
DSM V (2013) komunikacijsko motnjo definira kot govorno in jezikovno motnjo, ki se
nanaša na težave v komunikaciji in težave v s komunikacijo povezanimi področji:
-

Jezikovne motnje označujejo težave v učenju in uporabi jezika. Lahko so receptivne

ali ekspresivne, DSM IV (2000) jih je delila na ekspresivne (315.31) in mešane receptivnoekspresivne jezikovne motnje (315.32). Po mednarodni klasifikaciji bolezni govorimo o
ekspresivni jezikovni motnji (F80.1) in receptivni jezikovni motnji (F80.2). Ekspresivna
jezikovna motnja je specifična razvojna motnja, pri kateri je otrokova sposobnost pomenskega
uporabljanja govorno-jezikovnega izražanja opazno pod ustrezno ravnjo za njegovo mentalno
starost, razumevanje govorno-jezikovnega izražanja pa je znotraj primerljivih mej. Lahko so
prisotne motnje v artikulaciji. Receptivna jezikovna motnja je specifična razvojna motnja, pri
kateri je otrokovo razumevanje jezikovnega izražanja pod ustrezno ravnjo v primerjavi z
večino. V skoraj vseh primerih je bistveno prizadeto tudi ekspresivno (pomensko) jezikovno
18

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Mateja Frangež; diplomsko delo

izražanje, običajna pa so odstopanja pri tvorbi glasov in besed.
Pod tema dvema entitetama najdemo razvojne govorno-jezikovne motnje (v angleščini se
uporablja izraz SLI- specific language impairment), ki se se pojavljajo ob normalnem sluhu in
umskih sposobnostih, odsotne so možganske lezije in emocionalne motnje. Vključujejo težave
v razumevanju in produkciji na eni ali več jezikovnih ravneh. Na ravni fonologije se napake
kažejo kot težave v zlaganju fonoloških enot, celin (nesistemske napake izgovora), na ravni
morfologije se kažejo v izpuščanju pomožnih glagolov in napačni uporabi gramatičnih
morfemov, kot oteženo razumevanje sintaktičnih struktur, ter težave v uporabi jezika
(pragmatiki) (Rice 1999; v Dulčić idr., 2013). V starejši literaturi so terminoško označene kot
disfazija, slušna agnozija, jezikovna slabost ali dislalija z lingvistično slabostjo (Dulčić idr.,
2013).
Razvojne disfazije predstavljajo sestavljen sindrom fizioloških, lingvističnih, edukativnih in
socialnih problemov z osnovnim problemom v verbalni komunikaciji. Gre za jezikovne
motnje, saj poleg težav s formiranjem glasov zajemajo besednjak, semantiko, morfologijo,
gramatiko in sintakso. Težišče problema je v težavah izgradnje jezikovnega sistema
(Vladisavljević, 1983). Razvojna disfazija označuje jezikovni primanjkljaj, ki nastane, ko se
jezik šele razvija. Besedno sporočanje je nedodelano in deformirano, razumevanje besedil je
pomanjkljivo, lahko se pojavi v razponu od blagega zaostajanja do povsem nerazvitega jezika
(Žerdin, 2003). Vladisavljević (1983) z imenom razvojne disfazije označuje patološko
nerazvit govor oz. jezik, ki ga otrok uporablja za potrebe elementarnega sporazumevanja.
Takšen govor se prične razvijati kasneje, običajno šele z logopedsko obravnavo in tudi takrat
teče počasi ter kaže okvare na vseh jezikovnih področjih. Disfazije so motnje, ki otežujejo
usvajanje jezika, vzrok je poškodba osrednjega živčnega sistema pri otroku, ki še ni
avtomatiziral jezika. Pred tretjim letom so primarne, po tretjem sekundarne in te so vedno
pridobljene. Razumevanje je boljše od ekspresije in v procesu rehabilitacije otrok veliko
hitreje napreduje na področju razumevanja. Ko spregovori, uporablja enobesedni stavek, ki je
običajno agramatičen, besednjak je skromen, vezan na konkretne samostalnike, glagole ter
redke pridevnike, predloge in zaimke. Besede so enostavne, dvozložne, z enostavno glasovno
strukturo. Veliko je artikulacijskih napak, verbalni izraz je siromašnejši, bogatejši pa so
intonacija, gestikulacija in mimika, s katerimi otrok nadomešča verbalni primanjkljaj(Vuletić,
1987). Stanje nerazvitega jezika imenujemo alalija. S terminom alalija Vladisavljević (1983)
označuje pomanjkanje govora pri otrocih ki slišijo, torej nesposobnost spontanega govornega
razvoja ob sicer neokvarjenem sluhu. Alalija je grškega izvora, lahko jo prevedemo »brez
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govora«. Včasih je bil pojem alalije vezan na nemožnost kakršnekoli komunikacije (tako
verbalne kot neverbalne oziroma simbolne) na nivoju razumevanja in izražanja. Novejša
terminologija opredeljuje alalijo kot nezmožnost verbalne komunikacije ob ohranjeni (tudi
delno ali omejeni) možnosti neverbalne oziroma nadomestne komunikacije (Golubović,
2006). Alalija je stanje popolne nerazvitosti govora in jezika pri nepoškodovanem sluhu,
vendar zaradi perceptivnih motenj, nastalih zaradi poškodbe ali disfunkcije centralnega
živčnega sistema na nivoju avditivnih kortikalnih področij, otrok ni sposoben razumeti
govornega sporočila (Golubović, 2006).
Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) navajajo, da predstavljajo motnje jezika
specifični primanjkljaj, ki ga opredeljuje oškodovanost v razvoju jezika, kasnejše javljanje
in/ali upočasnjen razvoj govornega izražanja, ki ga ni mogoče razložiti z motnjami v
duševnem razvoju, senzornimi motnjami in emocionalnimi motnjami oziroma sociokulturno
prikrajšanostjo.

-

Motnje govornih glasov so v DSM IV (2000) označene kot fonološke motnje (315.39),

v MKB (1995) pa kot Specifične motnje izgovorjave (F80.0) Gre za specifično razvojno
motnjo, pri kateri je uporaba govornih glasov pri otroku pod ustrezno ravnjo za njegovo
mentalno starost, obstaja pa normalna raven sposobnosti jezikovnega izražanja. V DSM IV
(2000) vsebuje dve diagnostični podentiteti, od katerih se motnja motorične izvedbe nanaša
na artikulacijski aspekt (fonetska motnja, nekdaj dislalija), drugi na leksične in mentalne
reprezentacije glasov (fonemska motnja, nekdaj leksična dislalija).
Pri prevladujoči fonemski komponenti otroci niso prepričani, kateri glasovi tvorijo besedo in
v katerem vrstnem redu. Pojavi, kot omisije in substitucije glasov v besedi, nastanejo zaradi
fonoloških primanjkljajev. Fonološke motnje se najbolje pokažejo pri razlikovanju glasov z
nizko ravnjo diskriminacije (l - r, s - š, z - ž, t – k, d – g, i - e) . Navedene težave se kažejo
tudi v otrokovi sposobnosti usvajanja branja in pisanja. Izgovor je zelo variabilen in prav
nedoslednost izgovora kaže na to, da z njim upravljajo mehanizmi, ki niso dovolj stabilizirani
v shemi, ki definira fonetsko – fonemsko strukturo materinega jezika (Dulčić idr., 2013).
Starejša literatura navaja, da je artikulacijska motnja (torej motnja govornih glasov) periferna
govorna motnja brez centralnih živčnih poškodb osebe z normalnim fiziološkim sluhom,
normalnim oživčenjem govornih organov, normalnimi umskimi sposobnostmi in ustrezno
razvitostjo ostalih jezikov komponent. Kaže se v nezmožnosti ali nepravilnosti v izgovoru
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posameznih glasov. Največkrat so prizadeti soglasniki (Omerza, 1972; Vuletić, 1987;
Posokhova, 2000). Te motnje se v predšolskem obdobju najpogosteje pojavljajo. Procent se
giblje med 30 % in 80 % (Vuletić, 1987; Vladisavljević, 1981; Fox, Dodd in Howard, 2002).
Artikulacijske motnje prevladujejo tudi med šolsko populacijo, procenti so med avtorji zelo
različni in se gibljejo med 25 % in 80 % (Globačnik Auer, 1991; Šmit, 1991). Pri dečkih se
pojavljajo pogosteje in sicer med 60 % in 78 % (Vladisavljević, 1981; Ivičević Desnica,
1992). Pojavljajo v različnih oblikah motenosti. Otrok lahko določene glasove izpušča
(omisija), lahko jih nadomešča oz. zamenjuje z drugimi glasovi (substitucija), lahko pa
glasove izreka popačeno (distorzija). Nekateri avtorji (Omerza, 1972; Vuletić, 1987) kot
obliko motenosti navajajo tudi adicijo (dodajanje glasov) in metatezo (zamenjavo vrstnega
reda glasov ali zlogov). Posokhova (2000) deli dislalije glede na število in vrsto motenj
glasov na polimorfne (motnje glasov različnih skupin) in monomorfne (motnje enega ali več
glasov iste artikulacijske skupine).
DSM V (2013) v poglavju Komunikacijske motnje navaja še Motnje govorne fluentnosti, ki
nastopijo v otroštvu (307.0), komunikacijsko motnjo (neopredeljeno) (307.9) in socialno
(pragmatično) motnjo komunikacije (315.39), ki opisuje težave v socialni in neverbalni
komunikaciji, kar vpliva na razvoj socialnih odnosov in pragmatičnega razumevanja. MKB
(1995) pa govori še o: F80.3 Pridobljena afazija z epilepsijo (Landau-Kleffner), F80.8 Druge
razvojne motnje govora in jezika, F80.9 Razvojna motnja govora in jezika, neopredeljena.
Afazija je jezikovna motnja, ki se lahko kaže v govoru, razumevanju slišanega, razumevanju
prebranega in pisanju. Ne povzročajo je motorična prizadetost, senzorni problemi ali
intelektualni deficiti, ampak izhaja iz pridobljene žariščne poškodbe možganov, praviloma v
dominantni hemisferi. Poškodba lahko prekine ali prizadene dostop do območij, kjer poteka
jezikovno programiranje in moti potek jezikovnih procesov. Večino možganskih poškodb, ki
povzročajo afazijo, pripisujemo možganski kapi, poškodbam glave, možganskim tumorjem,
žariščnim vnetjem in kirurškim posegom, ki prizadenejo dominantno možgansko hemisfero.
Afazije so označene kot ekspresivne - receptivne, motorične - senzorične, fluentne nefluentne s pripadajočimi podskupinami. Poeckova klasifikacija lokalizira poškodbo po
principu območij, ki jih oskrbujejo leve medialne možganske arterije in opredeljuje motnje po
principu vseh jezikovnih modalitet. Globalna afazija se pojavi pri zapori srednje možganske
arterije (arteria cerebri mediae) v levi hemisferi. Motorična, ekspresivna, nefluentna
(Brocova) afazija se pojavi ob prizadetosti območja, ki ga oskrbuje arteria praerolandica, ena
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od vej srednje možganske arterije v levi hemisferi. Senzorična, receptivna, fluentna
(Wernickova) afazija se pojavi v območju, ki ga oskrbuje arteria temporalis posterior v levi
hemisferi. Amnestična, nominalna afazija ima lahko različne vzroke, zato je težko določiti
območje prizadetosti. Pod posebnimi oblikami afazij navaja še kondukcijsko afazijo,
transkortikalne afazije (motorna in senzorna oblika) in subkortikalno afazijo. Pri afazijah
zasledimo mnogo spremljajočih simptomov. Dizartrija je motnja govora, pri kateri sta motena
potek in koordinacija govornega gibanja, kar se kaže v motenih funkcijah govorne
muskulature. V hudih oblikah dizartrije bolnik ne more producirati glasu, govorimo o
anartriji. Apraksija (motnja veščega gibanja), predvsem govorna apraksija, je pogost
spremljevalec afazije. Prizadene načrt govornega gibanja, posamezni glas ni načrtovan na
pravi način in v pravem trenutku. V zelo hudih oblikah bolnik ni zmožen produkcije glasu.
Obrazna apraksija prizadene usta in mišice, ki sodelujejo pri govoru (jezik, ustnice), apraksija
udov pa lahko prizadene tudi nedominantno roko, kar omejuje sposobnosti za pisanje z levico
ob prizadeti desnici. Pri afazijah so pogosto omejeni tudi verbalno učenje in verbalna
pozornost, funkciji nista prizadeti, ampak moteni zaradi bolnikovih afazičnih težav. V začetku
je pogosto prizadeta tudi sposobnost koncentracije. Paraliza (prizadetost desne polovice
telesa) in izpad vidnega polja (hemianopsia) dodatno prizadeneta bolnika z afazijo in njegove
možnosti za rehabilitacijo (Prosnik, 1997).
Avtorji navajajo različne procente pojavnosti govorno-jezikovnih motenj. Med predšolsko
populacijo se ta procent giblje med od 10 % in 42 % (Vladisavljević, 1977; Škarić, 1988),
med šolsko populacijo pa med 5 % in 14 % (Vladisavljević, 1977; Škarić, 1988). Med
odraslimi naj bi se pojavile pri 4 % populacije (Škarić, 1988). Ugotavljajo tudi, da so po
podatkih Znanstvenega statističnega letopisa govorno-jezikovna odstopanja oz. motnje v
porastu, kar kažejo tudi rezultati sistematskih pregledov triletnih in petletnih slovenskih otrok.
V letu 1997 je različne govorno-jezikovne motnje imelo 10,5 %, v letu 2000 pa že 13,4 %
pregledanih otrok. Pred vstopom v šolo ima govorno-jezikovne motnje še okoli 8 %
otrok (Tomc Šavora, 2006).
Čeprav v literaturi naletimo na različna razmerja pojavnosti govorno-jezikovnih motenj med
dečki in deklicami, se vsi avtorji strinjajo, da so pogostejše med dečki (Sulejmanpašić, 1969;
Stevanković, 1989; Herga, 1996; v Tomc Šavora, 2006). Navajajo tudi različne vzroke za
pogostejše pojavljanje govorno-jezikovnih motenj pri dečkih. Ti se nanašajo predvsem na
razlike v vzgoji med dečki in deklicami in različen odnos okolja do spola ter gensko dedovane
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razlike med spoloma, ki vključujejo nevro-fiziološke, metabolne, biološke, karakterne in
antropološke značilnosti (Sulejmanpašić, 1969; v Tomc Šavora, 2006). Nekateri kot vzroke
navajajo različno organizacijo možganov, ki je posledica nevro-fizioloških, metabolnih in
predvsem hormonskih dejavnikov (Moire in Jessel, 1996).

1.2.4.1 Vzroki govorno-jezikovnih motenj
Vzroki govorno-jezikovnih motenj kljub mnogim raziskovanjem na področju logopedije,
nevrologije, psihologije in ostalih komplementarnih področij znanosti še danes niso
popolnoma jasni (Dulčić idr., 2013). So številčni in različni. Lahko so genetski, nevrološki,
senzorični, kognitivni, emocionalni ali socialni, lahko so kombinacija vseh teh faktorjev ali pa
so vzroki neznani. Nevrološki vzroki so lahko posledica poškodbe centralnega živčnega
sistema, do katerih lahko pride pred, ob ali po rojstvu, lahko pa gre za upočasnjeno
dozorevanje živčnega sistema, predvsem tistih področij in poti, ki predstavljajo fiziološko
osnovo za govor, kar je lahko tudi genetsko pogojeno. Pogosto pri otrocih ne najdejo resnejših
možganskih poškodb. Pojavljajo pa se blaga nevrološka odstopanja, kot so asimetrija,
pretirana živahnost ali oslabljenost mišičnih refleksov, diskreten refleks Babinskega,
ekstrapiramidalni znaki, diskretni cerebralni znaki ter nepravilnost in težave finih gibov jezika
(Vladisavljević, 1983).
Nezmožnost jezikovnega razvoja otrok se kaže v sprejemanju, sistematizaciji in izražanju
jezikovnega materiala, torej v uresničevanju jezikovne funkcije.
Govorno procesiranje sestavljata dva pomembna procesa: fonoško dekodiranje (zaznavanje in
razlikovanje določenih jezikovnih izrazov) in fonološko enkodiranje (izbira in proizvajanje
fonemov, ki oblikujejo jezikovni izraz) (Golubović, 2007). Fonološki delovni spomin
poslušalcu omogoča, da spremeni akustično-fonetični signal v fonološko reprezentacijo in ga
začasno ohrani v fonološkem kratkotrajnem skladiščnem sestavu. Ta veščina omogoča
poslušalcu, da obdela informacijo in si prične ustvarjati trajnejšo fonološko reprezentacijo
novega verbalnega materiala v dolgoročnem spominu (da si besedo zapomni in jo shrani v
svoj umski slovar). Fonološke težave in težave delovnega spomina otežujejo usvajanje novih
pojmov, kar posledično vodi do nejasne slike besede, posebej pri manj pogostih besedah, ker
ni pravilno ohranjene fonološke strukture besede. Otroci z jezikovnimi težavami imajo zaradi
slabše strukturiranih podatkov v dolgoročnem spominu več težav v interpretaciji in
razumevanju (Dulčić idr., 2013). Artikulacijska ali fonološka zanka je odgovorna za
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shranjevanje verbalnih (glasovno-govornih) informacij. Sestavljena je iz fonološke shrambe,
kjer se ohranjajo sledovi slišanih, govorjenih informacij in artikulacijskega nadzornega
procesa, ki pretvarja vidne informacije v jezikovne kode in obnavlja sledi iz fonološke
shrambe. Gre za sistem ponavljanja, ki traja približno sekundo in pol. Obseg delovnega
spomina je tolikšen, kolikor informacij si lahko zapomnimo v tem času. Informacije se v
delovnem spominu zadržijo približno pet do dvajset sekund, v tem času moramo ujeti pomen
celotnega sporočila, ki ga prenesemo v semantični spomin. Ta ohranja besedne in nebesedne
simbole, pomene ter splošno znanje. Če jih želimo ohraniti, morajo ostati aktivirane, nanje
moramo biti pozorni, kar dosežemo z glasnim ponavljanjem, z notranjim govorom, ali s
prenosom v dolgoročni spomin, če jih lahko povežemo z že znanimi tamkajšnjimi
informacijami, kar imenujemo elaborativno ponavljanje. Vidno prostorska skicirka je sistem
za hranjenje in osveževanje informacij. Gre za prostorsko in vidno koordiniranje, za
vzdrževanje in obdelavo vizualno-prostorskih informacij. Tudi verbalne vsebine ohranja v
vizualni obliki. Osrednji izvršitelj aktivno upravlja z informacijami, regulira vedenje, usmerja
pozornost, izbira strategije, načrtuje ter kodira začasno shranjene informacije (Koritnik,
Kočevar, Knific, Tavčar in Šprah, 2004).
Otroci z govorno motnjo predstavljajo zelo heterogeno skupino z različnimi kombinacijami
pomanjkljivosti, ki se kažejo na različnih področjih sporazumevanja (Navodila h kurikulu za
vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s
posebnimi potrebami, 2003). Pri vseh razvoj jezika zamuja. Otrok lahko posamezne glasove
sicer dobro izgovarja, niso pa avtomatizirani, ko jih vključuje v besede in besede v povedi,
ker nimajo točne predstave o fonološki strukturi besed. Izreka je motena predvsem v
komunikaciji. Pri nekaterih otrocih pa so fonološke predstave besed in s tem tudi glasov
boljše razvite kot so njihove artikulacijske sposobnosti. Pogosto zveneče glasove izgovarjajo
kot nezveneče (Vladisavljević, 1983). Govor je neorganiziran in slabo razumljiv. Otroci imajo
manjše število jezikovnih asociacij. Pomen besed se počasneje razvija in je običajno na nivoju
predstav. Ne zaznavajo besed, ki jih slišijo, lahko poznajo konkreten pomen besede, imajo pa
težave z iskanjem prave (npr.: Tisto, kar je na hiši in se kadi ven.) (Vladisavljević, 1983).
Tudi besedišče je skromno, s težavo razumejo nove besede in hitro pozabijo njihov pomen.
Imajo težave pri pregibanju besed, jezika in njegovih prvin ne dojemajo samodejno (Žerdin,
2003). Uporabljajo le osnovne oblike, pretežno samostalnike, ki označujejo konkretne pojme
ali pa tiste, ki so pogosto v uporabi. Pretežno uporabljajo glagole v tretji osebi ednine in v
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sedanjem času. Redko uporabljajo zaimke, velike težave imajo z usvajanjem predlogov in
veznikov. Težko uporabljajo besede s predpono in obrazilom. Preprosti stavki so običajno
pravilni, več kot je besed (pridevniki, predlogi, zaimki, vezniki) več nastopi tudi težav,
predvsem zaradi dolžine povedi, ki je otrok ne more zadržati v verbalnem pomnjenju
(Vladisavljević, 1983). Večkrat s težavo razlikujejo in prepoznavajo glasove, motena je
glasovna analiza. Težave se pojavijo tudi pri telesnem gibanju in orientaciji, slaba je tudi
orientacija na telesu. Slabo prepoznavajo telesne dele, gibanje telesa pa ni usklajeno z ritmom.
Mišični tonus in kontrola roke sta v mirovanju slaba (Žerdin, 2003). Pri otrocih z govornojezikovnimi motnjami se pogosto pojavijo tudi odstopanja na področju grobe in fine motorike,
motnje zaznavanja pri zdravih čutilih, slabša pozornost in koncentracija ter težave na področju
spomina, posledično pa se lahko pojavijo dodatne čustvene težave ter težave na področju
socializacije (Vizjak Kure, 2010). Povprečne kognitivne sposobnosti spremljajo posebnosti v
delovanju centralnega živčnega sistema, motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, specifični
primanjkljaji na področju kognitivnega delovanja in težave pri pridobivanju znanj (Navodila h
kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za
otroke s posebnimi potrebami, 2003).

1.3.

Glasba

Glasba kot sredstvo neverbalne komunikacije vsebuje vse elemente govora: ritem, intonacijo,
čas, pavzo in intenzivnost (Majsec Vrbanić, 2008, 26); vsebuje pa tudi skoraj vse elemente
jezika, manjka ji samo semantika (Motte Haber, 1990). Številni jo označujejo kot tisto
neoralno komunikacijo, ki združuje vse ljudi. Glasba je umetnost, ki ideje in čustva izraža
preko zvokov in ritmov (Pesek, 1997, 6). Carre (1997; v Ozbič 2007) pravi, da petje vsebuje
jezikovni proces (besedilo) in glasbeni proces (barvo, intonacijo). Petje ima večjo glasovno
intenziteto, saj se prikažejo pevski formanti, frekvence pri petju so bolj bolj stabilne kot pri
govoru, večje je bogastvo harmonikov petega glasu (Carre, 1992; v Ozbič 2007).
1.3.1. Vpliv glasbe na človeka
O številnih pozitivnih učinkih glasbe dandanes ni potrebno več nikogar prepričevati, kar ni
nič čudnega, če vemo, da so v zdravilno moč glasbe verjeli že v antičnih časih. Je najboljše
zdravilo za lajšanje stresa. Glasba deluje na človeka, njegovo počutje in razmišljanje.
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Menjavo ritma, spremembo razpona višine glasov in barve naš avtonomni živčni sistem zazna
in se nanje odzove brez našega zavestnega razmišljanja, refleksno (Majsec Vrbanić, 2008).
Patel (2008) meni, da ima glasba pomembno vlogo pri duševnem razvoju, saj se ob njej
uporabljajo različne kognitivne in motorične sposobnosti, ter zagotovi varen medij za
proučevanje socialnega vedenja. Jensen (2000) pravi, da ima vsaka funkcija v našem telesu
osnoven ritmični vzorec nihanja, ki se sicer spreminja, a ima nanj glasba dobršen vpliv.
Vemo, da je zvok akustično valovanje, v nenehnem valovanju pa je tudi naše telo. Zato ni
zaman pričakovati, da bo vsaka vibracija v našem okolju po znanem energetskem vzorcu
povzročila tudi vibracijo v našem telesu. Jensen (2000) opisuje naslednja možganska
valovanja:
-

beta možgansko valovanje označuje budno stanje polne zavesti in normalno možgansko

aktivnost; stanje, v katerem govorimo, delamo in rešujemo probleme. Niha na frekvenci od 13
do 25 Hz;
-

alfa možgansko valovanje je najugodnejše stanje za učenje (sproščena budnost,

razmišljanje, mirnost, pripravljenost - od 8 do 12 Hz - večina informacij, ki se jih učimo, se
zapiše v podzavestni spomin, zato je to stanje tako obetajoče; gre za stanje sanjarjenja pri
belem dnevu, stanje, ki omogoča navdih, hitro dojemanje dejstev in dobro pomnjenje);
-

teta možgansko valovanje (prehodna zona, napol spanje napol budnost oziroma začetno

stanje spanja - od 4 do 7 Hz - v tem stanju možgani predelujejo dnevne informacije);
-

delta možgansko valovanje (globoko spanje - od 1 do 3 Hz - dihanje je počasno, srčni

utrip se upočasni, krvni tlak in temperatura padeta).
Mnogo avtorjev potrjuje, da ritem in melodija pozitivno vplivata na razvoj otroka že pred
rojstvom, skozi življenje pa izboljšujeta njegove motorične sposobnosti ter spodbujata
jezikovni in intelektualni razvoj. Prispevata k njegovemu emocionalnemu in socialnemu
razvoju ter mu, nenazadnje, pomagata pri njegovi estetski rasti.
Ob glasbenih aktivnostih otrok pridobiva in povečuje nadzor nad svojim telesom, razvija
ravnotežje in orientacijo v prostoru, kar mu omogoča lažje raziskovanje okolja. Otrok skozi
poslušanje, izvajanje in ustvarjanje glasbe intelektualno raste. Glasba ga vodi k razmišljanju
in reševanju problemov, pomaga mu organizirati zaznave, tako da jih povezuje, primerja in
ustvarja nove pojme. Skozi glasbene izkušnje otrok raziskuje drugačne in nove ideje, razvija
ustvarjalno mišljenje, izraža čustva in postaja bolj občutljiv za čustva drugih (Pesek, 1997).
Glasba nam pomaga pri pomnjenju. Že stari Grki so vedeli, da je recitiranje besedila ob
glasbeni ali ritmični spremljavi veliko bolj učinkovito, saj njuna struktura in privlačnost
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pomagata ohranjati podatke, ki jo spremljajo. Kapaciteta našega spomina obsega približno
sedem enot, z ritmizacijo ali petjem pa lahko obseg teh podatkov bistveno povečamo, ker se
tako ritmični obrazec (takt) kot tudi melodični motiv zapomnita kot ena enota (Breitenfeld,
Majsec Vrbanić, 2008). Sacks (2011) pravi, da si najlažje in najuspešneje zapomnimo s
pomočjo ritma, metruma in pesmi, pomembni sta tudi prozodija in rima.
Znan je vpliv glasbe na pozornost. Otrokom z motnjami pozornosti (in hiperaktivnostjo), ki so
trikrat na teden poslušali Mozartovo glasbo, se je v ritmu temeljnega utripa glasbe zmanjšalo
možgansko valovanje teta. Otroci so bili bolj zbrani in sposobni nadzorovati svoje
razpoloženje, bolje so se znašli v družbi in pri sedemdesetih odstotkih otrok je bilo to
izboljšanje mogoče zaznati vsaj še šest mesecev pozneje (Campbell, 2004). Glasba aktivira
»omrežje« pozornosti na obeh možganskih poloblah, kar lahko pomaga pri težavah s
pozornostjo po poškodbah (Thaut in McIntosh, 2010).
Poslušanje glasbe upočasni poslušalčev srčni utrip in ustvari odlično ozračje za učenje; z njo
lahko vplivamo na vseh pet za učenje ključnih nevrobioloških sistemov: kognitivni sistem,
emocionalni sistem, perceptualno-motorični sistem, sistem, odgovoren za stres in sistem
zapomnitve (Bajc, 1995).
Ritem in pesem pomagata otrokom razvijati pojem o samem sebi, ustvariti povezavo med
notranjim in zunanjim svetom ter mu rasti v socialno in kulturno okolje, ki ga obdaja.
Longitudinalne ameriške študije so pokazale, da izpostavljanje glasbe dobro vpliva na otroka,
ker zvišuje aktivnost v povezavi med obema možganskima hemisferama in da so otroci, ki so
bili v predšolskem obdobju izpostavljeni ciljnemu poslušanju glasbe in sodelovanju v
glasbenem izražanju, hitreje ter lažje dosegli popolni nevrološki razvoj (Breitenfeld in Majsec
Vrbanić, 2008). Omenjata tudi raziskave, ki so potrdile, da je prečnik pri glasbenikih debelejši
in bolj razvit kot pri drugih ljudeh. Sodobna raziskovanja (npr. fMRI) nam omogočajo
podrobnejši vpogled v delovanje možganov in so pri profesionalnih glasbenikih odkrila
povečane nekatere predele korteksa in malih možganov ter hitrejši in večji odziv
možganskega debla na govor in glasbene dražljaje (Patel, 2008 in Sacks, 2011). Poročata tudi
o boljših sposobnostih slušne pozornosti in diskriminacije pri profesionalnih glasbenikih.
Glasbene aktivnosti izboljšajo tudi slušne in govorne sposobnosti. Kraus in Chandrasekaran
(2010) sta ugotovila, da osebe, ki se ukvarjajo z glasbo, med procesiranjem sprememb višine
govora kažejo višje evocirane potenciale v korteksu in možganskem deblu.
V neki raziskavi o spominu so pokazali, da učenje besednega seznama v pesmi aktivira
senčnični in čelni reženj na obeh straneh, medtem ko samo učenje besed v govoru aktivira le
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ista področja v levi hemisferi (Thaut, Peterson in McIntosh, 2005; v Thaut in McIntosh,
2010). Pri tem avtorji poudarjajo, da je vpliv glasbe in drugih ritmičnih aktivnosti
najodločilnejši do 18. leta.
Ker glasba deluje na obe možganski polobli ali pa v večji meri na desno, lahko s petjem
obidemo poškodovane govorne centre v levi polobli; pomaga pri produkciji govora in se
uspešno uporablja pri terapiji afazij. Patel (2011) pravi, da obstaja anatomsko prekrivanje
živčnih povezav v možganskem omrežju, ki procesira slušne značilnosti, skupne glasbi in
govoru. Čeprav glasba nima točno določenega pomena, je pa zahtevna po natančnosti,
metričnosti, na ta omrežja postavlja višje zahteve kot govor v smislu natančnosti procesiranja.
Glasbene aktivnosti, ki vzburijo ta področja, vzpodbudijo močna pozitivna čustva. Povezane
so z usmerjeno pozornostjo in se pogosto ponavljajo. Zaradi vseh naštetih razlogov je glasba
odlična vzpodbuda govorno-jezikovnega razvoja. Jezik je natančen glede na pomen, hitrost in
ritem pa sta manj dogovorjena.
Naša sposobnost dojemanja glasbe je odvisna od izkušenj in živčnih struktur, ki se lahko
razvijajo in spremenijo z vsako skladbo, ki jo poslušamo in tudi z vsakim naslednjim
poslušanjem iste skladbe. Možgani se naučijo neke vrste slovnico, ki je specifična za glasbo
naše kulture, tako se naučimo govoriti jezik naše kulture. Imamo tudi prirojeno sposobnost
učenja glasbe celega sveta, čeprav se glasba različnih kultur med seboj močno razlikuje
(Levitin 2007). Gotovo je, da lahko redna izpostavljenost glasbi, predvsem pa aktivno
sodelovanje v glasbi, spodbuja razvoj različnih možganskih predelov – tako področij, ki
sodelujejo, ko glasbo poslušamo, kot območij, ki nam omogočajo, da glasbo izvajamo (Sacks,
2011).

1.4.

Ritem

Miti o stvarjenju sveta mnogih kultur opisujejo prvobitni zvok ali vibracijo, ki je iz niča
ustvarila snov, kar nam priča o tem, da je človek od nekdaj zaznaval moč vibracij, ritma in
zvoka (Campbell, 2004). Ritem je članom plemenskih skupnosti ali drugim skupinam razvijal
občutek pripadnosti. V vseh kulturah Vzhoda in antični Grčiji je prisotna ideja ritmičnosti kot
eni osnovnih lastnosti žive materije (Koban Dobnik, 2005). Z ritmom smo obdani že preden
privekamo na svet, obdani smo z bitjem materinega srca in njenim dihanjem. Lahko rečemo,
da smo v ritem spočeti, da se z njim rodimo.
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1.4.1. Kaj je ritem?
Beseda ritem izvira iz grške besede »rhytmos«, katere koren »reo« pomeni tečem; ritem je
torej tok, enakomerno razčlenjeno gibanje. Maletić (1983) trdi, da je osnovni zakon ritma
pravilno izmenjavanje naglašenega in nenaglašenega; je torej zaporedje posameznih vzorcev,
v katerih se menjavajo nasprotujoče si vrednostne enote oziroma zaporedno ponavljanje dveh
ali več kontrastnih elementov kot pravi Mihelčič (1991). Ritem kot izmenjavanje
nasprotujočih se vrednosti v času nas spremlja na vsakem koraku, dobesedno in metaforično.
Velikokrat ga zaradi te njegove vpetosti v naše življenje spregledamo in nanj pozabimo, kljub
temu pa ima tudi življenjski vpliv.
Gibanje in ritem sta osnovni lastnosti vsake materije in tudi v našem telesu se dogaja vrsta
ritmičnih gibanj. Na bitje srca, dihanje in krčenje mnogih avtonomnih mišic nimamo
zavestnega vpliva, vendar ta biološki ritem neprestano teče. Naše srce bije v dvodelnem
ritmu, prav takšno je naše dihanje ali hoja. Dvodelni ritem je osnovni ritem (Voglar, 1981).
Označuje napetost med enimi poudarjenim in drugim nepoudarjenim udarcem (Majsec
Vrbanić, 2008).
V umetnosti se ritem pojmuje kot vse, kar je urejeno, stalno, razčlenjeno v medsebojno
odvisne pravilne delce, ki so urejeni s prostorskimi in časovnimi razmiki ter se pojavljajo
ciklično (Zagorc, 2006). Tukaj se poleg dvodelnega ritma pojavlja tudi tridelni ritem, ki
označuje napetost med enim poudarjenim in dvema nepoudarjenima udarcema. Iz teh dveh
osnovnih ritmov so izpeljani vsi različni takti v glasbi (Majsec Vrbanić, 2008).
(Levitin, 2007) pravi, da pojem ritem izhaja iz organizacije človeškega giba. Pri ritmu
identificiramo časovne elemente, poudarke, opažamo pa tudi intelektualne procese asociativne
in perceptivne narave, emotivne faktorje in spremljajoče organske ter motorične fenomene. Za
ritmično percepcijo in izvajanje sta nujno potrebni sposobnost usklajevanja frekvence hitrih
gibov in možnost percepcije naslednjega giba. Ritmično sposobnost tvorijo ritmični impulz z
akcijo, kognitivna in motorična sposobnost. Bistvo ritmične sposobnosti je sposobnost
diferenciacije figure iz ozadja - združevanje enot v skupine (Levitin 2007). Ritem je sistem
časovnih anticipacij, integracija časa in prostora v danih prostorsko-časovnih koordinatah. Je
osnovna komponenta vseh koordiniranih gibov, imitativne ali kreativne narave (Ozbič, 1995).
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1.4.1.1. Ritem kot del gibanja in plesa
Ritem je gibanje s časovno in prostorsko omejitvijo (Ozbič, Filipčič, Kogovšek in Starc,
2010), je razmerje časovnih enot v nekem časovnem obdobju. Ritem je ena izmed značilnosti
gibanja. Frostig (1989, v Koban Dobnik, 2005) pravi, da ritem pri gibanju pomeni tekoče,
pravilno in uravnoteženo gibanje. Pogoj za ritmično gibanje je sposobnost sočasnega
skladnega gibanja, kar seveda zahteva nekatere motorične spretnosti, ki do svojega
najpopolnejšega izraza pridejo v plesu. Dalcroze je ples in glasbo povezoval v skoraj
neločljivo celoto in trdil, da ples teži k izražanju glasbe s pomočjo giba, ritem pa je tisti
element, ki ju povezuje (Zagorc, 2006, 27). Ritem pojmuje kot enakomerno gibanje ter
spreminjanje v gibanju, ki daje glasbenemu toku vitalnost, giblje se med polom popolne
napetosti in popolne relaksacije. Ritem obstaja v kontekstu časa, prostora in energije, deluje
pa v zapletenih interakcijah med mnogimi elementi gibanja. Včasih se ti elementi pojavijo
sočasno (doba in njene poddelitve), včasih pa so v strogi opoziciji (sinkope6 in poliritem7)
(Pesek, 1997, 126).
Koban Dobnik (2005) ritem pri plesu opredeljuje kot menjavanje gibno-plesnih nasprotij
(poudarjeno – nepoudarjeno, napeto- sproščeno …) in pravi, da je to menjavanje utemeljeno v
osnovnih ritmičnih telesnih funkcijah (bitje srca, dihanje).

1.4.1.2. Ritem kot del glasbe in pesmi

V ritmu vsake pesmi je njen utrip in odsev njene narave. Prav ritem je most k dojemanju
glasbe in marsikatera otroška pesem je otroku všeč prav zaradi ritma. Zajame ga celostno, ga
pomiri, razveseli, prebudi in ga prevzame, saj se v ritmu giblje (Voglar, 1981). Ritem
podkrepi značaj in občutenje otroške pesmi (Borota, 2006). Na poslušalca lahko deluje
neodvisno od glasbe, pravzaprav si glasbe brez tega elementa sploh ne moremo zamisliti
(Majsec Vrbanić, 2008). Vsak ton v glasbi ima namreč določeno trajanje, zato je melodijo
nemogoče ločiti od ritma ali tempa (Mihelčič, 1991). Ritmična sposobnost je izmed vseh
glasbenih svojstev najbolj enostavna sposobnost, ki se razvija zgodaj in lahko obstaja
neodvisno oz. tudi v odsotnosti višjih glasbenih vidikov (Mirković Radoš, 1982; v Ozbič,
1995).
6

Sinkopa je premik poudarka s težke dobe na lahko (Pesek, 1997, 199).

7

Poliritem je sočasno ponavljanje več različnih ritmov (vsak glas ima svoj ritmični potek ) (Pesek, 1997, 198).
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Osnovo ritma v glasbi predstavljajo elementi, ki si sledijo v določenih časovnih presledkih. Ti
elementi so različna tonska trajanja (celinke, polovinke, četrtinke, osminke, šestnajstinke) in
sestavljajo enakomerne ali neenakomerne časovne intervale, ritem pa je zaporedje določenih
časovnih intervalov. Časovni interval predstavljata vsaj dva delca, prvi je vedno na nek način
poudarjen in označuje začetek intervala (Zagorc, 2006). Metrum je izmenjava poudarjenih in
nepoudarjenih zvočnih elementov ritmičnega gibanja. V glasbi ga urejamo z mersko enoto, ki
ji pravimo takt (Mihelčič, 1991).
Takt je metrična oblika, ki jo sestavljajo težki (naglašeni) in lahki (nenaglašeni) udarci.
Njihovo število je odvisno od tega, ali je takt dvo-, tri- ali večdelen. Če pade poudarek na
začetek vsakega takta, pravimo temu pravilen ritem, če pa je poudarek prenesen na
nepoudarjeni udarec, dobimo aritmičnost. Pri poudarkih gre za percepcijo diskriminacije v
jakosti, saj je poudarjena doba glasnejša. Vsak takt ima svoje karakteristično delovanje:
dvodelni deluje nekoliko togo, daje vtis čvrstosti, tridelni daje občutek lebdenja, lahkote,
vrtenja, štiridelni deluje veličastno in daje občutek tridimenzionalnosti (Zagorc, 2006).
Vsak ritem ima v sebi določeno relativno in absolutno hitrost izvajanja osnovne ritmične
enote, ki ji pravimo tempo. Je število taktov v določeni časovni enoti. Ritem, metrum in
tempo določajo časovni potek glasbenega dogajanja (Mihelčič, 1991, 24). Ko sestavimo
skupaj različne delce, ki po svojem trajanju niso enaki, dobimo ritmične vzorce. Glasbena
fraza pa je sestavljena iz tematske sekvence dveh, štirih, osmih … taktov in prepoznavanje teh
glasbenih fraz je tudi del ritmičnega učenja (Zagorc, 2006).

1.4.1.3. Ritem kot del govora in jezika
Nekatera literarna besedila (poezija) temeljijo na izraziti ritmični razčlenjenosti jezikovnega
toka. Takšna besedila so ritmično vezana na verze, vrstice (ritmična proza), kitice tudi s
pomočjo dodatnih elementov, ki sami zase niso ritmični, pač pa ritem ustvarjajo s
ponavljanjem (rime, asonance, aliteracije). Ritem je vedno neko enakomerno menjavanje
takih enot – sicer tako menjavanje ni ritmično. V nevezani besedi ali prozi je (podobno kot v
govoru) menjavanje ritmičnih enot neredno, obstaja pa.
Poznamo različne metrične sisteme: grško-latinski kvantitativni metrični sistem temelji na
dolgih (-) in kratkih (U) zlogih. Naglasni slovanski metrični sistem temelji na naglašenih (-)
in nenaglašenih (U) zlogih. Silabični (zlogovni) francoski metrični sistem pa temelji na
številu zlogov. Stopica je osnovna metrična enota, zveza naglašenega in (vsaj enega)

31

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Mateja Frangež; diplomsko delo

nenaglašenega zloga. Poznamo trohej (-U), jamb (U-), daktil (-UU), amfibrah (U-U), anapest
(UU-), spondej (-- ). Verz je metrična zveza več stopic, kitica je zveza več verzov (Kmecl,
1996).
Ritem ni le motorična komponenta, je tudi mentalna. Fonotaktična pravila določajo zaporedje
glasov. Ritem je zaporedje zvokov. Za izreko besed je potrebna usklajenost, koordinacija ter
napetost orofacialnih in nevromotoričnih komponent. Ustrezno razvite diadohokinetične
spretnosti omogočajo, da dotični glas prehaja v naslednjega in da izgovorjene glasove slišimo
kot vzporedje glasov oz. besedo. Kooartikulacija zahteva natančno koordinacijo, zaporedje in
ritmično ponavljanje ter usklajeno delovanje fonacijskega, artikulacijskega, respiratornega in
orofacialnega sistema. Diadohokinetične in motorične spretnosti igrajo pomembno vlogo pri
izgradnji artikulacije. Če so te spretnosti zmanjšane ali ovirane, to odločilno vpliva na izreko
glasov (Tomc Šavora, 2008). V dinamiki diadohokineze pomembno področje zavzema prav
ritem.
Govor se razvija na ritmu in intonaciji, ki sta poleg napetosti, časa in intenzivnosti osnovna
strukturalna faktorja govora. Ritem se ustvarja istočasno z govorno sintakso in semantiko
(Bajc, 1995, 10). Škarič (1988) pravi, da je govor optimalna človeška komunikacija,
oblikovana z ritmom stavkov, besed in zlogov. Govor je triritemski; najpočasnejši je ritem
intonacijskih lokov, ki označujejo nizanje stavkov; nad tem je nekoliko hitrejši ritem nizanja
naglasov, ki deli besede; najhitrejši ritem deli besede na zloge. Ritem govora ima le majhno
sporočilno vrednost, vendar postanemo nanj takoj pozorni, ko ne ustreza pričakovanju.
Stavek je v govoru neka celota med dvema pavzama in je sestavljen iz besed. Glasove
zaznavamo vezane v ritmične celote, ki so sestavljene iz enega naglašenega in enega ali več
nenaglašenih zlogov. Govor ni strogo ritmičen, saj se poudarjeni in nepoudarjeni zlogi ne
pojavljajo v stalnih zaporedjih, je pa ritmičen v blažjem smislu. Pri jeziku lahko srečamo tudi
nekatere vidike takta, a so ti bolj začasne narave (Pearl, 2006). Delitev govora na takte določa
njegov ritem, ki ga otrok usvaja spontano že v zgodnjem obdobju (Pintar, Brozovič in
Adamec, 1967).
1.4.1.4. Človek – senzomotorično bitje
S svetom smo povezani s senzomotoriko. Skozi čutila pridobimo različne informacije, ki jih
morajo naši možgani razvrstiti in organizirati, jih shraniti in po potrebi priklicati ter uporabiti.
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Ta sposobnost je pomembna za oblikovanje zaznavanja, vedenja, gibanja in učenja. V naših
možganih je vsaka funkcija povezana s prostorom in percepcija prostora je pogoj za razvoj
človeškega mišljenja, govora in jezika. V prostorsko percepcijo (ali spaciocepcijo) so
vključeni otip, propriocepcija, slušni, vidni in vestibularni sistem (Pansini, 1967).
Med gibanjem čutnice v otrokovem ušesu zaznajo intenziteto giba, preko gibanja otrok
pridobiva izkušnje s spremembami v ravnotežju. Če ima otrok težave pri gibanju, ima tudi
manj gibalnih izkušenj, posledično pa slabše prostorsko zavedanje, torej poznavanje njegove
lastne pozicije in odnos do predmetov v prostoru (Terčon, 2010).
Človek je svoje gibanje od nekdaj povezoval z zvokom, tonom, glasbo, različnimi ritmičnimi
aktivnostmi, ki so mu pomagale pri delu (Zagorc, 2006). Vsi osnovni faktorji govora - ritem,
intonacija, napetost, čas in intenzivnosti so povezani s telesom, s katerim se začne
komunikacija. Tudi ko otrok posluša glasbo, se nanjo najprej odzove z gibom, šele nato z
glasom. S svetom se seznanja skozi zaznavno in gibalno izkušnjo. Z gibanjem doživlja ritem,
časovno trajanje in se z njegovo pomočjo uči. Preko svojih gibov dobiva otrok predstave o
prostoru in času in na tak način doživlja napetost, intenzivnost in trajanje (Lovrič, 1991), kar
mu pomaga pri razvoju govora in razvijanju drugih sposobnosti. Zanimive so ugotovitve, da
ko slišimo npr. besedo metla [mεtla] ta ne aktivira le primarne ali sekundarne slušne skorje,
ampak senzibilno, somatosenzorično skorjo, področje, kjer se hrani in pomni dejanje
pometanja, torej gibi, ki jih uporabimo, kadar pometamo (Pansini, 1995).
Vse več raziskav potrjuje, da se majhni otroci najlažje učijo s povezovanjem mentalnih
dejavnosti in senzorično motoričnih izkušenj. Campbell (2004) poroča o izsledkih raziskave
(Price, 1998), ki je pokazala, da so otroci, ki so v proces učenja vključevali celotno telo,
izboljšali abstraktno konceptualno mišljenje, verbalne sposobnosti in telesno koordinacijo. Pri
igri so bolj improvizirali ter bili bolj izvirni. Učenje s celim telesom povezuje mentalne in
čutne spomine in s tem spodbuja drug spominski sistem kot pasivno oz. verbalno učenje.
Vključuje več delov možganske skorje, podobno kot ustvarjanje glasbe v primerjavi s
poslušanjem le-te.
Ugotovili so, da se oblikovanje glavnih govornih središč v otrokovih možganih dogaja pod
vplivom živčnih impulzov prstov rok in da je raven razvitosti otrokovega govora neposredno
odvisna od stopnje formiranosti finih gibov roke, zato gibanje in risanje piktograma8 aktivira
8

Piktogram je osnovni gradnik slikovne pisave, poenostavljena slika, ki predstavlja neki predmet ali pojem.

Sestavljena je iz latinske besede pictus, ki pomeni narisan in grške besede gramma, ki pomeni zapis (Rot, 1982).
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tudi govorno področje možganov z odgovarjajočim gibom in ritmom, otrok napreduje tudi na
čustvenem in intelektualnem področju, gib pa pomaga tudi pri pomnjenju (Posokhova 2008;
Lovrič, 1991).
V procesu recepcije in produkcije govora se v našem telesu dogaja integracija senzornih
informacij iz vseh petih spaciocepcijskih čutil. V rehabilitaciji poslušanja in govora po
verbotonalni metodi ima somatosenzorna pot poslušanja nezamenljivo vlogo v procesu
rehabilitacije, čeprav je integracija zvočne in taktilne stimulacije šele nedavno znanstveno
dokazana (Gick in Derrick, 2009; v Dulčić idr., 2013). Somatosezorna pot ali v verbotonalni
praksi znana kot telesna vodljivost podrazumeva vzburjanje proprioceptivnih in taktilnih
receptorjev v koži, podkožnem in mišičnem tkivu, tetivah in sklepih z vibratorjem in prenos
teh dražljajev do možganske skorje. Človeško telo je zelo občutljivo na nizke frekence in
ritem se preko teh frekvenc najbolje prenaša. Dokazano je, da pri osebah z večjo izgubo sluha,
zaradi primanjkljaja zvočnih informacij, del možganov, ki pri slišečih obdeluje zvočne
informacije, obdeluje tudi informacije, ki tja pridejo v obliki vibracij (Auer, Bernstein,
Sungkarat in Singh, 2007; v Dulčić idr., 2012).
Gibanju in glasbi so v učnem procesu že v preteklosti posvečali pomembno vlogo, dandanes
pa zaradi številnih ugotovitev o povezanosti motoričnih in drugih sposobnosti spet
pridobivata na svojem ugledu in uporabi.
a)

Dalcroze je ugotovil, da se ljudje med poslušanjem glasbe gibljejo spretneje in bolj

spontano. Razvil je vaje, ki pomagajo razvijati notranji sluh in nevromuskulaturni občutek za
glasbo ter ponotranjijo časovne, prostorske in energijske povezave v gibanju, ki se skladajo s
tistimi v glasbi. Njegove teorije spodbujajo študij glasbe vsega sveta ter učenje različnih
ritmičnih slogov (Pesek, 1997, 126).
b)

Orffova metoda povezuje glasbo in gibanje v eno izrazno obliko in v ospredje

postavlja telesno plat ustvarjalnosti pred simbolično. Med gibanjem, ploskanjem, igranjem na
instrumente otrok recitira poezijo ali si izmišlja zgodbe. Spodbuja svojo domišljijo, izboljšuje
sposobnost za aktivno poslušanje, govorno-jezikovne sposobnosti in si razvija čustveno
zavest (Campbell, 2004).
c)

Kodaly je menil, da ima glasba vlogo v intelektualnem, čustvenem, fizičnem,

socialnem in duhovnem razvoju vsakega otroka. Pripada vsakomur, glasbena vzgoja je
pravica vsakega človeškega bitja in ne more biti prepuščena naključju. Bistvo Kodalyjeve
glasbene vzgoje je vsakodnevno petje, saj je človeški glas najbolj dostopen glasbeni
inštrument in je osnova glasbenega razvoja. Deluje po principu slišati, peti, razumeti, brati,
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pisati in ustvarjati. Cilji Kodalyjeve glasbene vzgoje so najprej petje, igranje na inštrumente
in ples. V ta namen je uporabljal številne tradicionalne rajalne igre, izštevanke in ljudske
pesmi, najprej iz otrokove kulturne zakladnice in kasneje glasbo drugih kultur in držav.
Kodaly je verjel, da ljudska glasba vsebuje osnovne lastnosti, ki so potrebne za učenje glasbe
sveta. Kot naslednji cilj navaja izvajanje, poslušanje in analizo velike umetniške glasbe do
obvladanja glasbenih veščin kot so branje in zapisovanje glasbe, petje in petje vlog. Na koncu
je improvizacija in komponiranje, uporaba lastnega glasbenega besednjaka v vsaki razvojni
stopnji.9 Pri imenovanju ritmov uporablja logični pristop, saj ritmična imena sovpadajo z
dolžino glasbenih vrednosti (npr. četrtinko poimenuje s ta, dve osminki s ti-ti, polovinko s
too, osminko četrinko in osminko sin-ko-pa). Pri učenju melodije uporablja solmizacijske
zloge.10
d)

Brain gym je sestavljen iz preprostih gibalnih aktivnosti, ki otroka po naravni poti

spremljajo v prvih treh letih življenja, ko zaključujejo pomembne razvojne stopnje. Pomaga
razvijati tiste gibalne vzorce funkcioniranja, ki niso bili vzpostavljeni ali pa prevzorčiti tiste,
ki so vzpostavljeni neustrezno. Pravijo, da težave na področju senzomotorike onemogočajo
učinkovito učenje. Gibalne aktivnosti, ki jih zajema, vzpostavljajo integracijo v možganih na
področjih vida, sluha, pisanja, vedenja, čustev in dimenzij komunikacije, organizacije in
razumevanja. Spodbuja prenos dražljajev med številnimi živčnimi celicami in funkcionalnimi
centri v možganih ter v senzomotoričnem sistemu (Napečnik, 2008). Temelji na predpostavki,
da je motorično učenje temelj vsega učenja, saj je gibanje povezano s čustvenimi in miselnimi
dogajanji v možganih (Trapečar Pavšič in Hercog Rojs, 2012).
e)

V verbotonalni metodi s postopki fonetičnih ritmov otrokovo govorno-jezikovno

komunikacijo vzpodbujamo z gibom, ritmom in intonacijo. Gib in ritem sta nedeljiva
elementa, brez ritma ni giba in ne giba brez ritma. Ritem verbotonalna metoda pojmuje kot
osnovo artikulacije, gib je osnova učenja govora (Pintar, 1987). Vsako gibanje ima v sebi
določene kvalitete (trajanje, napetost, intenzivnost), postopki fonetičnih ritmov te kvalitete
velikega gibanja telesa prenašajo na fine gibe jezika in čeljusti, ki so potrebni pri pravilni
artikulaciji. Gibalni elementi pomagajo pri njenem razvoju in korekciji ter razvijajo
prozodijske elemente. Z gibom lahko stimuliramo govorne posebnosti, oglašanje, prestavimo
stopnje in vrste napetosti, naglase, trajanje in rime (Hernja, 2004).

9

http://www.allianceamm.org/resources_elem_Kodaly.html

10

http://www.britishkodalyacademy.org/public_downloads/why_kodalyLG2006.pdf
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Turnabout program, ki ga je zasnovala Carol Goldfus, temelji na principih plastičnosti

možganov ter pomaga pri težavah, povezanih z disleksijo in motnjo pozornosti. Otroci z
mentalnimi vajami, ki jih dojemajo kot igro, vplivajo na razvoj novih povezav v možganih in
njihove spremembe. Ob poslušanju glasbe in hkratni gibalni dejavnosti se ustvarjajo povezave
zatilnega s čelnim in senčničnim možganskim režnjem, ki omogočajo izboljšanje verbalnih
zmožnosti. Krepijo slušni in vizualni spomin ter druge mentalne karakteristike (zmožnost
osredotočenja pozornosti, ohranjanje pridobljenega znanja), ki lahko ovirajo učenje in
onemogočajo pridobivanje veščin pismenosti ter vodijo do mnogih učnih in vedenjskih
težav.11 Pri vajah za razvijanje ritma otrok sprva ploska ali udarja ritem ob poslušanju
predvajane ali zaigrane glasbe. Vaja predstavljanja osmice izboljšuje občutek za ritem skozi
pozorno poslušanje in prenos zvokov na papir. Otrok posluša glasbo in ob tem najprej riše
osmico, nato oblike, ki se skladajo z ritmom glasbe in na koncu ob ritmu riše črte. Za začetek
predlaga ritem valčka, saj se pri njem ritem in njegovo ponavljanje zlahka določi (Goldfus in
Korn, 2004).
1.4.1.5. Občutek za ritem
Občutek za ritem je sposobnost zaznavanja in razumevanja časovnih razmerij v glasbi,
gibanju in govoru. Stopnja razvitosti teh sposobnosti je v veliki meri odvisna od vzgoje in tudi
od okolja, v katerem živimo (Zagorc, 2006). Občutek za ritem se navezuje na občutenje težke
in lahke oziroma poudarjene in nepoudarjene dobe. Prebuja in oblikuje otrokovo motoriko,
prispeva k hitrejši avtomatizaciji gibov in pomaga uskladiti telesno dejavnost. Vpliva na
pozitivno sprejemanje lastnega telesa, krepi občutek lastne identitete in vzpodbuja socialne
stike. Ker omogoča lažjo percepcijo in vpliva na razvoj samokontrole, pripomore tudi k
zmanjšanju govornih motenj (Koban Dobnik, 2005). Ritmični občutek je tisti, ki ga ima oseba
v sebi, ne pa na osnovi gibalnih ali vidnih pomagal (Ozbič, 2007).
Nekateri starejši avtorji (Michel, 1968; Mursell, 1937; v Pesek, 1997, 32) razlikujejo primarni
ritem od glasbenega. Primarni ritem je v ospredju pri dojenčkih in otrocih v zgodnjem
otroštvu, kaže se v nagonskem gibanju in pospešuje razvoj glasbenega ritma. Šmit (1993)
pravi, da imamo vsi v sebi občutek za ritem, ki ga moramo oblikovati, ohranjati, negovati in
razvijati, Zagorc (2006) pa, da obstaja tudi veliko otrok, ki tega občutka nimajo oziroma niso
sposobni pravilno reagirati na določen ritem. Dalcroze je ugotovil, da taki otroci tudi težko
11

www.turnabout-education.co.uk/
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skandirajo verze, ne morejo nadaljevati giba ali niza gibov, svojih gibov ne morejo ustaviti ali
pospešiti v določenem času. Povezane gibe izvajajo skokovito, težko povežejo počasen in
hiter gib, mehak gib z močnim in ne zaznavajo poudarkov v taktu. Te sposobnosti so odvisne
od sposobnosti možganskih centrov, da določeno gibanje sprožijo, od sposobnosti mišic, da to
gibanje realizirajo in od razvitosti živčnega sistema.
Občutka za ritem se lahko v veliki meri naučimo. Ritme smo sposobni zaznati in jih
predstaviti na različne načine. Ko gibe izmenično ponavljamo, spreminjamo jakost,
oblikujemo ritmično zavest in si pridobivamo izkušnje. Tako oblikujemo kinestetični občutek,
ki nam pomaga do zavestnega zaznavanja posameznih delov telesa in telesa v prostoru ter ima
pomembno vlogo pri zaznavanju in predstavljanju. Pomagajo nam tudi vid, sluh, tip in bolj
kot pri našem gibanju sodelujejo vse telesne in duševne funkcije, bolj je naše gibanje
ritmično. Ritmična sposobnost je torej kompleksna sposobnost, ki temelji na doživljanju
ritma. Kaže se kot sprejemanje, zapomnitev in interpretacija določenega ritma (Zagorc, 2006).
Ritmična sposobnost je večmodalna. Ko ritem enkrat usvojimo recimo s ploskanjem, ga lahko
predstavimo na kakršen koli način (z udarjanjem ob tla, igranjem na inštrumente, gibanjem)
(Donald, 1991; v Sacks, 2011).
Ozbič (1995) pravi, da so za ritem potrebni mentalne predstave, časovna in prostorska
koordinirana strukturacija, načrtovanje in razumevanje časovnih razmerij, ohranjenost
živčnega sistema, koordinacija telesnih segmentov, sinhronizacija, mentalna anticipacija in
načrtovanje akcije – praksije ter nenazadnje kinestetičnost, ki omogoča učinkovito
psihomotorično ritmično izvajanje.

1.4.1.6. Kako sprejemamo in predstavljamo ritem?
Ritem jezika čutimo s telesom. Verbotonalne raziskave so ugotovile, da v percepciji glasov
govora sodeluje celo telo. Naše telo niha z zelo nizkimi frekvencami od 7 do 15 Hz, pa tudi
občutljivost telesa na višje frekvence je vedno v nekem odnosu z občutljivostjo na nizke
frekvence (Guberina, 1967). Ritem in intonacija se prenašata preko nizkih in zelo nizkih
frekvenc. Realizirata se v diskontinuiteti frekvenc, časa in intenzivnosti. Telo je medij, ki
prenaša ritem in možgani ga sprejemajo (Drezančić, 1967).
Fraisse (1979; v Ozbič, 1995) pravi, da moramo za percepcijo ritma biti sposobni dojemati
trajanje in intenzivnost, intervale po principu figura/ozadje, imeti moramo slušno in
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motorično predstavo, potreben je motorični impulz, ki angažira celo telo ter telesna in gibalna
stimulacija. Za percepcijo ritma so pomembni ponavljanje in periodičnost vzorcev ter njihovo
veriženje. Ti vzorci z enako ali drugačno strukturo so lahko izohroni, kar pomeni, da so
mehanske narave, avtomatizirani ali heterohroni, torej hoteni in kreativni, izvedeni v časovno
prostorskih koordinatah.
Ritmično izvajanje je rezultat usklajevanja gibov in percepcije, ki je lahko avditivna ali
kinestetična. Osnovni pogoji so ohranjenost živčnega sistema, bazalnih ganglijev in malih
možganov, posebno pa leve hemisfere. Ritem se izvaja v praksičnem prostoru, torej sta zanj
bistvenega pomena sposobnost načrtovanja giba in občutek telesa v prostoru (Ozbič, 1995).
Igranje na inštrumente poleg ritmičnih sposobnosti zahteva tudi koordinacijo, orientacijo,
vizualno percepcijo, spomin, poslušanje in slušno diskriminacijo (Grögl, 2002), vključujejo
pa se tudi višje kognitivne funkcije (Ozbič in Starc, 2010). Med igranjem na inštrumente je
otrok dejaven na afektivnem, kognitivnem, psihomotoričnem in socialnem področju osebnosti
(Denac, 2002).
Pri preizkušanju zaznavanja ritma moramo imeti v zavesti, da udarjanje ali ploskanje ter
igranje na inštrumente zahteva tudi motorično komponento. Motorika vključuje moč, hitrost,
ravnotežje, gibljivost in splošno vzdržljivost. Vemo, da se fina motorika težko razvija brez
predhodno ali vzporedno razvijajoče se grobe motorike (Kremžar, 1993), opažajo pa, da
otroci z motnjami v govornem razvoju obvladajo grobo motoriko, pri drobnih gibanjih rok in
ravnotežju pa se jim zatakne (Petelin, 1993). Obstaja odvisnost med slabše razvito motoriko
in govornimi motnjami (Likar, 1993), pa tudi ritmično-gibalne in praksične sposobnosti so
povezane (Ozbič, 2006 v Terčon, 2010) . Praksija je usmerjena akcija, podvržena prostorskočasovnim zakonitostim, je sistem hotenih in koodiniranih ciljnih gibov. Za njen razvoj so
značilne vse večja kontrola in prefinjenost gibov, dograjena sposobnost načrtovanja v funkciji
cilja, in sposobnost mentalnega predstavljanja akcije (Ozbič, 1995). Motorične sposobnosti
petletnih otrok se še razvijajo (Pišot in Planinšec, 2005), kar se posledično lahko izraža tudi
na slabših sposobnostih reprodukcije ritma.
Pri otrocih z razvojnimi motnjami je pogosta tudi dispraksija. Filipčič (2010) pravi, da
razvojna motnja koordinacije ali dispraksija predstavlja motnjo v senzorični obdelavi
prispelih dražljajev in otežuje k cilju usmerjeno in hotno delovanje, Ozbič (1995) pa jo
označuje kot razvojno disharmonijo na motoričnem področju, ki se kaže v nedograjeni
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sposobnosti načrtovanja hotenih in ciljnih gibov, v nedograjenem občutku telesne celovitosti
in v izraziti nespretnosti pri manipulativnih aktivnostih. Temelji na motnjah možganskega
delovanja, ki ovira urjenje občutij dotika, ravnotežja in globinskega občutenja in s tem moti
sposobnost gibalnega načrtovanja (Filipčič, 2010), oziroma gre za specifičen razvoj struktur,
ki so odgovorne za časovno-prostorsko orientacijo (Ozbič, 1995).
Kot sindrom predstavlja primanjkljaje na različnih področjih: telesna shema, bilateralna
koordinacija, motorično planiranje, zaznavanje gibanja, finomotorična kontrola, jezikovno
procesiranje, taktilno procesiranje in vidno zaznavanje (Kirby in Drew, 2003).
Rezultati raziskave povezanosti praksične, praktoritmične in ritmične sposobnosti so pokazali,
da med njimi obstaja povezanost oz. da so dispraktični otroci zaradi neustrezne časovne in
prostorske orientacije ter posledično zaradi neustreznega načrtovanja giba slabši tako po
kvantiteti kot kvaliteti izvajanja (Ozbič, 1995). Težave s časovnim in prostorskim
procesiranjem (vizioperceptivnim in audioperceptivnim) imajo pogosto tudi otroci z učnimi
težavami (Ozbič, Filipčič, Kogovšek in Starc, 2010). Rezultati raziskave, s katero so
preverjali področja konzervacije, reprodukcije, sinhronizacije ritma ter tempa in praksije, so
pokazali, da imajo otroci z učnimi težavami v ritmičnih preskusih velike težave, ki so lahko
motorično, prostorsko ali slušno pogojene (Ozbič, Filipčič, Kogovšek in Starc, 2010), te
težave pa so pogosto prisotne tudi pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami.
1.4.1.7. Vpliv ritma na človeka
Glasba je časovna umetnost in je odvisna od hitrosti. Najpogosteje se giblje med 65 in 80
udarci v minuti, kar odgovarja hitrosti bitja srca. Lahko pa je počasnejša ali hitrejša (Majsec
Vrbanić, 2008). Ritem glasbe ima na posameznika velik vpliv. Ugotovili so, da glasba s 45 do
60 udarcev na minuto deluje na posameznika umirjeno, zmerna instrumentalna glasba s 60 do
75 udarci na minuto mu pomaga, da se lažje osredotoči, glasba z več udarci na minuto (90 do
140) pa poveča energetski nivo in je primerna za gibanje.12
Ritmično močno poudarjena glasba vzpodbuja vegetativni sistem bolj kot tiha in mirna
(Majsec Vrbanić, 2008). Ritem vpliva na stabilizacijo in afektivnost otrok, ohranja otrokovo
pozornost in pripomore k odklanjanju ali omiljenju govornih težav. Raziskave so pokazale, da
kar 70 % otrok s spaciotemporalnimi, motoričnimi in govornimi težavami nima razvitega
občutka za ritem. Spaciocepcija in propriocepcija sta pogoj, da otrok preide vse faze
12

http://www.jensenlearning.com/store/cds.asp
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govornega razvoja in si izoblikuje optimalno govorno izražanje glede na individualne slušne
in govorne sposobnosti (Šmit, 1993). Glasba, ki je osredotočena na ritem, otroku ustvarja
strukturo, daje mu sporočilo o času. Ugodno vpliva na izpopolnjevanje sposobnosti učenja
otrok, kadar so ti izpostavljeni časovnemu pritisku (Breitenfeld in Majsec Vrbanić, 2008, 21).
Ritmični posluh je povezan s sposobnostjo združevanja glasov. Ritmi jezika in metrični
vzorci otroku pomagajo, da razloči besede v govoru, da v govorni strukturi razlikuje med
glasovi govora, kar je seveda pogoj, da se nauči brati. Otrok, ki pravilno zazna ritmični
vzorec, ima dobro razvite sposobnosti za urejenost elementov v času in prostoru in s to
prednostjo lažje poveže posamezne enote v celoto (Božič, Habe in Jerman, 2007).
Dokazali so tudi pomembno povezavo med produkcijo ritma in učenjem branja. Čim boljše
kot so otroci v vrtcu predstavljali ritem, tem uspešneje so brali v drugem razredu osnovne šole
(Dellatolas, Watier, Le Normand, Lubart in Chevrie Muller, 2009). Šarič (1989; v Breitenfeld
in Majsec Vrbanić, 2008) je primerjal glasbene in ritmične sposobnosti otrok z motnjami v
razvoju (lažja motnja v duševnem razvoju, motnje tipa disfazije in nerazvit govor) z otroci iz
rednega vrtca, vsi so bili stari med pet in pol in šest let. Preverjal je avditivno diskriminacijo,
imitacijo in pomnjenje s Skalo ocene ritmično – melodične apercepcije lastne izdelave. Otroci
z lažjo motnjo v duševnem razvoju so dosegli statistično slabše rezultate od otrok brez težav,
medtem ko so otroci z nerazvitim govorom dosegli rezultate, ki se niso statistično pomembno
razlikovali od rezultatov otrok brez težav v razvoju. Kar se tiče skupine otrok z jezikovnimi
težavami tipa disfazije, so ti na tretji spremenljivki pokazali statistično slabše rezultate v
primerjavi s skupino otrok brez težav, najslabše rezultate so pokazali v pomnjenju ritmičnih
obrazcev.
1.4.1.8. Pomen ritmičnih iger in za otrokov vsestranski razvoj
Z ritmičnimi vajami otroka aktiviramo, ga umirjamo in sproščamo njegovo napetost,
razvijamo koordinacijo gibov in s tem dosežemo harmonično gibanje telesa. Čut za ritem
obujajo tudi pri manj nadarjenih otrocih. Vsaka gibalna igra otroke motivira in jim pomaga
razvijati pozornost, percepcijo in reprodukcijo govora. Vodi jih k spontani komunikaciji,
pomaga oblikovati glasove, besede in stavke. Gibalni elementi pomagajo pri razvoju in
korekciji otrokove artikulacije in razvijajo prozodijske elemente (Bahar, Koman in Koželj,
1979).
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Ritem lahko vsestransko pripomore k otrokovemu razvoju in razvijanje ritmičnih sposobnosti
je lahko velikega pomena zlasti v predšolskem obdobju. Kurikulum za vrtce (2011)
predvideva razvijanje ritmičnih sposobnosti na številnih področjih. Na področju gibanja otrok
izvaja različne dejavnosti v ritmu z rokami, nogami in različnimi rekviziti ob glasbeni
spremljavi. Na področju jezika doživlja ritem besed glasbe in pesmi. Ob poslušanju in
lastnem pripovedovanju doživlja ritem besed. V glasbi ritmično izreka enostavne ljudske in
otroške izštevanke ali šaljivke, petje in ritmično izreko spremlja z glasbili in gibanjem, izvaja
ritmične vzorce s ploskanjem, topotanjem, tleskanjem, udarjanjem in igranjem na mala
glasbila. Spontano si izmišlja ritmično melodične vzorce, posluša, izvaja in pomni ritmično
melodične celote. V plesnih aktivnostih si izmišljuje gibe in gibalna zaporedja, nasprotja,
gibanja v različnih ritmih, tempu; v dramskih aktivnostih pa se igra preproste gibalne,
ritmične in govorne igre. Poleg omenjenih dejavnosti je v predšolskem obdobju, pa tudi
kasneje, pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami potrebno tudi načrtno in sistematično
razvijanje motoričnih in senzoričnih sposobnosti, kot so slušna percepcija in diskriminacija,
koordinacija slušnega ter motoričnega sistema.
Ritmične stimulacije so oblika logopedske terapije, s katerimi z gibom in govorom delujemo
na komunikacijske, jezikovne, govorne in motorične sposobnosti otroka. Izhajajo iz spoja
logopedske stroke, verbotonalne metode in Labanove teorije giba. Otroku omogočajo
sporazumevanje in izražanje izkušenj skozi govorno-motorično igro, kar je eden izmed
načinov, s katerim lahko vzpodbujamo govorno-jezikovni razvoj otrok (Rade, 2006). Gibanje,
ki je otrokova naravna potreba, otroku omogoči, da vse govorne elemente doživi na lastnem
telesu, z vsemi čutili in si jih tako mnogo bolj vtisne v spomin. Skozi telo, gib skušamo v
postopkih ritmičnih stimulacij ustvariti dobre pogoje za razvoj skladne telesne napetosti
(tonusa) in motorike. Veliki gibi celega telesa imajo določene kvalitete, kot so napetost,
dinamika, intenziteta, čas in prostor realizacije giba. Vse to pa so tudi kvalitete drobnih gibov
artikulatorjev. Telesni gibi stimulirajo gibe artikulatorjev. S spodbujanjem govora z gibanjem
otroku pomagamo, da se preko gibov celega telesa nauči kontrolirati svoje telo, dajo mu
pravilno napetost in mu pomagajo pri izgovorjavi (Furjan Varžič, 2007).
Osnovna naloga ritma v postopku glasbeno ritmičnih stimulacij je, da otrok v govorni ali
glasbeni strukturi razlikuje med glasovi govora. Pomembno je tudi, da razlikuje govorno
intonacijo, zato je dobro stimulirati otrokovo uho z glasbo ali petjem, saj je občutek za
spremembo višine glasu enako pomemben kot razvoj percepcije ritma (Šmit, 1993).
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Z izreko onomatopej, preprostih izštevank in krajših pesmic otroci poglabljajo ritmične in
govorne sposobnosti, ritmični spomin ter ritem v govoru. Pomagajo jim pri avtomatizaciji in
diferenciaciji izgovora glasov, bogatijo otrokov besedni zaklad in izboljšujejo govorne
sposobnosti. Ustvarjajo jim sliko o zvočnem svetu in ga v njem govorno oblikujejo, pomagajo
mu razvijati spaciocepcijo in propriocepcijo, ki sta pogoj, da preide vse faze govornega
razvoja in si izoblikuje optimalno govorno izražanje glede na njegove individualne slušne in
govorne sposobnosti (Šmit, 1993; Rade, 2006). Izštevanke so izraz otroškega ritma. Njihova
osnovna funkcija je, da omogočijo otroku dobro izgovorjavo, z vsemi osnovnimi
strukturalnimi faktorji govora, olajšajo pa tudi zaznavo določenega glasu. So ritmične
strukture, ki lahko vsebujejo logatome (zloge brez pomena) ali logatome, ki so kombinirani z
besedami. Razvijajo otrokovo pomnjenje in mišljenje, budijo govor in ga skušajo razviti v
čim bolj kompleksni in naravni obliki ter pomagajo pri konkretni artikulaciji glasov
(Guberina, 1952). Ritem je v izštevankah dominanten element in ritmična struktura otroku
razvija občutek za čas, pripomore k boljši koordinaciji, ravnotežju, zavedanju telesa, moči, pa
tudi k sposobnosti za predvidevanje in načrtovanje (Campbell, 2004).
Kot ritmična in glasbena stimulacija so za razvoj govora zelo vzpodbudne prstne igre.
Pomagajo pri razvoju fine motorike, izgovorjave, pozornosti, mišljenja, spomina, govornega
in motoričnega oponašanja, motoričnega načrtovanja, razvijajo slušno in prostorsko
percepcijo, občutek za tempo in ritem ter propriocepcijo (Posokhova, 2008). Ritmični posluh
razvijamo tudi s posnemanjem ritmičnih motivov z gibalnimi in zvočnimi odzivi. S pomočjo
ploskanja ali Orffovega instrumentarija si lahko izmislimo paleto različnih iger, ki vplivajo na
otrokov občutek za ritem. Otroci lahko s ploskanjem, korakanjem ali igranjem na male
ritmične inštrumente ritem posnemajo, spremljajo pesmi, lahko hodijo ob ritmu, ob njem
plešejo ali se kakorkoli drugače izražajo. Gibalno-ritmične dejavnosti v otroku razvijajo
prostorsko-časovno koordinacijo in načrtovanje, stalna ritmična struktura mu nudi varnost,
pomagajo mu pri pomnjenju in usvajanju jezika, zato so koristne pri obravnavi različnih
motenj, tudi govorno-jezikovnih (Ozbič, 2006).

1.4.2. Primerjava elementov ritma v govoru in jeziku ter glasbi
Nekateri avtorji so mnenja, da sta ritem in petje filogenetsko in ontogenetsko starejši obliki
izražanja in da je glasba kot neverbalna komunikacija v ljudski zavesti prisotna že od
pradavnine (Šmit, 1993). V preteklosti se s procesiranjem vzorcev v glasbi in jeziku
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empirično niso veliko ukvarjali (Patel, Peretz, Tramo in Labreque, 1998) in mnogo
nevropsihološke literature trdi, da je procesiranje jezika in glasbe v veliki meri neodvisno,
vsako zase (Marin, 1989; Sergent, 1993; Peretz in Morais, 1989; v Patel idr., 1998). Vendar
številni avtorji to neskladje označujejo kot posledico terminološke neenakosti o pomenu
»melodije« in »ritma«. Očitno je, da imamo le eno slušno pot in da si glasbeno in prozodično
procesiranje delita določene nevralne nivoje, prav tako pa je očitno, da od neke točke glasbeni
in lingvistični vzorci ter prozodija sledijo vsaka svoji poti (Patel idr., 1998).
Glasba in jezik se močno razlikujeta v svoji obliki, namenu in uporabi sintaktičnih struktur
(Patel, 2006). Po drugi strani pa so določeni elementi govorjenega jezika skupni elementom
glasbe. Glasba in jezik vsebujeta strukturirane vzorce višin tonov, trajanj in jakosti. V govoru
se ti vzorci nanašajo na prozodijo (Patel idr., 1998). Razumljivost govora je odvisna predvsem
od melodije in ritma, ter od naglasov – prozodičnih značilnosti govora (Carre, 1997; v Ozbič,
2007). Podobnosti med prozodičnimi aspekti jezika in nekaterimi aspekti glasbe so znane že
stoletja (Steele, 1975, Bolinger, 1989; v Patel idr., 1998) in otrok že zgodaj prične razvijati
občutljivost za njune skupne značilnosti (Jusczyk in Krumhansl, 1993; v Patel, 2006), saj so
prozodični elementi (ritem, naglas, intonacija) prvi otrokov stik z okoljem. Pomembni so tudi
za pridobivanje strukturnih informacij, ki se jih mora otrok naučiti za predelavo jezika in
glasbe (Rupnik, 2011). Carre (1997; v Ozbič) pravi, da lahko glasbo in semantiko primerjamo
s strukturalnega vidika. V jeziku imamo intonacijo, akcente, ritem, barvo, foneme, morfeme,
besede, besedne zveze, stavke in povedi, ki jih v glasbi lahko primerjamo z višino, jakostjo,
trajanjem, barvo, notami, temami, frazami, zvezami fraz, stavki in skladbami.
Tako v glasbi kot v jeziku višina vokalnega tona narašča na začetku in pada na koncu
govornih in glasbenih fraz, zadnja nota ali zlog pa sta običajno podaljšana (Baker in Templin,
2006). Študija Wonga in sodelavcev ugotavlja, da glasbene izkušnje uglasijo osnovno slušno
senzorno procesiranje v možganih, kar ima posledice tudi v procesiranju jezika (Patel in
Iversen, 2007). Niso pa še povsem raziskali, ali dojenček uporablja enak mehanizem, da
odkrije podobnosti na področju glasbe in govora ter ali sta mehanizma za procesiranje le-teh
različna ali enaka (McMullen in Saffran, 2004).
1.4.2.1. Vidiki ritmične strukture
S pomočjo ritma najdemo pomen tako v govoru kot v glasbi (Lerdahl in Jackendoff, 1983;
Yoshida, 2008; v Iversen, Patel in Ohgushi, 2008), vendar pa enoznačna postavka o ritmu ne
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obstaja, kar je tudi eden izmed razlogov, zakaj se v primerjavi ritmičnih elementov v glasbi in
jeziku pojavlja veliko različnih izsledkov. Vsak jezik ima ritem, ki je del njegove zvočne
strukture, in implicitno poznavanje tega ritma je del govorčeve pristojnosti v njegovem jeziku.
Čeprav so vsi periodični vzorci ritmični, niso vsi ritmični vzorci periodični. Periodičnost je le
eden izmed načinov ritmične organizacije, kar je posebej pomembno pri razumevanju
govornega ritma. Zato Patel (2008) poudarja, da je definicija ritma kot ponavljanja zaporednih
vzorcev v času preozka in da je potrebno razlikovati med periodičnimi in neperiodičnimi
ritmi; ritem definira kot sistematično ponavljanje zvoka v smislu timinga, poudarka in
grupiranja. V luči teh vzorcev so si jeziki med seboj lahko podobni. Vzorčenje govornega
ritma je v veliki meri »stranski produkt« fonološkega fenomena (struktura zlogov, redukcija
vokalov, leksikalno mesto), medtem ko je ritem v glasbi ustvarjen z zavestnim vzorčenjem
timinga in poudarkov. Jezik in glasbeni ritem kontrolira leva hemisfera, vendar je jezikovna
ritmična organizacija različna od glasbene ritmične organizacije in motorične telesne ritmične
organizacije (Carre, 1997; v Ozbič, 2007). Trdi, da je govorni ritem različen od glasbenega.
Glasbeni ritem je zelo skandiran, urejen, govorni je veliko bolj specifičen in na nevrološkem
nivoju ločen od glasbenega. Pri govornem ritmu gre za razlike v trajanju za vsak fonem
posebej. Odvisen je od hitrosti zvoka, trajanja konzonantskega sklopa (čim večji je sklop, tem
krajši so fonemi) in od fonemskih kvalitet (odprtost, stopnja spredaj - zadaj, čim bolj je
samoglasnik zaprt, tem bolj je kratek: npr. i je krajši od ozkega e in širokega e). Zadnji
samoglasniki so akustično nižji kot sprednji (ki so akustično visoki), frikativi so daljši od
okluzivov, zveneči soglasniki so krajši od nezvenečih. Trajanje samoglasnika oziroma
zlogovnega sklopa je v povezanosti z naglasom: zlog, ki je daljši od sosednjih, percipiramo
kot naglašenega. V branju so ritmične celice neenakomerne, v izštevanki enakomerne, v
branju so prisotni binarni in ternarni elementi, v izštevanki po navadi ternarni, v branju so
premori očitni, pri pesmih pa ne. Vsebina vpliva na suprasegmentalne (ali prozodične)
elemente: ritem, naglas, barva, intonacija.
Nekateri jeziki (španski, slovenski) posvečajo vsakemu zlogu približno enako časa, medtem
ko pri drugih (angleščina, mandarinščina) med poudarjenimi zlogi preteče približno enako
časa, timing nepoudarjenih zlogov med njimi pa se prilagaja poudarjenim. Zgodnje teorije
govornega ritma so predpostavljale tak osnovni enakomerni pulz, ki temelji na poudarkih
oziroma zlogih (Abercrombie, 1967; Pike, 1945; v Patel, Peretz, Tramo in Labreque, 1998), a
neenakomerno naglašeni zlogi govora niso podobni enakomernim poudarkom v glasbi. V
govoru ne najdejo prave periodičnosti, celo profesionalni glasbeniki so zelo slabi pri
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ponavljanju in presojanju natančnih trajanj in razmerij (Brower, 1993; Sternberg in Knoll,
1994; v Pearl, 2006).
Glasbeni ritem se običajno pojavi v kontekstu takta (metruma), hierarhične organizacije
udarcev, v kateri nekatere udarce opažamo močnejše kot druge, saj so pravzaprav glasnejši. V
govoru metrična hierarhija sloni na pomenu (Selkirk, 1984; Terken in Hermes, 2000; v Patel,
2006). Na prvi pogled izgleda, da je metrum tisti, na podlagi katerega lahko preučujemo
skupne procese v glasbi in govoru, vendar pa metrum ni splošna značilnost glasbe, saj
najdemo tudi glasbo brez značilne metrične organizacije (Patel idr., 1998).
Nekateri sodobnejši raziskovalci so prepričani, da nam pri raziskovanju procesiranja in
povezave med lingvističnim in glasbenim ritmom najbolj pomaga združevanje, razvrščanje v
fraze. Ko dojemamo ritem, sprejemamo dražljaje, urejene v hierarhične vzorce. V jeziku
moramo ločiti besede in fraze iz tekočega govora, da ga razumemo. V glasbi melodične
strukture in tonske sekvence razstavimo v manjše dele, kot so motivi in fraze. Človeška
nagnjenost k slušnemu grupiranju je tako močna, da ga uporabljamo za ločevanje fizično
enakih zvokov (metronom slišimo tik-tak, čeprav sta oba zvoka identična) (Bolton, 1894; v
Iversen, Patel in Ohgushi, 2008).
V zadnjem času se je kar nekaj razvojnih študij ukvarjalo z vprašanjem, ali se s sposobnostjo
razvrščanja občutkov in informacij rodimo, ali se je naučimo od okolja (Iversen, Patel in
Ohgushi, 2008). Raziskava sedem do osem mesecev starih dojenčkov je pokazala, da imajo
tako kot odrasli tudi ti raje, da se ponavljajo ritmične skupine, ki se pričnejo s kratko in
nadaljujejo z dolgo dobo (Trainor in Adams, 2000; Yoshida, 2008; v Iversen, Patel in
Ohgushi, 2008). Pet- do šestmesečni dojenčki še ne pokažejo, kaj imajo raje. Rezultati
namigujejo na to, da ni prirojene nagnjenosti in da se preference grupiranja naučijo med
šestim in osmim mesecem. V tem obdobju se pojavijo tudi mnoge jezikovne zmožnosti
vključno z občutljivostjo na vrstni red besed, ki nosijo pomen (samostalniki, glagoli,
pridevniki) in besed, ki pomena nimajo, a brez njih stavek ne obstaja (predlogi, členki,
vezniki) (Gervain idr., 2008; v Iversen, Patel in Ohgushi, 2008). Otrok postane občutljiv na
to, kje so v govoru umeščene pavze. Učenje lingvističnih faktorjev, kot so besedni red ter
besedna segmentacija in zaznavanje elementov, ki so združeni v fraze, sovpadata, natančen
čas in smer vzročnosti pa še ostajata neznanka (Iversen, Patel in Ohgushi, 2008).
Nevropsihološke študije so s pomočjo nevroimaginga dokazale, da percepcija elementov,
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razvrščenih v fraze, v obeh domenah uporablja podobne možganske podlage (Knösche idr.,
2005; v Patel idr., 1998).
Že Dalcroze je opozoril na to, da imajo ritmična gibanja nacionalne karakteristike. Nekatere
kulture razvijajo kompleksne ritmične igre že pri zelo majhnih otrocih, druge pa so usmerjene
v strogo občutenje enakomernega, močno poudarjenega ritma (Pesek, 1997, 126). Pokazali so,
da se percepcija osnovnega grupiranja nelingvističnih slušnih komponent razlikuje od kulture
do kulture in da univerzalni principi ne obstajajo. Kaže, da ritmi jezikov narekujejo različnosti
v grupiranju percepcije (Iversen, Patel in Ohgushi, 2008). Patel, Iversen in Rosenberg (2006;
v Sacks 2011) so primerjali ritem in melodijo angleškega in francoskega jezika z glasbo
pripadajočih področij ter ugotovili, da so se po združitvi ritma v govoru in glasbi pojavili
očitni vzorci, ki nakazujejo, da jezik naroda vpliva na strukturo njihove glasbe.
1.4.2.2. Časovno procesiranje

Nekateri pravijo, da ritem in metrum izhajata iz naravnega izmenjavanja naravnih ritmov
oziroma interakcije med organizmom in okoljem, česar so sposobne tudi živali. Vendar pa ne
gre zgolj za zmožnost proizvajanja in prepoznavanja časovnih vzorcev, ampak za kognitivno
sposobnost, da voljno ponovimo in primerjamo te vzorce ter z njimi ustvarjamo. Periodična
ali nihajoča gibanja spremljajo otroka od rojstva in ta zaporednost je osnovna poteza človeške
organizacije časa (Epstein, 1995; Fraisse, 1982; v Pearl, 2006). Kant (2001) pravi, da prostor
in čas obstajata le v naši percepciji in naši misli; v svetu ne obstajata. Človeštvo je razvilo
jezik, ko je imelo občutek za prostor, le takrat smo se lahko dokopali do odtenkov
razumevanje časa.
Glasbo in govor sprejemamo kot vzorce, ki si sledijo v času. Ritem je gibanje s časovno in
prostorsko omejitvijo (Ozbič, Filipčič, Kogovšek in Starc, 2010). Slušni sistem je
specializiran in visoko občutljiv za sprejemanje časovnih informacij, timinga in zaporedij,
svojo vlogo pa igrajo tudi bazalni gangliji in mali možgani (Wittmann, 1999). Vemo, da je
kratkoročni besedni spomin (v govorjenih besedah) boljši kot kratkoročni, vizualni spomin.
Ljudje si bolje poiščemo in zapomnimo slušna tonska zaporedja kot vizualna ali taktilna
(Patel, 2006).
Večina naših vsakodnevnih opravil zahteva časovno reagiranje v desetinkah ali stotinkah
sekunde. Informacije iz različnih čutil dostopajo do možganov in se v njih predelujejo z
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različno hitrostjo v različnih predelih, da pa so uporabne, morajo biti pravilno razporejene v
času in ustrezati zahtevam zunanjega sveta. K naši percepciji časa prispevata tudi ritem bitja
srca in dihanja, je pa naše intuitivno razumevanje časa pogosto napačno in na njegovo
percepcijo imajo velik vpliv čustva. Velikokrat se nam zgodi, da nekateri trenutki trajajo
večno, včasih pa ure minejo kot minute. Za naše subjektivno dojemanje časa sta pomembna
zaporedje in trajanje. Percepcija zaporedja pomeni, da lahko sledimo časovnemu poteku
dogodkov. Percepcija trajanja pa se nanaša na vztrajnost dogodkov v času in na intervale med
njimi. Trajanje samo po sebi in v sebi ne obstaja (Fraisse 1984; Block, 1990; v Wittmann,
1999).
Na percepcijo ritma vplivajo tako zunanji dražljaji kot naša notranja interpretacija. Kako
zaznamo preprost ritem, je odvisno od njegove metrične interpretacije, torej od tega, kje
slišimo poudarek, kar pa je odvisno od naše mentalne organizacije. Percepcija in reprodukcija
ritma zahtevata kompleksno časovno organizacijo, to pa potrebujejo tudi kognitivne
sposobnosti, kot so jezik, učenje in pomnjenje, pozornost, mišljenje in reševanje problemov
(Patel, 2006). Obstajajo živčni krogotoki, ki so povezani z ugotavljanjem in spremljanjem
notranjega metruma, ki se sinhronizira z dogajanjem okoli nas. V subjektivno doživljanje časa
so vključeni mali možgani (Levitin 2007). Mali možgani si zapomnijo nastavitve, ki jih
uporabljajo za sinhroniziranje z glasbo, te nastavitve lahko kadarkoli prikličejo iz spomina.
Kovič (2000) razlaga, da smisel za ritem temelji na zmožnosti meriti čas (z zlogovanjem, s
tihim štetjem ali kako drugače deliti čas na enake dele).
Ritmična sposobnost je predstavnik sinteze prostorske in časovne orientacije (Ozbič, Filipčič,
Kogovšek in Starc, 2010). Mira Stambak (1951, v Ozbič, Filipčič, Kogovšek in Starc, 2010)
ugotavlja, da osebe z motnjami branja kažejo ritmične motnje, kar je preverjala z različnimi
ritmičnimi preizkusi. Med drugim je ugotavljala, kako otroci ponavljajo ritmične strukture,
kako si zapomnijo enostavni ritem v različnih hitrostih, kako ponavljajo ritem znane melodije,
kako ponavljajo in razumejo ritmične simbole. Trdi, da imajo otroci z motnjami branja težave
v časovnem strukturiranju. Prav težave razumevanja časovnih odnosov so eden izmed večjih
problemov, s katerimi se srečujejo tudi otroci z govorno-jezikovnimi motnjami
(Vladisavljević, 1983).
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1.4.2.3. Sinhronizacija percepcije udarca (beat) – BPS (beat perception synchronization)
Povezovanje slušnega in motoričnega sistema se pojavi spontano v zgodnjem otroštvu in je
značilno samo za ljudi (Sacks, 2011). Otroci svojega gibanja še ne sinhronizirajo na udarec
(Longhi, 2003; v Patel, 2006), kar pa ni dokaz proti njegovi prirojenosti. Ko otrok zraste, se
giblje ritmično, pri tem ohranja čas in tempo. Novejše raziskave (Zentner in Eerola, 2010)
dojenčkov med petim mesecem in dvema letoma kažejo, da se najbrž že rodimo s
predispozicijo za ritmično gibanje ob glasbi. Udarec je tisti, ki povzroča odziv pri otrocih,
bolj kot je njihovo gibanje sinhronizirano na glasbo, več se smejijo. Med opazovanjem ljudi
ob ploskanju ali gibanju na udarec in opazovanju spontanega odziva na glasbo so ugotovili,
da tako imenovani odgovori na ritem, pravzaprav predhodijo zunanjim udarcem. Udarec
pričakujemo, saj je baziran na strukturiranem časovnem pričakovanju in ritmične vzorce si
pridobimo takoj, ko jih slišimo. Vzpostavimo si notranje predstave o njih, ki so neverjetno
natančne in stabilne (Sacks, 2011). Iz kompleksnega slušnega dražljaja smo torej sposobni
izvleči periodičnost, zaporednost in svoje pričakovanje tudi usmeriti na periodičnost v
različnih hierarhičnih nivojih glasbe (Drake, Baruch in Jones, 2000; v Patel, 2006). Ta aspekt
ritma je edinstven za glasbo in predstavlja glavno vlogo v njenem spoznavanju (Jones 1976;
Jones & Boltz, 1989; v Patel, 2006). Ne moremo ga razložiti kot stranski produkt
lingvističnega ritma, saj v vsakodnevni percepciji govora ne igra nobene vloge oziroma je ta
vloga zelo majhna (Pitt & Samuel, 1990; v Patel, 2006). Kdaj se ta sposobnost pojavi, kako
nanjo vplivajo prirojene dispozicije in izkušnje ter kolikšen odstotek (glasbeno netreniranih)
otrok in odraslih poseduje to sposobnost, tega še ne vemo (Patel, 2006).
1.4.2.4. Ritmične sposobnosti po poškodbah možganov
Številni raziskovalci ugotavljajo, da so ritmične sposobnosti po poškodbi možganov ali
pridobljeni aritmiji selektivno motene. Sposobnosti procesiranja višine tonov ostanejo
relativno nedotaknjene, najdemo pa disociacije med ritmičnimi nalogami, ki zahtevajo
preprosto diskriminacijo časovnih vzorcev in tistimi, ki potrebujejo ocenjevanje ali
produkcijo periodičnih, zaporednih vzorcev. Povezave med deficiti percepcije in
sinhronizacije poudarka (BPS) in drugimi kognitivnimi funkcijami še niso raziskane, zato še
ne vemo, na katerih sposobnostih sta percepcija in sinhronizacija poudarka osnovani (Patel,
2006).
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Percepcija ritma je odvisna od subkortikalne aktivnosti, vsaj ena stran motoričnega sistema
mora biti nepoškodovana. Interference na ritmičnem področju izhajajo iz okvar bazalnih
ganglijev in malih možganov (Ozbič, 1995). Kadar ima oseba motnje ritmičnega občutka, se
to seveda kaže tudi v motnjah glasbenega izvajanja, saj so okvare možganov, ki povzročijo
motnjo občutka za ritem, tiste, ki motijo tudi gibanje. Motnje prepoznavanja in izvajanja
ritmičnih vzorcev povezujejo z oralno-ekspresivno amuzijo in z motnjami praksije (apraksijo)
(Ozbič in Starc, 2011).
Peretz in sodelavci (1999; v Sacks, 2011) so preučevali tonsko gluhoto (amusio), ki je lahko
prisotna ob rojstvu ali pa se razvije kot posledica poškodbe možganov. Prišli so do
zaključkov, da obstajata dve osnovni kategoriji glasbenega zaznavanja. Ena vključuje
zaznavanje melodij, druga vključuje zaznavanje intervalov ritma ali časa. Slabše zaznavanje
melodije je po navadi posledica lezije desne hemisfere. Ritmična gluhota je lahko prirojena ali
pridobljena (po levohemisferni kapi), lahko variira od rahle do obsežne, popolna je redka
zaradi vključenosti mnogih možganskih področij v procesiranje ritma.

1.5.

Razvoj otrokovih jezikovnih in glasbenih sposobnosti

Sposobnosti, tako glasbene in jezikovne, kot vse druge, so posledica prirojenih zasnov, ki se
tekom življenja razvijajo, ko otrok aktivno posega v svoje okolje. Da mu je to omogočeno, je
nujno ustrezno delovanje centralnega živčnega sistema, čutil, endokrinega sistema in drugih
organskih sistemov, ki neposredno ali posredno vplivajo na razvoj. Sposobnosti so
multipotencialne in jih lahko s primernimi metodami razvijemo do mere, ki jo omogoča dedna
masa (Pesek, 1997, 12).
Značilen jezikovni razvoj je sestavni del biološkega in mentalnega otrokovega razvoja in se
večinoma odvija v skladu z njim. Kar se tiče dojemljivosti za glasbo, predvidevajo, da je v
glavnem prirojena sposobnost živčnega sistema in se med posamezniki razlikuje, njena
morfofunkcionalna podlaga pa je najverjetneje skupna, tako pri skladateljih kot pri otrocih s
težavami v razvoju (Majsec Vrbanić, 2008). Poleg bolj ali manj izražene splošne glasbene
sposobnosti obstajajo še relativno med seboj odvisne posebne glasbene sposobnosti. To so
sposobnost za diferenciacijo tonskih višin, ritma, intenzitete tona, barve in tempa, sposobnosti
za glasbeno analizo, reprodukcijo in tako naprej (Pesek, 1997,14).
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Ritmične sposobnosti so močno povezane z motoričnimi, zato so njihov razvoj pretežno
povezovali z dozorevanjem. Drežančić (1967) pravi, da vsak novorojenček prinese s seboj na
svet potrebne pogoje za ritem in intonacijo, kot tudi mehanizem za produkcijo glasov.
Razvoj glasbenih in govornih sposobnosti poteka po mnenju nekaterih avtorjev približno
vzporedno, po mnenju nekaterih drugih psihologov in glasbenikov pa se glasbene
sposobnosti, sploh ob ugodnejših okoliščinah, pojavijo prej.
1.5.1. Razvoj poslušanja in govora

1.5.1.1. Obdobje pred rojstvom
Ni več nobenega dvoma o tem, da plod čuti in posluša. Ušesa se začnejo razvijati že nekaj
tednov po spočetju, vendar plod sprva posluša, čuti s telesom, prva pot zvoka je torej
somatosenzorna, tista, ki je pomembna pri sprejemanju ritma. Preko nežnih tresljajev, ki jih
plod preko materinega telesa dobiva iz okolja, spoznava osnovne zvoke in ritem jezika in si
pričenja graditi osnovo jezikovnega znanja (Russel, 1990). V četrtem mesecu začne delovati
slušni živec, ki prenaša informacije iz ušesa v možgane in prek možganskega debla vzpostavi
stik z vsemi telesnimi mišicami. Začetek pretoka informacij skozi možgansko deblo se prične
med šestindvajsetim in osemindvajsetim tednom nosečnosti (Dulčić idr., 2012).
Kmalu so povezave v slušnem sistemu tako dozorele, da možganom omogočajo celovito
obdelavo zvoka (Campbell, 2004). Na razvijajoče se možgane naj bi v tem času vplivala
količina testosterona in čas izpostavljenosti možganov le-temu. Testosteron naj bi zmanjšal
stopnjo povezav med nevroni, kar v nadaljnjem razvoju seveda ne ostane brez posledic
(Lauter 1998; v Žnidarič, 1999). Geshwind in Galaburda (1987; v Sack, 2011) ugotavljata, da
obstaja fiziološka korelacija med hemisferno asimetrijo ter izpostavljenostjo testosteronu v
maternici. Ta zavira razvoj leve hemisfere, in čeprav so mu izpostavljeni vsi zarodki, so
moški zarodki izpostavljeni veliko večjim odmerkom. Geshwind predpostavlja, da lahko ta
izpostavljenost testosteronu vpliva na razvoj mnogih prirojenih sindromov, kot so disleksija,
Tourettov sindrom, motnje avtističnega spektra in savantske sposobnosti.
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1.5.1.2. Novorojenček
Že preden se otrok rodi, so oblikovani skoraj vsi nevroni in pomaknjeni na svoje mesto v
možganih, po rojstvu pa se močno spreminjajo. Možgansko deblo je ob rojstvu sorazmerno
zrelo in funkcionira kot odraslo (Dulčić idr., 2012). V prvem letu se naglo povečajo velikost
glave, masa možganov in debelina možganske skorje (Pinker, 2010). Ob rojstvu večina otrok
nagonsko zajoka, otrok prvič uporabi glasilke in izdih za tvorjenje glasu. Kmalu po rojstvu se
otrok na močne in nenadne zvoke odzove z nezadovoljstvom, medtem ko ga glasbene vsebine
pogosto pomirjajo (Pesek, 1997, 29). Otrok pride na svet opremljen z jezikovnimi
sposobnostmi, saj je sposoben prepoznati razliko med dvema signaloma (Pinker, 2010) in
prepoznava glasbo, ki jo je že slišal v materinem trebuhu (Campbell, 2004). Slušni organ mu
omogoča slišati ves zvočni spekter in zaznavati ritem, melodijo, tone in glasnost.
Novorojenček se s tem, ko spremlja »pot« tona in zaznava njegovo spremembo, seznanja s
prozodijo ter pričenja razumevati pomen besed (Majsec Vrbanić, 2008, 25). Otrokovi čuti pa
še niso dovolj razviti, da bi se otrok izražal z glasovnim govorom, vsi glasovi so še
neopredeljeni in podobni samoglasniškim skupinam; otrok z njimi izraža ugodje ali neugodje
(Žnidarič, 1992).
Kuhl (2011) je z MEG (merjenje magnetnih polj, ki jih povzroča aktivnost možganskih celic)
proučevala, kako, kje in s kakšno pogostostjo otroci širom sveta v možganih procesirajo
glasove, ko poslušajo odrasle govorce v materinem in tujem jeziku. Ugotovila je, da so
novorojenčki sposobni razlikovanja med vsemi glasovi v vseh jezikih. To sposobnost ohranijo
nekje do osmega meseca starosti.
1.5.1.3. Dojenček
Dojenček že v prvih mesecih razlikuje zelo podobne glasove glede na njihove akustične
značilnosti in to tako glasove materinega kot tujih jezikov (Dulčić idr., 2012). Njegovi
možgani so že pri dveh mesecih sposobni prepoznavati višino tona, glasnost in melodični
obris materine pesmi, s štirimi meseci pa lahko uganejo tudi ritmično strukturo (Breitenfeld,
Majsec Vrbanić, 2008). V tretjem in četrtem mesecu otrok pomakne glavo v smeri zvočnega
izvora (Pesek, 1997, 29). Prve štiri mesece življenja je razvit samo zgornji del slušnega
korteksa, ki stimulira razvoj vseh ostalih slojev (Dulčić idr., 2012). Od četrtega meseca in pol
do prvega leta starosti se prične kortrikalno procesiranje slušnih informacij. Otrok opaža
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strukturo in pravilnosti materinega jezika (Vlahovič v Dulčić idr., 2012). Med četrtim in
osmim mesecem se zaključuje povezovanje območja za sluh in otrok postane izredno
dojemljiv za poslušanje, njegove slušne zaznave pa postanejo zelo natančne, med sedmim
mesecem in prvim letom prepozna besede za običajne predmete in se odzove na besedna
navodila. Razume veliko več, kot pove, ker je senzorična plat govora še veliko bolje razvita
kot motorična (Apel in Masterson, 2004). Kuhl (2011) je v eni svojih raziskav preizkušala,
kako sta skupini otrok iz angleško in mandarinsko govorečega področja prepoznavali glasove
svojega in tujega jezika. Ugotovila je, da so med šestim in osmim mesecem starosti oboje
prepoznavali v enaki meri, med desetim in dvanajstim mesecem pa so bolje prepoznavali
tiste, ki so jih v svojem jeziku večkrat slišali. Med šestim in dvanajstim mesecem se nevralna
omrežja »zasidrajo« na domače zvočne glasovne vzorce in tako pripravijo dojenčka, da
postane učinkovit komunikator v lastnem jeziku. Slaba stran te nevronske predanosti je, da
vodi k zmanjšani občutljivosti za glasovne vzorce drugih jezikov. Pravi, da je dojenčkova
zmožnost razlikovanja fonemov pri sedmih mesecih prediktor kasnejših bralnih veščin pri
petih letih (Kuhl, 2012; v Lerer, 2012). Dojenčkova interakcija z drugimi vključuje njegove
socialne možgane, ti mu pomagajo, da se uči komunikacije v svojem ali tujem jeziku (Kuhl,
2011). To je potrdila z raziskavo, v kateri je devetmesečne dojenčke vsakodnevno seznanjala
s tujim jezikom, bodisi preko osebnega stika, oddaje na televiziji ali zvočnega posnetka. V
starosti od deset do dvanajst mesecev so dojenčki, ki so se s tujim jezikom seznanjali preko
osebnega stika, prepoznavali glasove tega jezika v enaki meri kot dojenčki, izpostavljeni
domačemu govornemu okolju, tisti, ki so se s tujim jezikom seznanjali ob gledanju oddaje na
televiziji ali poslušanju zvočnega posnetka, pa niso dosegli nikakršnega napredka.
Otrok ob koncu drugega meseca prične nenamerno in refleksno oblikovati dvoustnične
glasove s pomočjo mišic, ki jih je s sesanjem že dodobra razvil. Iz teh glasov se kasneje
razvijejo govorni glasovi, ki jih dojenček ritmično ponavlja, ker mu povzročajo užitek, hkrati
pa s ponavljanjem nastajajo trdnejše živčne zveze med motoričnimi in slušnimi središči v
možganski skorji. S poslušanjem sebe in okolice ter posnemanjem (eholalijo) postanejo
glasovi točneje opredeljeni, prične pa se prebujati tudi otrokova zavest. Dojenček razume
govor tri mesece prej, kot začne govoriti. Prvo besedo izgovori že pri osmih ali devetih
mesecih, velika večina pa okrog starosti enega leta (Žnidarič, 1992).
Pri devetih mesecih se pri otrocih pojavi vokalizacija ob glasbi in glasbeno čebljanje, ki ima
enak pomen za razvoj glasbenega jezika, kot ga ima govorno čebljanje za razvoj govornih
sposobnosti. Gordon (1984, v Pesek, 1997) razlikuje dve vrsti glasbenega čebljanja:
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melodično in ritmično. V obdobju ritmičnega čebljanja se otrok izraža z gibanjem enega ali
več delov telesa ali pa z ritmičnim skandiranjem ponavljajočih se ritmičnih vzorcev, nekateri
drugi avtorji pa pravijo, da glasbeno čebljanje ni ritmično organizirano in da do pavz prihaja
zaradi potrebe po vdihu (Rupnik, 2011).
Do osemnajstega meseca ritem in zvok otroku razvijata občutek za časovno koordinacijo, ki
je odločilna za otrokov motorični in jezikovni razvoj. Otrok se prične telesno odzivati na
glasbo, ko pridobi dovolj nadzora nad mišicami. Pri osmih mesecih lahko ploska, a ne v ritmu
glasbe. Pri dvanajstih mesecih otrok s samim ritmom in intonacijo čebljanja popolnoma
posnema govorjenje svojih staršev. Pri osemnajstih mesecih obvlada glasbeni ritem se ob
njem ziblje ali poskakuje (Campbell, 2004). Med osmim in osemnajstim mesecem se
velikokrat pojavi vnetje srednjega ušesa, ki povzroči tudi prevodno naglušnost. V kritičnem
času za učenje govora, ko dozorevajo otrokovi možgani in živčne poti, lahko vnetje srednjega
ušesa povzroči motnje pri predelavi slušne informacije in s tem motnje v govornem in
celovitem psihičnem razvoju otroka (Žnidarič, 1999).
1.5.1.4. Malček
Nekje pri osemnajstih mesecih proces mielinizacije poveže področja besednega ustvarjanja in
razumevanja govora in otrok začne koordinirati svoj govor, izrekati besede, ki jih razume, in
obvladovati hiter tempo pogovora (Campbell, 2004). Sledi preprostim navodilom, prepoznava
in poimenuje predmete, dele telesa, odgovarja in sprašuje z eno ali dvema besedama in
uporablja različne soglasnike na začetku besede (Apel in Masterson, 2004). Posnema pesmi,
prepeva spontane pesmi, ki so atonalne in ritmično neorganizirane, v tem obdobju pa nanj
največji vtis naredi besedilo (Denac, 2002).
Pri treh letih že razume razlike v pomenu besed, ki označujejo nasprotja, razume in izvrši dve
povezani navodili, uporablja povezano dve do tri besede iz svojega že bogatega besedišča in
njegov govor je že skoraj popolnoma razumljiv. Otrok do tretjega leta starosti ni amelodičen
in aritmičen, saj njegovo gibanje vsebuje ritmičnost, oglašanje pa melodičnost. Glasba
vzpodbuja h gibanju in tudi takrat, ko nima vzora odraslih oseb, spontano sledi ritmu in
dinamiki (Majsec Vrbanić, 2008). Nekje v tem obdobju se pri otroku okrepijo povezave med
središčem za vid in središčem za sluh, med vidnim in motoričnim ter med slušnim in
motoričnim območjem, kar mu omogoči veliko večjo koordinacijo sluha, vida in gibanja
(Campbell, 2004). V tretjem letu se poveča število spontanih pesmi, otrok bolje posnema
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ritmično strukturo pesmi in melodijo. Preoblikuje besede, melodijo in ritem različnih pesmi v
novo (imaginativno) pesem (Denac, 2002). Moog (1967, v Pesek, 1997) ugotavlja, da
polovica triletnikov uspe bolj ali manj točno imitirati ritem, melodijo in besede. V tem
obdobju imata govor in ritem še zmeraj vodilno vlogo, medtem ko je intonacija še zmeraj
nekaj abstraktnega (Pesek, 1997; Majsec Vrbanić, 2008).
1.5.1.5. Predšolski otrok
Med tretjim in četrtimi letom otrok odgovarja na preprosta vprašanja, uporablja veliko povedi
s štirimi ali več besedami, njegov govor je po navadi tekoč in vsem razumljiv (Apel in
Masterson, 2004). Pogosto govori sam s seboj in z igračami ter tako razvija notranji govor
(Žnidarič, 1992). Med četrtim in petim letom otrok pozorno posluša kratke zgodbe in
odgovarja na vprašanja, sliši in razume večji del tega, kar sliši, pripoveduje zgodbe in se drži
vsebine. Uporablja veliko podrobnosti. Komunikacija z vrstniki in odraslimi je tekoča, govor
je gramatičen in večino glasov izgovarja pravilno (Apel in Masterson, 2004). Zraven
aktivnega besednega zaklada se bogati tudi pasivni pa tudi kakovost jezikovnih oblik vseh
besednih vrst (Žnidarič, 1992).
Tri- do petletni otrok sicer prepoznava pesmi po samem ritmu, čeprav je laže identificirati
znano pesem ob enakih tonskih dobah. Za otroka kot za odraslega velja, da laže prepoznata
melodične spremembe, če so te na poudarjeni dobi (Bentley 1986; v Pesek, 1997). Obnova
pesmi s ploskanjem otroku te starosti predstavlja večji problem, kar je posledica neuvežbane
motorične komponente in nezmožnosti predstavljanja trajnih razmerij, ki jih zaznava (Motte
Haber, 1990). Med petim in šestim letom otrok najbolj napreduje na področju ritmičnega
posluha (Božič, Habe in Jerman, 2005), sposobnost ritmične stabilnosti se izboljšuje, vendar
gibanja še ne more prilagoditi spremembi ritma in tempa, pojavljajo se napake v intervalih
(Majsec Vrbanić, 2008). Do približno šestega leta se razvijeta čelna režnja, ki otroku
omogočata zaznavati vzorce, obvladati kompleksnost, načrtovati, se osredotočati in razmisliti
o posledicah svojih dejanj, izboljšajo se komunikacijske spretnosti in sposobnost za
abstraktno mišljenje (Campbell, 2004).
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1.5.1.6. Šolski otrok
Okrog šestega leta mora otrok obvladati telo, da lahko sledi ritmu. Ritmični vzorci, ki
prehajajo skozi vestibularni sistem, povezujejo telo ter vodijo k bolj zapletenim
sposobnostim, kot so poslušanje, obdelava vizualnih podatkov, koordinirano gibanje ter
vedenje o času in prostoru. V sedmem letu se ponovno začne razvijati otrokovo območje za
sluh in nekje do osmega leta se ustvarijo nove povezave med možganskimi središči za vid,
govor in motoriko. Otrok lahko neposredno združi vidne dražljaje s slišnimi in podatkov mu
ni treba več obdelati s telesom. Prične razumevati kode in simbole. Ritem mu v tem obdobju
pomaga strukturirati logično razmišljanje, poveča se tudi njegova sposobnost za abstraktno
mišljenje. Med devetim in enajstim letom se prečnik dokončno mielinizira, zaključi se
lateralizacija možganov. Otrok bolje razlikuje odtenke pri poslušanju in ustvarjanju zvokov,
prepoznava in posnema odtenke, modulacije in barve (Campbell, 2004). Govor postane
sredstvo za teoretično poučevanje in pismeno izražanje. Otrok v tem obdobju širi besedni
zaklad, pasivni besedni zaklad prehaja v aktivnega. Uči se novih besednih pojmov,
izpopolnjuje sintakso, govor pridobiva vsebinsko v logičnosti in urejenosti. V govoru lahko
prepoznamo otrokovo osebnost. Čustvena plat se zrcali v tempu, temperamentu, intonaciji,
ritmiki in izraznosti govora, zanimanje, duhovno bogastvo in usmerjenost otroka pa v njegovi
vsebini (Omerza, 1972).
Med petim in devetim letom otrok preraste obdobje glasbenega čebljanja, čim večje so
otrokove glasbeno razvojne sposobnosti in bogatejše je njegovo glasbeno okolje, tem prej se
bo to zgodilo. Iz obdobja melodičnega čebljanja in ritmičnega čebljanja lahko preide sočasno,
lahko pa dozori pri eni kategoriji prej kot pri drugi. Ko popolnoma preide obdobje ritmičnega
čebljanja, ritmične vzorce izvaja v relativno stalnem tempu in v običajnem dva- ali tridobnem
taktovskem načinu (Gordon 1984; v Pesek, 1997). Prihaja do stabilizacije glasbenih
sposobnosti in do hitrega razvoja melodičnih in ritmičnih vidikov glasbenih sposobnosti
(Starc in Markočić, 2004; v Božič, Habe in Jerman, 2007).
Ostaja nesporno, da je zgodnje otroštvo najbolj ugodno obdobje za celosten razvoj
(Posokhova, 2008). Tudi Pinker (2010) povzema, da je usvajanje normalnega jezika otrokom
zajamčeno nekje do starosti šest let, od tedaj pa so obeti vse slabši. Kot verjetni vzrok za to
navaja upadanje hitrosti presnove in števila nevronov v zgodnjih šolskih letih ter ustalitev
števila sinaps in hitrosti presnove okoli pubertete. Možgansko vezje je za učenje jezika v
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otroštvu bolj prilagodljivo; otroci se lahko, kadar imajo poškodovano ali celo odstranjeno
levo možgansko poloblo, jezika znova priučijo oziroma ga v veliki meri obnovijo, primerljiva
poškodba pri odraslem pa navadno povzroči nepopravljivo afazijo (Curtiss 1989; Lenneberg
1967; v Pinker, 2010, 284).
Ugotovili so, da obstaja med možgani dečkov in deklic nekaj pomembnih razlik in da se
posamezni deli možganov pri fantih in dekletih ne razvijajo istočasno. Pretok krvi v možganih
deklic naj bi bil za dvajset odstotkov večji kot pri dečkih, zato imajo deklice daljšo
sposobnost koncentracije. Tudi prečnik (corpus callosum) se verjetno pri dekletih razvije prej,
tudi večji je kot pri dečkih, kar pomeni, da učenje lažje poteka v obeh polovicah možganov, v
splošnem tudi prej razvijejo sposobnost govora. Imele naj bi tudi boljši pristop do glasbe.
Dečki v veliki meri spodbujajo svoje možgane z gibanjem, tako bolje obdelujejo in
povezujejo informacije. Bolje dojemajo daljno okolico in prostor kot dekleta (Burns, 2011).
1.5.2. Primernost ritmov v različnih časovnih obdobjih
Razvoj ritmičnih sposobnosti je vzporeden fiziološkemu, perceptivnemu in motoričnemu
razvoju in je občutljiv na patologijo (Fraisse 1948, 1968; v Ozbič, 1995).
Skladno z otrokovim razvojem moramo upoštevati, kateri ritmi so za otroke določene starosti
primerni. Voglarjeva (1981) trdi, da so najprimernejše ritmične vrednosti v otroških pesmih
osminke in četrtinke, pri čemer otrok ne zaznava osmink, četrtink kot notnih vrednosti v
glasbenem smislu, ampak je zanj pomembna časovna razporeditev enot (npr. 1 četrtinka v 60
s je enako kot 1 polovinka v 120 s). Po osminkah in četrtinkah sledijo polovinke, kar je v
skladu s pevskimi zmožnostmi predšolskega otroka z majhno pljučno kapaciteto, ki še ne
omogoča realizacije daljših ritmičnih vrednosti. Tako so za mlajše otroke do drugega leta
starosti primerni ritmi, ki jih sestavljata dve ritmični vrednosti, med drugim in tretjim letom
dve do tri ritmične vrednosti, za starejše otroke pa lahko uporabimo do štiri ritmične
vrednosti. Začnemo s pesmimi, ki imajo padajočo ritmično usmerjenost, torej začetek na
poudarjeni dobi (Voglar, 1981). Ko otrok raste, vse bolje razlikuje med dobami in ritmi.
Opažajo, da pri ritmih, ki jih tvori več osmink med četrtinkami, skušajo majhni otroci
ustvariti vtis o tempu tako, da na hitro bobnanje navežejo počasne, enolične udarce. Že
triletniki se trudijo posamezne vrednosti povezati v skupine (Motte Haber, 1990). Med četrtim
in petim letom starosti so primerne dvodelne in tridelne ritmične oblike. Z glasbo
sinhronizirano gibanje je za otroke, mlajše od petih let, težko izvedljivo. Štiriletni otroci pri
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zaporedju štirih tonov udarijo po bobnu še petkrat. Leibold (1936; v Motte Haber, 1990, 329)
primerja to s čečkanjem, pri katerem vadijo temeljne gibe, ki vodijo k pisanju in risanju. Med
petim in šestim letom lahko uporabimo pesmi, pri katerih se dvodelna in tridelna mera
izmenjuje iz takta v takt (Voglar, 1981). V tej starosti otroci bistveno napredujejo v
sposobnosti držanja ritma, vendar pogosti spremembi tempa sledi tudi sprememba dinamike.
Z lahkoto imitirajo dvodelne ritmični motive. Z uporabo različnih glasbenih oblik se razvija
slušna občutljivost in metrično ritmična sigurnost otroka (Majsec Vrbanić, 2008). Otrokom,
mlajšim od šest let, težave povzroča metrum in redkokdaj pravilno povzamejo dobe,
spreminjajo takt, saj še nimajo takega pregleda nad potekom časa, da bi lahko isto mero
zadržali daljše časovno obdobje. Prav tako nimajo izkušnje, kako se metrično vključuje
neizpolnjena doba pavze, ob njej se ne zaustavijo, pač pa spremenijo takt. Ritmične
sposobnosti potrjujejo misel, da je razvoj mogoče opisati kot diferenciacijo ob hkratni
integraciji. Pri sedmem letu postanejo otroci dovzetnejši za členjenje ritmov, vendar kljub
temu, da se prvi primeri združevanja pojavijo že zelo zgodaj, taktovne enote povzročajo
težave tudi še osem- do dvanajstletnim otrokom. Laže doumejo dvodelni takt; tridelnega pa
niti še šolarji ne morejo obnoviti ali pa le slabo. Po Piagetovih podatkih naj osem- in
devetletni otroci še ne bi opažali zvez med zaporedji, vendar pa opažajo ritmične spremembe,
ki jih je mogoče prepoznati šele na temelju že izoblikovanih odnosov (Motte Haber, 1990).
Otrok v zgodnjem obdobju glasbeni ritem dojema le ob podpori besednega ritma, zato so zanj
primerne pesmi silabične (vsak ton v melodiji ima svoj besedni zlog, v nasprotju z
melizmatično melodijo, kjer več tonov melodije zapojemo na isti zlog) (Borota, 2006).
Razvoj torej poteka od grobe ritmične sinhronizacije v drugem in tretjem letu starosti, preko
enostavnih ritmičnih vzorcev v četrtem oziroma petem letu do diskriminacije različno – enako
v petem do šestem letu starosti. V sedmem do osmem letu starosti je otrok sposoben
konzervacije in sinhronizacije ritmičnih vzorcev, v osmem do devetem letu pa njihovega
prilagajanja (Ozbič, 1995). Fraisse (1982) definira splošni občutek za ritem s tremi glavnimi
faktorji: perceptualno strukturiranje (diskriminacija časovnih struktur), ritmična anticipacija
(memorizacija vzorca) in praktični ritem. Zadnje se nanaša na koordinacijo gibov rok in nog
in zmožnost prilagoditve spremembam ritma, kar oboje zahteva voljno kontrolo ritmičnega
gibanja. Pri sinhronizaciji je odgovor povzročen isti trenutek, ko se pojavi dražljaj.
Sinhronizacija je mogoča samo, ko je anticipacija, tako pri enostavnih kot kompleksnih
ritmih. Sinhronizacija v svoji najosnovnejši obliki igra bistveno, osnovno vlogo v glasbi.
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Konzervacija pomeni zvočno ohranitev in sposobnost prepoznave glasbene oziroma ritmične
celote kljub spremembi posameznega elementa (Sicherl Kafol, 2001).
1.5.3. Testi glasbenih in ritmičnih sposobnosti
Na predšolski stopnji uporabljamo ocenjevalne tehnike, ki jih lahko oblikujemo kot igro, v
kateri so otroci sproščeni in nam posredujejo najbolj objektivne rezultate. Opazovanje v
otrokovem naravnem okolju nam omogoča najbolj uspešno zbiranje podatkov o razvojnih
značilnostih, glasbenih sposobnostih, dosežkih in interesih otrok.
Za ugotavljanje glasbenih in ritmičnih sposobnosti obstajajo nestandardizirani in
standardizirani testi sposobnosti. Nestandardizirani testi glasbenih sposobnosti (Révésez,
1920, Schoen 1923-1925, Mainwarning, 1931; v Pesek, 1997) ugotavljajo ritmične
sposobnosti s pomočjo nalog, kot so primerjanje dveh ritmičnih vzorcev, ki sta enaka ali
različna ter pomnjenje in ponavljanje ritmičnega vzorca s ploskanjem. V standardiziranih
testih glasbenih sposobnosti (Seashore, 1939; Bentley, 1966; v Pesek, 1997) morajo otroci
prav tako ugotoviti, ali sta dva ritmična oziroma melodična vzorca enaka ali se med seboj
razlikujeta. Eden najbolj razširjenih standardiziranih testov za predšolske otroke od petega
leta in pol naprej je Gordonov test Osnovne mere glasbene avdiacije13. Otroci izpolnjujejo
vprašalnike tako, da obkrožajo dva enaka obraza, če slišijo dve enaki melodiji oziroma dva
enaka ritma, ali dva različna obraza, če slišijo različni melodiji oziroma ritma. Namesto s
številkami, so posamezna vprašanja označena z risbami predmetov, ki so otrokom znani
(Pesek, 1997; Motte Haber, 1990).

13

Avdiacija je podobna pojmu vizualizacija in tako pomeni slušno predstavo. Ta je po Gordonovem mnenju

temelj kognitivne glasbene psihologije (Pesek, 1997).
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2. PROBLEM
Človek je ritmično bitje, saj ritem prežema naše celotno telo, od bitja srca do kompleksnejših
telesno-umskih procesov. Informacije iz različnih čutil v možgane vstopajo z različno
hitrostjo oziroma z različnim ritmom, tudi naše reagiranje je časovno opredeljeno in mora
potekati v določenem zaporedju, torej ritmu.
Ritem je tisti element, ki združuje gibanje, glasbo, govor, jezik ter številne druge dejavnosti.
Ne le da si vse delijo potek določenih vzorcev v času, delijo si tudi številna nevralna omrežja,
ki jih procesirajo, kar nam odpira vprašanje o možni povezanosti ritmičnih sposobnosti s
sposobnostmi govora in jezika. Ker vemo, da sta jezik in govor na svoj način ritmično
organizirana in da je ritem eden temeljnih elementov, na katerih se govor gradi, se pojavlja
vprašanje, ali v ritmičnih sposobnostih pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami prihaja do
odstopanj v primerjavi z ritmičnimi sposobnostmi otrok, ki govorno-jezikovnih motenj
nimajo.
Najočitnejša je najbrž povezava med motnjami ritma in govora pri otrocih, ki jecljajo, saj
moten potek ritmične reprodukcije v govoru kar hitro zaznamo. Ko pojejo, zatikanje izgine,
kar nakazuje na čudežno moč glasbe, ki presega zgolj ugodje, ki nam ga daje. V nalogi sem se
osredotočila na otroke, pri katerih oškodovanost ritmičnih sposobnosti ni opazna na prvi
pogled. Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami opažamo slabše razvito grobo in fino
motoriko (v različni intenzivnosti), slabše sposobnosti slušne percepcije in slušnega
pomnjenja, težave s koordinacijo zaporednih gibanj in koordinacijo nasploh. Vse te
sposobnosti so potrebne za uspešno percepcijo in reprodukcijo ritma. Postavlja se vprašanje,
ali otroci, ki imajo govorno-jezikovne motnje, lahko razvijejo enake ritmične sposobnosti kot
njihovi sovrstniki brez tovrstnih težav.
Ritem v meni nenehno poziva h gibanju, zato pri svojem delu posvečam veliko pozornost
raznovrstnim ritmičnim dejavnostim. Od razlikovanja tišine in zvoka preko spontanega,
neusmerjenega plesa, spoznavanja različnih gibanj v različnih tempih, razvijanja govornih
ritmov, ki jih združujemo z gibalnimi, potujemo do prepoznavanja, razlikovanja in
posnemanja različnih ritmov, ritmičnih struktur, hkrati pa razvijamo sposobnosti
komunikacije z okolico. Z ritmičnim ploskanjem, hojo, postavljanjem igrač ali risanjem
simbolov si pomagamo, kadar izpuščamo zloge, razlikujemo dolge in kratke besede, skušamo
povedati cele stavke ali ko že recitiramo cele pesmice. Pričakujem, da bodo otroci z govornojezikovnimi motnjami, ki so vsakodnevno vključeni v različne ritmične dejavnosti, pokazali
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boljše rezultate v primerjavi s podskupinama otrok, ki v ritmičnih dejavnostih sodelujejo
enkrat tedensko ali pa sploh ne. Ali torej lahko z načrtnim izvajanjem ritmičnih stimulacij
vplivamo na razvoj ritmičnih sposobnosti in s predpostavko, da je ritem del
ekstralingvističnih komponent jezika, vplivamo tudi na vzpodbujanje razvoja govora?
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3. CILJ RAZISKAVE IN HIPOTEZE
Cilj naloge je ugotoviti razlike v ritmičnih sposobnostih (sposobnostih percepcije in
reprodukcije ritma) med otroki z govorno-jezikovnimi motnjami in brez njih v starostnem
obdobju od 5 let in 5 mesecev do 6 let in 11 mesecev. V tem starostnem obdobju se po
mnenju mnogih avtorjev ritmične sposobnosti stabilizirajo in otrok najbolj napreduje v
razvoju ritmičnega posluha (Božič in sod., 2005; Majsec Vrbanić, 2008).
Ugotoviti želim, ali obstajajo razlike v sposobnostih percepcije in reprodukcije ritma med
otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so deležni vsakodnevnih ritmičnih stimulacij, in
otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, ki teh ritmičnih stimulacij nimajo. Zanimalo me bo
torej, ali lahko ritmične sposobnosti, torej sposobnosti percepcije in reprodukcije ritma, z vajo
razvijamo in izboljšujemo.
Potrditi želim, da med dečki in deklicami ne obstajajo razlike v ritmičnih sposobnostih.
Želim ugotoviti, med katerimi ritmičnimi vzorci otroci najlažje oziroma najtežje prepoznavajo
razliko ali enakost in katere v največji meri pravilno oziroma napačno ponovijo.

3.1. Globalna hipoteza
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo statistično pomembno slabše ritmične
sposobnosti v percepciji in reprodukciji ritmičnih vzorcev kot njihovi sovrstniki brez
govorno- jezikovnih motenj (p<0.05).

3.2. Specifične hipoteze
Hipoteza 1: Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo statistično pomembno slabše
sposobnosti percepcije ritma kot otroci brez govorno-jezikovnih motenj (p<0.05).
Hipoteza 2: Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo statistično pomembno slabše
sposobnosti reprodukcije ritma kot otroci brez govorno-jezikovnih motenj (p<0.05).
Hipoteza 3: Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, ki imajo vsakodnevne ritmične
stimulacije, imajo statistično pomembno boljše sposobnosti percepcije ritma kot njihovi
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sovrstniki z govorno-jezikovnimi motnjami, ki jih imajo občasno oziroma ki le-teh nimajo
(p<0.05).
Hipoteza 4: Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, ki imajo vsakodnevne ritmične
stimulacije, imajo statistično pomembno boljše sposobnosti reprodukcije ritma kot njihovi
sovrstniki z govorno- jezikovnimi motnjami, ki jih imajo občasno oziroma ki le-teh nimajo
(p<0.05).
Hipoteza 5: Med dečki in deklicami ne obstajajo statistično pomembne razlike v ritmičnih
sposobnostih (p<0.05).
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4. METODE DELA
4.1

Opis vzorca

V raziskavo je bilo vključenih 36 otrok v starostnem obdobju od 5 let in 5 mesecev (65
mesecev) do 6 let in 11 mesecev (84 mesecev) iz predšolskih oddelkov (oddelek rednega
vrtca in oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke, v katerem imajo vsi otroci
odloženo šolanje), prvega razreda in mobilne službe Centra za sluh in govor Maribor ter 1. a
in 1. b razreda osnovne šole Bojana Ilicha v Mariboru. Starost na dan testiranja je bila
zabeležena v mesecih.
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so opredeljeni na podlagi odločbe o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami, v kateri je zapisano, da ima otrok govorno-jezikovo motnjo (4 s težjo
(F 80.9), 10 z zmerno (F 80.1) in 4 z lažjo motnjo v govorno-jezikovnem razvoju (80.0)).
Glede na odločbo je v eksperimentalno skupino vključeno 18 otrok z govorno-jezikovnimi
motnjami, v kontrolno skupino pa 18 otrok brez govorno-jezikovnih motenj.
Kontrolna in eksperimentalna skupina sta izenačeni po spolu in starosti. V kontrolni skupini je
bilo testiranih 13 dečkov (72,2 %) in 5 deklic (27,8 %), enako število dečkov in deklic je bilo
testiranih v eksperimentalni skupini. Starost v kontrolni skupini se giblje med 65 in 84
meseci, v eksperimentalni pa med 65 in 83 meseci. Povprečna starost v kontrolni skupini je
76,33 meseca v eksperimentalni skupini pa 75,17 mesecev. Povprečna starost deklic v
eksperimentalni skupini je 73,60 in dečkov 75,55 meseca. V kontrolni skupini je povprečna
starost deklic 73,80 in dečkov 77,31 mesecev. (Tabeli 1 in 2)
Starost v
mesecih
65-70
70-75
75-80
80-85
N

Otroci z GJM
Število otrok
4
2
6
6
18

Otroci brez GJM
Število otrok
4
2
7
5
18

%
22,3
11,1
33,3
33,3
100

%
22,2
11,1
38,9
27,8
100

Tabela 1: Frekvenčna in odstotna porazdelitev otrok posamezne starosti v obeh skupinah
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Otroci z GJM
število

%

otrok

Otroci brez GJM
Povprečna

število

starost

otrok

%

Povprečna
starost

Dečki

13

72,2

75,77

13

72,2

77,31

Deklice

5

27,8

73,60

5

27,8

73,80

Povprečna
starost

75,17

76,33

Tabela 2: Razporeditev otrok po spolu in povprečna starost v posameznih skupinah

Glede na uporabo ritmičnih stimulacij v vzgojno-izobraževalnem in rehabilitacijskem procesu
sem eksperimentalno skupino otrok z govorno-jezikovnimi motnjami razdelila v tri
podskupine.
a)

Podskupina I zajema otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, pri katerih se v vzgojno

izobraževalnem in rehabilitacijskem postopku uporabljajo ritmične igre, vaje in druga
sredstva za razvijanje ritmičnih sposobnosti vsakodnevno po 45 minut.
b)

Podskupina II zajema otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, kateri so podobnih

ritmičnih iger in vaj deležni enkrat tedensko po 45 minut.
c)

Podskupina III se v vzgojno-izobraževalnem in rehabilitacijskem postopku z

ritmičnimi igrami ali vajami srečuje malo ali nič.

Iz Tabele 3 je razvidno, da je bilo v podskupini I 6 otrok, od tega 1 deklica (16,7 %) in 5
dečkov (83,3 %). V podskupini II je bilo 6 otrok, od tega 2 deklici (33,3 %) in 4 dečki (66,7
%). V podskupini III je bilo 6 otrok, od tega 2 deklici (33,3 %) in 4 dečki (66,7 %).
V podskupini I je bila povprečna starost dečkov 77,6 mesecev, deklic 76 mesecev, skupna
povprečna starost v podskupini I pa 77,33 mesecev.
V podskupini II je bila povprečna starost dečkov 77,5 mesecev, deklic 80 mesecev, skupna
povprečna starost v podskupini I pa 78,33 mesecev.
V podskupini III je bila povprečna starost dečkov 71,75 mesecev, deklic 66 mesecev, skupna
povprečna starost v podskupini I pa 69,83 mesecev. (Tabela 3)
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Otroci z GJM
Podskupina

I
število

%

otrok

II
povprečna število
starost

%

otrok

III
povprečna število
starost

%

otrok

povprečna
starost

Dečki

5

83,3

77,60

4

66,7

77,50

4

66,7

71,75

Deklice

1

16,7

76,00

2

33,3

80,00

2

33,3

66,00

Povprečna
starost

77,33

78,33

69,83

Tabela 3: Razporeditev otrok po spolu in povprečna starost v posameznih podskupinah

4.2 Opis spremenljivk
Proučevala sem naslednje dejavnike:
-

neodvisni spremenljivki: spol, starost;

-

odvisni spremenljivki: sposobnost percepcije ritma, sposobnost reprodukcije ritma;

-

kriterijski spremenljivki: govorno-jezikovne motnje, vključenost v ritmične aktivnosti.

Na podlagi teh dejavnikov sem primerjala kontrolno skupino otrok brez govorno-jezikovnih
motenj in eksperimentalno skupino otrok z govorno-jezikovnimi motnjami.
Sistem spremenljivk je izbran na osnovi teoretičnih izhodišč in na osnovi praktičnih izkušenj:


neodvisni spremenljivki: spol (1 – moški, 2 – ženski), starost (v mesecih);



odvisni spremenljivki: število točk, doseženih pri »Preizkusu percepcije ritmičnih
vzorcev« (v nadaljevanju označeno s P), število točk, doseženih pri »Preizkusu
reprodukcije ritmičnih vzorcev« (v nadaljevanju označeno z R), seštevek točk pri obeh
preizkusih - »Preizkus ritmičnih sposobnosti« (v nadaljevanju označeno s PR);



kriterijski spremenljivki: prisotnost govorno-jezikovne motnje, količina ritmičnih
stimulacij v vzgojno-izobraževalnem in rehabilitacijskem postopku.
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4.3 Izvedba meritev
Empirični del naloge sem opravljala na Centru za sluh in govor Maribor in v osnovni šoli
Bojana Ilicha v Mariboru. Otroke sem testirala meseca maja 2012. Starše otrok sem vnaprej
seznanila z vsebino in namenom raziskave ter pridobila njihovo soglasje za uporabo
pridobljenih podatkov. Testiranje sem opravila sama s posameznim otrokom. Trajalo je
približno deset minut, potekalo je v otroku znanem prostoru, kjer ni bilo motečih dražljajev.
4.3.1. Opis inštrumentarija in postopek pridobivanja podatkov
Sposobnosti percepcije in produkcije ritma sem ocenjevala s pomočjo »Preizkusa ritmičnih
sposobnosti«, ki sem ga sestavila na osnovi teoretičnih in praktičnih izkušenj. Oblikovala sem
ga na podlagi različnih standardiziranih in nestandardiziranih testov ritmičnih sposobnosti
(npr. Gordon, 1966) in z upoštevanjem priporočil glasbenih pedagogov o primernosti
posameznih notnih vrednosti v otroških pesmih (glej Voglar, 1981; Pesek, 1997; Motte
Haber, 1990). Ustreznost materiala in navodil je bila preverjena v preliminarni študiji.
»Preizkus ritmičnih sposobnosti« (Tabela 4) je razdeljen na dva sklopa. Prvi vsebuje
anamnestične podatke: spol, starost in prisotnost govorno-jezikovne motnje. Drugi sklop
ocenjuje otrokove sposobnosti prepoznavanja in reproduciranja različnih ritmičnih vzorcev in
je sestavljen iz dveh delov. Vsak del vsebuje dve poskusni nalogi. Prvi del ocenjuje otrokove
sposobnosti prepoznavanja enakih oziroma različnih ritmičnih vzorcev in sem ga
poimenovala »Preizkus percepcije ritmičnih vzorcev«. Sestavljen je iz osmih različnih testnih
nalog in dveh poskusnih, ki se zaigrata na začetku. Otrok mora prepoznati, ali sta ritmična
vzorca, ki bosta predstavljena vsak z eno roko, enaka ali različna. Glede na otrokov odgovor
obkrožimo številko v pripadajočem stolpcu. Drugi del testa preverja otrokovo sposobnost
ponavljanja ritmičnih vzorcev in sem ga poimenovala »Preizkus reprodukcije ritmičnih
vzorcev«. Sestavljen je iz dveh poskusnih in osmih različnih testnih nalog, pri katerih mora
otrok predstavljeni ritem (udarjanje z roko ob mizo) pravilno ponoviti (na enak način). Glede
na pravilno ali nepravilno ponovljeno zaporedje obkrožimo številko v pripadajočem stolpcu.
Ritmične vzorce udarjamo z roko po mizi. Otroci pri tem gledajo in poslušajo, torej nisem
preverjala le slušnega kanala in so bile naloge tudi nekoliko lažje. Pri percepciji ritmičnih
vzorcev se zaradi večje pozornosti otroka in boljšega razlikovanja vzorcev en vzorec odigra z
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levo roko, drugi pa z desno roko. Otroci ritmične vzorce prav tako udarjajo z roko po mizi. Pri
tem uporabijo dominantno roko.
Dobe v ritmičnih vzorcih so označene z naslednjimi simboli:

h- polovinka q- četrtinka e- osminka
Spol

1 moški

2 ženski

1 DA

2 NE

Starost – v mesecih
Prisotnost govornojezikovne motnje

Katere?

Preizkus percepcije ritmičnih

Preizkus

Odgovor

Odgovor

reprodukcije

vzorcev
»Povej, ali slišiš enako ali
različno!«

Enako

Različno

ritmičnih vzorcev

Pravilno

Narobe

»Ponovi!«

Pos1

qqqq

qqqq

1

0

Pos1

eeeeqq

1

0

Pos2

eehq

hh

0

1

Pos2

hh

1

0

P1

qqqq

hqq

0

1

R1

qqqq

1

0

P2

qhq

qhq

1

0

R2

hqq

1

0

P3

hqq

eehq

0

1

R3

qhq

1

0

P4

hh

hh

1

0

R4

hh

1

0

P5

hqee

eehq

0

1

R5

hqee

1

0

P6

qhee

qhee

1

0

R6

qhee

1

0

P7

eehq

qqqq

0

1

R7

eehq

1

0

1

0

R8

eeeeqq

1

0

P8

eeeeqq eeeeqq

Tabela 4: »Preizkus ritmičnih sposobnosti«

Testiranje je potekalo v naslednjem vrstnem redu:
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4.3.1.1 »Preizkus percepcije ritmičnih vzorcev« (P)
Percepcijo ritma sem ocenjevala z lestvico, ki ima osem nalog. Prvi dve nalogi sta poizkusni.
Otroku sem najprej pokazala dve sličici, na eni sta bila narisana dva sončka, na drugi sonček
in luna. Otroka sem prosila, da mi pokaže sličico, kjer sta dva enaka predmeta in sličico, kjer
sta dva različna predmeta. Tako sem preverila, ali razume pojma enako in različno. Nato sem
mu pojasnila, da mora ugotoviti, ali sta ritma, ki ju bom odigrala, enaka ali različna. Najprej
sem odigrala poizkusni nalogi. Otrok je moral ugotoviti, ali sliši enako, če z desno roko
zaigram štiri četrtinke in z levo roko štiri četrtinke; oziroma če z desno roko zaigram dve
osminki, eno polovinko in eno četrtinko in z levo roko dve polovinki. Po potrebi sem
poskusni nalogi ponovila in vizualno predstavila. Ostale naloge od 1 do 8 sem izvedla enkrat,
zabeležila sem številko pri otrokovem odgovoru (enako, različno). Točk poizkusnih nalog
nisem vključila v vsoto.
4.3.1.2 »Preizkus reprodukcije ritmičnih vzorcev« (R)
Reprodukcijo ritma sem ocenjevala z lestvico, ki ima osem nalog. Prvi dve nalogi sta
poizkusni. Otroku sem pojasnila, da mora ponoviti ritem, ki ga bom odigrala. Najprej sem
odigrala poizkusni nalogi. Pri prvi nalogi je moral otrok ponoviti zaporedje štirih osmink in
dveh četrtink, pri drugi pa zaporedje dveh polovink. Če je otrok pri poskusni nalogi
neuspešno ponovil ritem, ga je lahko po ponovni demonstraciji ponovil še enkrat. Ostale
naloge od 1 do 8 sem izvedla enkrat in zabeležila pravilne in napačne odgovore. Točk
poizkusnih nalog nisem vključila v vsoto.

4.3.2. Merske karakteristike
4.3.2.1. Objektivnost
Ocenjevanje ritmičnih sposobnosti je bilo objektivno, saj je bil kriterij vrednotenja vnaprej
definiran. V preliminarni študiji so testiranje izvedli trije neodvisni ocenjevalci. Sam postopek
vrednotenja ni vplival na končni rezultat.
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Zanesljivost

Zanesljivost preizkusa je bila izračunana s standardnim postopkom (Cronbach-alfa).
Spremenljivke, ki so vstopile v analizo, so prestale analizo zanesljivosti. Cronbachova alfa za
»Preizkus ritmičnih sposobnosti« znaša 0,773 in je dobra, Cronbachova alfa za »Preizkus
percepcije ritmičnih vzorcev« znaša 0,692 in je sprejemljiva, Cronbachova alfa za »Preizkus
reprodukcije ritmičnih vzorcev« pa znaša 0,742 in je prav tako dobra. (Tabela 5). Navedeni
rezultati omogočajo uporabnost inštrumentarija.

PR

P

R

f

21

9

9

M

10,195

5,945

4,25

SD

3.078

1,673

1,958

Cronbachova alfa

0,773

0,692

0,742

0,856

0,681

0,798

Cronbachova alfa
(standardizirana vrednost)
Tabela 5: Zanesljivost preizkusa

4.3.2.3. Veljavnost
»Preizkus ritmičnih sposobnosti« je bil sestavljen na osnovi logične veljavnosti in na osnovi
preliminarne študije.
4.3.2.4. Ekonomičnost
Preizkus ima ustrezno stopnjo ekonomičnosti, saj je zanj značilno, da:
- celotno testiranje traja največ 10 minut;
- da je formular narejen tako, da ocenjevalec označi številko pri ustreznem odgovoru
(enako oziroma različno pri percepciji in prav oziroma narobe pri reprodukciji
ritmičnih vzorcev).
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4.3.3. Postopek obdelave podatkov

Za obdelavo so bile zbrane nominalne spremenljivke, skalirane v dihotomne spremenljivke in
sicer po dveh skupinah: vrednost 1 – prav (otrok pravilno prepozna enak ali različen ritmični
vzorec oziroma ga pravilno ponovi) vrednost 0 – narobe (otrok nepravilno prepozna enak ali
različen ritmični vzorec oziroma ga nepravilno ponovi). Spremenljivka spol: moški – 1,
ženski – 2.

4.4 Metode obdelave podatkov
Zbrani podatki so bili obdelani s pomočjo programov Word office in Excel ter s pomočjo
programa za statistično obdelavo podatkov SPSS 20:


s frekvenčno analizo so bile izračunane ocene parametrov deskriptivne statistike

(aritmetična sredina (M), standardni odklon (SD), najvišja vrednost (max), najnižja vrednost
(min));


opravljena je bila analiza normalnosti distribucije (koeficient asimetrije (KA), koeficient

sploščenosti (KS)), statistično značilnost razlik med porazdelitvijo vrednosti spremenljivk in
normalno porazdelitvijo smo ugotavljali s Kolmogorov-Smirnovim testom;


statistično pomembne razlike med posameznimi spremenljivkami glede na produkcijo in

reprodukcijo ritma so bile ugotovljene s pomočjo Mann- Whitney–U preizkusa.
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV
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1
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0
1
1
0
1
19

Tabela 6: Rezultati vseh testiranih otrok pri posameznih nalogah
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33

1
4
6
8
3
6
2
5
3
3
4
3
5
1
2
1
1
2

60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
11

1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
12

1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
13

1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
13

8
10
11
16
7
14
7
8
10
9
9
7
13
4
9
7
5
8

Podskupine

I

0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

66

0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

II

0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

59

0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

III

1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1

46

0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0

162
6
7
4
5
3
7
2
5
6
5
8
5
7
2
6
4
3
8

153

13
12
8
11
7
15
8
13
14
8
16
11
15
7
11
12
8
16
367

205

1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
28

0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0

Otroci z GJM

112

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
N

0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1

102

Otroci brez GJM

Otroci z GJM

7
6
5
8
4
8
5
3
7
6
5
4
8
3
7
6
4
6

Otroci brez GJM

1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

Skupni
rezultat

1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1

8

Podskupine

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0

7

I

1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1

6

28

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1

5

II

0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0

4

20

1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1

3

III

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1

2

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1

93

8

Otroci brez GJM

7

»Preizkus reprodukcije ritmičnih
vzorcev« (R)
Naloga

Vsota R

6

I

5

38

4

II

3

30

2

III

1

34

Številka
otroka

Vsota P

»Preizkus percepcije ritmičnih
vzorcev« (P)
Naloga

Podskupine

5.1 Rezultati pri »Preizkusu ritmičnih sposobnosti« pri vseh otrocih
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Tabela 6 prikazuje rezultate posameznih otrok pri »Preizkusu pecepcije ritmičnih vzorcev«,
»Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« in »Preizkusu ritmičnih sposobnosti«. Podani so
tudi skupni rezultati teh preizkusov v posameznih podskupinah kontrolne skupine ter rezultati
obeh skupin.
5.1.1 »Preizkus ritmičnih sposobnosti«
»Preizkus ritmičnih sposobnosti« se je opravil pri 36 otrocih. Otroci so bili glede na prisotnost
govorno-jezikovne motnje razdeljeni v eksperimentalno (otroci z GJM) in kontrolno skupino
(otroci brez GJM). Eksperimentalna skupina je bila glede na količino ritmičnih aktivnosti, ki
so jih otroci deležni v vzgojno izobraževalnem in rehabilitacijskem procesu, razdeljena na tri
podskupine.
Iz tabele rezultatov vseh pregledanih otrok (Tabela 6) je razvidno, da so najvišji rezultat (100
%) pri »Preizkusu ritmičnih sposobnosti« dosegli otroci pod zaporednimi številkami 4, 29 in
36, najnižjega pa otrok pod zaporedno številko 14, torej dva otroka brez GJM in otrok iz prve
podskupine otrok z GJM, tiste, ki je bila vsakodnevno deležna različnih ritmičnih stimulacij.
Najvišje rezultate pri »Preizkusu ritmičnih sposobnosti« so načeloma dosegli starejši otroci, z
izjemo otroka pod zaporedno številko 36. Otrok pod zaporedno številko 4 je tri mesece
starejši od povprečne starosti skupine otrok z GJM, otrok pod zaporedno številko 29 je sedem
mesecev starejši od povprečne starosti v skupini otrok brez GJM, otrok pod zaporedno
številko 36 je dva meseca mlajši od povprečne starosti v skupini otrok z GJM. Vsi ti otroci (4,
29 in 36) so dosegel najvišje možno število točk na obeh testiranjih (16 pravilnih odgovorov).
Najnižji rezultat (4 pravilni odgovori) pri »Preizkusu ritmičnih sposobnosti« je dosegel otrok
pod zaporedno številko 14 iz tretje podskupine otrok z GJM. Otrok je tri mesece starejši od
povprečne starosti v tej skupini. Tudi naslednji najnižji možni rezultat (5 pravilnih
odgovorov) je dosegel otrok iz te podskupine in sicer otrok pod zaporedno številko 17, vendar
je ta kar devet mesecev mlajši od povprečne starosti otrok z GJM. V prvi in drugi podskupini
skupine otrok z GJM in skupini otrok brez GJM so otroci pod zaporednimi številkami 5, 12,
27 in 32 dosegli po 7 točk in s tem najmanjše doseženo število točk v prvi in drugi podskupini
ter skupini otrok brez GJM. Otrok pod zaporedno številko 5 iz prve podskupine je štiri
mesece starejši od povprečne starosti skupine otrok z GJM, otrok pod zaporedno številko 12
iz druge podskupine je šest mesecev starejši od povprečne starosti otrok v tej skupini. Otrok
pod zaporedno številko 27 iz skupine otrok brez GJM je šest mesecev starejši od povprečne
starosti v skupini otrok brez GJM, medtem ko je otrok pod zaporedno številko 32 iz skupine
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otrok brez GJM devet mesecev mlajši od povprečne starosti v tej skupini. Enak rezultat je
dosegel tudi otrok pod zaporedno številko 16 iz tretje podskupine, ta je deset mesecev mlajši
od povprečne starosti skupine otrok brez GJM.

5.1.2 »Preizkus percepcije ritmičnih vzorcev«
»Preizkus percepcije ritmičnih vzorcev« se je opravil na 36 otrocih, zajema osem nalog, pri
katerih mora otrok ugotoviti, ali sta zaigrana ritmična vzorca enaka ali različna.
Najvišje rezultate (100 %) pri prepoznavanju enakih in različnih ritmičnih vzorcev (»Preizkus
percepcije ritmičnih vzorcev«, naloge 1- 8) so dosegli otroci pod zaporednimi številkami 4, 6,
13, 24, 26, 27, 29, 31, 34 in 36, torej sedem otrok brez GJM (otroci z zaporednimi številkami
24, 26, 27, 29, 31, 34 in 36) in trije otroci z GJM (otroci z zaporednimi številkami 4,6 in 13).
Glede na razvrstitev v podskupine so to otroci iz prve podskupine (otroka z zaporednima
številkama 4 in 6) in eden iz tretje podskupine (otrok z zaporedno številko 13). Vsi otroci iz
skupine otrok z GJM so starejši od povprečne starosti v tej skupini, in sicer otrok pod
zaporedno številko 4 tri mesece, otrok pod zaporedno številko 6 šest mesecev in prav tako
otrok pod zaporedno številko 13. V skupini otrok brez GJM sta dva otroka mlajša od
povprečne starosti skupine otrok brez GJM, in sicer otrok pod zaporedno številko 36 dva
meseca, otrok pod zaporedno številko 34 pa devet mesecev. Otrok pod zaporedno številko 26
je dva meseca starejši od povprečne starosti skupine otrok brez GJM, otroka pod zaporednima
številkama 24 in 27 sta od povprečne starosti v tej skupini starejša šest mesecev in otroka pod
zaporednima številkama 29 in 31 sedem mesecev.
Najnižje rezultate (3 pravilni odgovori) pri prepoznavanju enakih in različnih ritmičnih
vzorcev so dosegli otroci pod zaporednimi številkami 8, 14, 28, torej otrok brez GJM in dva
otroka z GJM, eden iz druge in eden iz tretje podskupine. Otroka pod zaporednima številkama
8 in 28 sta dva meseca starejša od povprečne starosti v njunih skupinah, otrok pod zaporedno
številko 14 pa je deset mesecev mlajši od povprečne starosti v skupini otrok z GJM. (Graf 1)
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Graf 1: Rezultati posameznih otrok pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev«

5.1.3

»Preizkus reprodukcije ritmičnih vzorcev«

»Preizkus percepcije ritmičnih vzorcev« se je opravil na 36 otrocih, zajema osem nalog, pri
katerih mora otrok pravilno ponoviti zaigran ritmični vzorec.
Najvišje rezultate pri ponavljanju ritmičnih vzorcev (»Preizkus reprodukcije ritmičnih
vzorcev«, naloge 1- 8) so dosegli otroci pod zaporednimi številkami 4, 29 in 36, torej dva
otroka brez GJM in otrok iz prve podskupine otrok z GJM. Otrok pod zaporedno številko 36
je dva meseca mlajši od povprečne starosti v skupini otrok brez GJM, otrok pod zaporedno
številko 29 je sedem mesecev starejši od povprečne starosti v tej skupini, otrok pod zaporedno
številko 4 pa je tri mesece starejši od povprečne starosti v skupini otrok z GJM. Najnižje
rezultate (1 pravilen odgovor) pri ponavljanju ritmičnih vzorcev so dosegli otroci pod
zaporednimi številkami 1, 14, 16 in 17, vsi iz skupine otrok z GJM, in sicer trije iz tretje
podskupine in eden iz prve podskupine. Vsi otroci so mlajši od povprečne starosti v skupini
otrok z GJM in sicer otrok pod zaporedno številko 1 dva meseca, otrok pod zaporedno
številko 17 devet mesecev in otroka pod zaporednima številkama 14 in 16 deset mesecev.
(Graf 2)
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Graf 2: Rezultati posameznih otrok pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev«

5.1.4 Rezultati »Preizkusa ritmičnih sposobnosti« glede na eksperimentalno in kontrolno
skupino
Glede na prisotnost govorno-jezikovne motnje so bili otroci razdeljeni v eksperimentalno
skupino (otroci z GJM) in kontrolno skupino (otroci brez GJM). V vsaki skupini je bilo 16
otrok.
Pri skupnem točkovanju »Preizkusa ritmičnih sposobnosti« so otroci z GJM dosegli rezultate
od pet do šestnajst točk. Najvišji skupni rezultat in hkrati najvišje možno številko točk je
dosegel otrok pod zaporedno številko 4, ki se nahaja v prvi podskupini skupine otrok z GJM.
Otrok je tri mesece starejši od povprečne starosti v skupini otrok z GJM, ki je 75,17 mesecev.
Najnižji rezultat v tej skupini je dosegel otrok pod zaporedno številko 14 (4 pravilni
odgovori), ki se nahaja v drugi podskupini skupine otrok z GJM in je deset mesecev starejši
od povprečne starosti v skupini otrok z GJM.
Skupina otrok z GJM je pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev« dosegla rezultate od tri
do osem točk, trije otroci so dosegli najvišji možni rezultat (8 pravilnih odgovorov), vsi otroci
so starejši od povprečne starosti v tej skupini. Ista skupina je pri »Preizkusu reprodukcije
ritmičnih vzorcev« dosegla rezultate od ena do osem točk, en otrok, ki je dosegel najvišji
možni rezultat (8 pravilnih odgovorov), je starejši od povprečne starosti v skupini otrok z
GJM.
Pri skupnem točkovanju »Preizkusa ritmičnih sposobnosti« so otroci brez GJM dosegli
rezultate od sedem do šestnajst točk, dva otroka sta dosegla najvišji možni rezultat (16
pravilnih odgovorov), in sicer otrok pod zaporedno številko 29, ki je sedem mesecev starejši
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od povprečne starosti v skupini otrok brez GJM in otrok pod zaporedno številko 36, ki je dva
meseca mlajši od povprečne starosti v tej skupini, ki je 76,33 mesecev.
Najnižji rezultat (7 pravilnih odgovorov) v tej skupini sta dosegla otroka pod zaporednima
številkama 23 in 32. Otrok pod zaporedno številko 32 je najmlajši, enajst mesecev mlajši od
povprečne starosti v skupini otrok brez GJM, otrok pod zaporedno številko 23 je štiri mesece
starejši od povprečne starosti v tej skupini.
Skupina otrok brez GJM je pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev« dosegla rezultate od
tri do osem točk, sedem otrok je doseglo najvišji možni rezultat (8 pravilnih odgovorov), pet
otrok je starejših od povprečne starosti v tej skupini, dva otroka pa sta mlajša od povprečne
starosti v skupini otrok brez GJM. Ista skupina je pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih
vzorcev« dosegla rezultate od dve do osem točk, dva otroka sta dosegla najvišji možni
rezultat (8 pravilnih odgovorov), en otrok je starejši in en mlajši od povprečne starosti v tej
skupini otrok.

5.1.5 Rezultati »Preizkusa ritmičnih sposobnosti« glede na podskupine
Skupina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami je bila glede na količino ritmičnih aktivnosti,
ki so jih bili otroci deležni v vzgojno-izobraževalnem in rehabilitacijskem procesu, razdeljena
na tri podskupine. Otroci iz podskupine I so bili v vzgojno-izobraževalnem in
rehabilitacijskem postopku deležni ritmičnih iger, vaj in drugih sredstev za razvijanje
ritmičnih sposobnosti dnevno po 45 minut, otroci iz podskupine II so bili podobnih ritmičnih
iger in vaj deležni enkrat tedensko po 45 minut in otroci iz podskupine III, ki so se z
ritmičnimi igrami ali vajami srečevali malo ali nič. V vsaki podskupini je 6 otrok.
Podskupina I skupine otrok z GJM je pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev« dosegla
rezultate od štiri do osem točk, dva otroka sta dosegla najvišji možni rezultat (8 pravilnih
odgovorov). Ista podskupina je pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« dosegla
rezultate od ena do osem točk, en otrok je dosegel najvišji možni rezultat (8 pravilnih
odgovorov). Pri skupnem točkovanju »Preizkusa ritmičnih sposobnosti« so otroci iz
podskupine I dosegli rezultate od sedem do šestnajst točk, en otrok je dosegel najvišji možni
rezultat (16 pravilnih odgovorov).
Podskupina II skupine otrok z GJM je pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev« dosegla
rezultate od tri do sedem točk, nihče iz te podskupine ni pravilno rešil vseh nalog. Pri

76

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Mateja Frangež; diplomsko delo

»Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« je podskupina II dosegla rezultate od dve do pet
točk, prav tako ni nihče iz te podskupine vseh nalog pravilno rešil. Pri skupnem točkovanju
»Preizkusa ritmičnih sposobnosti« so otroci iz druge podskupine dosegli rezultate od sedem
do deset točk, nihče seveda ni pravilno rešil vseh nalog.
Podskupina III skupine otrok z GJM je pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev« dosegla
rezultate od tri do osem točk, en otrok je dosegel najvišji možni rezultat (8 pravilnih
odgovorov). Ista podskupina je pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« dosegla
rezultate od ena do pet točk, nihče iz te podskupine ni pravilno rešil vseh nalog. Pri skupnem
točkovanju »Preizkusa ritmičnih sposobnosti« so dosegli rezultate od pet do trinajst točk,
nihče iz podskupine III torej ni pravilno rešil vseh nalog.

Frekvenčna razporeditev rezultatov v skupinah in pri vseh otrocih

5.2

Skupni
rezultat
(PR)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Skupina otrok z
GJM
f
0
0
0
1
1
0
4
3
3
2
1
1
1
1

%
0
0
0
5,6
5,6
0
22,2
16,7
16,7
11,1
5,6
0
5,6
5,6
0
5,6

Skupina otrok
brez GJM
f
0
0
0
0
0
0
2
4
0
0
3
2
2
1
2
2

%
0
0
0
0
0
0
11,1
22,2
0
0
16,7
11,1
11,1
5,6
11,1
11,1

Vsi otroci
f
0
0
0
1
1
0
6
7
3
2
4
2
3
2
2
3

%
0
0
0
2,78
2,78
0
16,67
19,44
8,33
5,56
11,11
5,56
8,33
5,56
5,56
8,33

Tabela 7: Frekvenčna razporeditev skupnih rezultatov percepcije in reprodukcije ritmičnih vzorcev v
skupinah in pri vseh otrocih

Največ otrok (22,8 %) v eksperimentalni skupini je pri »Preizkusu ritmičnih sposobnosti«
(PR) doseglo 7 točk, v kontrolni skupini pa je največ otrok (22,2 %) doseglo 8 točk. Najmanj
otrok (5,6 %) v eksperimentalni skupini je doseglo po 4,5,11,13,14 oziroma 16 točk., v
kontrolni skupini pa je najmanj otrok (5,6 %) doseglo 14 točk. Med vsemi otroki jih je največ
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(19,44 %) doseglo po 8 točk, najmanj (2,78 %) otrok pa je doseglo po 4 ali 5 točk. Možno
število pravilnih odgovorov se giblje med 0 in 16 točk.
Rezultat
pri
percepciji
(P)

Skupina otrok z
GJM
f
0
0
2
3
3
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8

Skupina otrok
brez GJM

%
0
0
11,1
16,7
16,7
22,2
16,7
16,7

f
0
0
1
2
4
3
1
7

%
0
0
5,6
11,1
22,2
16,7
5,6
38,9

Tabela 8: Frekvenčna razporeditev rezultatov pri percepciji ritmičnih vzorcev v eksperimentalni in
kontrolni skupini

Največ otrok (22,2 %) v eksperimentalni skupini je pri »Preizkusu percepcije ritmičnih
vzorcev« (P) doseglo 6 točk, v kontrolni skupini pa je največ otrok (38,9 %) doseglo najvišje
možno število točk (8). Najmanj otrok (0 %) v eksperimentalni skupini je doseglo po 1
oziroma 2 točki, enako v kontrolni skupini. Možno število pravilnih odgovorov se giblje med
0 in 8 točk.
Rezultat pri
reprodukciji
(R)

Skupina otrok z
GJM
f

1
2
3
4
5
6
7
8

4
3

4
2
2
2
0
1

%
22,2
16,7
22,2
11,1
11,1
11,1
0
5,6

Skupina otrok brez
GJM
f
0
2

2
2
4
3
3
2

%
0
11,1
11,1
11,1
22,2
16,7
16,7
11,1

Tabela 9: Frekvenčna razporeditev rezultatov pri reprodukciji ritmičnih vzorcev v eksperimentalni in
kontrolni skupini

Največ otrok (22,2 %) v eksperimentalni skupini je pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih
vzorcev« (R) doseglo 1 oziroma 3 točke, v kontrolni skupini pa je največ otrok (22,2 %)
doseglo 5 točk. Najmanj otrok (0 %) v eksperimentalni skupini je doseglo po 7 točk, v
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kontrolni skupini pa je najmanj otrok (0 %) doseglo po 1 točko. Možno število pravilnih
odgovorov se giblje med 0 in 8 točk.

Rezultati otrok pri »Preizkusu ritmičnih sposobnosti« in ocene

5.3

I

II

III

R

7
6
5
8
4
8
5
3
7
6
5
4
8
3
7
6
4
6

Zap.št. otroka

Zap.št. otroka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

P

PR

1
4
6
8
3
6
2
5
3
3
4
3
5
1
2
1
1
2

8
10
11
16
7
14
7
8
10
9
9
7
13
4
9
7
5
8

Skupina otrok brez GJM

Skupina otrok z GJM

Podskupina

parametrov rezultatov preizkusa

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

P

R

7
5
4
6
4
8
6
8
8
3
8
6
8
5
5
8
5
8

PR

6
7
4
5
3
7
2
5
6
5
8
5
7
2
6
4
3
8

13
12
8
11
7
15
8
13
14
8
16
11
15
7
11
12
8
16

Tabela 10: Rezultat posameznega otroka pri percepciji ritmičnih vzorcev, reprodukciji ritmičnih
vzorcev in skupnem rezultatu obeh preizkusov

Ocene parametrov so bile izračunane na naslednjih spremenljivkah: število pravilno rešenih
nalog percepcije ritmičnih vzorcev, število pravilno rešenih nalog reprodukcije ritmičnih
vzorcev ter skupni seštevek obeh nalog.
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podskupina

N

I

6

II

6

III

6

skupaj

18

skupaj

18

Otroci z
GJM

Otroci brez
GJM

test
P
R
PR
P
R
PR
P
R
PR
P
R
PR
P
R
PR

Mateja Frangež; diplomsko delo

min
4
1
7
3
2
7
3
1
4
3
1
4
3
2
7

max
8
8
16
7
5
10
8
5
13
8
8
16
8
8
16

M
6,33
4,66
11,00
5,00
3,33
8,33
5,67
2,00
7,66
5,67
3,33
9,00
6,22
5,17
11,39

SD
1,63
2,50
3,46
1,41
1.03
1,21
1,86
1,55
3,20
1,645
2,029
3,029
1,700
1,886
3,127

KA
-,383
,238
,433
,000
,666
,075
-,392
1,936
,780
-,109
,723
,757
-,309
-,210
-,017

KS
-1,481
-,574
-1,175
-,300
,586
-1.550
-,943
3,958
,682
-1,056
-,056
,616
-1,244
-,878
-1,357

Tabela 11: Ocene parametrov v skupinah in podskupinah

Iz Tabele 11 je razvidno, da so otroci iz eksperimentalne skupine pri »Preizkusu ritmičnih
sposobnosti« (PR) v povprečju dosegli nižje rezultate (M=9,00) kot otroci iz kontrolne
skupine (M=11,39). Razpršenost je nekoliko manjša (SD=3,029) kot v kontrolni skupini
(SD=3,127). Kontrolna skupina pri PR dosega rezultate v razponu od minimuma 7 točk do
maksimuma 16 točk, eksperimentalna skupina pa dosega rezultate v razponu od minimuma 4
točk do maksimuma 16 točk.
Pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev« (P) so otroci iz eksperimentalne skupine dosegli
v povprečju nižje rezultate (M=5,67) kot otroci iz kontrolne skupine (M=6,22), razpršenost
rezultatov v eksperimentalni skupini (SD=1,645) pa je manjša kot v kontrolni skupini
(SD=1,7). Tako eksperimentalna kot kontrolna skupina pri preizkusu percepcije ritmičnih
vzorcev dosegata rezultate v razponu od minimuma 3 točk do maksimuma 8 točk.
Otroci iz eksperimentalne skupine so dosegli v povprečju nižje rezultate (M=3,33) tudi pri
»Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« (R) kot otroci iz kontrolne skupine (M=5,17)
Razpršenost je v kontrolni skupini (SD=1,886) manjša kot v eksperimentalni skupini
(SD=2,029), kar pomeni da so si bili njihovi rezultati bolj podobni. Eksperimentalna skupina
dosega pri preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev rezultate v razponu od minimuma 1
točke do maksimuma 8 točk. Kontrolna skupina dosega rezultate v razponu od minimuma 2
točk do maksimuma 8 točk.
V eksperimentalni skupini so koeficienti asimetrije (KA) v obsegu normalne populacije.
Koeficient asimetrije pri preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev je negativen in kaže na
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asimetrijo v levo. Koeficienta asimetrije pri R (preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev) in
PR (seštevek na preizkusih percepcije in reprodukcije ritmičnih vzorcev) sta pozitivna in
kažeta na asimetrijo v desno. Koeficient asimetrije pri PR seštevek na preizkusih percepcije in
reprodukcije ritmičnih vzorcev je večji.
V kontrolni skupini so koeficienti asimetrije prav tako v obsegu normalne populacije. Vsi
koeficienti asimetrije so negativni in kažejo na asimetrijo v levo, ki je najmanjša pri PR.
Pri eksperimentalni skupini je koeficient sploščenosti pri PR pozitiven, kar pomeni da se na
koncu krivulje nahaja več vrednosti. Pri kontrolni skupini pa so vsi koeficienti sploščenosti
negativni, torej se manj vrednosti nahaja na koncih krivulje.
Otroci iz eksperimentalne skupine so dosegali v povprečju nižje rezultate, a je razpršenost
večja pri P in PR, kar pomeni da se rezultati pri P in PR med seboj bolj razlikujejo. Otroci iz
kontrolne skupine so v poprečju dosegali višje rezultate, manjša razpršenost rezultatov pri R
pa kaže na to, da so otroci iz kontrolne skupine dosegali bolj podobne rezultate na teh
spremenljivkah.
Otroci iz podskupine I so pri »Preizkusu ritmičnih sposobnosti« (PR) v povprečju dosegli
višje rezultate (M=11,00) kot otroci iz podskupine II (M=8,33) in podskupine III (M=7,66).
Razpršenost je najmanjša v podskupini II (SD=1,21), največja v podskupini I (SD=3,46), v
podskupini III pa je M=3,20. Podskupina I pri PR dosega rezultate v razponu od minimuma 7
točk do maksimuma 16 točk, podskupina II dosega rezultate v razponu od minimuma 7 točk
do maksimuma 10 točk, podskupina III pa dosega rezultate v razponu od minimuma 4 točk do
maksimuma 13 točk.
Pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev« (P) so otroci iz podskupine I dosegli v
povprečju višje rezultate (M=6,33) kot otroci iz podskupine II (M=5,00) in podskupine III
(M=5,67). Razpršenost je najmanjša v podskupini II (SD=1,41) največja v podskupini III
(SD=1,86), v podskupini I pa je M=1,63. Podskupina I pri PR dosega rezultate v razponu od
minimuma 4 točk do maksimuma 8 točk, podskupina II dosega rezultate v razponu od
minimuma 3 točk do maksimuma 7 točk, podskupina III pa dosega rezultate v razponu od
minimuma 3 točk do maksimuma 8 točk.
Pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« (R) so otroci iz podskupine I dosegli v
povprečju višje rezultate (M=4,66) kot otroci iz podskupine II (M=3,33 in podskupine III
(M=2,00). Razpršenost je najmanjša v podskupini II (SD=1.03), največja v podskupini I
(SD=2,50), v podskupini III pa je SD=1,55. Podskupina I pri PR dosega rezultate v razponu
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od minimuma 1 točk do maksimuma 8 točk, podskupina II dosega rezultate v razponu od
minimuma 2 točk do maksimuma 5 točk, podskupina III pa dosega rezultate v razponu od
minimuma 1 točk do maksimuma 5 točk.
Razpršenost je najmanjša v podskupini II na obeh preizkusih in njunem skupnem rezultatu,
kar pomeni, da so rezultati med seboj podobni. Največja razpršenost je v podskupini I pri PR
(SD=3,46).
Razpon rezultatov pri P je največji v podskupini III (min=3 in max=5); pri R v podskupini I
(min=1 in max=8); pri PR pa v podskupinah III (min=4 in max =13) ter I (min=7 in max=16).
Najmanjši razpon rezultatov je pri P v podskupinah I in III (min=4 in max=8 oziroma min=3
in max=7); pri R v podskupini II (min=2 in max=5); in pri PR v podskupini II (min=7 in
max=10).
Koeficient asimetrije (KA) v podskupini III pri R ni v obsegu normalne populacije.
Koeficienti asimetrije pri P so negativni v podskupinah I in III, kažejo na asimetrijo v levo.
Koeficient asimetrije je največji pri P v podskupini III (KA=-0,392), pri R v podskupini III
(KA=-1,936) in pri PR prav tako v podskupini III (KA=-0,780); najnižji pa je pri P v
podskupini II (KA=0), pri R v podskupini I (KA=0,238) in pri PR v podskupini II (KA=0,
075).
Koeficienti sploščenosti so negativni pri P v vseh podskupinah, pri R v podskupini I, pri PR
pa je pozitiven le v podskupini III. Najvišji je pri P v podskupini I (KS=-1,481), pri R v III
podskupini (KS=3,958) in pri PR v podskupini II (KS=-1,550); najnižji je pri P v podskupini
II (K.S.=-0,300), pri R v podskupini I (KS=-0,574 ) in pri PR v podskupini III (KS=-682).
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Analiza nalog

Preverjala sem, v kolikšni meri so otroci pravilno reševali posamezne naloge:
Naloge
Preizkusa ritmičnih
sposobnosti

Otroci z GJM

Otroci brez
GJM

I

II

III

skupaj

Število otrok, ki so

Vsi otroci

skupaj

%

%

pravilno rešili nalogo – N

N

%
N

P1

6

4

5

15

83,3

13

72,2

28

77,8

P2

4

3

3

10

55,6

13

72,2

23

63,8

P3

3

4

3

10

55,6

14

77,8

24

66,7

P4

6

5

5

16

88,9

15

83,3

31

86,1

P5

4

3

4

11

61.1

11

61.1

22

61,1

P6

6

3

4

13

72,2

14

77,8

27

75

P7

5

4

4

13

72,2

17

94,4

30

83,3

P8

4

4

6

14

77,8

15

83,3

29

80,6

R1

5

4

3

12

66,7

16

88,9

28

77,8

R2

3

3

2

8

44,4

16

88,9

24

66,7

R3

2

3

1

6

33,3

13

72,2

19

52,8

R4

5

5

5

15

83,3

18

100

33

91,6

R5

5

1

0

6

33,3

5

27,8

11

30,6

R6

3

0

1

4

22,2

8

44,4

12

33,3

R7

4

1

0

5

27,8

8

44,4

13

36,1

R8

1

3

0

4

22,2

9

50

13

36,1

Tabela 12: Rezultati otrok v posameznih podskupinah v eksperimentalni skupini in kontrolni skupini

Iz Tabele 12 ugotovimo, da so izmed nalog pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev« vsi
otroci najuspešneje rešili četrto nalogo, kjer so v 86,1 % primerov prepoznali, da je ritmični
vzorec, sestavljen iz dveh polovink, enak ritmičnemu vzorcu, ki je prav tako sestavljen iz
dveh polovink. Ritmični vzorec je enakomeren in enostaven, sestavljen iz ritmične vrednosti,
ki se dvakrat ponovi in ne bi smel predstavljati težave niti mlajšim otrokom. Najslabše so se
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vsi otroci odrezali pri peti nalogi, kjer so v 61,1 % pravilno prepoznali, da je ritmični vzorec,
sestavljen iz polovinke, četrtinke in dveh osmink, drugačen kot ritmični vzorec, sestavljen iz
dveh osmink, polovinke in četrtinke. Potrebno je bilo razlikovati med dvema
neenakomernima ritmičnima vzorcema. Oba sta sestavljena iz treh različnih ritmičnih
vrednosti, ki se pojavijo v drugačnih zaporedjih, drugi ritmični vzorec je sinkopiran. (Graf 3
in Tabela 13)
Graf 3: Uspešnost vseh otrok pri prepoznavanju enakih in različnih ritmičnih vzorcev

Po analizi posameznih nalog percepcije ritmičnih vzorcev lahko rangiramo naloge od najlažje
do najtežje, če upoštevamo rezultate vseh otrok, v sledečem vrstnem redu:
P4
Naloga

hh
hh

Rang

1

P7

P8

P1

P6

eehq eeeeqq qqqq qhee
qqqq eeeeqq hqq qhee
2

3

4

5

P3

hqq
eehq
6

P2

P5

qhq hqee
qhq eehq
7

8

Tabela 13: Naloge percepcije ritmičnih vzorcev, rangirane od najlažje do najtežje, glede na rezultate
vseh otrok

Analiza pravilno rešenih nalog med skupinama je pokazala, da so bili otroci iz
eksperimentalne skupine prav tako najuspešnejši pri četrti nalogi in so v 88,9 % pravilno
ugotovili, da sta ritmična vzorca enaka. Isto nalogo so otroci iz kontrolne skupine rešili v 83,3
% primerov in je rangirana na tretjem mestu.
Otroci iz kontrolne skupine so se najbolje odrezali pri sedmi nalogi, kjer so v 94,4 % pravilno
ugotovili, da se ritmični vzorec, sestavljen iz dveh osmink, polovinke in četrtinke, razlikuje
od ritmičnega vzorca, sestavljenega iz štirih četrtink. Uspešno so torej ugotovili razliko med
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enakomernim ritmičnim vzorcem, v katerem se ena ritmična vrednost štirikrat ponovi,
neenakomernim sinkopiranim ritmičnim vzorcem, ki je sestavljen iz treh ritmičnih vrednosti.
Bolje so se torej odrezali pri prepoznavanju dveh različnih kot dveh enakih ritmičnih vzorcev.
Isto nalogo so otroci iz kontrolne skupine rešili v 72,2 % primerov in je rangirana na četrtem
mestu.
Otroci iz eksperimentalne skupine so imeli največ težav pri drugi in tretji nalogi. Pri obeh so
le v 55,6 % prepoznali, da sta ritmična vzorca, sestavljena iz četrtinke, polovinke in četrtinke,
enaka, oziroma da je ritmični vzorec, sestavljen iz polovinke in dveh četrtink, drugačen kot
ritmični vzorec, sestavljen iz dveh osmink, polovinke in četrtinke. Težave jim je torej
povzročalo prepoznavanje enakosti dveh sinkopiranih ritmičnih vzorcev, sestavljenih iz dveh
ritmičnih vrednosti in razlikovanje med dvema neenakomernima ritmičnima vzorcema, od
katerih je je eden sestavljen iz dveh ritmičnih vrednosti, drugi pa treh ritmičnih vrednosti.
Nalogo dve so otroci iz kontrolne skupine rešili v 72,2 % primerov in je rangirana na šestem
mestu in nalogo tri v 83,3 % primerov, rangirana je na četrtem mestu.
Otroci iz kontrolne skupine so se najslabše odrezali pri peti nalogi in v 61,1 % pravilno
prepoznali, da je ritmični vzorec, sestavljen iz polovinke, četrtinke in dveh osmink, drugačen
kot ritmični vzorec, sestavljen iz dveh osmink, polovinke in četrtinke. Ritmična vzorca sta
sestavljena iz enakih ritmičnih vrednosti, ki pa so postavljeni v različna zaporedja, drugi
ritmični vzorec je sinkopiran. Tudi otroci iz kontrolne skupine so to nalogo rešili v 61,1 %
primerov in je pri njih rangirana na šestem mestu. (Graf 12 in Tabela 14)

Graf 4: Primerjava uspešnosti percepcije enakih in različnih ritmičnih vzorcev med skupinama
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Pri rangiranju nalog »Preizkusa percepcije ritmičnih vzorcev« od najlažje do najtežje v
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Tabela 14: Naloge percepcije ritmičnih vzorcev, rangirane od najlažje do najtežje, glede na rezultate
otrok v posameznih skupinah

Pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev so otroci iz podskupine I uspešno rešili kar tri
naloge. Pri prvi so vsi (100 %) ugotovili, da je ritmični vzorec, sestavljen iz štirih četrtink,
drugačen kot ritmični vzorec, sestavljen iz polovinke in dveh četrtink, pri četrti, da sta
ritmična vzorca, sestavljena iz dveh polovink, enaka in pri šesti, da sta enaka tudi ritmična
vzorca, sestavljena iz četrtinke, polovinke in dveh osmink. V večini primerov so pravilno
prepoznali enakost med dvema ritmičnima vzorcema (enakomerna dvoelementarna ritmična
vzorca in sinkopirana ritmična vzorca iz treh ritmičnih vrednosti), pri prepoznavanu
različnosti pa so bili odlični pri razlikovanju med enakomernim ritmičnim vzorcem,
sestavljenim iz ene ritmične vrednosti, ki se štirikrat ponovi in ritmičnim vzorcem,
sestavljenim iz dveh različnih ritmičnih vrednosti.
Otroci iz podskupine II so najuspešneje rešili četrto nalogo, kjer so v 83,3 % primerih
prepoznali enakost dveh enostavnih ritmičnih vzorcev. Prvo nalogo so otroci iz te podskupine
rešili v 66,7 % primerov in je rangirana na drugem mestu, šesto nalogo pa so rešili v 50 %
primerov in je rangirana na četrtem mestu, pravzaprav je ena izmed treh nalog, ki je otrokom
iz druge podskupine povzročala največ težav.
Otroci iz podskupine III so najuspešneje rešili osmo nalogo, kjer so vsi (100 %) prepoznali,
da je ritmični vzorec, sestavljen iz štirih osmink in dveh četrtink, enak kot ritmični vzorec,
sestavljen iz štirih osmink in dveh četrtink. Prvo in četrto nalogo so rešili v 83,3 % primerih
in sta rangirani na drugem mestu, šesto nalogo pa so rešili v 66,7 % primerov in je rangirana
na četrtem mestu.
Najslabše so otroci iz podskupine I pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev« rešili tretjo
nalogo, kjer so v 50 % pravilno ugotovili, da se ritmični vzorec, sestavljen iz polovinke in
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dveh četrtink, razlikuje od ritmičnega vzorca, sestavljenega iz dveh osmink, polovinke in
četrtinke. Preglavice jim je torej povzročalo razlikovanje med ritmičnim vzorcem,
sestavljenim iz dveh ritmičnih vrednosti in sinkopiranim ritmičnim, vzorcem sestavljenim iz
treh ritmičnih vrednosti.
Otroci iz podskupine II so se najslabše (50 % pravilnih odgovorov) odrezali pri drugi
(ritmična vzorca, sestavljena iz četrtinke, polovinke in četrtinke sta enaka), peti (ritmični
vzorec, sestavljen iz polovinke, četrtinke in dveh osmink, je drugačen kot ritmični vzorec,
sestavljen iz dveh osmink, polovinke in četrtinke) in šesti nalogi (ritmična vzorca, sestavljena
iz četrtinke, polovinke in dveh osmink, sta enaka).
Otroci iz podskupine III so najslabše rešili drugo in tretjo nalogo, kjer so v 50 % primerov
pravilno ugotovili, da sta ritmična vzorca, sestavljena iz četrtinke, polovinke in četrtinke,
enaka oziroma da se ritmični vzorec, sestavljen iz polovinke in dveh četrtink, razlikuje od
ritmičnega vzorca, sestavljenega iz dveh osmink, polovinke in četrtinke. (Graf 5 in Tabela 15)
Graf 5: Primerjava uspešnosti percepcije ritmičnih vzorcev med podskupinami
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Pri rangiranju nalog od najlažje do najtežje v posameznih podskupinah prav tako prihaja do
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Tabela 15: Naloge reprodukcije ritmičnih vzorcev, rangirane od najlažje do najtežje, glede na
rezultate otrok v posameznih podskupinah

Izmed nalog pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« so vsi otroci najbolje rešili četrto
nalogo, in sicer so v 91,6 % pravilno ponovili ritmični vzorec, sestavljen iz dveh polovink,
torej enostaven ritmični vzorec, sestavljen iz ene ritmične vrednosti, ki se dvakrat ponovi.
Najslabše so ponovili peto nalogo, kjer so v 30,6 % pravilno ponovili ritmični vzorec,
sestavljen iz polovinke, četrtinke in dveh osmink, neenakomeren ritmični vzorec, sestavljen iz
treh različnih ritmičnih vrednosti. (Graf 6)
Graf 6 : Uspešnost vseh otrok pri reprodukciji posameznih ritmičnih vzorcev
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Po analizi posameznih nalog reprodukcije ritmičnih vzorcev lahko rangiramo naloge od
najlažje do najtežje, če upoštevamo rezultate vseh otrok, v sledečem vrstnem redu:
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Tabela 16: Naloge reprodukcije ritmičnih vzorcev, rangirane od najlažje do najtežje, glede na
rezultate vseh otrok

Pri četrti nalogi so se najbolje odrezali tako otroci iz eksperimentalne skupine (83,3 %) kot
otroci iz kontrolne skupine (100 %). Ritmični vzorec je enostaven, sestavljen iz ene ritmične
vrednosti, ki se dvakrat ponovi in otokom naj ne bi povzročal težav.
Otroci iz eksperimentalne skupine so imeli največ težav pri šesti in osmi nalogi. Pri obeh so le
v 22,2 % pravilno ponovili ritmična vzorca, sestavljena iz četrtinke, polovinke in dveh
osmink, oziroma štirih osmink in dveh četrtink, torej neenakomeren ritmični vzorec,
sestavljen iz dveh ritmičnih vrednosti in sinkopiran ritmični vzorec, sestavljen iz treh
ritmičnih vrednosti. Otroci v kontrolni skupini so šesto nalogo rešili v 44,4 % primerov in je
rangirana na petem mestu, in osmo nalogo v 50 % primerov in je rangirana na petem mestu.
Otroci iz kontrolne skupine pa so se najslabše odrezali pri peti nalogi in v 27,8 % pravilno
ponovili ritmični vzorec, sestavljen iz polovinke, četrtinke in dveh osmink, neenakomeren
ritmični vzorec, sestavljen iz treh ritmičnih vrednosti. (Graf 7) Otroci iz eksperimentalne
skupine so to nalogo rešili v 33,3 % in je rangirana na četrtem mestu.
Graf 7: Primerjava uspešnosti reprodukcije ritmičnih vzorcev med skupinama

Pri rangiranju nalog od najlažje do najtežje v posameznih skupinah ostane vrstni red večine
nalog nespremenjen, razlike se pojavijo pri rangiranju pete in osme naloge:
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Tabela 17: Naloge reprodukcije ritmičnih vzorcev, rangirane od najlažje do najtežje, glede na
rezultate otrok v posameznih skupinah

Izmed nalog reprodukcije so otroci iz podskupine I najuspešneje (83,3 %) ponovili prvo
nalogo (ritmični vzorec, sestavljen iz štirih četrtink), četrto (ritmični vzorec, sestavljen iz
dveh polovink ) in peto nalogo (ritmični vzorec, sestavljen iz polovinke, četrtinke in dveh
osmink). Dva ritmična vzorca sta enakomerna, eden je sestavljen iz ene ritmične vrednosti, ki
se dvakrat ponovi in eden iz ene ritmične vrednosti, ki se štirikrat ponovi. Ritmični vzorec
pete naloge je neenakomeren, sestavljen iz treh ritmičnih vrednosti. Otroci iz podskupine II so
najuspešneje rešili četrto nalogo, kjer so v 83,3 % pravilno ponovili enostaven ritmični
vzorec, sestavljen iz dveh polovink. Prvo nalogo so rešili v 66,7 % primerov in je rangirana
na drugem mestu, peto nalogo pa v 16,7 % primerov in je rangirana na šestem mestu. Otroci
iz podskupine III so najuspešneje rešili četrto nalogo, kjer so v 83,3 % pravilno ponovili
ritmični vzorec, sestavljen iz dveh polovink. Prvo nalogo so rešili v 50 % primerov in je
rangirana na drugem mestu, pete naloge pa nihče izmed otrok te podskupine ni pravilno
ponovil in je rangirana na šestem mestu.
Otroci iz podskupine I so se pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« najslabše odrezali
pri osmi nalogi, kjer so v 16,7 % pravilno ponovili ritmični vzorec, sestavljen iz štirih osmink
in dveh četrtink, neenakomeren ritmični vzorec, sestavljen iz dveh ritmičnih vrednosti. Otroci
iz podskupine II so najslabše rezultate dosegli pri šesti nalogi, kjer ni nihče pravilno ponovil
ritmičnega vzorca, sestavljenega iz četrtinke, polovinke in dveh osmink, torej težkega
sinkopiranega ritmičnega vzorca, sestavljenega iz treh ritmičnih vrednosti. Otroci iz
podskupine I so to nalogo rešili v 50 % primerov in je rangirana na petem mestu, otroci iz
podskupine III pa so to nalogo rešili v 16,7 % primerov in je rangirana na četrtem mestu.
Nihče izmed otrok v podskupini III ni pravilno ponovil pete (neenakomeren ritmični vzorec,
sestavljen iz polovinke, četrtinke in dveh osmink), sedme (sinkopiran ritmični vzorec,
sestavljen iz dveh osmink, polovinke in četrtinke) in osme naloge (ritmični vzorec, sestavljen
iz štirih osmink in dveh četrtink, neenakomeren ritmični vzorec, sestavljen iz dveh
elementov). Otroci iz podskupine I so sedmo nalogo rešili v 66,7 % primerov in je rangirana
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na četrtem mestu, osma naloga je bila tudi otrokom te podskupine najtežja, peta naloga pa je
rangirana na prvem mestu. Otroci iz podskupine II so peto nalogo rešili v 16,7 % primerov in
je rangirana na šestem mestu, sedmo nalogo so prav tako rešili v 16,7 % primerov in je
rangirana na šestem mestu, osmo nalogo pa so rešili v 50 % primerov in je rangirana na
tretjem mestu. (Graf 7 in Tabela 18)

Graf 8: Primerjava uspešnosti reprodukcije ritmičnih vzorcev med podskupinami

Pri rangiranju nalog od najlažje do najtežje, če upoštevamo posamezne podskupine, ostane
vrstni red prvih štirih nalog nespremenjen, pri razporeditvi preostalih nalog pa prihaja do
razlik:
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Tabela 18: Naloge reprodukcije ritmičnih vzorcev, rangirane od najlažje do najtežje, glede na
rezultate otrok v posameznih podskupinah
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5.5 Preverjanje hipotez
Globalna hipoteza:
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo slabše ritmične sposobnosti kot otroci
brez govorno-jezikovnih motenj (p<0.05).

Graf 9: Primerjava ritmičnih sposobnosti med kontrolno in eksperimentalno skupino

Normalnost porazdelitve smo preverjali Kolmogorov-Smirnovim testom. Standardizirana
vrednost z znaša 1,333 (z>0,05), kar pomeni da se vrednost spremenljivke bistveno ne
razlikuje od normalne porazdelitve.
Skupina otrok z GJM

Skupina otrok brez GJM

N

18

18

Srednji rang

14,83

22,17

Vsota rangov

267,00

399,00

Mann-Whitney U

96,000

Z

-2,104

stopnja tveganja (2-stranska)

,035

Tabela 19: Razlike v ritmičnih sposobnostih med eksperimentalno in kontrolno skupino

Obstoj statistično pomembnih razlik v ritmičnih sposobnosti reprodukcije ritma med otroki z
govorno-jezikovnimi motnjami in otroki brez govorno-jezikovnih motenj smo ugotavljali z
Mann-Whitney U preizkusom. Tabela 19 prikazuje razlike v rezultatih na skupnem
točkovanju percepcije in reprodukcije ritmičnih vzorcev. Iz primerjave povprečnih vrednosti
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vidimo, da je srednji rang pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami nižji (14,83) kot
povprečni rang pri otrocih brez govorno-jezikovnih motenj (22,17). Razlika v povprečjih
nakazuje v smeri globalne hipoteze in jo lahko potrdimo. (p<0,05, sig=0,035; z>1,96, z=2,104). Med otroki z govorno-jezikovnimi motnjami in otroki, ki govorno-jezikovnih motenj
nimajo, obstajajo statistično pomembne razlike v ritmičnih sposobnostih.
Specifične hipoteze:
Hipoteza 1: Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo slabše sposobnosti percepcije
ritma kot otroci brez govorno-jezikovnih motenj (p<0.05).
Graf 10: Primerjava seštevka doseženih točk na testu percepcije ritmičnih vzorcev med otroci
eksperimentalne in kontrolne skupine

Normalnost porazdelitve smo preverjali s Kolmogorov-Smirnovim testom. Standardizirana
vrednost z znaša 0,667 (z>0,05), kar pomeni, da se vrednost spremenljivke bistveno ne
razlikuje od normalne porazdelitve.
Skupina otrok z GJM

Skupina otrok brez GJM

N

18

18

Srednji rang

16,78

20,22

Vsota rangov

302,00

364,00

Mann-Whitney U

131,000

Z

-1,001

stopnja tveganja (2-stranska)

,317

Tabela 20: Razlike v percepciji ritmičnih vzorcev med eksperimentalno in kontrolno skupino
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Obstoj statistično pomembnih razlik v sposobnosti percepcije ritma med otroki z govornojezikovnimi motnjami in otroki brez govorno-jezikovnih motenj smo ugotavljali z MannWhitney U preizkusom. Tabela 20 prikazuje razlike v rezultatih na skupnem točkovanju
percepcije ritmičnih vzorcev. Iz primerjave povprečnih vrednosti vidimo, da je srednji rang
pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami nižji (16,78) kot povprečni rang pri otrocih brez
govorno-jezikovnih motenj (20,22). Razlika v povprečjih sicer nakazuje v smeri hipoteze H1,
vendar je ne moremo sprejeti (p>0,05, p=0,317; z<1,96, z=-1,001). Med otroki z govornojezikovnimi motnjami in otroki, ki govorno-jezikovnih motenj nimajo, torej ne obstajajo
statistično pomembne razlike v sposobnostih percepcije ritmičnih vzorcev.
Hipoteza 2: Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo slabše sposobnosti
reprodukcije ritma kot otroci brez govorno-jezikovnih motenj (p<0.05).
Graf 11: Primerjava seštevka doseženih točk na testu reprodukcije ritmičnih vzorcev med otroci
eksperimentalne in kontrolne skupine

Normalnost porazdelitve smo preverjali Kolmogorov-Smirnovim testom. Standardizirana
vrednost z znaša 1,167 (z>0,05), kar pomeni da se vrednost spremenljivke bistveno ne
razlikuje od normalne porazdelitve.
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Skupina otrok z GJM

Skupina otrok brez GJM

N

18

18

Srednji rang

14,00

23,00

Vsota rangov

252,00

414,00

Mann-Whitney U

81,000

Z

-2,586

stopnja tveganja (2-stranska)

,010

Tabela 21: Razlike v reprodukciji ritmičnih vzorcev med eksperimentalno in kontrolno skupino

Obstoj statistično pomembnih razlik v sposobnosti reprodukcije ritma med otroki z govornojezikovnimi motnjami in otroki brez govorno-jezikovnih motenj smo ugotavljali z MannWhitney U preizkusom. Tabela 21 prikazuje razlike v rezultatih na skupnem točkovanju
reprodukcije ritmičnih vzorcev. Iz primerjave povprečnih vrednosti vidimo, da je srednji rang
pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami nižji (14) kot povprečni rang pri otrocih brez
govorno-jezikovnih motenj (23). Razlika v povprečjih nakazuje v smeri hipoteze H2 in jo
lahko potrdimo (p<0,05, p=0,010; z>1,96 z=-2,586). Med otroki z govorno-jezikovnimi
motnjami in otroki, ki govorno-jezikovnih motenj nimajo, torej obstajajo statistično
pomembne razlike v sposobnostih reprodukcije ritmičnih vzorcev.

Pri primerjavi rezultatov skupine otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in skupine otrok brez
govorno-jezikovnih motenj sem ugotovila, da imajo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami
slabše ritmične sposobnosti, ki se nanašajo tako na percepcijo kot na reprodukcijo ritmičnih
vzorcev. Razlika je večja pri reprodukciji, torej ponavljanju ritmičnih vzorcev. (Graf 5)
Razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino pri percepciji ritmičnih vzorcev ni
statistično pomembna, razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino pri reprodukciji
ritmičnih vzorcev je statistično pomembna, saj reprodukcija ritmičnih vzorcev v primerjavi s
percepcijo ritmičnih vzorcev zajema več kognitivnih in motoričnih funkcij. Pri reprodukciji
mora otrok poleg percepcije ritmičnega vzorca gib še načrtovati, ga koordinirati in izvesti, kar
zajema tudi motorično spacialne komponente.
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Graf 12: Primerjava sposobnosti percepcije in reprodukcije ritmičnih vzorcev med kontrolno in
eksperimentalno skupino

Hipoteza 3: Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, ki imajo vsakodnevne ritmične
stimulacije, imajo boljše sposobnosti percepcije ritma kot njihovi sovrstniki z govornojezikovnimi motnjami, ki jih imajo občasno oziroma ritmičnih stimulacij nimajo
(p<0.05).

Normalnost porazdelitve smo preverjali s Kolmogorov-Smirnovim testom. Standardizirani
vrednosti sta podani v tabeli. Vrednosti spremenljivke se bistveno ne razlikujeta od normalne
porazdelitve.
Podskupini

I in II

I in III

II in III

Kolmogorov-Smirnov Z

,577

,289

,577

,893

1,000

,893

stopnja tveganja
(2-stranska)

Tabela 22: Rezultati Kolmogorov-Smirnov testa za spremenljivko P
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Graf 13: Primerjava skupnega točkovanja percepcije ritmičnih vzorcev med podskupinami I, II in III

Obstoj statistično pomembnih razlik v sposobnosti percepcije ritmičnih vzorcev med
podskupinami eksperimentalne skupine smo ugotavljali z Mann-Whitney U preizkusom.

Podskupine

I

II

I

III

II

III

N
Srednji rang

6
7,92

6
5,08

6
7,17

6
5,83

6
5,75

6
7,25

Vsota rangov
Mann-Whitney U

47,50

30,50

43,00

35,00

34,50

43,50

Wilcoxon W
Z
stopnja tveganja
(2-stranska)

9,500
30,500

14,000
35,000

13,500
34,500

-1,381

-,652

-,731

,167

,514

,465

Tabela 23: Razlike v percepciji ritmičnih vzorcev med podskupinami I, II in III

Tabela 23 prikazuje razlike v rezultatih na skupnem točkovanju percepcije ritmičnih vzorcev
med podskupinami I, II in III. Iz primerjave povprečnih vrednosti vidimo, da je srednji rang
pri otrocih iz prve podskupine večji (7,92) kot pri otrocih iz druge skupine (5,08) in prav tako
večji (7,17) kot pri otrocih iz tretje podskupine (5,83). Srednji rang pri otrocih iz druge
podskupine je manjši (5,75) kot pri otrocih iz tretje skupine (7,25). Razlika med prvo in drugo
podskupino sicer nakazuje v smeri hipoteze H3, vendar je ne moremo sprejeti (p>0,05,
p=0,167; z <1,96 z=-1,381), enako je med prvo in tretjo podskupino (p>0,05, p=0,514; z<1,96
z=-0,652). Med drugo in tretjo podskupino razlike nakazujejo proti hipotezi, vendar razlika ni
statistično pomembna (p>0,05,p=0,465; z<1,96 z=-0,731).
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Med otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, ki imajo vsakodnevne ritmične stimulacije in
njihovimi sovrstniki z govorno-jezikovnimi motnjami, ki jih imajo občasno oziroma jih
nimajo, ne obstajajo statistično pomembne razlike v sposobnostih percepcije ritmičnih
vzorcev.
Hipoteza 4: Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, ki imajo vsakodnevne ritmične
stimulacije, imajo boljše sposobnosti reprodukcije ritma kot njihovi sovrstniki z
govorno- jezikovnimi motnjami, ki jih imajo občasno oziroma ritmičnih stimulacij
nimajo (p<0.05).
Normalnost porazdelitve smo preverjali s Kolmogorov-Smirnovim testom. Standardizirani
vrednosti sta podani v tabeli. Vrednosti spremenljivke se bistveno ne razlikujeta od normalne
porazdelitve.

Podskupini

I in II

I in III

II in III

Kolmogorov-Smirnov Z

,866

1,155

1,155

,441

,139

,893

stopnja tveganja (2stranska)

Tabela 24: Rezultati Kolmogorov-Smirnov testa za spremenljivko R
Graf 14: Primerjava skupnega točkovanja reprodukcije ritmičnih vzorcev med podskupinami I, II in
III
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Obstoj statistično pomembnih razlik v sposobnostih reprodukcije ritmičnih vzorcev med
podskupinami eksperimentalne skupine smo ugotavljali z Mann-Whitney U preizkusom.
Podskupine

I

II

I

III

II

III

N
Srednji rang

6
7,67

6
5,33

6
8,42

6
4,58

6
8,42

6
4,58

Vsota rangov
Mann-Whitney U
Wilcoxon W

46,00

32,00
11,000
32,000

50,50

27,50

50,50

27,50

Z
stopnja tveganja
(2-stranska)

6,500
27,500

6,500
27,500

-1,145

-1,881

-1,881

,252

,060

,059

Tabela 25: Razlike v reprodukciji ritmičnih vzorcev med podskupinami I, II in III

Tabela 25 prikazuje razlike v rezultatih na skupnem točkovanju reprodukcije ritmičnih
vzorcev med podskupinami I, II in III. Iz primerjave povprečnih vrednosti vidimo, da je
srednji rang pri otrocih iz prve podskupine večji (7,67) kot pri otrocih iz druge podskupine
(5,33) in prav tako večji (8,42) kot pri otrocih iz tretje podskupine (4,58). Razlika med prvo in
drugo podskupino sicer nakazuje v smeri hipoteze H4, vendar je ne moremo sprejeti (p>0,05,
p=0,252; z<1,96 z =-1,145), enako je med prvo in tretjo podskupino (p>0,05, p =0,06; z<1,96
z=-1,881). Srednji rang pri otrocih iz druge podskupine je večji (8,42) kot pri otrocih iz tretje
podskupine (4,58), vendar tudi na podlagi tega rezultata hipoteze ne moremo sprejeti (p>0,05,
p=0,059; z<1,96 z=-1,881). Med otroki z govorno-jezikovnimi motnjam, ki imajo
vsakodnevne ritmične stimulacije in njihovimi sovrstniki z govorno-jezikovnimi motnjami, ki
jih imajo občasno oziroma jih nimajo, ne obstajajo statistično pomembne razlike v
sposobnostih reprodukcije ritmičnih vzorcev.
Hipoteza 5: Med dečki in deklicami ne obstajajo statistično pomembne razlike v
ritmičnih sposobnostih (p<0.05).
Normalnost porazdelitve smo preverjali s Kolmogorov-Smirnovim testom. Standardizirane
vrednosti so podane v tabeli. Vrednosti spremenljivk se bistveno ne razlikujejo od normalne
porazdelitve.
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P

R

PR

Kolmogorov-Smirnov Z

,310

,310

,517

stopnja tveganja (2-stranska)

1,000

1,000

,952

Tabela 26: Rezultati Kolmogorov-Smirnov testa za spremenljivke P, R in PR

Graf 15: Razlike v povprečnem rangu na spremenljivkah P, R in PR med spoloma

Obstoj statistično pomembnih razlik med spoloma smo ugotavljali z Mann-Whitney U
preizkusom:
P
N
M
Srednji rang
Vsota rangov
MannWhitney U
Wilcoxon W
Z
stopnja
tveganja (2stranska)

dečki
26
6
18,88
491,00

R
deklice
10
5,8
17,50
175,00

dečki
26
4,27
18,50
481,00

PR
deklice
10
4,2
18,50
185,00

dečki
26
10,27
18,37
477,50

deklice
10
10
18,85
188,50

120,000

130,000

126,500

175,000
-,360

185,000
,000

477,500
-,125

,718

1,000

,901

Tabela 27: Razlike v ritmičnih sposobnosti med dečki in deklicami

Tabela 27 prikazuje razlike v rezultatih pri »Preizkusu ritmičnih sposobnosti« med dečki in
deklicami. Iz primerjave povprečnih vrednosti pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev«
vidimo, da je srednji rang pri dečkih večji (18,88) kot pri deklicah (17,50). Iz primerjave
povprečnih vrednosti pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« vidimo, da je srednji
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rang pri dečkih enak kot pri deklicah (18,50), pri skupnem rezultatu pa je srednji rang pri
dečkih večji (18,37) kot pri deklicah (18,50). Hipotezo H6 s 5-odstotnim tveganjem lahko
potrdimo (p > 0,05, p(p) = 0,718; p(r) = 1,00 p(pr) = 0,901; z <1,96 z (p)=-0,360 z (r)=0 z
(pr)=-0,123). Med dečki in deklicami ne obstajajo statistično pomembne razlike v ritmičnih
sposobnostih.
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6. RAZPRAVA
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so pri »Preizkusu ritmičnih sposobnosti« v povprečju
dosegli nižje rezultate kot otroci iz kontrolne skupine. Tudi razpršenost je pri njih nekoliko
manjša kot pri otrocih brez govorno-jezikovnih motenj, dosegli so rezultate v razponu
dvanajstih točk, otroci brez govorno-jezikovnih motenj pa rezultate v razponu devetih točk.
Ugotovila sem, da med otroki z govorno-jezikovnimi motnjami in otroki, ki govornojezikovnih motenj nimajo, obstajajo statistično pomembne razlike v ritmičnih sposobnosti in s
tem potrjujem globalno hipotezo. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so torej dosegli
statistično slabše rezultate pri skupnem točkovanju obeh testov, tudi pri preverjanju percepcije
in reprodukcije ritmičnih vzorcev se trend slabših rezultatov pri otrocih z govornojezikovnimi motnjami nadaljuje. Pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev« so otroci z
govorno-jezikovnimi motnjami dosegli v povprečju nižje rezultate kot otroci iz kontrolne
skupine, razpršenost pri njih je nekoliko manjša kot pri otrocih brez govorno-jezikovnih
motenj, oboji pa so dosegli rezultate v razponu petih točk. Najvišji možni rezultat so dosegli
trije otroci, eden iz prve podskupine otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, torej podskupine,
ki se je z različnimi ritmičnimi aktivnostmi ukvarjala vsakodnevno, in dva iz skupine otrok
brez govorno-jezikovnih motenj. Le en otrok je mlajši od povprečne starosti otrok v skupini
otrok brez govorno-jezikovnih motenj, pri njem torej lahko sklepamo na boljše ritmične
sposobnosti, drugi otroci pa so starejši. Najnižji rezultat je dosegel otrok iz tretje podskupine
otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, torej podskupine, ki se z različnimi ritmičnimi
aktivnostmi ni srečevala. Otrok je starejši od povprečne starosti v tej skupini, najbrž lahko
sklepamo na slabše ritmične sposobnosti. Tudi naslednji najnižji možni rezultat je dosegel
otrok iz te podskupine, a je devet mesecev mlajši od povprečne starosti otrok z govornojezikovnimi motnjami in je slabši rezultat lahko povezan tudi z razvojem ritmičnih
sposobnosti. Med otroki z govorno-jezikovnimi motnjami in otroki, ki govorno-jezikovnih
motenj nimajo, sicer ne obstajajo statistično pomembne razlike v sposobnostih percepcije
ritmičnih vzorcev, čeprav razlika v povprečjih sicer nakazuje v smeri hipoteze H1- Otroci z
govorno-jezikovnimi motnjami imajo slabše sposobnosti percepcije ritma kot otroci brez
govorno-jezikovnih motenj (Glej graf 10). Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so v
povprečju nižje rezultate dosegli tudi pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev«.
Razpršenost je pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami večja kot pri otrocih brez
govorno-jezikovnih motenj, torej so si bili njihovi rezultati bolj podobni. Otroci z govornojezikovnimi motnjami so dosegli rezultate v razponu sedmih točk, otroci brez govorno-
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jezikovnih motenj pa rezultate v razponu šestih točk. Pri ponavljanju ritmičnih vzorcev so
najvišje rezultate dosegli trije otroci, dva otroka brez govorno-jezikovnih motenj in otrok iz
prve podskupine otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. En otrok je mlajši od povprečne
starosti v skupini otrok brez govorno-jezikovnih motenj, druga dva pa sta starejša od
povprečne starosti v njuni skupini. Najslabše rezultate so dosegli štirje otroci z govornojezikovnimi motnjami, in sicer trije iz tretje podskupine in en iz prve podskupine. Vsi otroci
so mlajši od povprečne starosti v skupini otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, zato na
podlagi samo teh rezultatov ne moremo sklepati na slabše ritmične sposobnosti. Med otroki z
govorno-jezikovnimi motnjami in otroki, ki govorno-jezikovnih motenj nimajo, obstajajo
statistično pomembne razlike v sposobnostih reprodukcije ritmičnih vzorcev.
Sklepamo torej lahko, da do neke mere resnično obstaja povezanost med razvojem govornojezikovnih sposobnosti in razvojem ritmičnih sposobnosti, čeprav statistično nismo potrdili
vseh razlik med skupinami, vsi rezultati nakazujejo v smeri postavljenih hipotez. S statistično
analizo sem potrdila globalno hipotezo, ki pravi, da imajo otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami slabše ritmične sposobnosti kot otroci brez govorno-jezikovnih motenj in hipotezo
H2, ki pravi, da imajo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami slabše sposobnosti
reprodukcije ritma kot otroci brez govorno-jezikovnih motenj. Razlike med posameznima
skupinama pri percepciji ritmičnih vzorcev niso bile statistično pomembne, čeprav so otroci z
govorno-jezikovnimi motnjami dosegli v povprečju nižje rezultate.
Nedvomno o povezanosti ritmičnih in govorno-jezikovnih sposobnosti pričajo tudi skupni
elementi oziroma pogoji, ki so za njun razvoj potrebni, torej slušna pozornost, sposobnost
časovnega procesiranja, motorična koordinacija in drugo. Avtorji ugotavljajo slabše ritmične
sposobnosti pri dispraktičnih otrocih zaradi neustrezne časovne in prostorske orientacije ter
posledično zaradi neustreznega načrtovanja giba (Ozbič, 1995) in pri otrocih z učnimi
težavami zaradi težav s časovnim in prostorskim procesiranjem (Ozbič, Filipčič, Kogovšek in
Starc, 2010). Repe (2012) je ugotovila statistično pomembne korelacije med sposobnostjo
pomnjenja povedi in sposobnostjo pomnjenja melodije.
Primerjava glasbenih in ritmičnih sposobnosti otrok z motnjami v razvoju (pri otrocih, ki
imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju ali disfazijo ali nerazvit govor) in otrok iz rednega
vrtca v starosti med pet in pol in šest let je pokazala, da so otroci z lažjo duševno
manjrazvitostjo dosegli statistično slabše rezultate od otrok brez težav, medtem ko so otroci z
nerazvitim govorom dosegli rezultate, ki se niso statistično pomembno razlikovali od
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rezultatov otrok brez težav v razvoju. Skupina otrok z jezikovnimi težavami tipa disfazije je
pokazala statistično slabše rezultate v primerjavi s skupino otrok brez težav, najslabše
rezultate so pokazali v pomnjenju ritmičnih obrazcev (Škarič, 1989 v; Breitenfeld in Majsec
Vrbanić, 2008). V svoji nalogi sem prišla do podobnih rezultatov.
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so v povprečju dosegli nižje rezultate, bolj se med
seboj razlikujejo rezultati pri percepciji ritmičnih vzorcev, pri reprodukciji pa so si rezultati
med seboj bolj podobni. Tudi v skupini otrok brez govorno-jezikovnih motenj prihaja do
manjših razlik pri testu reprodukcije ritmičnih vzorcev, kar potrjuje, da je za sposobnost
reprodukcije ritma poleg sposobnosti percepcije potrebna tudi določena zrelost motoričnih
poti, pri sposobnosti percepcije ritma pa raznolikost rezultatov najbrž potrjuje tudi dejansko
raznolikost otrok v ritmičnih sposobnostih. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so pri
»Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« dosegli statistično nižje rezultate, ki so bili bolj
razpršeni. Otroci brez govorno-jezikovnih motenj so pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih
vzorcev« dosegli statistično višje rezultate, ki so pa manj razpršeni. Motorične sposobnosti,
petletnih otrok se še razvijajo (Pišot in Planinšec, 2005), z njimi se torej šele razvijajo
sposobnosti ritmične reprodukcije. Tudi primerjava rezultatov med percepcijo in reprodukcijo
ritmičnih vzorcev je pokazala, da dosegajo vsi otroci, ne glede na prisotnost govornojezikovne motnje, slabše rezultate pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« kot pri
»Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev«, kar bi lahko kazalo na to, da se sposobnost
ritmične reprodukcije v tem starostnem obdobju šele razvija. Sposobnost reprodukcije
ritmičnih vzorcev je povezana s sposobnostjo njihove percepcije, prav tako pa je močno
povezana z razvojem motoričnih sposobnosti. Avtorji pravijo, da med tretjim in petim letom
otrok prepozna pesem po samem ritmu, (Bentley 1986; v Pesek, 1997), zaradi šele razvijajoče
se ustrezne motorike in nezmožnosti predstave zaznanih trajnih razmerij pa še ima težave pri
reprodukciji ritmičnega obrazca (Motte Haber, 1990). Med petim in šestim letom, torej v
starosti otrok, ki sem jih preizkusila, se izboljša sposobnost držanja ritma in otrok z lahkoto
imitira dvodelne ritmične motive (Majsec Vrbanić, 2008), šele v obdobju med petim in
devetim letom pa lahko ritmične vzorce izvaja v relativno stalnem tempu in v običajnem dvaali tridobnem taktovskem načinu (Gordon 1984; v Pesek, 1997).
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev«
dosegli nižje rezultate od otrok brez govorno-jezikovnih motenj. Čeprav v nalogi nisem
preverjala motoričnih sposobnosti otrok, mnogi avtorji navajajo slabše motorične sposobnosti
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otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Tako naj bi ti otroci imeli pogoste težave pri drobnih
gibanjih rok in ravnotežju (Petelin, 1993). Ugotovili so povezavo med slabše razvito motoriko
in govornimi motnjami (Likar, 1993) ter povezavo med praksičnimi in ritmično-gibalnimi
sposobnostmi (Ozbič, 2006).
Graf 16: Primerjava uspešno rešenih nalog percepcije in reprodukcije ritmičnih vzorcev med skupino
otrok z GJM in skupino otrok brez GJM

Podskupina I skupine otrok z govorno-jezikovnimi motnjami je bila v vzgojnoizobraževalnem in rehabilitacijskem postopku deležna ritmičnih iger, vaj in drugih sredstev za
razvijanje ritmičnih sposobnosti dnevno po 45 minut in je pri »Preizkusu percepcije ritmičnih
vzorcev« dosegla rezultate v razponu štirih točk, dva otroka iz podskupine sta dosegla najvišji
možni rezultat. Podskupina II je bila podobnih ritmičnih iger in vaj deležna enkrat tedensko
po 45 minut in je prav tako dosegla rezultate v razponu štirih točk, nihče iz te podskupine ni
pravilno rešil vseh nalog. Podskupina III se je z ritmičnimi igrami ali vajami srečevala malo
ali nič in je dosegla rezultate v razponu petih točk, en otrok je dosegel najvišji možni rezultat.
Ugotovila sem, da med otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, ki imajo vsakodnevne
ritmične stimulacije in njihovimi sovrstniki z govorno-jezikovnimi motnjami, ki jih imajo
občasno oziroma jih nimajo, ne obstajajo statistično pomembne razlike v sposobnostih
percepcije ritmičnih vzorcev. Razlike med prvo in drugo ter prvo in tretjo podskupino sicer
nakazujejo v smeri hipoteze, vendar razlike niso statistično pomembne. Prva podskupina, ki je
bila deležna vsakodnevnih ritmičnih stimulacij, je dosegla višje rezultate kot njihovi
sovrstniki z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so imeli le občasne ritmične stimulacije ali jih
sploh niso imeli. Iz Tabele 11 je razvidno, da so otroci iz podskupine I dosegli v povprečju
višje rezultate kot otroci brez govorno-jezikovnih motenj. Tudi med drugo in tretjo
podskupino razlika ni statistično pomembna, je pa podskupina III dosegla boljše rezultate kot
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podskupina II, iz razlike sklepam, da imajo otroci iz podskupine II, kljub večji vključenosti v
ritmične aktivnosti, slabše sposobnosti percepcije ritmičnih vzorcev.
Pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« je podskupina I dosegla rezultate v razponu
sedmih točk, en otrok je dosegel najvišji možni rezultat. Podskupina II je dosegla rezultate v
razponu treh točk, nihče iz te podskupine ni vseh nalog pravilno rešil. Podskupina III je
dosegla rezultate v razponu štirih točk, nihče iz te podskupine ni pravilno rešil vseh nalog.
Med otroki z govorno-jezikovnimi motnjam, ki imajo vsakodnevne ritmične stimulacije, in
njihovimi sovrstniki z govorno-jezikovnimi motnjami, ki jih imajo občasno oziroma jih
nimajo, ne obstajajo statistično pomembne razlike v sposobnostih reprodukcije ritmičnih
vzorcev. Razlike med prvo in drugo podskupino, med prvo in tretjo podskupino ter drugo in
tretjo podskupino sicer nakazujejo v smeri hipoteze H4, vendar je ne moremo sprejeti. Iz
Tabele 11 ugotovimo, da imajo otroci iz podskupine I v povprečju višje rezultate kot otroci iz
podskupin II in III, vendar razlika ni statistično pomembna. Povprečni rezultati v posameznih
podskupinah so nižji kot povprečni rezultat skupine otrok brez govorno-jezikovnih motenj.
Pri skupnem točkovanju »Preizkusa ritmičnih sposobnosti« so otroci iz podskupine I dosegli
rezultate v razponu devetih točk, en otrok je dosegel najvišji možni rezultat. Podskupina II je
dosegla rezultate v razponu treh točk, nihče ni pravilno rešil vseh nalog. Podskupina III je
dosegla rezultate v razponu osmih točk, nihče iz podskupine ni pravilno rešil vseh nalog.
Razlike med skupinami vseeno nakazujejo, da ritmične sposobnosti z vajo lahko razvijamo,
kar dokazujejo rezultati otrok podskupine I.
Občutek za ritem se navezuje na občutenje težke in lahke oziroma poudarjene in nepoudarjene
dobe. Razvitost občutka za ritem in s tem sposobnost zaznavanja in razumevanja časovnih
razmerij v glasbi, gibanju in govoru je v veliki meri odvisna od vzgoje in tudi od okolja, v
katerem živimo (Zagorc, 2006). Žal ne morem potrditi, da smo z razvijanjem ritmičnih
sposobnosti razvijali tudi govorno-jezikovne sposobnosti oziroma omilili motnje na tem
področju, lahko pa na to sklepam iz navedb številnih avtorjev. Tako Šmit (1993) pravi, da kar
70 % otrok s spaciotemporalnimi, motoričnimi in govornimi težavami nima razvitega občutka
za ritem, s tem, ko ga razvijamo, vplivamo na stabilizacijo in afektivnost otrok, ohranjamo
otrokovo pozornost in pripomoremo k odklanjanju ali omiljenju govornih težav. Stambak
(1952) poudarja, da kljub temu, da je občutek za glasbeni ritem individualna značilnost,
obstaja povezava med glasbeno ritmizacijo in časovno strukturacijo.
Izmed nalog na testu percepcije ritmičnih vzorcev je vsem otrokom v povprečju najmanj težav
predstavljala četrta naloga, kjer so morali prepoznati enakost enostavnega, enakomernega
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ritmičnega vzorca, sestavljenega iz ene ritmične vrednosti, ki se dvakrat ponovi, torej
ritmičnega vzorca, ki je v pesmih primeren že za otroke, mlajše od drugega leta starosti
(Voglar, 1981). To nalogo so v povprečju najuspešneje rešili vsi otroci, tudi otroci z govornojezikovnimi motnjami. Četrto nalogo so najuspešneje rešili tudi otroci iz podskupin II in III.
Zanimivo je, da so vsi otroci iz podskupine I uspešno rešili kar tri naloge, in sicer prvo, četrto
in šesto nalogo. Posamezne naloge so predstavljene v Tabeli 4. Pravilno so prepoznali enakost
med dvema ritmičnima vzorcema (enakomerna ritmična vzorca iz dveh ritmičnih vrednosti in
sinkopirana ritmična vzorca iz treh ritmičnih vrednosti), pri prepoznavanju različnosti pa so
vsi razlikovali med enakomernim ritmičnim vzorcem, sestavljenim iz štirih enakih ritmičnih
vrednosti in ritmičnim vzorcem, sestavljenim iz dveh različnih ritmičnih vrednosti, od katerih
se krajša dvakrat ponovi. Otroci brez govorno-jezikovnih motenj so najboljše rešili sedmo
nalogo, kjer so morali ugotoviti razliko med enakomernim ritmičnim vzorcem, v katerem se
ena ritmična vrednost štirikrat ponovi in sinkopiranim ritmičnim vzorcem, ki je sestavljen iz
treh ritmičnih vrednosti. Bolje so se torej odrezali pri prepoznavanju dveh različnih kot dveh
enakih ritmičnih vzorcev.
Najslabše so se vsi otroci odrezali pri peti nalogi, kjer so morali razlikovati med dvema
neenakomernima ritmičnima vzorcema. Oba sta sestavljena iz treh različnih ritmičnih
vrednosti, ki se pojavijo v drugačnih zaporedjih, en ritmični vzorec je sinkopiran. (Graf 3 in
Tabela 13) Tudi otroci iz kontrolne skupine so pri tej nalogi dosegli najslabši rezultat, otroci
iz eksperimentalne skupine pa so imeli največ težav pri drugi in tretji nalogi, kjer so morali
prepoznati enakosti dveh sinkopiranih ritmičnih vzorcev, sestavljenih iz dveh ritmičnih
vrednosti in razlikovati med dvema neenakomernima ritmičnima vzorcema, od katerih je je
eden sestavljen iz dveh ritmičnih vrednosti, drugi pa je sinkopiran ritmični vzorec iz treh
ritmičnih vrednosti. Pri teh dveh nalogah so otroci z govorno-jezikovnimi motnjami dosegli
slabše rezultate tudi zaradi slabše slušne pozornosti in diskriminacije. Ti dve nalogi sta
povzročali največ težav tudi otrokom iz podskupine III, tretja naloga tudi podskupini I.
Podskupina II je poleg druge naloge imela težave tudi pri peti in šesti nalogi, kjer so morali
razlikovati med dvema neenakomernima ritmičnima vzorcema, ki sta oba sestavljena iz treh
različnih ritmičnih vrednosti v drugačnih zaporedjih, en ritmični vzorec je sinkopiran oziroma
prepoznati enakost sinkopiranih vzorcev.
Izmed nalog na testu reprodukcije ritmičnih vzorcev so vsi otroci najbolje rešili četrto nalogo,
kjer so morali ponoviti enostaven ritmični vzorec, sestavljen iz ene ritmične vrednosti, ki se
dvakrat ponovi. Pri nalogi so se najbolje odrezali tako otroci iz eksperimentalne skupine kot
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otroci iz kontrolne skupine in otroci iz vseh podskupin. Poleg četrte naloge so se otroci iz
podskupine I enako dobro odrezali še pri prvi in peti nalogi, kjer so morali ponoviti
enakomeren ritmični vzorec, sestavljen iz ene ritmične vrednosti, ki se štirikrat ponovi,
oziroma neenakomeren ritmični vzorec, sestavljen iz treh različnih ritmičnih vrednosti.
Najslabše so vsi otroci ponovili peto nalogo, kjer so morali ponoviti neenakomeren ritmični
vzorec, sestavljen iz treh ritmičnih vrednosti. Naloga je povzročala največ težav otrokom iz
kontrolne skupine. Otroci iz eksperimentalne skupine pa so imeli največ težav pri šesti in
osmi nalogi, kjer so morali ponoviti sinkopiran ritmični vzorec, sestavljen iz treh ritmičnih
vrednosti oziroma neenakomeren ritmični vzorec, sestavljen iz dveh ritmičnih vrednosti. Šesta
naloga je največ težav povzročala otrokom iz podskupine II , osma pa otrokom iz podskupine
I. Otroci iz podskupine III niso ponovil ne pete, ne osme in ne sedme naloge, pri katerih so
morali ponoviti ritmični sinkopiran ritmični vzorec, sestavljen iz treh ritmičnih vrednosti.
V procesu rehabilitacije so se otroci iz podskupine III vsakodnevno srečevali z različnimi
ritmičnimi igrami in postopki. Zelo dobro so poznali ritmični vzorec, sestavljen iz samih
četrtink, ki so ga predstavljali na različne načine s pomočjo pesmice Neutrudni kazalec
(Tomaž Vrabič), ritmični vzorec, sestavljen iz polovink (Oton Župančič: Stari medo) in
nekatere druge. Že pri samem preverjanju sem opazila, da so otroci te ritmične vzorce z
lahkoto prepoznali (»Aha, to pa je Tika taka«), kar mi daje potrdilo o uspešnosti ritmičnih
postopkov v rehabilitacijskem delu. Čeprav moja naloga ni dokazala statistično pomembnih
razlik med podskupinami, so se otroci iz podskupine I s svojimi rezultati močno približali
povprečnim rezultatom otrok brez govorno-jezikovnih motenj. Otroci podskupine I so dosegli
boljše rezultate od skupine otrok brez govorno-jezikovnih motenj pri nalogah P1, P4, P6, R5,
R6 in R7.
Turšič (2012) je v svoji nalogi obravnavala odkrivanje učnih težav s pomočjo neverbalnih
praksičnih in ritmičnih preizkusov. Zajela je 20 ritmičnih vzorcev. Ritmični vzorci v moji
nalogi so zajemali tri ritmične vrednosti (polovinke, četrtinke in osminke), njeni dve ritmični
vrednosti (četrtinke in osminke) in pavzo, so daljši in zahtevnejši, saj je testirala starejše
otroke. V prvem (štiri četrtinke) in osmem primeru (štiri osminke in dve polovinki) sem
uporabila enake ritmične vzorce, žal pa uspešnosti pri njih nisem mogla primerjati. Pri
preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev ni ugotovila statistično pomembnih razlik med
učenci, ki so usmerjeni in tistimi, ki niso.
Med dečki in deklicami ne obstajajo statistično pomembne razlike v ritmičnih sposobnostih.
Pri »Preizkusu percepcije ritmičnih vzorcev« so dečki dosegli nekoliko višji rezultat kot
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deklice, pri »Preizkusu reprodukcije ritmičnih vzorcev« so oboji dosegli enak rezultat, pri
»Preizkusu ritmičnih sposobnosti« pa so dečki spet dosegli v povprečju višji rezultat, vendar
razlike niso statistično pomembne. Tudi Turšič (2013) na testu reprodukcije ritma med
spoloma ni ugotovila statistično pomembnih razlik.
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7. SKLEP
Z nalogo sem želela osvetliti namen uporabe ritmičnih aktivnosti pri rehabilitaciji otrok z
govorno-jezikovnimi motnjami. Seveda so ritmične aktivnosti uporabne in koristne tudi pri
otrocih z drugimi razvojnimi motnjami in tudi pri otrocih povprečnega, značilnega razvoja.
Razvoj ritmičnih sposobnosti je vzporeden fiziološkemu, perceptivnemu in motoričnemu
razvoju in je občutljiv na patologijo (Fraisse 1948, 1968; v Ozbič, 1995). Pri otrocih z
govorno-jezikovnimi motnjami se pogosto pojavijo odstopanja na področju grobe in fine
motorike (Vizjak Kure, 2010), motorične sposobnosti (moč, koordinacija) in koncentracija pa
so potrebne za razvoj ritmičnih sposobnosti (Josef, 1967; v Ozbič, 1995). Opažajo tudi slabšo
orientacijo na telesu in v prostoru, gibanje telesa pa ni usklajeno z ritmom (Žerdin, 2003). S
pomočjo različnih ritmičnih aktivnosti lahko pomagamo otroku pridobivati in povečevati
nadzor nad svojim telesom, razvijati ravnotežje in orientacijo v prostoru (Pesek, 1997). Z
ritmičnimi vajami otroka aktiviramo, ga umirjamo in sproščamo njegovo napetost, razvijamo
koordinacijo gibov in s tem dosežemo harmonično gibanje telesa (Bahar, Koman in Koželj,
1979). Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami so pogoste tudi slabša pozornost in
koncentracija ter težave na področju spomina (Vizjak Kure, 2010). Ritmizacija in petje
povečata obseg podatkov, ki si jih zapomnimo, saj se tako ritmični obrazec kot tudi melodični
motiv zapomnita kot ena enota (Breitenfeld, Majsec Vrbanić, 2008). Glasba vzpodbudi
pozornost v obeh možganskih poloblah (Thaut in McIntosh, 2010). Posledično se pri otrocih z
govorno-jezikovnimi motnjami lahko pojavijo dodatne čustvene težave ter težave na področju
socializacije (Vizjak Kure, 2010). Ritem in pesem pomagata otrokom razvijati pojem o
samem sebi, ustvariti povezavo med notranjim in zunanjim svetom ter mu rasti v socialno in
kulturno okolje, ki ga obdaja (Pesek, 1997). Ritem vpliva na pozitivno sprejemanje lastnega
telesa, krepi občutek lastne identitete in vzpodbuja socialne stike. Ker omogoča lažjo
percepcijo in vpliva na razvoj samokontrole, pripomore tudi k zmanjšanju govornih motenj
(Koban Dobnik, 2005). Ustrezna selekcija naravnih stimulacij in njihova uporaba za razvoj
predstavljata otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami težave, zato mora biti rehabilitacija v
prvi vrsti usmerjena v razvoj vseh otrokovih čutov (Vizjak Kure, 2010). Ritmične dejavnosti
otroku omogočajo celostno dojemanje, integracijo vseh čutil, vzpodbujajo slušno, vidno,
taktilno, kinestetično in prostorsko zaznavanje. Uporaba motorične modalitete kot sredstva za
razvoj ritmičnih sposobnosti vključuje vse čutne kanale (Gallahue, 1967; v Ozbič, 1995).
Otroka moramo naučiti povezovati in usklajevati velike gibe celega telesa ter fine gibe
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govornih organov (Vizjak Kure, 2010); veliki gibi celega telesa imajo določene kvalitete
(napetost, dinamika, intenziteta ...), kar pa so tudi kvalitete drobnih gibov artikulatorjev.
Spodbujanje govora skozi gibanje pomaga pri kontroli telesa, daje mu pravilno napetost in
pomaga pri izgovorjavi (Furjan Varžič, 2007). Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami
moramo vzpodbujati dejavnosti, ki omogočajo razvoj miselnih funkcij ter spodbujajo
spoznavni razvoj (Vizjak Kure, 2010). Ritmična struktura otroku razvija občutek za čas in
pripomore k sposobnosti za predvidevanje in načrtovanje (Campbell, 2004). Ritmične
stimulacije otroku omogočajo sporazumevanje in izražanje izkušenj skozi govorno-motorično
igro (Rade, 2006), gibanje, ki je otrokova naravna potreba, otroku omogoči, da vse govorne
elemente doživi na lastnem telesu, z vsemi čutili in si jih tako mnogo bolj vtisne v spomin, ob
vsem tem pa otrok ritmično dejavnost doživlja tudi čustveno, kar je bistvenega pomena pri
rehabilitaciji otrok z govorno-jezikovnimi motnjami.
Kljub majhnemu vzorcu, ki je bil zajet v raziskavi, nedvomno potrjujem predvidevanje, da v
našem vzgojno-izobraževalnem delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, zlasti v
kasnejšem šolskem obdobju, premajhen poudarek posvečamo ritmičnim in glasbenim
dejavnostim, ki otroka po eni strani sproščajo in razveseljujejo, po drugi strani pa mu nudijo
učinkovita orodja za vsestranski razvoj. Iz doživljajskega in estetskega vidika je sicer odlično,
da so te dejavnosti same sebi v namen, vendar na tak način ne izkoristimo ritmičnih stimulacij
v celoti. Ne učimo pesmice zaradi pesmice, naj bo rehabilitacijsko usmerjena tudi k
spodbujanju govora in jezika. Ritem vsestransko pripomore k otrokovemu razvoju, pri otrocih
z govorno-jezikovnimi motnjami pa je poleg razvijanja ritmičnih sposobnosti v predšolskem
obdobju, pa tudi kasneje, potrebno tudi načrtno in sistematično razvijanje motoričnih in
senzoričnih sposobnosti, kot so slušna percepcija in diskriminacija, koordinacija slušnega ter
motoričnega sistema, prostorskega in časovnega zaznavanja. Komisija za prenovo vzgoje in
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (2006) predvideva poleg specialnih ciljev na
področju jezika tudi odpravljanje oziroma korekcijo govorno-jezikovne motnje ob izvajanju
ustreznih dejavnosti na vseh področjih kurikula. Poleg obstoječih ciljev dodaja na področju
gibanja vzpodbujanje razvoja govora z gibalnimi stimulacijami, na področju glasbene
umetnosti izvajanje dejavnosti, ki povezujejo gibanje in zvok, razvijanje sposobnosti
sprejemanja in produkcije ritma, tempa, jakosti, barve in višine zvoka ter melodije ter na
podočju plesne umetnosti načrtno in sistematično izvajanje dejavnosti, ki povezujejo elemente
glasbe, gibanja in govora (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke,
2006).
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Preizkus ritmičnih sposobnosti je zajemal majhen vzorec otrok, skupina otrok z govornojezikovnimi motnjami je bila precej raznolika. Oba preizkusa (»Preizkus percepcije ritmičnih
vzorcev« in »Preizkus reprodukcije ritmičnih vzorcev«) sta poleg slušne komponente
zajemala tudi vidno, kar je zlasti otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami naloge nekoliko
olajšalo. Najbrž tudi zaradi tega nisem uspela statistično potrditi vseh razlik, ki sem jih
predvidevala. Zanimivo bi bilo torej preizkus ponoviti z izključitvijo vidne komponente in
preveriti tudi razlike med posameznimi govorno-jezikovnimi motnjami. Prav tako bi bilo
zanimivo meriti, kako kontinuirano, sistematsko in načrtno uvajanje ritmičnih stimulacij
vpliva na tiste komponente, ki omogočajo govorno-jezikovni razvoj in kako zmanjšuje
določene zaostanke, tudi na socialno-čustvenem področju.
Z nalogo sem osvetlila delček možnosti, ki bi ga lahko močneje vključili tako v kurikulum kot
tudi v rehabilitacijo otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Ali - kot je napisal Platon: »Jaz bi
otroke učil glasbe, fizike in filozofije, vendar najpomembnejša je glasba - v vzorcih glasbe in
umetnosti so ključi učenja.«
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9.2 Rezultati otrok pri posameznih nalogah
Podskupina I
Zaporedna številka otroka
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Podskupina III
Zaporedna številka otroka
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Zaporedna številka otroka

Reprodukcija ritmičnih vzorcev
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P4

0

1

1

1

0

1

4

P5

1

1

0

0

0

1

3

P6

1

1

0

1

0

1

4

P7

1

1

0

1

1

1

5

P8

1

1

1

1

0

1

5

6

5

4

6

4

8

33

R1

1

1

1

1

1

1

6

R2

0

1

1

1

1

1

5

R3

1

1

1

1

0

1

5

R4

1

1

1

1

1

1

6

R5

0

0

0

0

0

0

0

R6

1

1

0

1

0

1

4

R7

1

1

0

0

0

1

3

R8

1

1

0

0

0

1

3

6

7

4

5

3

7

32
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Zaporedna številka otroka

Reprodukcija ritmičnih vzorcev

Percepcija ritmičnih vzorcev

naloga

1

2

3

4

5

6

P1

0

1

1

0

1

0

3

P2

1

1

1

0

1

1

5

P3

1

1

1

0

1

1

5

P4

1

1

1

1

1

1

6

P5

0

1

1

1

1

0

4

P6

1

1

1

0

1

1

5

P7

1

1

1

1

1

1

6

P8

1

1

1

0

1

1

5

6

8

8

3

8

6

39

R1

1

1

1

1

1

0

5

R2

0

1

1

1

1

1

5

R3

0

1

1

0

1

1

4

R4

1

1

1

1

1

1

6

R5

0

0

0

0

1

1

2

R6

0

0

1

1

1

0

3

R7

0

0

0

1

1

1

3

R8

0

1

1

0

1

0

3

2

5

6

5

8

5
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Zaporedna številka otroka

Reprodukcija ritmičnih vzorcev

Percepcija ritmičnih vzorcev

naloga

1

2

3

4

5

6

P1

1

0

1

1

1

1

5

P2

1

0

0

1

1

1

4

P3

1

1

1

1

0

1

5

P4

1

1

1

1

0

1

5

P5

1

0

1

1

0

1

4

P6

1

1

0

1

1

1

5

P7

1

1

1

1

1

1

6

P8

1

1

0

1

1

1

5

8

5

5

8

5

8

39

R1

1

0

1

1

1

1

5

R2

1

1

1

1

1

1

6

R3

1

0

1

1

0

1

4

R4

1

1

1

1

1

1

6

R5

1

0

1

0

0

1

3

R6

0

0

0

0

0

1

1

R7

1

0

0

0

0

1

2

R8

1

0

1

0

0

1

3

7

2

6

4

3

8
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9.3 Prošnja staršem za sodelovanje otroka v raziskavi
Spoštovani starši!
Sem absolventka Pedagoške fakultete; program »specialno rehabilitacijske pedagogike za
osebe z motnjami sluha in govora« (surdo-logo) v Ljubljani. V okviru priprave diplomskega
dela pod mentorstvom doc. dr. Martine Ozbič pripravljam delo o »Ritmičnih sposobnostih pri
otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami in pri otrocih brez govorno-jezikovnih motenj.«
Ritem igra v našem življenju pomembno vlogo. Na nekatera ritmična gibanja v našem telesu
nimamo vpliva (bitje srca, dihanje), lahko pa razvijamo in izpopolnjujemo svoje ritmične
sposobnosti v gibanju, glasbi in govoru. V kolikšni meri se sposobnosti percepcije in
reprodukcije ritmičnih vzorcev povezujejo z otrokovim govorno-jezikovnim razvojem, bom
raziskovala v svoji diplomski nalogi. Vanjo bi želela vključiti tudi vašega otroka, zato se na
vas obračam s prošnjo za dovoljenje. Sodelovanje vašega otroka v raziskavi je povsem
anonimno.
Najlepša hvala za sodelovanje!
Lep pozdrav,
Mateja Frangež

S podpisom potrjujem, da moj otrok ……………………………………………………….
lahko sodeluje v raziskavi.

Podpis starša:
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