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POVZETEK
Govor je most do vsakega vidika otrokovega življenja, zato menim, da je pomembno razumeti
kako se razvija. Otroci so po naravi željni, pripravljeni in sposobni usvajati govor in jezik in si
v prvih šestih letih življenja pridobijo osnove komuniciranja, ki jim bodo koristile za vse
življenje. Znano je, da otrok reproducira toliko govora, kolikor in kakor ga sliši. To pa pomeni,
da otrok, ki le delno in popačeno sliši in sprejme govor, tudi manj in slabše govori.
Med študijem se je poglobilo moje zanimanje za področje surdopedagogike, poleg tega pa sem
navdih temo diplomskega dela dobila od mojega očeta, ki je lažje naglušen.
Naglušnega otroka vzgajamo in izobražujemo tako, da bo znal znanje poiskati in uporabiti v
življenju. Zaupati moramo vanj, njegov razvoj in njegove sposobnosti. To je hkrati temelj, da
se lahko vživimo v otroka in ga spodbujamo. Nudimo strokovno in osebno pripravljenost, da z
refleksijo lastnega dela pomagamo otroku pri njegovem razvoju. Za to pa obstoja le ena pot, in
sicer vaje in praksa. Zato sem v svojem diplomskem delu raziskovala na kakšen način in kako
pogosto vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja spodbujajo govor, jezik in komunikacijo pri
naglušnih in slišečih otrocih. V raziskavi je sodelovalo petdeset vzgojiteljev in pomočniki
vzgojitelja iz treh slovenskih vrtcev. Omenjeni vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja so
odgovarjali na anketni vprašalnik o uporabi dejavnosti s kurikularnega področja jezika,
pogostost uporabe govornih iger in vaj, načinu izvajanja teh, oceni pomembnosti vplivanja
govornih iger in vaj ter o pomembnosti govornih iger in vaj za slišeče in naglušne otroke.
Podatke sem analizirala na podlagi dveh skupin udeležencev ankete, in sicer na vzgojitelje in
pomočnike vzgojitelja, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki ter vzgojitelje in pomočnike
vzgojitelja, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki. Ugotovila sem, da velika večina vzgojiteljev
in pomočnikov vzgojitelja, ne glede na to ali imajo izkušnje z naglušnimi otroki ali ne, uporablja
vse jezikovne dejavnosti navedene iz kurikuluma. Poleg tega sta si skupini enotni v vplivanju
govornih iger in vaj, saj z njimi najbolj želijo vplivati na otrokovo artikulacijo ter so mnenja,
da so govorne vaje in igre pomembne tako za naglušne kot tudi za slišeče otroke.

Ključne besede: naglušen otrok, razvoj govora, didaktične strategije, vzgojitelj.

ABSTRACT
Speech is a bridge to every aspect of a child's life, therefore I think it is important to understand
how it develops. Children are naturally eager, willing and able to acquire speech and language
and in the first six years of life acquire the basics of communication that will benefit them for
life. It is known that children produce as much speech as they hear it. This means that a child
who only hears and adopts partially and deformed sounds, also speaks less and worse.
During the study my interest has deepened in Speech and Language Therapy, in addition to that
I got inspired for my dissertation from my father, who is hard of hearing. We raise and educate
hard of hearing child so that he will be able to find knowledge and use it in life. We must trust
in him, his development and his abilities. This is the foundation so we are able to empathize
with the child and encourage him. We offer a professional and personal willingness so with the
reflection of our own work can help the child in its development. For this, there is only one
way, namely practice. Therefore, in my Bachelor's degree I explored how teachers and teacher
assistants encourage speech, language and communication in hard of hearing and hearing
children. The research involved fifty teachers and teacher assistants from three Slovenian
nursery schools. Aforementioned teachers and teacher assistants responded to the questionnaire
on the use of activities in the curriculum area of language, frequency of use of speech games
and exercises, how to implement them, the evaluation of the importance of influencing speech
games and exercises and they spoke about the importance of games and exercises for hard of
hearing and hearing children. I analysed date on the basis of two groups of participants in the
survey, namely teachers and teacher assistants who have experience with hard of hearing
children and teachers and teacher assistants who do not have experience with hard of hearing
children. I found out that most of teachers and teacher assistants, regardless of whether they
have experience with hard of hearing children or not, use all language activities listed from the
curriculum. In addition, the groups unify in influencing games and exercises, since they most
want to influence on child's articulation and their opinion is that the speech exercises and games
are important for hard of hearing as well as hearing children.

Keywords: hard of hearing child, speech development, didactical strategies, teacher.
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1 UVOD
Drugačnosti v razvoju naglušnega otroka niso posledica same naglušnosti, slabših sposobnosti,
prizadetosti ali nezmožnosti, kot misli veliko ljudi. Vse potrebne lastnosti in sposobnosti večina
otrok ima. Ker pa je razvoj jezika in komunikacije pri naglušnih otrocih slabši, jim primanjkuje
informacij in razlag, njihovi socialni stiki so omejeni in možnost frustracij je večja. Vse to pa
se pozna v razvoju in napredku otroka. Zato naglušni otroci potrebujejo čim zgodnejše
usposabljanje na govornem, jezikovnem ter komunikacijskem področju. Čeprav bo otrok prve
besede povedal v obdobju okoli prvega leta starosti, se njegov govorni razvoj začne s prvim
dnem rojstva. Naglušni otroci pa lahko zaradi slabšega sluha zamudijo prvo, najpomembnejše
obdobje razvoja govora, ki vključuje: poslušanje (zaznavanje, prepoznavanje in razlikovanje
med zvoki ter razumevanje teh), oglašanje in razumevanje govora. Ravno v prvih letih starosti
so otroci najbolj dovzetni za govorno-jezikovni razvoj in s tem pridobijo določene spretnosti
na najhitrejši in najučinkovitejši način (Košir, 1999).
Vse več naglušnih otrok je vključenih v redne oddelke vrtca, zato imamo vzgojitelji in
pomočniki vzgojitelja eno najodgovornejših nalog, saj s temeljitim poznavanjem karakteristik
naglušnega otroka in njegovih sposobnosti lahko vplivamo na njegov govorno-jezikovni razvoj
in prispevamo k njegovemu celovitemu osebnostnemu razvoju.
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2 POMEN ČUTNE ZAZNAVNOSTI SLUHA
Sluh je osnova za razvoj govora, jezika in poslušanja. Odvisen je od anatomskih in fizioloških
dejavnikov. Za zaznavo zvoka morajo delovati zunanje, srednje in notranje uho, ki sprejmejo,
prenesejo in spremenijo zvočno nihanje v električne impulze. Te slušni živec po slušni poti
prenese do možganov, v katerih poteka proces slušne predelave signalov (Hernja idr., 2010).
Človek se nauči govora spontano ob pogojih, da dobro sliši, ima ustrezno razvite duševne
sposobnosti in razvite govorne organe. Pri osebah z motnjo sluha prvemu pogoju ni zadoščeno,
zato sveta ne doživlja celovito. Dejstvo, da otrok ne sliši, se najbolj pozna pri njegovem razvoju
jezika, govora in predvsem komunikacije. Ta je pri večini gluhih in naglušnih otrok drugačna
kot pri slišečih otrocih (Košir, 1999).
Poslušanje je proces, v katerem se otrok uči prepoznavati in razumevati zvočne signale in hkrati
rezultat iskanja pomena zvoka. Ključni elementi poslušanja zajemajo štiri stopnje: zaznavanje,
razločevanje, prepoznavanje in razumevanje zvočnih signalov. Na stopnji zaznavanja se
otrok preprosto odzove na prisotnost ali odsotnost zvoka oz. je pozoren na zvok. To sposobnost
ima že 26 tednov star zarodek. Sposobnost razločevanja nastopi, ko se otrok nauči razlikovanja
jakosti, trajanja in frekvence zvoka. Znano je, da že novorojenček loči moški glas od ženskega.
Pri nekaterih gluhih oz. naglušnih pa se tu pojavijo težave, ko ne razločijo dveh zvokov.
Različna zvoka zaznajo, temveč med njima ni razlike. Pri tretji stopnji, prepoznavanju, pa je
potreben spomin, ne pa tudi dojemanje, da otrok pokaže ali ponovi izvor zvoka. Ta proces je
pri gluhih/naglušnih upočasnjen, ker je zanj pomembno učenje, ki predstavlja pogostost
srečevanja z zvokom. Z zvokom se lahko srečajo le v posebnih pogojih in še to le z nekaterimi
zvočnimi dražljaji, ne pa z vsemi. Zadnja stopnja zajema razumevanje zvočnih signalov, ko
otrok ne le ponovi, ampak s skladno in ustrezno reakcijo tudi pokaže, da razume pomen zvoka,
ki ga je slišal. Razumevanje zvokov vodi v razumevanje besed. Otrokova reakcija na zvoke
vedno bolj postaja beseda. Heterogenost gluhih in naglušnih se kaže v razlikah glede na stopnjo
izgube sluha, čas, ko je do izgube prišlo in s tem že doseženi govorni razvoj. To vse vpliva na
bodoč govorni razvoj. Čim večja in čim zgodnejša je stopnja okvare sluha v razvoju otroka, tem
težje so posledice za razvoj verbalnega govora. Že blaga naglušnost se odraža na govoru.
Zelo opazen je govor zmerno naglušnih, medtem ko pri težki naglušnosti do spontanega razvoja
govora brez tehničnih pomagal in vaj ne pride več (prav tam).
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3 IZGUBA SLUHA
Okvare sluha variirajo glede na posameznika, ki je nosilec izgube sluha, kot tudi glede na
okoliščine, v katerih je okvara nastala. Gluhota je nevidna motnja, ki je ljudje ne opazijo, dokler
ne pridejo v stik z gluho osebo. O naglušnosti govorimo takrat, ko je oseba še sposobna delno
zaznati zvoke in človeški govor iz svojega okolja, ko pa tega ne zmore več, govorimo o gluhoti.
To pomeni, da gluh lahko zazna nekatere močne zvoke, vendar ne vseh. Ti močni zvoki pa so
v življenju le redko prisotni, zlasti ne v govoru. Naglušni zazna tudi zvoke iz okolja in govora,
vendar ne vseh, in jih zazna kakovostno drugače kot slišeči otrok (Kogovšek, 2011).
Svetovna zdravstvena organizacija glede na mednarodno klasifikacijo okvar, prizadetosti in
oviranosti (v nadaljevanju MKB-10) loči raznoliko skupino okvar sluha – od lažje naglušnosti
do gluhote (Hernja idr., 2010).
Lažja naglušnost
MKB-10 jo opredeljuje kot izgubo sluha od 26 do 40 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz.
Lahko je prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora. Otrok je oviran v orientaciji (Hernja
idr., 2010). Otroci večkrat nastavijo roko na ušesa, da bi bolje slišali. Mimika na obrazu se jim
spremeni, saj se na vso moč trudijo napenjati pozornost, da bi sledili pogovoru (Omerza, 1964).
Zmerna naglušnost
MKB-10 jo opredeljuje kot izgubo sluha od 41 do 55 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz.
Pri otroku je lahko prizadeto sporazumevanje, razumevanje govora in poslušanje govora. Otrok
je oviran v orientaciji in telesni neodvisnosti (Hernja idr., 2010). Zmerno naglušni se pogosto
obračajo v smer, iz katere prihaja glas in gledajo usta ter usta govorečega. Radi se približajo
sogovorniku, če le morejo ali primaknejo svojo glavo bliže k njemu (Omerza, 1964).
Težja naglušnost
MKB-10 jo opredeljuje kot izgubo sluha od 56 do 70 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz.
Pri otroku je prizadeto sporazumevanje, razumevanje govora in poslušanje govora.
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Prav tako je tudi težje naglušen otrok oviran v orientaciji, telesni neodvisnosti ter vključevanju
v družbo (Hernja idr., 2010). Otroci stopijo čisto blizu sogovornika in mu zelo pozorno gledajo
v usta in obraz, s čimer poskušajo doumeti govor (Omerza, 1964).
Težka naglušnost
MKB-10 jo opredeljuje kot izgubo sluha od 71 do 90 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz.
Pri težko naglušnem otroku je prisotna prizadetost sporazumevanja, predvsem razumevanja in
poslušanja govora (Hernja idr., 2010).
Gluhota
MKB-10 jo opredeljuje kot izgubo sluha več kot 91 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz.
Otrok, ki ne loči niti dveh jakosti zvoka niti ne dveh frekvenc, ni sposoben slišati in razumeti
govora, tudi če je ojačan. Otrok ne more v celoti sprejemati govora niti s slušnim aparatom. Pri
njem so prisotne prizadetost sporazumevanja, razumevanja in poslušanja govora ter druge vrste
prizadetosti poslušanja (Hernja idr., 2010).

3.1 Klasifikacija
Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (ZUOPP-1) z dne 1. 5. 2014 podal Kriterije za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju Kriterij), med
katere spadajo tudi gluhi in naglušni otroci. Kriterij (2014) gluhe in naglušne otroke opredeljuje
sledeče:
Naglušni otrok ima povprečno izgubo sluha na govornem področju na frekvencah 500, 1000,
2000 in 4000 Hz manj kot 110 dB, gluhi otrok pa več kot 110 dB.
Izguba sluha vpliva na različna področja otrokovega življenja – na sporazumevanje,
socializacijo, Izobraževanje. V populaciji naglušnih in gluhih otrok se lahko pojavljajo velike
individualne razlike. Na govorno-jezikovne in komunikacijske veščine pomembno vplivajo
vrsta in stopnja izgube sluha, čas nastanka - prelingvalno ali postlingvalno, ustrezna in zgodnja
habilitacija ali rehabilitacija, kognitivne, osebnostne in druge lastnosti. Pri vključevanju otroka
v vzgojno-izobraževalni program upoštevamo funkcioniranje na področjih, kot so govorno4

jezikovne in komunikacijske veščine, kognitivne sposobnosti, socializacijske veščine, čustvena
zrelost, samopodoba, osebnostne in druge lastnosti, ki vplivajo na funkcioniranje otroka.
Na slušno in govorno-jezikovno funkcioniranje gluhih otrok pomembno vpliva vstavitev
polževega vsadka. Ob pravočasni in ustrezni habilitaciji ali rehabilitaciji se razvijajo področja
poslušanja, govora (tako prozodija kot izgovarjava), jezika (tako razumevanje kot izražanje) ter
sposobnost uporabe jezikovnih veščin v vsakdanjih življenjskih okoliščinah. Otrok je po
medicinskih kriterijih gluh, vendar slušno in govorno funkcionira kot naglušen. Otrok se uči
poslušanja, govora in jezika ter se sporazumeva primarno po slušno-govorni poti.
Tako imenovani »funkcionalno gluh« je otrok, ki je po medicinskih kriterijih naglušen, vendar
deluje kot gluh. Lahko ima dodatne težave, ki niso opredeljene v drugih kriterijih tega
pravilnika, mu pa znižujejo delovanje. Funkcionalno gluhi usvaja jezik, govor in
sporazumevanje primarno po vizualni in kinestetični poti s pomočjo specifičnih vaj, enoročne
abecede, z odgledovanjem z ustnic in s pomočjo naravnih kretenj ter slovenskega znakovnega
jezika.
Razvoj sluha, govora in načina sporazumevanja je odvisen od pravočasne diagnostike okvare
sluha, dodelitve slušnega aparata ali vstavitve polževega vsadka, redne uporabe teh
pripomočkov in ustrezne rehabilitacije.
Ker sta slednji stanji zelo heterogeni, sem se odločila, da se v svojem diplomskem delu
osredotočim le na področje naglušnosti. V diplomskem delu bom govorila o naglušnih otrocih,
ki so imeli slab sluh že ob rojstvu ali so ga pridobili, preden se je razvil spontan govor.
Kriterij za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi
potrebami (2014), naglušne otroke natančneje klasificira v tri skupine naglušnosti:
Otrok z lažjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 26 do 40 dB)
Je otrok, ki ima obojestransko lažjo izgubo sluha ali zmerno izgubo na enem ušesu in je brez
izgube na drugem ušesu.
Otrok usvaja govor in jezik ter se sporazumeva po slušni poti; v hrupnem okolju se poslužuje
tudi veščine odgledovanja z ustnic.
5

Pri usvajanju govora in jezika ima lahko težave pri izgovarjavi glasov v besedah, usvajanju
besedišča, uporabi slovničnih pravil in oblikovanju povedi v smiselno celoto (težave se
pojavljajo na začetku, ko se otrok šele uči govora, jezika in sporazumevanja; podobne težave
se pojavljajo tudi pri otroku, ki je bil diagnosticiran kasneje).
V tihem okolju otrok sliši in razume glasovni govor. Sprememba pogojev poslušanja (tih govor,
hrup, slabše razumljiv sogovornik, oddaljenost od izvora zvoka, slab akustični prostor ipd.) pa
povzroči, da je otroku glasovni govor težje razumljiv. Pride do napačnega slušnega zaznavanja
določenih glasov, ki spremenijo pomen povedanega. Lahko ima težave tudi pri slušni
orientaciji.
Otrok z zmerno izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 41 do 60 dB)
Je otrok, ki ima obojestransko zmerno izgubo sluha ali težko, najtežjo ali popotno izgubo na
enem ušesu in je brez izgube na drugem ušesu.
Otrok usvaja govor in jezik ter se sporazumeva primarno po slušni pot s pomočjo slušnega
pripomočka.
Pri govoru in sporazumevanju si pomaga tudi z odgledovanjem z ustnic. Usvajanje glasovnega
govora je upočasnjeno, saj glasove v besedah sliši nepopolno in jih nerazumljivo tudi izgovarja.
Slabše so lahko nekatere prvine govorne prozodije (melodija, ritem, višina, glasnost, tempo).
Posledice se kažejo tudi v pomanjkljivem razumevanju besed, povedi, besedila in sobesedila.
Nespretno oblikuje povedi v smiselno celoto, težave ima pri pravilni rabi slovničnih pravil.
V vsakdanjem življenju ima precejšnje težave pri sporazumevanju, še posebno v hrupnem
okolju.
Otrok s težko izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 61 do 90 dB)
Otrok ima obojestransko težko izgubo sluha ali popolno izgubo na enem ušesu in zmerno
izgubo na drugem ušesu.
Otrok usvaja govor in jezik pretežno po slušni poti s pomočjo slušnega pripomočka; pri
sporazumevanju potrebuje odgledovanje z ustnic, nekateri si pomagajo z znakovnim jezikom.
Usvajanje govora po slušni poti je upočasnjeno, okrnjeno in zahtevno, saj veliko glasov v
besedah sliši nepopolno in popačeno ter težko razbere posamezne besede. Težko razume povedi
6

in besedilo, težko sledi sobesedilu. Običajno glasove v besedah izgovarja pomanjkljivo
(izpušča, zamenjuje), v večini prvin je slaba tudi govorna prozodija, kar privede do težje
razumljivega govora. Posledice se kažejo v skromnem besednem zakladu in pomanjkljivem
usvajanju vseh jezikovnih ravni v govorjeni, pri večini tudi v pisani besedi.
V vsakdanjem življenju ima običajno zelo velike težave pri razumevanju govora po slušni poti.
»Gluhota ali naglušnost je stanje, ki je nepopravljivo in se mu človek lahko le prilagodi«
(Kogovšek, 2011, str. 108).
Da bi vzgojitelj ustrezno motiviral in vključeval tako slišeče kot tudi naglušne otroke v
komunikacijo, mora dobro poznati otrokov govorni razvoj.

4 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ
Vsi, ki se ukvarjajo z majhnimi otroki, morajo dobro poznati razvoj otroškega govora od
njegovih prvih začetkov dalje, ker jim daje dragocene napotke za poučevanje in spremljanje
otrokovega govorno-jezikovnega področja.
Večina dojenčkov pride na svet željnih, pripravljenih in sposobnih usvajati jezik. Njihove
prirojene sposobnosti so neverjetne. Imajo prirojeno željo po komuniciranju in sposobnost
obvladovanja osnov komuniciranja, četudi niso bili izpostavljeni bogastvu jezika. Pomembno
se je zavedati, da se jezik ne poučuje, temveč razvija (Apel in Masterson, 2004). Gre za
dolgotrajen, večleten proces. Govor in jezik se razvijeta zato, da nam omogočita učinkovito,
hitro in bogato komunikacijo. Otroci se že nekaj minut po rojstvu orientirajo k človeškemu
glasu in komunikacija otroka z okoljem se začne tako rekoč takoj (Hernja idr., 2010).
Večina otrok sledi podobni poti razvoja jezika. Raznolikost v usvajanju jezika je pod vplivom
otrokovega temperamenta in osebnosti. Čeprav se govorno-jezikovni razvoj večine otrok
razvija po podobnih poteh, moramo priznati, da to področje človekovega razvoja zahteva
maksimalno prilagodljivost (Apel in Masterson, 2004).
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4.1 Področja razvoja govora in jezika
Da bi se otrok naučil govora, mora kontinuirano valovanje zvoka v človeškem govoru razdeliti
na segmente, kot so stavki, besede in zlogi (Hernja idr., 2010).
Govor se razvija na slednjih področjih:
– zaznavanje govora oziroma poslušanje, pri čemer gre za procesiranje posameznih
glasov jezika;
– področje razumevanja govora, ki vključuje razumevanje pomena besed, slovnice in
komunikacije;
– področje govornega izražanja, pri čemer gre za izražanje želja, zahtev, dogodkov,
izkušenj, misli … (prav tam)

4.2 Predjezikovna faza govornega razvoja
Prva faza, imenovana predjezikovna faza, poleg zgodnjega zaznavanja in razumevanja govora
vključuje jok, vokalizacijo, bebljanje in naključna posnemanja glasov brez razumevanja
njihovega pomena. Za to fazo je značilna raba glasov, ki niso besede. Dojenčki v prvem letu
starosti željo po vključitvi v komunikacijo z drugimi sporočajo s svojimi dejanji, gestami ter
tonom glasu. Kombinacije glasov pa kmalu postanejo podobne besedam, ki jih v govoru
uporabljajo odrasli (Marjanovič Umek idr.).

Prvi glasovi
Prve otrokove vokalizacije so omejene na jok, gruljenje, cmokanje, vzdihe in cviljenje. S
pomočjo joka, ki novorojenčku predstavlja edino sredstvo komunikacije, otrok preizkuša in
razvija svoj govorni aparat ter okolico opozarja na svoje želje in potrebe. Gruljenje je
sestavljeno predvsem iz samoglasnikov, ki jih otrok proizvaja relativno izolirano. Med drugim
in šestim mesecem pa otrok že naključno povezuje soglasnik in samoglasnik v zloge, npr. ga,
pa. Ko se zave, da sam proizvaja glasove, začne zloge ponavljati in preide v fazo bebljanja. Po
šestem mesecu otrok vse bolj celovito posnema glasove, ki ga obdajajo, ne da bi razumel njihov
pomen, npr. mama, baba, papa. Dojenček, star okoli deset do enajst mesecev, z bebljanjem v
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stavkih, kombiniranjem več glasov, zlogov in izražanjem z deklarativnimi, vzklikajočimi in
vprašalnimi oblikami, preide v fazo čebljanja, ki za otroka še vedno nima pomena (prav tam).

Geste in neverbalne reakcije
Po šestem mesecu starosti začne otrok uporabljati geste in kretnje, s katerimi hote izrazi željo
ali zahtevo. Dojenčkove geste pogosto spremlja neposreden očesni stik z osebo, s katero
komunicira, kasneje pa doda tudi različne oblike vokalizacije. Oseba, ki so ji geste namenjene,
se mora ustrezno odzvati – verbalizirati gesto in izpolniti zahtevo ali željo (prav tam).

Prve besede
Večina otrok izgovori prvo besedo v starosti med dvanajstim in dvajsetim mesecem. O prvi
pravi besedi govorimo šele takrat, ko ta dobi svoj pomen, torej ko otrok isto besedo uporabi v
ustrezni situaciji. Prve besede, ki jih otrok govori, so najpogosteje vezane na družinske člane,
hrano, živali, delovanje telesa, socialno rutino in ukaze, na predmete iz njegovega neposrednega
okolja. V zgodnjem obdobju otrokovega govornega razvoja pomen besed, ki jih uporablja, ni
vedno enak pomenu, kot ga ima beseda odraslemu (prav tam).

4.3 Govorni razvoj v obdobju malčka
V malčkovem govornem razvoju se izmenjujejo obdobja hitrega razvoja in obdobja zastojev.
Največji zastoji nastopijo takrat, ko je zaposlen s pridobivanjem kakšne nove spretnosti ali
sposobnosti, npr. hoje. Pomembni mejnik nastane med 15. in 18. mesecem, ko otrok postane
stabilen v hoji in spoznava, da ima vsaka beseda svoj točno določen pomen. Začne se obdobje
t. i. »pravega« govora. Njegovi interesi začnejo prevladovati nad občutki. Pojavi se
radovednost, saj otrok otipava in ogleduje, se igra in odkriva imena predmetov (Omerza, 1970).
Govorni razvoj pa ne poteka enakomerno. Otrok si zgodaj pridobi nekaj besed, potem pa lahko
tudi to več mesecev nič, pojavlja se tudi velika razlika med pasivnim in aktivnim besednim
zakladom (prav tam).
Otrok pogosto težje glasove izpusti ali pa jih nadomesti z lažjimi. Izreka predvsem poudarjene
zloge, uporablja posnemovalne besede (besede, ki glasovno ohranjajo slušno značilnost neke
stvari ali živali, npr. kikiriki – petelin), pojavljati pa se začno dvobesedni stavki. Čeprav gre za
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velik napredek v razvoju govora (med 18. in 20. mesecem), uporablja le samostalnike in
glagole, izpušča pa predloge, veznike, zaimke in pomožne glagole. Otrok še ne dojame povsem
odnosa med besedo/stavkom in predmetom/pojavom, lahko pa že zavestno občuje s svojo
okolico, ker razvija zavest ter izraža potrebe, želje in težave (Marjanovič Umek idr., 2006).

Celoviti stavki
Med 24. in 27. mesecem malčki že navadno oblikujejo izjave, sestavljene iz treh ali štirih besed
in hitro usvajajo slovnična pravila jezika. Otrokove izjave postajajo vedno bolj strukturirane in
podobne pravilnim izjavam odraslih (prav tam).
V obdobju med 24. in 30. mesecem je pogosto »sosledje nadomestnih izjav«, kar omeni, da
svoje izjave gradijo na prejšnjih toliko časa, dokler z njimi ne sporočijo želenega pomena, npr.
»Hočem še!, Še malo!, Hočem še malo!« (prav tam).
Besedni red pomembno vpliva na interpretacijo vsebine izjave, zlasti, ko lahko izjavi s
spremembo besednega reda popolnoma spremenimo pomen, npr. »Avto ima volan.« v
nasprotju z »Volan ima avto.«. Otrok v procesu govornega razvoja usvaja osnovni besedni red,
ki prevladuje v njegovem maternem jeziku, preko izjav, ki jih sliši v okolje, vendar je njegovo
razumevanje osnovnih pravil besednega reda najprej ozko vezano le na otroku znane besede,
kasneje pa se razširi tudi na manj znane besede (prav tam).

4.4 Razvoj govora v zgodnjem otroštvu
V starosti od treh do šest let se govor slovnično (po obliki in vsebini) ter pragmatično oz.
sporazumevalno razvija zelo hitro in v medsebojni povezavi, hkrati pa v kontekstu drugih
psihičnih funkcij, kot so razvoj čustev, socialnih interakcij, socialne kognicije, mišljenje in
metakognicije. V vseh obdobjih razvoja govora je okolje tisto, ki vpliva na sam razvoj govora,
vendar tudi otrok s svojim govorom pomembno vpliva na okolje in ga spreminja. Bolj kot okolje
nudi številne in bogate govorne spodbude, širši bo otrokov besedni zaklad in jezikovni kod.
Otroci do približno petega oz. šestega leta starosti razvijejo osnovno strukturo govora in
razumejo večino sporočil, ki jih posredujejo odrasli, ter tudi sami pripovedujejo tako, da jih
drugi razumejo (Marjanovič Umek idr., 2006).
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V tem obdobju pa se pojavi tudi pletenje zgodb, ker si otrok izmišlja zgodbe, pretirava, govor
podkrepi s kretnjami in mimiko. Vse to pa je zelo pomembno pri razvoju in bogatenju
otrokovega besednega zaklada. Poleg aktivnega besednega zaklada pa nastaja tudi pasivni, ki
je skupek besed, ki jih otrok bodisi ne razume bodisi razume le na pol, in tiste, ki jih bodisi ne
uporablja bodisi ne zna uporabljati. Pasivni besedni zaklad je sad domišljije in pravljičnega
sveta, medtem ko je aktivni besedni zaklad vedno posledica otrokovega neposrednega stika s
predmeti ali osebami (Omerza, 1970).
Slovnična in besedna raven govora pa se razvijata tudi v obdobju srednjega in poznega otroštva
(Marjanovič Umek idr., 2006).
L. Marjanovič Umek (1990, str. 29–31) navaja nekatere pomembne mejnike govornojezikovnega razvoja.

Starost

Vokalizacija in govor

Razumevanje in odgovori

1 mesec

Otrok veliko joka, cvili; producira nekaj
samoglasnikov.

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

3 meseci

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

Vokalno gruljenje kot odgovor na
pomirjajoče glasove; nekaj
imitacijskih odgovorov na govor.

5 mesecev

Bebljanje; vokalne igre; mnogo
ponavljajočih glasov; vsi samostalniki;
soglasniki m, k, g, b, p; glasen smeh.

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

7 mesecev

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

Pogostejše so geste kot del
vokalizacijskih odgovorov na
dražljaje; na glasove v okolju
pogosteje odgovarja.

9 mesecev

Jok, s katerim želi zbuditi pozornost;
Umikanje pred tujci pogosto
»mama«, »dada«, »baba« so del vokalnih kombinirano z jokom, posnema
iger, ne gre za asociacijo na osebo ali
ploskanje.
objekt.
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V povprečju uporablja eno besedo
pravilno; posnema glasove in pravilno
število zlogov; malo joka.

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

Od 1 leta do 2 let

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

Pri dveh letih prepozna 150–
300 besed; pravilno odgovarja
na številne ukaze, kot so
»sedi«, »pridi«, »daj mi to« …

Od 2 do 3 let

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

Pri treh letih razume 800–1000
besed; odgovarja na različne
ukaze, ki vsebujejo besede
»na«, »pod«, »gor« …

Od 3 do 4 let

Razumljivost povedanega je blizu 100
%; pogosto pomanjkljiva artikulacija l in
r; uporablja 3–4 besede v stavkih; malo
jih pri 4 letih uporablja množino.

Prepozna množino, spol,
pridevnike; razume sestavljene
stavke.

Od 4 do 6 let

Sintaksa je ustrezna pri 6 letih, sestavi 5
do-besedne stavke; tekoč govor; lahko
izraža časovne odnose; glas dobro
modulira v konverzaciji.

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

11 mesecev

Tabela 1: Mejniki govorno-jezikovnega razvoja.

»Iz preglednice je razvidno, da se začne otrokov govor po drugem letu starosti pospešeno
razvijati na pomenski, skladenjski in besedoslovni ravni« (Skubic, 2004, str. 21).

4.5 Govorno-jezikovni razvoj otrok s okvaro sluha
Učenje govora je dolgotrajen, spontan in zahteven proces!
Slušna prizadetost otroka je dejstvo, zato pred tem bremenom in smemo omagati, ne smemo
obupati, temveč se z njim spoprijeti in ga obvladovati. Ne smemo pozabiti, da je učenje govora
dolgotrajen, spontan in zahteven proces, ki se ne konča v nekaj tednih ali mesecih, temveč traja
leta in leta. Zato moramo vzgojitelji vztrajati in si prizadevati, da uporabljamo vsakdanje fraze,
naš govor naj bo naraven, brez zapletenih fraz in težkih izrazov. Učenje govora pri naglušnem
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otroku mora potekati tritirno: na eni strani deluje strokovnjak za surdopedagogiko, na drugi
strani starši, vmes pa se znajdemo mi – vzgojitelji, ki preživimo z otrokom večino časa in, ki
moramo dobro poznati otrokov govorno-jezikovni razvoj, da ga lahko spodbujamo in razvijamo
(Milošević, 2000).
Posledice naglušnosti se neposredno odražajo na govorno-jezikovnem razvoju. Govornojezikovni razvoj je odvisen od stopnje izgube sluha in pravočasne dodelitve ustreznega
tehničnega pripomočka, nanj pa močno vplivajo tudi individualne značilnosti in spodbudno oz.
nespodbudno okolje (Hernja idr., 2010).
Pri slišečem otroku se razvije sluh do konca prvega leta življenja do take mere, da dojema tudi
finejše slušne razlike, vse to pa skoraj povsem izpade pri težko naglušnih otrocih, je pa delno
ohranjeno pri lažjih stopnjah naglušnosti, vendar le v primerih močnejših zvokov in glasov, ki
imajo svoj izvor v neposredni bližini njihovih ušes. Sicer se vsi čuti in vsa aktivnost naglušnega
otroka razvijajo precej dobro, vendar delen izpad slušnih zaznav zavirajoče vpliva na njegov
razvoj (Omerza, 1964).
Na splošno velja, da naglušni otroci ostajajo dalj časa na stopnji vokalizacije. Več in dalj časa
posnemajo izgovorjavo odraslih. Pogosteje in dalj časa se izražajo z eno besedo in dalj časa
potrebujejo za prehod od enobesednega do dvobesednega izražanja.
Pomembna razlika se opazi v fazi bebljanja, ko naglušen ne dosega bogastva ritmizacije in
raznolikosti melodij (Košir, 1999).
Ko proti koncu prvega leta precej naraste razumevanje govora, katerega smisel ujame slišeč
otrok iz intonacije, ritma ter opazovanja kretenj, ki spremljajo govor, je naglušen otrok več ali
manj navezan na pomoč vida, zaradi česar se njegov razvoj nekoliko zakasni. Najbolj so opazne
razlike v dobi, ko se otrok zravna in začne hoditi. Do takrat so bili izvori glasu in govora v
neposredni bližini njegovih ušes in jih je zaradi tega začel posnemati. Čim pa je začel hoditi in
se oddaljevati od izvorov govora, se je začelo slabšati razumevanje govora in skladno s tem
tudi njegova izreka. Ta zelo važen zunanji znak naglušnosti bi morali starši opaziti, ker je ravno
dovolj zgodnje spoznanje slabšega sluha prvotnega pomena za nadaljnji govorno-jezikovni
razvoj (Omerza, 1964). Pogosto pa se dogaja, da se starši tolažijo, da gre za individualne
posebnosti v razvoju govora in da bo otrok že spregovoril (Košir, 1999).
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Amelija Mozetič – Hassu (1995) pravi, da so razlike med otrokom z lažjo naglušnostjo in med
slišečim otrokom majhne. Izražajo se predvsem pri artikulaciji šumnikov in sičnikov. Govor je
nekoliko glasnejši, naglušen pogosteje sprašuje: »Kaj praviš? Prosim? Povej še enkrat.« Večja
kot je stopnja naglušnosti, več bo tudi napak pri artikulaciji glasov.
Nada Hernja idr. (2010) pravijo, da se izgovorjava naglušnih precej razlikuje od izgovorjave
slišečih otrok. Imajo več motenj izgovorjave, ki so prisotne dalj časa. Pojavljajo se zamenjave
in izpuščanja glasov, skrajšujejo besede tudi takrat, ko je besedišče že zadovoljivo. Tudi razvoj
slovnice je počasnejši, kar je pričakovano, če upoštevamo, da je zanj pomembno besedišče.
Stanislav Košir (1999) pa pravi, da je najpomembnejša razlika med govorno-jezikovnim
razvojem slišečega in naglušnega v podaljševanju posameznih faz razvoja govora. Govorne
aktivnosti so skromne, manj številčne in absolutno manj raznovrstne.
Slišeči otrok sliši do svojega šestega leta starosti od 5 do 10 milijonov besed. Njihovo število
je odvisno od pogojev in okolice, v kateri otrok živi. Od tega obvlada od 1500 do 2500 besed,
ki jih jezikovno in smiselno, v kratkih stavkih, precej pravilno uporablja. Naglušen otrok ima
mnogo manjši besedni zaklad in še ta je velikokrat netočen. Da bi naglušen otrok usvojil
približno enak besednjak kot slišeči vrstnik, moramo v ta namen vzgojitelji izbrati posebne
načine dela, s kateremi bomo naglušnemu omogočili lažjo pot do govora.

5 VLOGA VZGOJITELJA V OTROKOVEM GOVORNEM
RAZVOJU
Ena izmed zelo pomembnih vzgojno-izobraževalnih zahtev današnjega časa je tudi čim boljša
usposobljenost otrok za uspešno sporazumevanje, zlasti besedno. Ker so kritične faze razvoja
govora prav v predšolskem obdobju, je potrebno govoru v tem času posvetiti posebno
pozornost. Za otrokov govorni razvoj je pomembno, koliko je okolje, v katerem otrok raste,
usmerjeno v jezikovno simbolično razlaganje sveta in kakšno vlogo ima jezik v otrokovem
spoznavanju sveta. Okolje mora otroka spodbujati, da bo izražal svoje misli, da bo govoril. Z
vsakim korakom v govorno-jezikovnem razvoju se otrok bolj približa samostojnosti, postaja
manj odvisen od odraslih, hkrati pa jezikovni razvoj spodbuja tudi miselni razvoj. Vrtec ima za
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spodbujanje razvoja otrokovega govora pravzaprav boljše možnosti, kakor jih ima kasneje šola,
predvsem zaradi tega, ker otrokov govor v tem obdobju še ni zaključen, v tej starosti je otrok
še izredno sugestibilen in elastičen (Erženičnik - Pačnik, 1999).
Posamezne dejavnosti v vrtcu pa vplivajo tudi na značilnosti govornega izražanja otrok v vsaki
izmed njih ter jih spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih položajih in k rabi izjav, ki se
razlikujejo tudi v slovnični strukturi (Marjanovič Umek idr., 2006).
V vrtcu lahko spodbujamo razvoj otrokovega govora (prav tam):
–

z zgledom vzgojiteljice,

–

s spodbujanjem komunikacije med otroki in

–

z načrtovanjem dejavnosti za razvoj otrokovega govora.

Poleg staršev ima pomembno vlogo pri vzgoji otrok vzgojitelj, saj je ta ena prvih oseb, ki otroku
nudi varnost in ljubezen, ko otrok zapusti znano in varno družinsko okolje. Ta pomembna vloga
pa se kaže tudi v spodbujanju govornega razvoja otrok. Otroci razvijajo svojo govorno
kompetentnost s poslušanjem, spraševanjem, oblikovanjem hipotez in trditev ter ob
interpretiranju odgovorov, ki jih dobijo od vzgojiteljice. Vzgoja v vrtcu v veliki meri poteka z
rabo govora, ko vzgojiteljica pojasnjuje, opisuje in spodbuja otrokovo razumevanje dejavnosti,
ki potekajo v skupini (Marjanovič Umek idr., 2006). Spodbujanje otrokovega govornega
razvoja zahteva stalno osebnostno rast in razvoj vzgojitelja, izboljševanje njegovih
komunikacijskih sposobnosti in zlasti tudi ustrezno komunikacijo med odraslimi v vrtcu.
A. Browne (povz. po Marjanovič Umek idr., 2006, str. 133) meni, da je uspešnost vzgojiteljice
pri spodbujanju govornega razvoja otrok odvisna od njenega:
-

razumevanja vrednosti pogovora v skupini: vzgojiteljica skupaj z otroki razpravlja o
določenih vsebinah in problemih, hkrati pa otrokom dovoljuje, da pojasnijo svoja
mnenja in širijo svoje znanje;

-

odnosa do govornega izražanja: če vzgojiteljica kaže zanimanje za to, kar so otroci
povedali, se otroci veliko bolj sproščeno govorno izražajo;

-

organizacije časa, namenjenega pogovoru: otroci potrebujejo priložnosti za
preizkušanje različnih načinov govora v različnih situacijah, z različnim občinstvom– s
tem pa širijo tudi svoj besednjak in usvajajo slovnico;
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-

lastnega govornega izražanja (vzgojiteljica predstavlja pomembno odraslo osebo v
otrokovem življenju, zato s svojim načinom govora vpliva na govor otrok);

-

poznavanja strategij in dejavnosti, ki spodbujajo poslušanje in govorno izražanje otrok
(govorni razvoj spodbuja z načrtovanjem in vključevanjem situacij, ki otrokom
omogočajo rabo govora in poslušanje vrstnikov).

Na razvoj otrokove kompetentnosti prispeva tudi vrstniška skupina, v kateri si lahko otroci
pridobijo pomembne govorne izkušnje. Govorne interakcije z vrstniki vrtec navadno omogoča
v večji meri kot otrokovo domače okolje (Marjanovič Umek idr., 2006).

5.1 Delo in vloga vzgojiteljice po Kurikulumu za vrtce
Vzgojitelj vsakodnevno načrtuje najrazličnejše aktivnosti, s katerimi otroku omogočajo celovit
razvoj na vseh področjih kurikuluma, s tem pa skrbi in vpliva na otrokove govorne zmožnosti,
ki se razvijajo bolj, kot bi se sicer. Govorna oz. jezikovna vzgoja je osnova vseh vzgojnih
dejavnosti, je nujna sestavina sleherne aktivnosti v vrtcu (Erženičnik - Pačnik, 1998).
V pomoč pri načrtovanju teh aktivnosti je Kurikulum za vrtce (2007, str. 32), v katerem so
opredeljena načela in cilji:
Globalni cilji:
–

jezik kot objekt igre,

–

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

–

poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,

–

doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke,

–

razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije,

–

spodbujanje ustvarjalnosti,

–

razvijanje neverbalnih komunikacij spretnosti,

–

spodbujanje jezikovne zmožnosti,

–

spoznavanje simbolov pisnega jezika,

–

doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika.
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V Priročniku h Kurikulu za vrtec avtorja Kranjc in Saksida (2001) poudarjata, da vzgojitelj na
različne načine spodbuja razvoj otrokovih govornih zmožnosti. Zelo pomemben je govor
odraslih.
Kot govorni zgled otrokom, mora vzgojitelj:
–

imeti bogat besedni zaklad;

–

jezik uporabljati v različnih situacijah;

–

biti ves čas miselno aktiven;

–

govoriti jasno in razločno;

–

biti sposoben izgovarjati vse glasove slovenskega knjižnega jezika;

–

govoriti ustrezno glasno;

–

govoriti kar se da naravno;

–

imeti potreben tempo in ritem govora.

Vzgojiteljice bi morale upoštevati pomembne značilnosti otrok, in sicer da so večinoma
radovedni in iniciativni ter se ogromno naučijo spontano in brez prisile.
Avtorica A. Browne (povz. po Marjanovič Umek idr., 2006, str. 133) poudarja, »da jezik ne
predstavlja posebnega in ločenega področja v vrtčevskem kurikulu, saj se prepleta z vsemi
ostalimi področji in predstavlja orodje, ki ga otrok uporablja v različnih situacijah v vrtcu in
izven njega. Razvoj otrokovega govora torej poteka v okviru vseh področij in vsebin, vključenih
v vrtčevski kurikulum. Avtorica tudi navaja, da lahko vzgojiteljica rabi govor v okviru
celotnega kurikuluma na naslednje načine: otrokom daje navodila, komentira, sprašuje in
odgovarja na njihova vprašanja, pojasnjuje, opisuje, diskutira, vrednoti, izmenjuje ideje,
razlaga, preverja razumevanje otrok, izraža čustva, ukazuje, postavlja hipoteze, spodbuja
dejavnosti otrok, raziskuje, pojasni svoje izjave, se pogaja, sodeluje, prepričuje, načrtuje,
pojasnjuje, reflektira, odigra vlogo, poroča, prosi, preoblikuje povedano, deli svoje izkušnje in
čustva z otroki, špekulira, izraža svoje mnenje, povzema, pripoveduje in posluša zgodbe otrok,
glasno razmišlja. Govor predstavlja orodje za učenje otroka skozi celoten vrtčevski kurikulum«.
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5.1.1 Jezikovne dejavnosti, s katerimi se naglušen otrok srečuje v vrtcu
Slikanice
Naglušen otrok pri ogledu slikanic ne bo imel težav. Ob slikanici bo podoživljal stvari, s
katerimi se je že srečal, sedaj pa jih vidi še na sliki. Ko ga bo nekaj posebej vznemirilo in
pritegnilo, nas bo poiskal, nam pokazal in poskušal povedati. Ogled slikanice mu lahko
popestrimo prav tako kakor slišečemu otroku, npr. oponašamo oglašanje in gibanje naslikanih
živali (Mozetič - Hussu, 1995).
Ogled videoposnetkov
Prav tako zanimiv in privlačen za naglušnega bo ogled posnetkov na DVD-jih, videokasetah ali
direktno na internetni strani YouTube (http://www.youtube.com/). Ko gre za risanke, bo otrok
verjetno najbolj vesel, če ga pustimo pri miru. Običajno je dogajanje tako živahno, da ga
popolnoma zaposli. Lahko pa ga spodbujamo h govoru potem, ko je risanke konec in
obnavljamo vsebino z vprašanji. Ko je na programu videoposnetek z vsebino, ki zahteva, da ob
njej kaj pripovedujemo, moramo naglušnemu otroku omogočiti, da ima v vidnem polju tako
ekran kakor tudi govorca oz. nas (prav tam).
Pravljice
Nekoliko drugače je pri obravnavi pravljic. Naglušnemu je vsebina pravljice prav tako zanimiva
kakor slišečemu, le podana mora biti na drugačen, sprejemljiv način. Če pravljico le glasno
beremo iz knjige, bo naglušen otrok najprej nekaj časa sledil, nato pa bo izgubil nit in od
pravljice ne bo imel ničesar. Začel se bo dolgočasiti, postal bo nemiren, morda bo motil druge,
lahko pa bo vztrajal z budnim spremljanjem in oponašanjem obnašanja drugih slišečih otrok.
Ob dobrem pripovedovanju, grimasiranju in raznolikostjo v govoru bo dojemanje nekoliko
boljše. Še najbolje pa je, če imamo ilustrirano vsebino, ki si jo bo slušno moteni otrok ob
spremljanju pripovedovanja tudi ogledoval. Poskrbeti moramo le za to, da bo imel v vidnem
polju tudi govorca – nas.
Isto velja tudi za pravljice, posnete na zgoščenki, ob katerih naglušni nima možnost
ogledovanja. Če nam možnosti dopuščajo, je prav, da otroku pravljico večkrat predstavimo
(prav tam).
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Ogled lutkovne predstave
Ogled lutkovne predstave je za vsakega otroka zelo zanimiv, tudi naglušnega. Tu ne gre več za
statično sliko, vsebina je podana z animiranjem in gibanjem lutk. Težave pri spremljanju
vsebino bi imel otrok, ki si veliko pomaga z ogledovanjem. To lahko rešimo tako, da so
animatorji lutk vidni, da je njihov obraz in gibanje ustnic vidno. Če to ni možno, lahko
uporabimo drugačno rešitev, in sicer na lutkovno igrico se pred ogledom skupaj z otroki
pogovorimo o vsebini. Če tega zaradi slišečih otrok ne želimo narediti, lahko to nalogo zaupamo
staršem naglušnega. Tako bo naglušnemu otroku lutkovna predstava le uprizoritev vsebine, ki
jo že pozna (Mozetič - Hussu, 1995).
Deklamacije
Tudi pri obravnavi deklamacij je najbolje, če uporabimo slikovni material, morda jo
dramatiziramo z lutko. Pomembno je, da jo otroku tudi večkrat ponovimo. Če želimo, da bi se
jo otrok naučil, jo damo staršem, logopedinji ali surdopedagoginji, ker se bo tako otrok lažje in
pravilneje naučil individualno, saj otrok s slušnim aparatom spremlja zborovsko deklamiranje
kot hrup in povedano slabo razume in nato tudi narobe pove (prav tam).
Petje pesmi
Podobno kot pri deklamaciji velja za petje pesmi. Vsebino naj se naglušen otrok nauči
individualno, ritem in melodijo pa bo usvajal z drugimi. Lažje ju bo osvojil, če bomo pesem
ritmično spremljali s ploskanje, lesenimi palčkami, tamburinom in podobnimi glasbili, katerih
ritmično gibanje zaznamo s sluhom in vidom. Ko pesem spremljajo otroci sami, lahko glasbilo
ponudimo tudi naglušnemu otroku (prav tam).
Ritmične vaje naglušnemu koristijo, saj ga z njimi na eni strani aktivirajo, po drugi pa umirijo.
Tudi v druge glasbene aktivnosti se naglušen otrok lahko vključuje, nauči se sprejemati slušne
vtise, jih prepoznavati in pravilno reagirati nanje v vsakdanjih situacijah (prav tam).
Naglušnega otroka lahko vključimo v vse aktivnosti, pomembno je to, da ga vključimo, ko smo
poskrbeli za to, da je zvoke, ki jih prepoznavamo, imel možnost dobro spoznati. Če jih je uspel
spoznati in osvojiti, potem se bo ravno tako uspešno vključeval v aktivnosti kot slišeči vrstniki
(prav tam).
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Govor je kompleksno človeško dejanje, ki se ne osnuje le na premikih govoril, temveč zajame
celega človeka na organskem nivoju (drža, dihanje, glas, govor …) kot tudi na psihičnem (jezik,
namen, motivacija, spomin …). Za izboljšanje razumljivosti oralnega govora oseb z motnjo
sluha je torej potrebno vplivati na vse nivoje, saj je razumljivost šopek elementov, ki jih
moramo gojiti in negovati vzporedno. Za kvalitetno verbalno komunikacijo med osebami z
motnjo sluha in slišečimi so torej pomembni: poslušanje, kvaliteten govor in didaktične metode
(Ozbič, 2006).

6 RAZVIJANJE GOVORA IN JEZIKA PRI NAGLUŠNIH
OTROCIH
»Pri vzgoji naglušnega otroka upoštevamo predvsem dvoje vodilnih načel. Zadovoljiti moramo
njegove potrebe s tem, da mu nudimo normalno okolje, v katerem se bo izživljal enako kot
slišeči otrok; upoštevati pa moramo tudi njegove potrebe kot naglušnega otroka in zato
uporabljati posebne in zavestne metode dela« (Omerza, 1964, str. 45).
Hernja idr. (2010) so oblikovali nekaj najpomembnejših pravil dobre komunikacije:
Čakanje: odrasli sogovorniki moramo počakati, da otrok oblikuje svoj odgovor. Čas, ki ga otrok
potrebiuje za odgovor, je individualen, zato mu moramo pustiti dovolj časa. Preštejemo do deset
in če otrok ne zmore odgovora, ga povemo mi, odrasli.
Poslušanje: prisluhnimo otrokovemu sporočilu in odgovorimo njegovi pobudi.
Očesni stik: komunikacijo pričnemo tako, da se z otrokom najprej povežemo, preko očesnega
stika, šele takrat je otrok pripravljen na poslušanje.
Izmenjava v govoru: na vsaki stopnji jezikovnega razvoja govora je to model razvijanja
komunikacije. To je tudi način, ko lahko posredujemo zgled izražanja, naj bo to beseda, krajši
ali daljši stavek z upoštevanjem slovničnih pravil. Izmenjava v govoru otroku sporoča, da je
enakovreden govorec in se pripravi, da je na vrsti.
Razvijanje dialoga: izmenjava je osnovni model dialoga, pri katerem se prilagajamo otrokovi
jezikovni stopnji. Dialog razvijamo že na začetni stopnji govorne stopnji z uporabo prvih besed.
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Zahtevnost stopnjujemo z dodajanjem novih besed in s spodbujanjem pravilne uporabe
slovničnih pravil.
Pomembno je, da razvijamo dolžino slušne pozornosti in slušni spomin. Vaje izvajamo na vseh
jezikovnih nivojih. Pomembno je, da res razvijamo slušni spomin, saj mora otrok slediti
slišanemu in ne videnemu (prav tam).

6.1 Igre za razvoj glasovnega zavedanja ter za govorni spomin
Zanimanje za črkovni svet se lahko namreč pri otrocih pojavi že zelo zgodaj (3. leto), že prej
pa je možno izvajati številne besedne igre in vaje na verbalno-slušnem nivoju (že pred 2. letom
otrokove starosti). Znano je, da otroci, ki so od zgodnjega otroštva poslušali pravljice,
izštevanke, uganke, peli pesmi, pripovedovali, razvijajo govorno-jezikovne sposobnosti veliko
prej in izčrpneje. Jasno pa je, da se ob slušnem primanjkljaju govorni-jezikovni razvoj ustavi
ali ubere drugačno pot, ne glede na zunanjo stimulacijo. Vendar v ta namen lahko že v
predšolskem obdobju izvajamo veliko različnih iger in vaj tako v preventivne namene kot tudi
v rehabilitacijske namene. Sledeče vaje in igre so namenjene ozaveščanju glasov, črk – torej
slušnega in vidnega polja. Do končnega – glasovnega zavedanja – se skušamo dokopati po
glavni in osnovni slušni poti, vidni nivo pa nam pomaga, da vizualiziramo in »ustavimo«
dražljaj, saj je zgolj slušni dražljaj tako hipen in minljiv, da je za nekatere naglušne otroke
glasovno zavedanje res prezahtevna razvojna naloga (Ozbič in Kogovšek, 2006).
Primer igre za verbalni spomin z dvojno nalogo: Povem ti nekaj (osnovni stavek) in si to
zapomni (verbalna naloga). Pojdi npr. do omare, okoli stola, skoči trikrat in se vrni k meni
(motorična naloga), da mi boš ponovil kaj sem ti povedal (prav tam).
Primer igre za verbalni spomin: Skavt Tomaž je šel taborit in vzel seboj … (otroci postopoma
dodajajo besede – opremo in ponavljajo v istem zaporedju). Npr. Skavt Tomaž je šel taborit in
seboj vzel šotor. Skavt Tomaž je šel taborit in seboj vzel šotor in odejo (prav tam).
Primer igre za razvijanje slušnega spomina in slušne pozornosti: Določimo nekaj
naključnih besed (s slikami, predmeti), na katere mora biti otrok pozoren. Povemo daljši stavek
(upoštevamo otrokovo starost), v katerem se pojavi ena od teh besed, ki jo mora otrok
prepoznati. Zahtevnost stopnjujemo tako, da mora otrok prepoznati dve (tri) besedi v tistem
stavku (Hernja idr., 2010).
21

6.2 Govorne vaje
Vaje naj v začetku trajajo le malo časa, da se jih otrok ne naveliča. Izvajamo jih vsakodnevno
in poskrbimo za njihovo raznolikost, s čimer ohranjamo otrokovo zanimanje zanje. Dobro
izreko tvorijo: govorno dihanje, tvorba glasu in tvorba glasov človeške govorice. Od slednjih
so najvažnejše dihalne vaje, ki pomagajo pri pravilnem načinu dihanja.
Dihalne vaje
Preden začnemo z dihalnimi vajami, poskrbimo za primeren prostor. Najbolje je, da dihamo v
naravi. Lahko vadimo leže na hrbtu v sproščeni drži. Če vadimo sede, sedimo na stolu, ki
podpira hrbtenico, še bolje pa je, če sedimo popolnoma vzravnano, brez opore. Poskrbimo
(drža, obleka), da imajo pljuča kar največjo možnost širjenja (Šilc, 2012).
Otroci se postopoma učijo pravilnega dihanja, tako da opazujejo trebušno dihanje, in sicer z
občutenjem, kako se trebuh pri vdihu dviga in pri izdihu spušča kot balon, ki ga napihujemo in
iz njega spuščamo zrak ter pri tem oponašamo glas /s, s, s, s, s, s/. Pr teh vajah za začetek
spodbujamo dihanje skozi nos, kasneje pa se vaje popestrimo in jih naredimo za otroke
zabavnejše. Npr. Pihanje skozi nos v ogledalo (ogledalo se orosi).
Vaje imajo vsaj dvojni učinek, in sicer celotno telo se sprosti in dobi dovolj kisika, poleg tega
pa se sprostijo tudi dihalne poti in s tem otroku pomagajo razvijati pravilen način dihanja, ki je
med govorom zelo pomemben.
Vaje pihanja
Vaje pihanja med izgovorjavo posameznih glasov pomagajo krepiti ustrezno izpihovanje.
Primer vaje pihanja: otroci naj sedejo k mizi, vsi na en konec ter naj pihajo vato iz ene strani
mize do druge. Pri tem tekmujejo, kdo bo prvi »pripeljal« vato do drugega konca mize.
Uporabljamo lahko dolgi izpih na /f/ ali hipen izpih na /p/ (Stoparić, 1984).
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Vaje jezika
Otroku pomagajo razvijati gibljivost jezika, kar je pri proizvajanju glasov zelo pomembno.
Kljub temu, da nekatere vaje niso ravno v skladu z bontonom ali pravili lepega vedenja, jih
otroci ravno zato z veseljem izvajajo, saj drugače nimajo priložnosti drug drugemu »kazati
jezik«.
Primer vaje jezika: Muca pije mleko – posnemanje muce, tako, da stegujemo jezik iz ust in
konico obrača navzgor proti nosu. Pomembno je, da se giblje samo jezik ne celotna čeljust
(Stoparić, 1984).
Vaje mehkega neba
Pomemben je tudi pravi način zadrževanja zraka v ustni votlini, zato mora biti mehko nebo
zelo prožno in gibčno.
Primer vaje mehkega neba: s slamico držimo z vsrkavanjem košček barvastega papirja ali
majhna peresa, ki jih otroci prelagajo iz škatlice v škatlico (Stoparić, 1984).
Vaje ustnic
Pri izgovorjavi pravilnih glasov je ustrezna gibljivost ustnic nepogrešljiva in nam pomaga pri
oblikovanju pravilnih glasov.
Primer vaje ustnic: se čudimo, se našobimo (ustnice v obliki O) (Stoparić, 1984).
Fonološke vaje
Otroku pomagajo pri lažjem razločevanju glasov, predvsem sičnikov, šumnikov in glasu R.
Glas R spada med enega najzahtevnejših glasov našega jezika in se zato razvije pozno. Otrok
naj bi ta glas pravilno izgovoril do petega leta in pol (Levc, 2014).
Primer fonološke vaje: posnemamo in oponašamo glasove iz okolice – krava muka /mu, mu,
mu/.
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6.3 Govorne igre
Z njimi spodbujamo krepitev zaznavanja ritma in glasov, otrok na hudomušen in zabaven način
krepi ustvarjalnost, domišljijo in izražanje.
Te igre so za razvijanje otroškega govora zelo koristne (Lipnik in Matić, 1993).:
– lahko jih uporabljamo povsod in ob vsakem času;
– primerne so za zabavo v prevoznih sredstvih, ko potujemo na izlet;
– za govorne igre niso potrebne predhodne priprave vzgojiteljice in otrok;
– niso potrebna didaktična sredstva;
– otroci se igrajo govorne igre spontano (brez spodbud odraslega);
– primerne so za popoldansko ukvarjanje z otroki;
– z govornimi igrami spontano urimo temeljne elemente govora, njegove komponente in
lastnosti dobrega govorjenja;
– prežete so s šalami, humorjem, smehom, zabavo;
– otroci jih imajo radi zaradi združitve besed, gibov in ritma v celoto itn.
Pregovori
Pregovori in reki so ponavadi zelo kratka sporočila, ki pogosto nimajo niti oblike stavka. V njih
je zbrane mnogo ljudske modrosti. Ljudje jih radi uporabljajo, zato so postali ustaljena oblika
sporočanja. Pregovore uporabljamo ob besedilu, potem ko otroci spoznajo njegovo vsebino,
kadar si kaj izmišljamo, kar je povezano z osebami in vsebino besedila. Uporabljamo jih lahko
tudi kot govorne igre s vspodbudami – povejmo kaj o mravljah in pridnosti (priden kot mravlja,
dela kot mravlja itn.). Otroci starejših skupin pa si lahko sami izmišljajo pregovore po obravnavi
primerne vsebine (Lipnik in Matić, 1993).
Uganke
Uganke so pogosta oblika otroške igre in jih le redko uporabljamo same, temveč skoraj vedno
v sklopu vsebin kakega besedila ali didaktične igre. Lahko so v prozi ali verzih, krajše ali daljše,
cele pesmi ali krajše zgodbe. Uganke po navadi uporabljamo za zabavo in razvedrilo, vendar je
kljub temu potrebno otroke starejših skupin naučiti, kako se razrešujejo uganke, in jih vpeljati
v načine izvajanja takih govornih iger. Predmet govorne igre je potrebno najprej zaplesti, ga
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zastavljati v obliki uganke, da bi se otroci laže spomnili in razrešili uganko (Lipnik in Matić,
1993).
Je belo kakor sneg, ga piješ, da boš zdrav, a včasih za posladek ga spremeniš v kakav (mleko).
Okna ima, vrata ima – pa hiša ni. Pije bencin in mu iz ritke gre dim (avto) (Uganke za otroke,
2012).
Zagovori
Zagovori so kratke nesmiselne pripovedi v prozi ali verzih, ki pa imajo določen cilj. Po obliki
in vsebini so zagovori podobni izštevankam in naštevankam. Pri delu z otroki jih lahko
uporabljamo kot prave govorne igre pri vajah besedišča, tvorbi stavkov, natančno
pripovedovanje. Zagovor – naštevanka je primeren za uspavanje otrok. Lahko ga uporabljamo
za širjenje besedišča, za vaje govorne ustvarjalnosti v starejših skupinah, za likovno izražanje
vsebine zagovora ipd. (Lipnik in Matić, 1993).
Igra za glasovno koncentracijo
Predhodno se z otroki dogovorimo za poseben glas, besedo, na katero morajo biti pozorni in ko
zaslišijo določen glas ali besedo, morajo zaploskati, poskočiti ali počepniti (Ozbič in Kogovšek,
2006).
Izštevanke
Uporabljamo jih za izštevanje, t. i. določanje, kdo bo z igro pričel, kdo iz igre izpade, kdo bo
imel katero vlogo ipd. Pogosto imajo nesmiselne besede, besedila pa so najpogosteje v verzih.
Lastnost izštevank je ritmično pripovedovanje in združevanje razumljivih in nesmiselnih besed.
Otroci se jih hitro naučijo in jih radi uporabljajo zaradi ritma pripovedovanja (Lipnik in Matić,
1993).
Naštevanke
So podobne izštevankam in se z njimi vsebinsko in ritmično prepletajo. V primerjavi z
izštevankami, so naštevanke sestavljene iz logičnih vsebin, a njihova vsebina je nesmiselna.
Primerne so za izmišljanje besed in za tvorbo verzov (Lipnik in Matić, 1993).
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Hitro govorjenje kot govorna igra
Hitrogovorjenke so posebne igre, s katerimi urimo izgovorjavo glasov. Po navadi se govorec
zmoti in nastane vsesplošen smeh. Za mlajše otroke so primerne norčevanke. Zanje so značilni
posamezni ponavljajoči se glasovi ali skupine glasov. Primer: /a-a-a/, otrok joka. /a-a-a/, prihaja
Miha. /a-a-a/, tukaj sva. /e-e-e/, koza mekeče. /e-e-e/, glejte me! /e-e-e/, to še ni vse. /i-i-i/
igrajmo se vsi! /i-i-i/, kaj delaš ti! /i-i-i/, otrok ihti. /o-o-o/, kaj je to? /o-o-o/, kje si, Marko? /oo-o/, vozimo kolo. /u-u-u/, smo na vlaku. /u-u-u/, sova čuku.
Za starejše pa so primerne hitrogovorjenke. Uporabimo jih lahko pri usmerjenih zaposlitvah za
vaje v artikuliranju in za razločevanje besed in stavkov. Lahko pa jih uporabljamo tudi kot
samostojne govorne igre npr. Miša, Maša in miška (Lipnik in Matić, 1993).
Lažnjivke
So prozne ali pesemske pripovedi nesmiselne vsebine ljudske in umetne književnosti. Gre za
nek narobe svet. Otroke spodbujamo, da si izmišljajo in pripovedujejo na tematiko Dežela, v
kateri je vse mogoče ipd. Otroci radi poslušajo lažnjivke, pa tudi čisto navadne zgodbe znajo
spremeniti v lažnjivke. Prav tako pa moramo otroke vpeljati v pojem »obrnjeno, narobe svet«,
tako da kaj narobe počnemo in to istočasno poimenujemo: v igralnico vstopamo ritensko,
sedemo na zvrnjene stole, mize in stole obračamo narobe ipd. Na ta način bodo otroci lažje
razumeli smisel lažnjivke in tudi sami bodo tako pripovedovali (Lipnik in Matić, 1993).
Posmehljivke (kot govorna komunikacija med otroki)
Spadajo med pesniške in prozne pripovedi in po navadi prinašajo negativne lastnosti nekoga ali
nečesa. Sicer pa otroške posmehljivke najpogosteje nastanejo nehote, kot navadno rimanje
besed, ko otroci drug drugemu k pravemu imenu dodajo še kako izmišljeno ime (npr. Špela marela, Micka - ficka …) (prav tam).
Anagrami – premetenke
Gre za obratno izgovarjanje ali branje. Anagrami so lahko prehodna govorna igra od fonoloških
k leksikalnim in sintaktičnim igram. Anagram lahko dobimo s prestavljanjem delov besed, da
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tako dobimo nove smiselne ali nesmiselne besede (Lipnik in Matić, 1993). Katere zloge dobiš
če urediš zloge pa, te, co? Copate (Ozbič in Kogovšek, 2006).

6.4 Gibalno-govorne stimulacije
So stimulacije, s katerimi želimo spodbuditi razvoj poslušanja in govora. Harmonija telesa in
spodbujanje govora z gibanjem, se med seboj tesno prepletata. Harmonija telesa zajema
usklajevanje motoričnih elementov celega telesa, kar pomaga pri razvoju govora in poslušanja.
Pri otrocih z okvaro sluha lahko nekatere faze gibalnega razvoja izostanejo ali se slabše
razvijejo, kar se izraža v telesni napetosti in posledično v govoru, zato z otrokom predelamo
vse vzorce normalnega motoričnega razvoja do dvigovanja glave v ležečem položaju prek
plazenja in kotaljenja na tleh, hoje po vseh širih pa do normalne hoje in poskokov ter mu tako
dajemo pravilen gibalni vzorec, ki mu pomaga vzpostaviti normalno mišično napetost, ki je
potrebna za dober govor. Spodbujanje govora z gibanjem je v funkciji razvoja poslušanja in
govora ter spoštuje naravne korake v razvoju govora. Gib uporabimo za spodbujanje razvoja
govora in jezika, pa tudi za korekcijo izgovorjave (Hernja idr., 2010).

6.5 Glasbeno-govorne stimulacije
Cilj je spodbujanje razvoja govora s pomočjo glasbe. Medtem ko sta za razvoj glasbenega
posluha in muziciranja zelo pomembna ritem in melodija, sta za pravilen razvoj govora
pomembna ritem in intonacija. Za lažjo tvorbo glasov uporabljamo govorne strukture, ki so
zasnovane na ritmu izštevank in na telesnem ritmu. Ritem izštevank imenujemo glasbene
stimulacije, saj se ob uporabi teh poslužujemo različnih glasbenih postopkov. Povezavo telesnih
ritmov in glasbenih stimulacij imenujemo fonetski ritmi, saj z njimi otrokom z okvaro sluha
olajšamo izgovorjavo (Hernja idr., 2010).
Občutek za ritem:
–

omogoča lažjo zaznavo glasov;

–

vpliva na razvoj samokontrole;

–

razvija in oblikuje motoriko;

–

prispeva k hitrejši avtomatizaciji gibov;

–

prispeva k kakovosti gibov;

–

vpliva na koordinacijo gibov, orientacijo na telesu in v prostoru;
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–

vpliva na pozitivno sprejemanje lastnega telesa;

–

pripomore k zmanjšanju govornih motenj (prav tam).

Glasba ima v govorni in slušni vzgoji zelo pomembno vlogo. Ponuja melodične – prozodične
elemente, ritmične elemente, spodbuja razvoj dihanja, predvsem konstantnost, usmerjenost,
enakomernost, zaradi počasnega tempa olajša artikulacijo, spodbuja motoriko in poslušanje.
Glasba je lahko prijetno in učinkovito sredstvo spodbujanja vseh funkcij, veščin in sposobnosti,
ki so koristne v komunikaciji in socializaciji, nenazadnje pa pri vzgoji in spodbujanju
pozornosti, spomina, koordinaciji govoril, telesa, govora, jezika (Ozbič, 2007).
»Osebe z motnjo sluha so najprej osebe, ki imajo pravico, da dostopajo do glasbe, in to na
različne načine: z gibanjem, tipanjem, gledanjem, poslušanjem. Glasba jim je lahko duševna
hrana, lahko pa je tudi dobro sredstvo za razvijanje govora in dihanja« (Ozbič, 2007, str. 51).
Primer igre za razlikovanje in prepoznavanje zvokov in glasov
Kaj slišim?
Otroci z igranjem spoznavajo različne inštrumente in jih poskušajo ločiti med seboj po zvoku.
Otrok, ki po zvoku prepozna inštrument, naslednji vodi igro (za mlajše otroke je priporočljivo,
da so v igri uporabljeni že znani inštrumenti, za starejše pa lahko dodamo tudi nov, nepoznan
inštrument) (Grӧgl in Tetičkovič, 2011).
Primer igre za prepoznavanje in posnemanje različnih ritmičnih struktur
Indijanski ples
Otroci najprej spoznajo nekaj ritmov, ki jih poslušajo in ponavljajo s pomočjo telesa ter z
malimi ritmičnimi inštrumenti.
Otroke razdelimo v dve skupini: ena vodi, druga odgovarja. Vodja z gibi telesa oblikuje različna
ritmična gibanja, ki jih opremi z glasovi in obarva z govornimi elementi (melodija, barva,
tempo). Naloga druge skupine je, da čim natančneje ponovi ritem. Kasneje vloge zamenjamo
(Grӧgl in Tetičkovič, 2011).
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6.6 Čutne stimulacije
Ker naglušen otrok nima istih možnosti za splošen razvoj kakor njegov slišeč vrstnik, je nujno
da razvijamo tudi njegove čute, s čimer delno zmanjšamo njegov slušni primanjkljaj. Razvijanje
ostankov sluha, vida, tipa, vonja in okusa začnemo zelo zgodaj in v tesni zvezi z razvojem
ogledovanja in govora. Vaje čutov spodbujajo otrokov razvoj in ublažijo napetosti v otroku, s
tem jih sprostijo in mu dajejo občutek samostojnosti in zadovoljstva. Pri izbiri vaj za razvijanje
čutov upoštevamo otrokovo starost, povprečno zmogljivost, razvojno stopnjo mišične
koordinacije in stopnjo pozornosti. Z opazovanjem otroka med igro in ustvarjalnim delom
bomo odkrili njegova nagnjenja in želje, ki jih pri načrtovanju čutnih stimulacij upoštevamo
(Omerza, 1964).
6.6.1 Vaje vida
Te so še posebej pomembne za naglušnega otroka, ker mora z vidom nadomestiti, kar mu
primanjkuje na sluhu. Prve vaje so primerjanje predmetov, ki so identični v vsakem pogledu.
Otroka predvsem zanimajo predmeti, ki jih lahko prime prestavlja in obrača. Najprej izberemo
dva taka predmeta, ki sta povsem podobna, npr. dve rdeči žogi ali dvoje modrih letal enake
velikosti. Eno žogo ali letalo položimo blizu njega na tla, na mizo ali kam drugam, drug
ujemajoč predmet pa držimo v roki, mu ga pokažemo in rečemo: »To je letalo/žoga, Žiga. To
je letalo/žoga. Poišči drugo letalo/žogo!« Če je poiskal pravi predmet, ga pohvalimo, če pa
napačnega, stopimo na njegovo mesto in nalogo pravilno izvedemo.
Kot drugo vajo primerjamo predmete, ki se razlikujejo samo po velikosti, enega večjega in
enega manjšega, na primer dva avtomobila ali dve punčki, ki sta po obliki in barvi enaka, pri
čemer uporabimo isti postopek kot prej. Ko otrok dojame razliko na mnogih parih predmetov,
uvedemo več razlik. Kadar koli je mogoče govorimo o predmetih, jih opisujemo v kratkih
besedah in stavkih, ki so jasni in razločni, vendar pri tem pazimo, da ga ne prekinjamo pri
njegovem delu.
Naslednja stopnja, ki jo vpeljemo, je primerjanje predmetov in njihovih slik. Na začetku
uporabimo malo predmetov in njihovih slik, kasneje pa to število povečujemo, vključno z
različnostjo barv, velikosti in oblik. Otrok bo kmalu spoznal in primerjal veliko kocko z njeno
majhno sliko, rjavi stol s sliko belega stola … Vsem opisanim vajam je skupno dojemanje z
vidom, tipom in sluhom (Omerza, 1964).
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6.6.2 Vaje za spoznavanje barv in oblik
Že malčki z veseljem primerjajo barve priljubljene igrače, barvo obleke, z ustrezajočimi
barvami v pohištvu, stenah, zavesah itn., zato dajemo prednost vedno barvnim igračam. Barve
postopoma otroci osvajajo tako, da jim pripravimo enake posode ali škatle, ki jih ovijemo v
raznobarven papir ali jih pobarvamo. V te posode položimo raznobarvne pentlje, kroglice,
trakove, kocke … Tako rdeče pentlje položimo v rdečo posodo, modre trakove v modro škatlo,
rumene kroglice v rumeno škatlo itn. Otrok to najprej posnema, kasneje pa samostojno izvršuje.
Če že vse to zmore, tedaj lahko natika preluknjane kroglice ali valčke na enakobarvne trakove
ali palčke (Omerza, 1964).
Na večji papir ali plakat narišemo cestno mrežo, na katerem naj ima vsaka cesta svojo barvo.
Po teh cestah naj otrok vozi svoje avtomobilčke, in sicer naj barva vozila vedno ustreza barvi
ceste, po kateri vozi (prav tam).
Zelo uporabne so tudi barvne sestavljanke. Vsak del sestavljanke naj ima svojo barvo in ga
otrok položi v ustrezajoči del podloge, dokler niso vsi deli sestavljanke barvno pravilno zloženi.
Pri primerjanju barv in sestavljanju je nešteto prilik za vaje ogledovanja in vaje razvijanja
slušnih ostankov (prav tam).
Zgoraj navedene sestavljanke so tudi odličen pripomoček za vaje oblik, ki jih uporabljamo
skladno z razvojno zmogljivostjo otroka. Sestavljanko pa lahko izdelamo tudi sami, in sicer
izrezane geometrične oblike iz barvastega papirja prilepimo na podlogo iz lepenke. Držimo se
istih navodil kakor prej, da uvajamo najprej oblike, ki so si v vsakem pogledu enake; potem
različne v barvi, a enake v obliki; sledijo enake oblike različnih velikosti in končno primerjanje
enakih oblik različnih barv in različnih velikosti (prav tam).
Pripomoček, ki združuje vaje spoznavanja barv in oblik, je tudi vtikanka, v katero otroci
vtikujejo predmete različnih geometrijskih oblik in barv. Vtikanka pa spodbuja tudi motorične
sposobnosti otrok.

6.7 Stimulacije na likovnem področju
Likovna vzgoja ima osrednjo vlogo pri razvoju posameznika in je z estetsko vzgojo potrebno
začeti že v zgodnjem otroštvu. Pod likovno vzgojo razumemo proces razvijanja sposobnosti
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opazovanja, doživljanja, ustvarjanja in ocenjevanja estetskih vrednot ali proces razvoja estetska
odnosa do resničnosti.
Naloge likovnega področja pri predšolskih otrocih z motnjo sluha so, da gradi na ustvarjalnem
duhu in preko umetniškega izražanja razvija vizualne in tipne percepcije. To znanje pa ni
potrebno le v ustvarjalnem smislu, temveč služi kot predpogoj za kasnejše učenje pisanja.
Otroka učimo, da obogati psihološko doživljanje in ga seznanimo z osnovnimi likovnimi
materiali in dodatki. Otroci z likovno vzgojo razvijajo tudi kulturne navade ter se lažje
orientirajo v prostoru. Z opazovanjem in razumevanjem povezav predmetov v prostoru in
pojavov v naravi otrok pridobi dragocene izkušnje, ki jih bo v skladu z njegovimi lastnimi
sposobnostmi možen prenesti v različne oblike umetniškega izražanja. V okviru likovne
umetnosti otrok z okvaro sluha razvija domišljijo in mišljenje. Da bi otrok bolje razumel in se
naučil oceniti svoje lastno umetniško izražanje in izražanje nekoga drugega, je treba razvijati
smisel za kritiko in samokritiko. Že na samem začetku jih je potrebno spodbujati in razvijati
njihovo spontanost, domišljijo in ustvarjalnost, s katerimi predstavijo realnost, kakor jo
doživljajo. Tako kot na ostalih področjih dela v predšolski dobi, imamo tudi na likovnem
področju cilj, da razvijamo oralno-glasovni govor naglušnih otrok (Stoparić, 1984).

6.8 Igra
Kot je igra – spontana, ustvarjalna aktivnost – pomembna za slišeče otroke, ima posebno mesto
tudi pri rehabilitaciji predšolsko slušno motenih otrocih. Pri njih igra ne predstavlja samo
običajne prevladujoče aktivnosti, temveč jo lahko zelo koristno uporabljamo zlasti pri razvoju
govora in pri ostalih področjih. Otroci so zainteresirani, vzbuja se njihova pozornost, budijo se
emocije in ustvarjajo se naravne spontane situacije za govor (Kovačič in Štavbar, 1982). Kljub
vsemu pa otroci z okvaro sluha potrebujejo pomoč in vodenje odraslih. Otrokovo igro moramo
opazovati in jo primerjati z igro njegovih vrstnikov. Pogosto ugotovimo, da se otrok z okvaro
sluha igra na nižji stopnji. Velja sicer pravilo, da naj bi odrasli sledili igri otroka in mu pustili,
da jo razvija po svoje. Vendar takrat, ko opazimo, da otrok v igri ne napreduje, prevzemimo
pobudo in mu pomagajmo najti izhod iz začaranega kroga. Iz iger otrok dobi koristna znanja in
navade, najvažneje pa je, da mu igre predstavljajo govorne spodbude, s katerimi razvija svoj
govor (Hernja idr., 2010).
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6.9 Piktogrami
Verbotonalna metoda, ki zajema sistem čutil, živčni sistem in možgane, obravnava človeka
celostno in razvija poslušanje in govor po naravni poti. Iz splošnih načel verbotonalne metode
izhaja tudi piktografska ritmika. Ta spodbuja doživljanje okolja in samega sebe preko igre in
aktivnosti z vključevanjem vseh čutil v prostoru in času. Omogoča ustrezno govorno
rehabilitacijo naglušnih otrok. Piktografska ritmika sloni na doživljanju, ki se najlepše realizira
skozi igro. Igra je dinamika, ki zajema vseh pet potrebnih čutil za percepcijo prostora: vid, sluh,
ravnotežnostno čutilo, dotik in proprioceptivnost (sposobnost zaznavanja relativnega položaja
telesa v prostoru ali posameznega organa v telesu). Brez teh elementov igra ne more biti
doživetje. Doživetje naslikamo z vizualnim piktogramom, ki spomni otroka na celostno
doživljanje, ki smo ga kreirali s pomočjo igre. Vsebovati mora poslušanje, gibanje, dotik,
čustveno doživljanje, otrokov odnos do samega sebe in do drugih. Brez tega je piktogram
navaden znak, gesta, ki v komunikaciji nima nobene vrednosti (Varžič, 2009).
S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del.

32

7 OPREDELITEV PROBLEMA
Razvoj naglušnega otroka poteka skoraj na vseh področjih po enakih razvojnih principih kot
pri slišečih otrocih. Seveda to ne pomeni, da je popolnoma enak. Izguba sluha prinaša
posebnosti v razvoju naglušnega otroka in tega ne smemo in ne moremo spregledati. V največji
meri izguba sluha vpliva na razvoj jezika, govora in komunikacije. Ta pa je ozko povezan tudi
z drugimi področji in vpliva na spoznavni, socialni in osebnostni razvoj otroka (Košir, 1999).
Ustrezna strokovna znanja, metode, strategije in oblike dela že v predšolskem obdobju
pomagajo naglušnim otrokom, da nadomestijo tisto, kar jim ni bilo naravno dano oz. jim je bilo
zaradi bolezni ali poškodbe odvzeto. V veliki meri jim pomagajo premostiti slušno oviro in
izoblikovati komunikacijski kod, s katerim lahko komunicirajo s širšo, tudi slišečo okolico. Ker
je učenje govora pri naglušnih dolgotrajen proces, se govor kot tak v predšolskem obdobju
pomembno razlikuje od govora slišečih otrok (Fras Fijačko in Marot, 2006).

8 CILJ RAZISKOVANJA
Glavni cilj raziskovalnega dela diplome je ugotoviti, na kakšen način in kako pogosto vzgojitelji
in pomočniki vzgojitelja spodbujajo govor, jezik in komunikacijo pri naglušnih in slišečih
otrocih.

9 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
H 1: Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja v večini uporabljajo vse dejavnosti s kurikularnega
področja jezika.
H 2: Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja z izvajanjem govornih iger in vaj najbolj želijo vplivati
na otrokovo artikulacijo, najmanj pa na otrokovo razvijanje slovnične in pragmatične
zmožnosti.
H 3: Uporaba govornih iger in vaj je enako pomembna tako za naglušne kot za slišeče otroke.
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10 METODE DELA
10.1 Raziskovalna metoda
Uporabila sem deskriptivno kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Anketiranje je
potekalo anonimno.

10.2 Vzorec
Vzorec zajema 21 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja iz Vrtca Škofja Loka, Enota
Najdihojca, 7 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja v oddelkih vrtca v Zavodu za gluhe in
naglušne Ljubljana ter 22 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja iz Vrtca Urša, Enota Urša. Od
tega je sodelovalo 22 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, ki imajo izkušnje z naglušnimi
otroki in 28 vzgojiteljev ter pomočnikov vzgojitelja, ki izkušenj z naglušnimi otroki nimajo. V
vzorec so zajeti vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja dveh slovenskih regij (gorenjske in
osrednjeslovenske).

10.3 Postopek zbiranja podatkov
Zbiranje podatkov je potekalo v treh slovenskih vrtcih, v Vrtu Škofja Loka, Enota Najdihojca
sem anketne vprašalnike izročila vodji enote, ta pa jih je razdelil vzgojiteljem in pomočnikom
vzgojitelja. V Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana in Vrtcu Urša, Enoti Urša pa sem anketne
vprašalnike razdelila osebno.

10.4 Merski inštrument
Anketni vprašalnik vsebuje enajst vprašanj, od tega devet zaprtega tipa in dve vprašanji
odprtega tipa.

10.5 Metoda obdelave podatkov
Podatke sem obdelala s statističnim programom SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences), prikazala tabelarično ter jim pripisala interpretacijo.
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11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Podatke sem analizirala in primerjala glede na dve skupini, in sicer udeležence ankete, ki imajo
izkušnje z naglušnimi otroki (v nadaljevanju skupina 1), teh je bilo 22 oz. 44 % in udeležence,
ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki (v nadaljevanju skupina 2), teh je bilo 28 oz. 56 %.

Tabela 2: Uporaba dejavnosti s kurikularnega področja jezika.
Skupina 1
Skupina 2
Odgovor
f
f (%)
f
f (%)
20
90,9
28
Pripovedovanje in branje pravljic,
100
zgodb
16
72,7
23
82,1
Uprizarjanje lutkovne igrice.
Petje pesmi.

22

100

28

100

Igranje iger vlog in simbolne igre.

18

81,8

23

82,1

Gledanje risank.

9

40,9

12

42,9

Obisk knjižnice.

17

77,3

15

53,6

Ogled igranih in lutkovnih
predstav.
Igre s prsti.

21

95,5

20

71,4

20

90,9

23

82,1

Rajalne igre in plesi.

21

95,5

27

96,4

*f = število izbranih odgovorov
*f (%) = odstotek izbranih odgovorov
*Skupina 1 = udeleženci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki.
*Skupina 2 = udeleženci, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki.

Iz tabele je razvidno, da anketiranci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki v večini uporabljajo
vse naštete dejavnosti s kurikularnega področja jezika. Vsi anketiranci (100 %), ki imajo
izkušnje z naglušnimi, so izbrali odgovor petje pesmi. Prav tako so vsi anketiranci, ki nimajo
izkušenj z naglušnimi največkrat izbrali odgovor petje pesmi. Tako pri anketirancih z
izkušnjami z naglušnimi otroki kot pri anketirancih brez izkušenj z naglušnimi otroki je
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dejavnost gledanja risank dobila najmanj odgovorov, in sicer manj kot polovica (skupina 1 =
40,9 %; skupina 2 = 42,9 %).
Največkrat izbran odgovor, petje pesmi, me ni presenetil, saj je petje manj psihično zahtevna
funkcija kot govor, ker je besedilo že predhodno naučeno in še samoglasniki so daljši kot
običajno. Z vidika naglušnega otroka pa je petje najpomembnejše in najučinkovitejše zato, ker
takrat otrok pravilno diha. Po mojem mnenju, je bila dejavnost gledanja risank pri obeh
skupinah najmanjkrat izbrana zato, ker je vsem dobro znan negativni vpliv, ki ga ima
prepogosto gledanje risank. Težava pri dolgo trajajočem gledanju v zaslon je ta, da otrok
medtem ne izgovori niti ene besede. Veliko govorjenja, pa je ključ do kakovostnega govornojezikovnega razvoja. Iz izkušenj pa vem, da vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja televizijo ali
računalnik uporabljajo ob temi, ki jo izvajajo, zatorej so vsebine, ki jih otroci gledajo na
televiziji ali računalniku premišljeno izbrane in poučne.

Tabela 3: Pogostost uporabe govornih iger.
Odgovor

Fonološke igre

Sintaktične igre

Igre s pregovori,
reki

4

3

2

1

M

SD

Skupina 1

f
f (%)

9
40,9

8
36,4

4
18,2

1
4,5

0
0

1,86

0,89

Skupina 2

f
f (%)
f

3
10,7
7

8
28,6
7

10
35,7
5

6
21,4
3

1
3,6
0

2,79

1,03

2,18

1,05

f (%)

31,8

31,8

22,7

13,6

0

Skupina 2

f
f (%)

3
10,7

13
46,4

9
32,1

3
10,7

0
0

2,43

0,84

Skupina 1

f

6

8

5

3

0

2,23

1,02

f (%)

27,3

36,4

22,7

13,6

0

Skupina 2

f
f (%)

4
14,3

6
21,4

9
32,1

8
28,6

1
3,6

2,86

1,11

Skupina 1

f

2

6

7

6

1

2,91

1,07

f (%)

9,1

27,3

31,8

27,3

4,5

Skupina 2

f
f (%)

0
0

4
14,3

16
57,1

7
25,0

1
3,6

3,18

0,72

Skupina 1

f

5

8

6

2

1

2,63

1,09

f (%)

22,7

36,4

27,3

9,1

4,5

Skupina 1
Leksikalne igre

5
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Uganke in njim
podobne igre
Izštevanke in
preštevanke

Razvrščanke

Hitro govorjenje
kot govorne igre

Zagovori

Lažnivke

Posmehljivke

Anagrami

Igre
pripovedovanja

Dramske igre

Skupina 2

f
f (%)

6
21,4

7
25,0

14
50,0

1
3,6

0
0

2,36

0,87

Skupina 1

f

9

10

3

0

0

1,73

0,7

f (%)

40,9

45,5

13,6

0

0

Skupina 2

f
f (%)

11
39,3

13
46,4

2
7,1

2
7,1

0
0

1,82

0,86

Skupina 1

f

2

3

5

9

3

3,36

1,18

f (%)

9,1

13,6

22,7

40,9

13,6

Skupina 2

f
f (%)

4
14,3

3
10,7

11
39,3

7
25,0

3
10,7

3,07

1,18

Skupina 1

f

0

3

3

9

7

3,91

1,02

f (%)

0

13,6

13,6

40,9

31,8

Skupina 2

f
f (%)

0
0

2
7,1

10
35,7

11
39,3

5
17,9

3,68

0,86

Skupina 1

f

0

0

2

9

11

4,41

0,67

f (%)

0

0

9,1

40,9

50,0

Skupina 2

f
f (%)

0
0

0
0

6
21,4

16
57,1

6
21,4

4

0,67

Skupina 1

f

1

0

1

8

12

4,36

0,95

f (%)

4,5

0,0

4,5

36,4

54,5

Skupina 2

f
f (%)

2
7,1

1
3,6

5
17,9

11
39,3

9
32,1

3,86

1,15

Skupina 1

f

1

1

0

8

12

4,32

1,04

f (%)

4,5

4,5

0

36,4

54,5

f
f (%)

0
0

2
7,1

5
17,9

12

4

0,9

42,9

9
32,1

Skupina 1

f
f (%)

1
4,5

1
4,5

3
13,6

8
36,4

9
40,9

4,05

1,09

Skupina 2

f
f (%)

1
3,6

0
0

4
14,3

12
42,9

11
39,3

4,14

0,93

Skupina 1

f

5

10

6

1

0

2,14

0,83

f (%)

22,7

45,5

27,3

4,5

0

Skupina 2

f
f (%)

10
35,7

13
46,4

4
14,3

1
3,6

0
0

1,86

0,8

Skupina 1

f

5

3

9

3

2

2,73

1,24

f (%)

22,7

13,6

40,9

13,6

9,1

f
f (%)

8
28,6

10

2
7,1

0
0

2,14

0,93

35,7

8
28,6

f

8

8

4

2

0

2

0,98

Skupina 2

Skupina 2
Skupina 1
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Glasbeno-govorne
igre

Skupina 2
Skupina 1

Gibalno-glasbene
igre

Skupina 2

f (%)

36,4

36,4

18,2

9,1

0

f
f (%)

8
28,6

17

2
7,1

0
0

1,89

0,79

60,7

1
3,6

f

8

8

4

2

0

2

0,98

f (%)

36,4

36,4

18,2

9,1

0

f
f (%)

15
53,6

11
39,3

0
0

2
7,1

0
0

1,61

0,83

*f = število izbranih odgovorov
*f (%) = odstotek izbranih odgovorov
*Odgovor 5 pomeni zelo pogosto uporabljam, odgovor 4 pomeni pogosto uporabljam, odgovor 3 pomeni včasih
uporabljam, odgovor 2 pomeni redko uporabljam in odgovor 1 pomeni nikoli ne uporabljam.
*Skupina 1 = udeleženci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki.
*Skupina 2 = udeleženci, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki.

Rezultati so pokazali, da udeleženci ankete, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki pri svojem
delu najpogosteje uporabljajo fonološke igre, leksikalne igre, pogosto tudi sintaktične igre,
izštevanke in preštevanke, igre pripovedovanja, glasbeno-govorne igre in gibalno-govorne igre.
Najmanj pa uporabljajo razvrščanke, hitrogovorjenke, zagovore, lažnivke, posmehljivke in
anagrame. Osebe, ki izkušenj z naglušnimi otroki nimajo pa poročajo, da pogosto uporabljajo
leksikalne igre, izštevanke in preštevanke, igre pripovedovanja, glasbeno-govorne in gibalnogovorne igre. Najmanj pogosto pa hitrogovorjenke, zagovore, lažnivke, posmehljivke ter
anagrame. Ostale govorne igre pa uporabljajo le včasih. Vidimo lahko, da obe skupini
udeležencev najpogosteje uporabljata leksikalne igre, izštevanke in preštevanke, igre
pripovedovanja, glasbeno-govorne in gibalno-govorne igre. Tiste igre, ki jih največkrat
uporabljajo, so verjetno hkrati tudi igre, ki jih vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja najbolje
poznajo. Opazila sem, da so vzgojiteljem nekatere igre nepoznane, saj so pri nekaterih naštetih
igrah zraven napisali vprašaj. To sta bili igri posmehljivke in lažnivke.
Že med samo spontano igro, otroci uporabljajo kar nekaj najpogosteje izbranih govornih iger,
kar vzgojitelju olajša vnos govornih spodbud v samo vzgojno-izobraževalno delo. Dober
vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja bo poskušal s pravimi didaktičnimi strategijami nevsiljivo
poseči v igro otroka in mu s tem pomagal razvijati govorno-jezikovno kompetentnost. To
verjetno bolj velja za udeležence, ki delajo s slišečimi otroki. Tisti, ki delajo z naglušnimi otroki
pa je potrebne tovrstne igre vpeljevati bolj sistematično. To lahko vidimo na primeru fonoloških
iger, kjer pri slišečih otrocih potekajo naravno v interakciji z vrstnimi in okoljem in torej
vzgojitelji le včasih načrtno uporabljajo tovrstne igre. Medtem, ko vzgojitelji in pomočniki
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vzgojitelja, ki imajo naglušne otroke te igre zelo pogosto sistematično vpeljujejo v svoje delo,
saj se zavedajo, da te otroci fonološkega zavedanja med spontano igro sami težje osvojijo.

Tabela 4: Način izvajanja govornih iger.
Odgovor
Načrtno

Skupina 1
f
f (%)
2
9,1

Skupina 2
f
f (%)
1
3,6

Spontano

0

0

3

10,7

Načrtno in
spontano
M
SD

20

90,9

24

85,7

2,82
0,59

2,82
0,48

*f = število izbranih odgovorov
*f (%) = odstotek izbranih odgovorov
*Skupina 1 = udeleženci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki.
*Skupina 2 = udeleženci, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki.

Iz tabele je razvidno, da anketiranci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki največkrat (90,9 %)
govorne igre izvajajo načrtno in spontano. Prav tako so se anketiranci, ki nimajo izkušenj z
naglušnimi otroki v večini (85,7 %) odločili za odgovor načrtno in spontano.
Odgovor načrtnega in spontanega izvajanja govornih iger in vaj, za katerega se je odločila
velika večina vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki in
tisti, ki teh izkušenj nimajo, me ni presenetil. Saj je pomembno, da otrokov govor (ne glede na
uporabljeno strategijo) razvijamo ob različnih priložnosti: bodisi načrtno med načrtovanimi
dejavnosti, bodisi spontano pred kosilom, na sprehodu, pred počitkom, prosto igro, med
obiskom zunanje institucije ali po malici – možnosti je nešteto, le izkoristiti jih moramo.
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Tabela 5: Pogostost uporabe govornih vaj.

Skupina 1
Dihalne vaje
Skupina 2
Skupina 1
Vaje pihanja
Skupina 2
Skupina 1
Vaje jezika
Skupina 2
Skupina 1
Vaje mehkega neba
Skupina 2
Skupina 1
Vaje ustnic
Skupina 2
Skupina 1
Vaje za pravilno
artikulacijo glasov

Skupina 2
Skupina 1

Vaje poslušanja in
razločevanja

Skupina 2
Skupina 1

Bogatenje besedišča
Skupina 2

f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)
f
f (%)

5
2
9,1
1
3,6
3
13,6
1
3,6
6
27,3
4
14,3
2
9,1
0
0
4
18,2
2
7,1
2
9,1
2
7,1
7
31,8
6
21,4
6
27,3
14
50,0

Odgovor
4
3
7
9
31,8
40,9
9
13
32,1
46,4
10
6
27,3
45,5
10
11
35,7
39,3
10
4
18,2
45,5
7
13
25,0
46,4
4
7
18,2
31,8
2
12
7,1
42,9
10
5
22,7
45,5
9
11
32,1
39,3
12
5
22,7
54,5
12
9
32,1
42,9
12
3
13,6
54,5
14
6
21,4
50,0
14
2
9,1
63,6
13
0
46,4
0

2
3
13,6
5
17,9
3
13,6
6
21,4
2
9,1
4
14,3
5
22,7
11
39,3
3
13,6
4
14,3
2
9,1
5
17,9
0
0
2
7,1
0
0
1
3,6

1
1
4,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
18,2
3
10,7
0
0
2
7,1
1
4,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M
2,73

SD
0,99

2,79

0,79

2,41

0,91

2,79

0,83

2,09

0,92

2,61

0,92

3,23

1,23

3,54

0,79

2,32

0,95

2,82

1,02

2,45

0,96

2,61

0,88

1,82

0,66

2,14

0,85

1,82

0,59

1,57

0,69

*f = število izbranih odgovorov
*f (%) = odstotek izbranih odgovorov
*Odgovor 5 pomeni zelo pogosto uporabljam, odgovor 4 pomeni pogosto uporabljam, odgovor 3 pomeni včasih
uporabljam, odgovor 2 pomeni redko uporabljam in odgovor 1 pomeni nikoli ne uporabljam.
*Skupina 1 = udeleženci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki.
*Skupina 2 = udeleženci, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki.

Rezultati so pokazali, da udeleženci ankete, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki pri svojem
delu pogosto uporabljajo vaje pihanja, vaje jezika, vaje ustnic, vaje za pravilno artikulacijo
glasov, vaje poslušanja in razlikovanja ter bogatenje besedišča. Včasih pa uporabljajo dihalne
vaje in vaje mehkega neba.
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Osebe, ki izkušenj z naglušnimi otroki nimajo pa pogosto uporabljajo vaje za pravilno
artikulacijo glasov, vaje poslušanja in razločevanja in bogatenje besedišča. Včasih pa
uporabljajo dihalne vaje, vaje pihanja, vaje jezika, vaje mehkega neba in vaje ustnic. Vidimo
lahko, da obe skupini udeležencev najpogosteje bogatita besedišče, najredkeje pa vaje mehkega
neba.
Nad rezultati sem presenečena, saj sem pričakovala, da bodo udeleženci ankete, ki imajo
izkušnje z naglušnimi otroki, zelo pogosto izvajali dihalne vaje, vaje pihanja, vaje jezika, vaje
mehkega neba in vaje ustnic. Slednje vaje pomagajo izboljšati delovanje govornega aparata in
so pomembne pri zaznavanju ritma in glasov. Veliko vlogo pri spodbujanju govornega aparata
imajo tudi mišice, ki delujejo med žvečenjem – otrok naj čim več hrane žveči sam (ko lahko
otrok že sam jé, naj se mu hrana ne pasira več in naj jé samostojno). Na tem mestu bi omenila
tudi uporabe dude, saj predolga uporaba dude prispeva k slabšemu delovanju motorike govoril
in posledično govora.

Tabela 6: Ocena pomembnosti vplivanja govornih iger in vaj.

Otrokova
artikulacija

Otrokovo
besedno
ustvarjalnost
Otrokovo
razvijanje
slovnične in
pragmatične
zmožnosti

Ocena
2
f (%)
f

f

1
f (%)

3
f (%)

f

4
f (%)

f

5
f (%)

f

Skupina 1

4

18,2

6

27,3

1

4,5

3

13,6

8

36,4

Skupina 2

4

14,3

5

17,9

9

32,1

1

3,6

9

32,1

Skupina 1

2

9,1

4

18,2

8

36,4

5

22,7

3

13,6

Skupina 2

3

10,7

4

14,3

9

32,1

6

21,4

6

21,4

Skupina 1

8

36,4

7

31,8

6

27,3

1

4,5

0

0

Skupina 2

15

53,6

6

21,4

3

10,7

1

3,6

3

10,7
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Otrokovo
besedišče

Otrokov
občutek za
jezik

Skupina 1

3

13,6

2

9,1

3

13,6

8

36,4

6

27,3

Skupina 2

2

7,1

5

17,9

2

7,1

14

50,0

5

17,9

Skupina 1

5

22,7

3

13,6

4

18,2

5

22,7

5

22,7

Skupina 2

4

14,3

8

28,6

5

17,9

6

21,4

5

17,9

*f = število izbranih odgovorov
*f (%) = odstotek izbranih odgovorov
*Ocena 1 pomeni najmanj pomembno, ocena 5 pomeni zelo pomembno.
*Skupina 1 = udeleženci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki.
*Skupina 2 = udeleženci, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki.

Rezultati kažejo, da anketiranci imajo izkušnje z naglušnimi otroki in anketiranci, ki izkušenj z
naglušnimi otroki nimajo, z izvajanjem najbolj želijo vplivati na otrokovo artikulacijo (ocena 5
= 68,5 %). Najmanj pa z izvajanjem govornih iger in vaj želijo vplivati na otrokovo razvijanje
slovnične in pragmatične zmožnosti (ocena 1 = 90 %). Obema skupinama anketirancev se zdi,
da z izvajanjem govornih iger in vaj pomembno vplivajo tudi na otrokovo besedišče in besedno
ustvarjalnost.

Tabela 7: Pridobljeno gradivo.
Skupina 1

Skupina 2

Odgovor
f

f (%)

M

SD

f

f (%)

M

SD

Strokovna literatura

22

100,0

1

0

23

82,1

0,82

0,39

Spletni viri

13

59,1

1,18

1,01

15

53,6

1,07

1,02

Priročniki

14

63,6

1,91

1,48

16

57,1

1,71

1,51

Priporočilo logopedinje in/ali
surdopedagoginje
Drugo

15

68,2

2,73

1,91

15

53,6

2,14

2,03

2

9,1

0,45

1,47

5

17,9

0,89

1,95

*f = število izbranih odgovorov
*f (%) = odstotek izbranih odgovorov
*Skupina 1 = udeleženci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki.
*Skupina 2 = udeleženci, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki.
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Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov, saj sem sklepala, da so nekateri anketiranci
pridobivali gradiva na več načinov.
Iz tabele je razvidno, da obe skupini anketirancev, največkrat gradivo poiščeta v strokovni
literaturi. 68,2 % anketirancev, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki, upošteva priporočila
logopedinje in/ali surdopedagoginje. 57,1 % anketirancev, ki imajo izkušnje le s slišečimi otroki
pa poroča, da govorne igre in vaje poiščejo v priročnikih. 7 oz. 27 % anketirancev je pri tem
vprašanju napisalo drugo; 1 anketiranec govorne vaje in igre poišče v primerih dobre prakse, 2
anketiranca gradivo pridobita na predavanjih, prav tako 2 anketiranca odgovarjata, da gradivo
pridobita na seminarjih, 1 anketiranec pravi, da so vaje in igre priporočila sodelavcev, 1
anketiranec pa pravi, da so govorne igre in vaje plod njegovih lasnih idej.
Pričakovala sem nekoliko drugače rezultate pri skupini, ki ima izkušnje z naglušnimi otroki, saj
sem bila prepričana, da bo najpogostejši četrti odgovor, in sicer, da so pridobljene govorne igre
in vaje priporočilo surdopedagoginje oz. logopedinje.

Na sledeče vprašanje je odgovarjalo le 22 oz. 44 % anketirancev, ki imajo izkušnje z naglušnimi
otroki.

Tabela 8: Način izvajanja govornih iger in vaj.
Odgovor
Individualno
Skupno
Odvisno od iger in vaj
M
SD

f
1
3
18

Skupina 1
f (%)
4,5
13,6
81,8
2,77
0,53

*f = število izbranih odgovorov
*f (%) = odstotek izbranih odgovorov
*Skupina 1 = udeleženci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki.

Velika večina (81,8 %) anketirancev, ki ima izkušnje z naglušnimi otroki, govorne igre in vaje
izvaja glede na odvisnost iger in vaj. Le 4,5 % anketirancev, pa govorne igre in vaje izvaja
individualno.
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Tabela 9: Pomembnost govornih iger, vaj in drugih govornih stimulacij po mnenju udeležencev
ankete.
Odgovor

Skupini 1 in 2
f

f (%)

Ker vplivajo na otrokovo samopodobo.

4

8

Za razvoj govornega aparata in pravilno
artikulacijo besed.

18

36

Ker ob vsem tem uživa in doživlja jezik kot vir
ugodja ter pridobiva pozitiven odnos do njega.

5

10

Razvijamo govor in govorne zmožnosti.

16

32

Zaradi same komunikacije otrok.

4

8

Za razvoj bralne in pisalne zmožnosti.

2

4

Za orientacijo v prostoru.

1

2

*f = število izbranih odgovorov
*f (%) = odstotek izbranih odgovorov
*Skupini 1 in 2 = udeleženci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki in udeleženci, ki nimajo izkušenj z
naglušnimi otroki.

Pri 10. vprašanju sem dobljene rezultate združila v sedem kategorij. Največ (36 %) anketirancev
meni, da so govorne vaje, igre in druge govorne stimulacije pomembne za razvoj govornega
aparata in pravilno artikulacijo besed. Najmanj (2 %) anketirancev pa meni, da so pomembne
za razvoj orientacije v prostoru.
Rezultati so pričakovani, kar potrjuje tudi 5. vprašanje, kjer so anketiranci obeh skupin ocenili,
da z govornimi igrami in vajami najbolj vplivajo na artikulacijo glasov.
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Tabela 10: Otroci, pri katerih so govorne igre in vaje pomembnejše.
Skupina 1

Skupina 2

Odgovor
f

f (%)

f

f (%)

Slišeči otroci

0

0

0

0

Naglušni otroci

7

31,8

4

14,3

Za oboje enako pomembne

15

68,2

24

85,7

M

2,68

2,86

SD

0,48

0,36

*f = število izbranih odgovorov
*f (%) = odstotek izbranih odgovorov
*Skupina 1 = udeleženci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki.
*Skupina 2 = udeleženci, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki.

Udeleženci ankete, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki in udeleženci, ki nimajo izkušenj z
naglušnimi otroki menijo, da so govorne vaje in igre pomembne tako za naglušne kot tudi za
slišeče otroke. Nihče od anketirancev (0 %) obeh skupin ne meni, da so govorne vaje in igre
pomembnejše pri slišečih kot pri naglušnih otrocih.
Zanimiv se mi zdi rezultat anketirancev, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki, da jih kar 85,7
% meni, da so govorne igre in vaje pomembne za oboje – naglušne in slišeče otroke. To je kar
17,5 % več kot anketirancev, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki. Popolnoma se strinjam, da
so govorne igre in vaje priporočljive in pomembne tako za naglušne kot za slišeče otroke.
Predvidevam, da se anketiranci, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki, zavedajo, da se večina
govorno-jezikovnih težav povezuje s samo motoriko govornih organov (gibljivost jezika,
ustnic, pravilnega dihanja itn.). Težave s slabšo motoriko govoril oz. govornega aparata vodijo
v slabšo oz. neustrezno izreko glasov, izpuščanje glasov, popačen govor … Torej četudi otroci
dobro slišijo, jim je potrebno omogočiti raznovrstne in bogate govorne izkušnje in s tem
preventivno preprečiti morebitne govorno-jezikovne težave.
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Tabela 11: Predlogi in ideje anketirancev, s katerimi bi še lahko razvijali govor in jezik otrok.
Odgovor

Skupini 1 in 2
f

f (%)

Igra z lutko.

2

4

Sproščujoče masaže, dihalne vaje in joga.

1

2

Snemanje in ogled video posnetkov.

1

2

Branje, pripovedovanje in opazovanje.

1

2

Petje pesmi, opisovanje slik.

1

2

Neverbalna komunikacija.

1

2

Piktogrami.

4

8

V odnosu z vrstniki (pogovor).

2

4

*f = število izbranih odgovorov
*f (%) = odstotek izbranih odgovorov
*Skupini 1 in 2 = udeleženci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki in udeleženci, ki nimajo izkušenj z
naglušnimi otroki.

Na zadnje vprašanje sem dobila le 13 odgovorov. Dobljene odgovore sem združila v sedem
kategorij. Anketiranci so največkrat napisali, da bi govor in jezik razvijali s piktogrami, ki
predstavljajo podporno oz. dodatno strategijo, predvsem zaradi vizualne podpore slušnim
informacijam. Otroku omogočajo hitrejši priklic besed in s tem pomnjenje pesmic, izštevank,
stavkov ... Piktogrami nam omogočajo tudi gradnjo jezika. Naslednja najpogostejša odgovora
sta bila igra z lutko in odnos z vrstniki.
Ideja igre z lutko se mi zdi dobra in bi jo tudi sama priporočila za razvoj govora in jezika.
Včasih se naglušni otroci ali pa slišeči otroci z nizko sposobnostjo govornega izražanja ali
zaradi različnih čustvenih težav ne upajo vključiti v komunikacijo. Lutka jim je pri tem v veliko
pomoč. Že ko otrok lutko ustvarja, udejanji svoje ideje, ne da bi bilo potrebno o tem govoriti.
Sama vizualizacija lika bo otroku pomagala h kasnejši verbalizaciji. Tudi predstavljanje
pravljic z lutko spodbuja otrokovo govorno ustvarjalnost. Dramska igra z lutkami otroku
pomaga, da s pomočjo gibljivih lutk izrazi in pokaže tisto, česar ne more z besedami (Korošec,
2014).
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12 PREVERJANJE HIPOTEZ
Prvo hipotezo na podlagi dobljenih rezultatov potrjujem, saj velika večina vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojitelja, ne glede na to ali imajo izkušnje z naglušnimi otroki ali ne, uporablja
vse jezikovne dejavnosti navedene iz kurikuluma za vrtce.
Tudi druga hipoteza je v celoti potrjena, saj tako anketiranci, ki imajo izkušnje z naglušnimi
otroki kot tudi anketiranci, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki odgovarjajo, da z izvajanjem
govornih iger in vaj želijo najbolj vplivati na otrokovo artikulacijo. To hipotezo potrjuje tudi
tabela 9, kjer so anketiranci najpogosteje odgovorili, da so govorne igre in vaje pomembne za
razvijanje govornega aparata in pravilno artikulacijo besed. Tudi drugi del hipoteze potrjujem,
saj sta obe skupini anketirancev mnenja, da z izvajanjem govornih iger in vaj najmanj vplivajo
na otrokovo razvijanje slovnične in pragmatične zmožnosti.
Tudi tretja hipoteza je potrjena, saj večina anketirancev, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki
in anketiranci, ki nimajo izkušenj z naglušnimi otroki menijo, da so govorne vaje in igre
pomembne tako za naglušne kot tudi za slišeče otroke.
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13 SKLEPNE UGOTOVITVE
V empiričnem delu diplomskega dela je bil cilj ugotoviti, na kakšen način in kako pogosto
vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja, ki imajo bodisi izkušnje z naglušnimi otroki bodisi teh
izkušenj nimajo, spodbujajo govor, jezik in komunikacijo. V raziskavo sem vključila tako
vzgojitelje kot tudi pomočnike vzgojitelja, saj sem mnenja, da kot tim skupaj sodelujeta,
načrtujeta, izvajata, evalvirata, sta konstantno v interakciji otroki, poznata močna in šibka
področja otrok, upoštevata posebnosti ali morebitne omejitve otrok, spodbujata govor in jezik
in sta nazadnje pedagoški in govorni vzor otrokom.
Na podlagi cilja sem si postavila tri hipoteze, ki sem jih v celoti potrdila. Vsi vzgojitelji in
pomočniki vzgojitelja so v veliki večini odgovorili, da uporabljajo vse jezikovne dejavnosti
navedene iz kurikuluma za vrtce. To pomeni, da se zavedajo pomembnosti jezikovne dejavnosti
v predšolskem obdobju, saj je to tudi najpomembnejše obdobje za razvoj govora. Pomembno
je, da vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja poznamo razvoj otroka in temu prilagodimo svoja
pričakovanja glede otrokove govorno-jezikovne zmožnosti.
Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki in tisti, ki teh
izkušenj nimajo, so mnenja, da z izvajanjem govornih iger in vaj najbolj želijo vplivati na
artikulacijo oziroma oblikovanje glasov z govorilnimi organi, na otrokovo izgovarjavo. To še
posebej velja za vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja, ki delajo z naglušnimi otroki, saj je za
razumljivo tvorjenje glasu ključnega pomena sproščena in jasna artikulacija. Pri pomanjkanju
gibljivosti spodnje čeljusti in jezika lahko nastanejo težave. Zato za boljšo artikulacijo izvajamo
vaje za elastičnost jezika, ustnic, spodnje čeljusti in mehkega neba. Raziskava je pokazala, da
slednje govornih vaje v povprečju vsi anketiranci pogosto in včasih uporabljajo.
Govorne igre, vaje in druge govorne stimulacije niso le pomembne, temveč so nujne za
razvijanje govorne-jezikovne zmožnosti otrok. To pa pomeni, da so nujne tako za naglušne kot
tudi za slišeče otroke in raziskava, ki sem jo izvedla, to potrjuje. Tudi za otroke, ki nimajo težav
s sluhom so igre in vaje zelo priporočljive, kajti nikoli ne moremo reči, da smo naredili vse, če
pa vemo, da obstaja še več, s čimer lahko otroku omogočimo boljši, hitrejši in učinkovitejši
razvoj govora. Govorno-jezikovno kompetenten otrok ima pogoj za visoko bralno pismenost v
kasnejših obdobjih, s tem pa pripomoremo k njegovi uspešni uveljavitvi v okolju.
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Iz rezultatov raziskave je še razvidno, da anketiranci obeh skupin govorne igre in vaje izvajajo
načrtno in spontano, ter gradivo o vajah in igrah poiščejo v strokovni literaturi.
Pomembno se je zavedati, da se govora ne samo učimo, ampak ga tudi doživljamo, ga
oblikujemo in govor oblikuje nas, zato ob vseh teh didaktičnih strategijah ne smemo zamuditi
nobene spontane situacije, ki prinaša doživetje ali spoznanje za ubeseditev. Otroka ne silimo,
da že prvič naredi ali izvede vajo ali igro pravilno, raje ga pohvalimo za sodelovanje in ga
naslednjič spet spodbudimo h govornih igram in vajam, ki pa seveda ne smejo trajati predolgo
in jih je potrebno prilagajati glede na značilnosti otrok. Cilj didaktičnih strategij ni razvijanje
mehanično naučenega govora, temveč spontanega govornega izražanja, s čimer otrok sam
začuti potrebo in željo po komunikaciji. To je le nekaj priporočil, ki sem jih dobila na študentski
izmenjavi na Portugalskem. Del diplomskega dela sem napisala na Pedagoški fakulteti v
Lizboni (Instituto Politecnico de Lisboa, Escola Superior de Educacao de Lisboa). Kljub temu,
da zaradi jezikovnih ovir in predmetnika, nisem imela možnosti spoznati surdopedagoškega
področja na Portugalskem, sem na izmenjavi dobila veliko zamisli o zanimivih in uporabnih
didaktičnih strategijah, s katerimi razvijamo govor predšolskih otrok.
Najboljši način vključevanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja v otrokov govornojezikovni razvoj je ravno uporaba didaktičnih govornih iger in vaj. Primerne so že kratke,
nekajminutne didaktične igre in vaje, ki se jih izvajamo skupaj, saj po eni strani spodbujajo
govorni razvoj, po drugi strani pa je čas, ki ga preživimo v skupni dejavnosti, zelo pomemben
tudi za socialne odnose med nami – vzgojitelji in otroki.
Rezultati raziskave glede načina in pogostosti uporabe govornih iger, vaj in drugih govornih
stimulacij bi bili natančnejši in bolj objektivni, če bi vanjo zajela širšo populacijo vzgojiteljev
in pomočnikov vzgojitelja. Menim, da bi za nadaljnje raziskovanje potrebovali več vzgojiteljev
in pomočnikov vzgojitelja, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki, saj jih je bilo v to raziskavo
vključenih le dvaindvajset. Da so se pojavljale razlike v odgovorih na nekatera vprašanja, med
anketiranci, ki imajo izkušnje z naglušnimi otroki in anketiranci, ki nimajo izkušenj z
naglušnimi otroki, ni nič nenavadnega in ravno ta primerjava mi je dala rezultate, s katerimi bi
lahko še razširila raziskovanje na tem področju. V prihodnje pa bi spremljala izvajanje
določenih govornih iger ali vaj skozi daljše časovno obdobje z naglušnimi otroki in na ta način
pridobila podatke o govorno-jezikovnemu napredku naglušnih otrok.
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PRILOGI
Priloga št. 1: Nekaj primerov govornih vaj, in sicer: dihalne vaje, vaje pihanja, vaje jezika,
vaje mehkega neba, vaje ustnic in fonološke vaje.
Priloga št. 2: Anketni vprašalnik za vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja.
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Govorne vaje
Dihalne vaje (Lipnik in Matić, 1993).
Kratek nosni vdih – temu sledi nosni izdih, ki naj bo dolg, globok, enakomeren.
Vdihnemo skozi nos, zadržimo vdih in izdihnemo skozi usta.
Dvignemo roke in vdihnemo skozi usta, se priklonimo in spustimo roke ter izdihnemo skozi
usta na glasove /f, i, s/ …
Vaje pihanja (Stoparić, 1984)
Ugašanje sveče z različnih razdalj z dolgim izpihom na /f/ ali hipen izpih na /p/
Zelo priporočljiva in dobra vaja je tudi pihanje v vetrnico, pri čemer morajo otroci pihniti
natanko v notranjo stran vetrničnega krila, da se zavrti, obenem pa morajo biti ravno prav
oddaljeni, da se ne zadenejo ob vrteči se rob vetrnice
Otroci pihajo v trak, ki ga držijo v določeni razdalji pred usti – dolgo ali kratko – /p, p, p, p/.
V veliko veselje otrokom je tudi milnica iz milnega praška, iz katere dela mehurčke s slamico
na polivinilasti podlagi. Igra je zelo priljubljena, ker se na mehurčkih zrcalijo pisane barve. Pri
pihanju mehurčkov je priporočljiva tudi milnica, ki je shranjena v zato namenjenih plastenkah
s posebno oblikovanim držalom za pihanje mehurčkov. Pri tem, ko otroci pihajo mehurčke v
zrak, se urijo v usmerjanju in uporabi izpihov različnih jakosti ter mirnega enakomernega
pihanja.
S slamico ali kakršno koli drugo cevko, lahko otroci pihajo tudi v vodo v umivalniku ali kje
drugje, da jo vzvalovimo, na vodi pa plujejo iz plute izdelane ladjice.
Pihamo barve razlite na papirju (tuš barve).
Pihanje s slamico ali cevko lahko otroci preizkusijo tudi pri ping-pong žogici. V lepenko
izrežemo luknje in jo postavimo v poševni položaj. Otroci morajo pihati v ping-pong žogice in
jih spraviti v luknje na lepenki.
Pihamo v pest, kot da nas zebe: aspiracijski /hu-hu-hu-hu/.
Napihujemo gumijaste in plastične igrače.
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Igramo na instrumente: ustna harmonika, trobenta, piščali.
Posnemamo smrčanje: /hhrrrr/.
Pojemo melodij le z mrmranjem.
Igramo na glavnik (prav tam).
Otroci ležijo na tleh. Na trebuhe jim damo plišasto igračo. Dihati morajo tako, da s premikanjem
trebušne prepone dvigujejo igračo gor in dol ali pa jo vržejo na tla. Otroci morajo paziti, da ne
premikajo drugih delov telesa (Grӧgl in Tetičkovič, 2011).
Igramo se z lutko marioneto. Otroci spoznavajo njeno gibanje. S čarobno palico otroke
spremenimo v marionete in jim z namišljenim vodilom premikamo dele telesa. Gibanje
usmerimo v predklon z izdihom glasu A. Nato vsakega otroka posebej z rahlim potegom
dvignemo iz predklona v izravnavo telesa. Na tak način otroci spontano aktivirajo vdih.
Igre s pihanjem balonov: otroke razdelimo v dve vrsti. Vsaka dobi balon, ki ga položi na tla.
Ob udarcu na boben začneta prva otroka v vsaki vrsti pihati balon proti obroču, ki je na drugi
strani vrste. Ko je balon v obroču, otrok steče nazaj v vrsto. Naslednji stori isto in tako igro
nadaljuje. Zmaga vrsta, ki prva konča vajo.
Otroci se v krogu držijo za roke. Z glavami se tesno dotikajo. Na vzgojiteljev znak vdihnejo
skozi nos in izdihnejo skozi usta. Istočasno naredijo korak nazaj. To delajo tako dolgo, da je
balon napihnjen. Ker smo ga preveč napihnili, poči. Ob vzkliku »BUM« se otroci spustijo in
popadajo na tla.
Na znak začnejo otroci napihovati balon. Ko je balon napihnjen, ga dvignejo v zrak. Pri tem
tekmujejo, kdo ga bo prvi napihnil (Grӧgl in Tetičkovič, 2011).
Vaje jezika (Stoparić, 1984)
Muca se umiva: z jezikom krožimo po zgornji in spodnji ustnici, najprej v desno, nato še v levo.
Brisalci brišejo okno: posnemamo avtomobilske brisalce – jezik je obrnjen navzgor in se
premika desno – levo (iz enega kotička ust do drugega). Če je mogoče otrok z jezikom ne drsi
po ustnici, ampak se premika zgolj in enega kotička ust do drugega.
Ližemo bonbonček: imamo zaprta usta, jeziček premikamo gor in dol po notranji strani ličk.
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Brisanje pajčevine: s konico jezika se premikamo po nebu naprej in nazaj in brišemo
»pajčevino« na nebu.
Umivamo si zobe: z jezikom si umivamo zobe, tako da masiramo dlesni in dela podobne gibe
kakor z zobno ščetko.
Žoge /a, e, i, o, u/ se kotalijo po stopnicah: /k-d-k-d-k-d/, /kd-kd-kd-kd/, /kdi-kdi-kdi-kdi/, /kdekde-kde-kde/, /kda-kda-kda-kda/, /kdo-kdo-kdo-kdo/, /kdu-kdu-kdu-kdu/.
Palček skače: /p-d-p-d, pd-pd-pd/.
Žabica se krega z brega: /dega-dega-dega-dega/ ... Posnemamo žabje skoke, nato pa še
oglašanje žabe. Čim hitreje zmoremo, tem bolje je!
Miško zebe in se trese: /d-d-d-d-d-d/ (med zobe damo prst).
Poganjamo konjička: posnemamo topotanje konjskih kopit. Z jezičkom tleskamo ob trdo nebo!
Najprej počasi, nato poskusimo čim hitreje.
Vaje mehkega neba (Stoparić, 1984)
Pijemo po slamici
Prenašamo vode s slamico iz enega kozarca v drugi kozarec (z zadrževanjem sape).
Grgramo vodo.
Zehamo.
Vaje ustnic (Stoparić, 1984)
Smo jezni, se našobimo.
Se smejemo.
Nasmejan/jezen obraz: Izmenično raztegnemo ustnice v nasmeh (I) in v šobo (U).
Močno odpiramo usta.
Glasno cmokamo.
Močno žvečimo – pretiravamo.
Oponašamo kosa, ki žvižga.
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Oponašamo avto, ki brni (ustnice navlažimo in pihnemo zrak, ustnice se morajo dobro tresti):
/brrrrmmm-brrrrmmm-brrrrmmm/. Najprej tresemo ustnici, nato med ustnicama tresemo
jeziček.
Ustnice pomikamo levo in desno.
Pošiljamo poljubčke levemu sosedu, desnemu sosedu ipd.
Odpiramo steklenico, pokamo z ustnicami.
Prijemamo predmete z ustnicami in jih prenašamo – zamaške, paličice ipd.
Držimo svinčnik, barvico med ustnico in nosom.
Fonološke vaje (Stoparić, 1984)
Kuža laja: /hov-hov-hov/.
Muca mijavka: /mijav-mijav-mijav/.
Raca gaga: /ga-ga-ga/.
Konj dela: /iha-ha/.
Koza meketa: /meee-meee-meee/.
Ovca dela: /beee-beee-beee/.
Kokoš kokodaka: /ko-ko-ko/.
Petelin kikirika: /kikirikiiiii/
Kača sika: /sik-sik-sik/.
Avtomobilska guma pušča, balon spusti: /psssssss/.
Čebele brenčijo: /bzzzzz/.
Kihamo: /aci-ace-aca-aco-acu/
Kapljica vode pade na štedilnik in zacvrči: /cssss-cssss/.
Sestrica poje: /li-li-li-li/.
Mama poje: /la-la-la-la/.
Oče poje: /le-le-le-le/.
Dedek poje: /lu-lu-lu-lu/.
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Mesar poje z globokim glasom: /lo-lo-lo-lo/.
Podimo kokoši: /šššššššcccccc/.
Veter šumi: /huššš-huššš-huššš/.
Zebe nas: /uššš-uššš-uššš/.
Skakalec se spusti po skakalnici navzdol: /šššššuuuuu/
Žagamo s krožno žago: /ž-ž-ž-ž/.
Sinice pojejo: /ci-ci-do/, /ci-ci-do/, /ci-ci-do/.
Vrabci čivkajo: /čiv-čiv-čiv/.
Vlak vozi: počasi /ču-ču-ču/ in hitro /č-č-č/.
Trobenta trobi: /tra-raa-raa/, /tra-raa-raa/, /tra-raa-raa/.
Golobček gruli: /gruu-gruu-gruu-gruu/.
Vrana kriči: /krraa-krraa-krraa/.
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Anketni vprašalnik za vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja.

Spoštovani!
Sem Polona Juvan, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. V
svojem diplomskem delu z naslovom Didaktične strategije za razvoj govora pri naglušnih
otrocih bom raziskovala, na kakšen način in kako pogosto vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
spodbujajo govor, jezik in komunikacijo pri naglušnih in slišečih otrocih, zato Vas vljudno
prosim za sodelovanje. Anketni vprašalnik je anonimen, rezultati bodo uporabljeni izključno v
raziskovalne namene.
Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!
Polona Juvan

1. Katere dejavnosti s kurikularnega področja jezika uporabljate v svoji skupini? (Obkrožite.
Možnih je več odgovorov.)

a) Pripovedovanje in branje pravljic, zgodbic.
b) Uprizarjanje lutkovne igrice.
c) Petje pesmi.
č) Igranje iger vlog in simbolne igre.
d) Gledanje risank.
e) Obisk knjižnice.
f) Ogled igranih in lutkovnih predstav.
g) Igre s prsti.
h) Rajalne igre in plesi.
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2. Katere govorne igre, največkrat uporabljate za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja
otrok? (Vpišite X.)
Zelo
Govorne igre

pogosto

Pogosto

Včasih

Redko

uporabljam uporabljam uporabljam

Nikoli ne
uporabljam

uporabljam
Fonološke igre (igre z
glasovi)
Leksikalne igre (z
besedami)
Sintaktične (s stavki)
Igre s pregovori, reki
Uganke in njim podobne
igre
Izštevanke in preštevanke
Razvrščanke
Hitro govorjenje kot
govorne igre
Zagovori
Lažnivke
Posmehljivke
Anagrami (s prestavitvijo
črk nastale nove besede)
Igre pripovedovanja
Dramske igre
Glasbeno-govorne igre
Gibalno-govorne igre
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3. Kako izvajate govorne igre? (Obkrožite.)
a) Načrtno.
b) Spontano.
c) Načrtno in spontano.

4. Katere govorne vaje največkrat uporabljate za govorno-jezikovni razvoj otrok? (Vpišite X.)

Govorne vaje

Zelo

Pogosto

Včasih

Redko

Nikoli ne

pogosto

uporabljam

uporabljam

uporabljam

uporabljam

uporabljam
Dihalne vaje
Vaje pihanja
Vaje jezika
Vaje mehkega neba
Vaje ustnic
Vaje za pravilno
artikulacijo glasov
Vaje poslušanja in
razločevanja
Bogatenje besedišča
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5. Na kaj želite vplivati z izvajanjem govornih iger in vaj? (Razvrstite števila od 1 do 5;
ocena 5 pomeni ZELO POMEMBNO, ocena 1 pomeni NAJMANJ POMEMBNO.)

Na otrokovo artikulacijo.
Na otrokovo besedno ustvarjalnost.
Na otrokovo razvijanje slovnične in pragmatične zmožnosti.
Na otrokovo besedišče.
Na otrokov občutek za jezik.

6. Kje poiščete govorne igre in vaje, ki jih izvajate z otroki? (Obkrožite.)
a) Strokovna literatura.
b) Spletni viri.
c) Priročniki.
č) Priporočilo logopedinje in/ali surdopedagoginje.
d) Drugo:
7. Ali imate kakršne koli izkušnje z naglušnimi otroki oz. je bil v Vašo skupino vključen
naglušen otrok? (Obkrožite.)

a) DA.
b) NE.

8.

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, ali ste govorne igre in vaje izvajali
individualno z naglušnim otrokom ali so bili navzoči tudi drugi otroci? (Obkrožite.)

a) Individualno.
b) Skupno.
c) Odvisno od iger in vaj.
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9.

Zakaj se Vam zdi pomembna uporaba govornih vaj, iger in drugih govornih stimulacij?

10. Ali menite, da so govorne igre in vaje pomembnejše in bolj uporabne pri naglušnih ali pri
slišečih otrocih? (Obkrožite.)
a) Slišečih otrocih.
b) Naglušnih otrocih.
c) Za oboje enako pomembne.

11. Ali menite, da bi lahko govor in jezik otrok razvijali še s katero drugo strategijo? Zakaj
prav to?
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