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Povzetek 

Govor in jezik sta pomembni področji otrokovega razvoja, njun napredek pa je 

najbolj očiten v predšolskem obdobju. Kljub temu, da razvoj na tem področju 

poteka po določenih zakonitostih, lahko nanj vpliva več dejavnikov – med drugim 

tudi vnetja ušes. 

V svojem delu se osredotočam prav na to področje – na vpliv pogostih vnetij ušes 

na fonološki razvoj predšolskih otrok.  

V delu najprej predstavim osnovno zgradbo ušesa, okvare sluha ter osnove 

poslušanja, nadaljujem s predstavitvijo fonetike in fonologije ter fonološkega 

razvoja otrok. Ločeno poglavje namenim tudi transkripciji govora, ki predstavlja 

pomemben del te naloge. 

Največji del pa je posvečen raziskavi – vanjo sem vključila 18 otrok (šest otrok s 

pogostimi vnetji ušes ter dvanajst otrok brez vnetij), starih od 4 let in 7 mesecev 

do 6 let in 1 meseca, vse pa sem testirala s Testom fonološkega razvoja, ki je 

nastal v okviru mednarodnega projekta Cross-Linguistic study of protracted 

phonological (speech) development in children. Njihove odgovore sem posnela in 

zapisala z mednarodno fonetično abecedo (IPA), nato pa analizirala.  

Zanimalo me je, kako se govorna realizacija otrok s pogostimi vnetji ušes 

razlikuje od govorne realizacije otrok brez vnetij ušes. Analizirala sem ujemanje 

njihovega izgovora celotne besede z izgovorom odraslega govorca iz istega 

(narečnega) okolja ter razlike, ki so se v izgovoru pojavile – torej različne 

fonološke procese (tako na nivoju besede kot tudi na nivoju zloga in 

posameznega glasu).  

Ugotovila sem, da se pri vseh otrocih najpogosteje pojavljajo procesi zamenjave, 

ki pa jih je pri otrocih s pogostimi vnetji ušes več kot pri otrocih brez vnetij. Največ 

težav se pojavlja pri pravilni realizaciji sibilantov, torej fonemov /s/, /z/, /ʦ/, /ʃ/, /ʒ/ 

in /ʧ/ (razmerje pojavljanja med testno in kontrolno skupino je 3,1 : 1), ter fonema 

/r/ (razmerje pojavljanja med testno in kontrolno skupino je 3 : 1). Na tretjem 

mestu po pogostosti je menjava soglasnika z drugim soglasnikom (razmerje 

pojavljanja je 7,5 : 1), na četrtem pa slabljenje izgovorjave določenega glasu 

(razmerje pojavljanja je 2 : 1). Tem procesom sledijo še epenteza, poenostavitev 

soglasniškega sklopa, menjava samoglasnika z drugim samoglasnikom, ki ni 

posledica naravnih jezikovnih oziroma narečnih procesov, odzvenevanje, izpust 

določenega glasu, asimilacija, migracija ter metateza. 

  

Ključne besede: vnetje srednjega ušesa, fonološki razvoj, fonološki procesi, 

govorni razvoj, fonetična transkripcija  



 

 



 

 

Abstract 

Speech and language are two important areas of child's development and their 
progress is most evident at preschool age. Even though this development takes 
place within specific norms, it is influenced by various factors – one of them being 
recurrent otitis media. 

This is the very field I focus on in my thesis – the influence of recurrent otitis 
media on phonological development of preschool children. 

In my thesis, I first present basic ear anatomy, possible hearing impairments and 
hearing basics, followed by an introduction of phonetics, phonology and 
phonological development in children. I dedicate a separate chapter to speech 
transcription, which makes up an important part of my thesis.  

The largest part of the thesis has been set aside for the research - 18 children 
have been included (6 of them with recurrent otitis media and 12 unaffected by it) 
aged between 4 years and 7 months, and 6 years and 1 month. They have all 
been tested using “The phonological development test” that is the product of an 
international project called Cross-Linguistic study of protracted phonological 
(speech) development in children. I have recorded, transcribed (according to IPA) 
and analysed their answers. 

I was interested in the way speech realisation of various words differs between 
the children with recurrent otitis media and those unaffected by it. I have 
analysed the correspondence between their pronunciation of entire words and 
that of adult speakers of the same (dialect) area, and the occurring differences – 
meaning different phonological processes (at the level of word, syllable and 
phoneme).  

I have established that the processes of substitution are the most common 
among all children, but more frequent in the group of children with recurrent otitis 
media. The greatest number of problems occur with the correct articulation of 
sibilants, namely phonemes /s/, /z/, /ʦ/, /ʃ/, /ʒ/ and /ʧ/ (the ratio between the test 
and control group being 3.1 : 1) and the phoneme /r/ (the ratio between the test 
and control group being 3 : 1). The third most frequent process is the substitution 
of a consonant with another consonant (7,5 : 1 ratio), with weak articulation of a 
certain phoneme (2 : 1) being the fourth. Those processes are followed by 
epenthesis, simplification of consonant clusters, substitution of a vowel with 
another vowel when not caused by natural language or dialect processes, 
devoicing, omission of a phoneme, assimilation, migration and metathesis.   

 

Key words: otitis media, phonological development, phonological processes, 

speech development, transcription  
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Uvod 
 

Otrok se na začetku svojega življenja zelo hitro razvija – tako na področju 
motorike in senzorike, kot tudi na področju govora in jezika.  

Takoj po rojstvu otrok večino svojih potreb izraža z različnimi vrstami joka, 
vokalizira pa tudi takrat, ko je zadovoljen. Do šestega meseca otrok že beblja 
(pogosti so fonemi /p/, /b/ in /m/), z glasom lahko izrazi svoje veselje ali žalost, 
oglaša se tako v igri z drugo osebo, kot tudi sam. Ob prvem letu otrok lahko 
uporablja posamezno besedo (ne nujno povsem razločno), posnema glasove, z 
glasom zna pritegniti pozornosti. Do drugega leta otrok že povezuje dve besedi 
skupaj, sprašuje, uporablja vedno več glasov, besedišče pa je vedno večje. Ko je 
otrok star tri leta, povezuje dve do tri besede, pozna imena večine stvari, ki ga 
obdajajo, in jih tudi imenuje, ko jih želi. Večina ljudi, s katerimi je otrok pogosto v 
stiku, ga/jo razume. Ob četrtem letu otrok navadno govori tekoče, pripoveduje, 
razume pa ga večina poslušalcev (tudi neznanih), ob petem letu pa naj bi otrok 
večino glasov izgovarjal pravilno. (Vizjak Kure, 2011) 

Da pa se vse to lahko zgodi, je potreben dober sluh ter otrokova zmožnost 
poslušanja – če otrok posluša, se razvija njegovo razumevanje, temu pa sledi 
tudi razvoj govorne produkcije. (Vizjak Kure, 2011) 

V našem okolju se za oceno otrokovih govornih sposobnosti pogosto uporablja 
Test artikulacije govora avtorice B. Globačnik (1999). Avtorica v svojem delu 
navaja, da se  najprej razvijejo fonemi /m/, /n/, /p/, /b/, in /x/, zadnji pa naj bi bil 
fonem /ʒ/. Ti podatki temeljijo na podatkih tujih avtorjev in jih zato se moremo 
povsem preslikati na sovensko govorečo populacijo. V omenjenem delu tudi ni 
poudarka na različnih fonoloških procesih, ki jih otroci uporabljajo, ko se soočajo 
z deli besed, ki jo za njihove trenutno zmožnosti še pretežki.  

Leta 2011 je pod okriljem mednarodnega projekta Cross-Linguistic study of 
protraced phonological development in pre-school children ustvarjen Test 
fonološkega razvoja (M. Ozbič, D. Kogovšek, S. Košir, M. Bernhardt, J. 
Stemberger), ki sta ga v svojih delih (pod mentorstvom M. Ozbič in D. Kogovšek) 
uporabili A. Marin (2013) in M. Muznik (2012). Ugotovili sta, da otrokom najmanj 
težav povzročajo fonemi /m/, /p/ in /k/, največ pa /r/, /v/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /ʦ/ in /ʧ/. 
Omenjeni avtorici sta tudi ugotovili, da otroci uporabljajo veliko razližnih 
fonoloških procesov (o njih pišejo tudi številni tuji avtorji, na primer Shriberg in 
sod., 2003, A. Eriks-Brophy, S. Gibson in S. K. Tucker, 2013, Ashby in Maidment, 
2005). To so brisanje različnih delov besede, poenostavitve soglasniških sklopov, 
epenteze (o njih pišejo tudi M. Ozbič in sodelavci, 2014a, 2014c in 2015), 
slabljenje izgovorjave posameznih glasov, posretiorizacije, drsenja, mehčanja, 
odzvenevanja in druge. 

Tudi sama sem v svojem delu uporabila nekoliko posodobljen Test fonološkega 
razvoja, zanimale pa so me predvsem razlike v fonološkem razvoju med dvema 
skupinama otrok – med otroci s pogostimi vnetji ušes in otroci brez vnetij ušes, 
starih od 4 let in 5 mesecev do 6 let in 1 meseca.  

Govor otrok sem zapisala z mednarodno fonetsko abecedo oz. IPA transkripcijo, 
ki jo pri nas sicer pogosteje kot logopedi uporabljajo jezikoslovci in dialektologi. 
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Tako zapisane odgovore otrok sem nato lahko bolj poglobljeno analizirala in tako 
dobila vpogled v njihov fonološki razvoj in težave, ki se pri otrocih na tem 
področju pojavljajo.  
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1 Uho in vnetje ušes 
 

1. 1 Osnovna zgradba ušesa 
 

Glede na anatomijo lahko uho razdelimo na tri dele – zunanje, srednje in notranje 
uho. Zunanje uho (auris externa) predstavljata uhelj (auricula) in zunanji sluhovod 
(meatus acusticus externus), srednje uho (auris media) obsega bobnično votlino 
(cavum tympani) s tremi koščicami (kladivce (malleus), stremence (incus) in 
nakovalce (stapes)), Evstahijevo trobljo (tuba Eustachii) in bradavičnikov del 
senčnice z osrednjo votlino, notranje uho (auris interna) pa predstavlja koščeni 
labirint (labyrinthus osseus). (Kambič, 1984) 

 

1. 1. 1 Zunanje uho 
 

Uhelj sestavljata koža in hrustanec, izoblikuje pa se že med četrtim in dvajsetim 
tednom embrionalnega razvoja. (Kambič, 1984) 

Zunanji sluhovod je navzven odprt, navznoter pa ga zapira bobnič (membrana 
tympani). Dolg je približno 3,5 cm, širok pa 0,5 do 1 cm. Stene zunanje tretjine 
sluhovoda so hrustančne (nadaljevanje uhlja), srednja in notranja tretjina pa sta 
koščeni (nadaljevanje senčnice). Zunanji sluhovod se s starostjo spreminja – pri 
novorojenčku je sluhovod ozka vezivna cev, obdana s kožo. (Kambič, 1984) 

 

1. 1. 2 Srednje uho 
 

Bobnič predstavlja mejo med zunanjim in srednjim ušesom. Velik je nekaj manj 
kot 1 cm2, debel pa približno 0,1 cm. Bobnič delimo na dva dela. Zgornji del je 
nekoliko bolj ohlapen (pars flaccida), sestavljata pa ga tanka vrhnjica na zunanji 
in sluznica bobnične votline na notranji strani. Spodnji del bobniča je bolj napet 
(pars tensa), v sredini pa ima še lastno plast (stratum proprium), sestavljeno iz 
fibroznih vlaken. Na bobniču lahko opazimo tudi nekoliko podolgovato izboklino 
(stria mallearis), ki jo povzroča z notranje strani priraščeno kladivce. (Kambič, 
1984) 

Bobnična votlina je osrednji del srednjega ušesa. Velika je približno 1 cm3, 
delimo pa jo lahko na tri dele – srednji del (v ravnini bobniča) imenujemo 
mesotympanum, nad njim je epitympanum, pod njim pa hypotympanum. 
(Kambič, 1984) 

Slušne koščice (ossicula auditus) se nahajajo v bobnični votlini in povezujejo 
bobnič z notranjim ušesom. Koščice so med sabo v sklepih povezane z vezmi, 
kladivce je z ročajem (manubrium) in stranskim odrastkom (processus lateralis) 
vraslo v bobnič, ploščica stremenca pa je vložena v ovalno okence. (Kambič, 
1984) 
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M. tensor tympani in m. stapedius sta dve mišici v bobnični votlini. Njuna 
naloga je preprečiti premočno nihanje koščic – pri močnih dražljajih delujeta kot 
varovalni mehanizem. (Kambič, 1984) 

Evstahijeva troblja povezuje bobnično votlino z žrelom, njen glavni namen pa je 
izravnavanje zračnega tlaka v srednjem ušesu z zunanjim zračnim tlakom. Dolga 
je približno 3,5 cm. Sestavljena je iz dveh delov – prva tretjina iz srednjega ušesa 
proti žrelu je koščena, drugi dve tretjini pa sta hrustančni. Faringalno ustje troblje 
je nekoliko širše, ob njem pa je mandelj ušesne troblje (tonsilla tubaria), ki lahko, 
če je hipertrofičen, moti normalno delovanje troblje. Koščeni del troblje je 
neprestano odprt, faringalno ustje troblje pa je praviloma zaprto – odpre se ob 
požiranju, zehanju in govoru (pri vseh glasovih, razen pri nosnikih), kar je 
posledica delovanja mišice napenjalke velikega neba (m. tensor veli palatini). Če 
je prehodnost tube zmanjšana, je oteženo izenačevanje zračnega tlaka, 
posledično pa je spremenjen tudi položaj slušnih koščic in bobniča. (Kambič, 
1984) 

 

1. 1. 3 Notranje uho 
 

Koščeni labirint notranjega ušesa je sestavljen iz treh delov – v sredini je 
preddvor (vestibulum), spredaj polžek (cochlea), zadaj pa so polkrožni kanalčki 
(canales semicirculares). V njem je kožasti labirint (labyrinthus membranaceus), 
zapolnjen z endolimfo. Prostor med obema labirintoma zapolnjuje perilimfa. 
Koščeni labirint je najtrša kost v telesu – varuje kožasti labirint, v katerem je čutilo 
za sluh in ravnotežje. (Kambič, 1984) 

 

1. 2 Kako slišimo? 
 

Znani sta dve poti prehoda zvoka do notranjega ušesa. Prva je aerotimpanalna, 
druga pa kranialna pot. 

 

1. 2. 1 Aerotimpanalna pot 
 

Uhelj pri človeku nima tako pomembne funkcije za zbiranje slušnih dražljajev kot 
pri živalih – pri človeku je njegova funkcija predvsem določanje smeri izvora 
zvoka. (Kambič, 1984) 

Zunanji sluhovod prevaja zvočne valove do bobniča, še bolj pomembna pa je 
njegova varovalna funkcija – ker ima zrak v sluhovodu stalno temperaturo, varuje 
bobnič pred hitrimi spremembami temperature, ušesno maslo skrbi za primerno 
navlaženost kože sluhovoda in bobniča in ju tako ohranja prožna, dlačice ob 
vhodu pa prahu preprečujejo vhod v notranjost. (Kambič, 1984) 
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Bobnič ima pomembno vlogo pri prenosu zvočnih valov – ti do bobniča pridejo 
kot valovanje zraka v zunanjem sluhovodu, zanihajo pa ga delno ali v celoti. 
Pogoj za primerno nihanje bobniča je izenačen zračni tlak med okoljem (zunanjim 
sluhovodom) in bobnično votlino. Z bobniča se dražljaji prenašajo na slušne 
koščice. (Kambič, 1984) 

Slušne koščice so pritrjene na bobnič in zato zanihajo, kadar zaniha bobnič. 
Slušne koščice delujejo kot vzvod in ob prehodu nihanja na notranje uho se 
spremeni kakovost nihanja – »gibanje z veliko amplitudo in majhno silo se 
spremeni v nihanje s precej manjšo amplitudo in veliko silo«1 (Kambič, 1984). 
Valovanje se preko njih prenaša naprej do perilimfe v notranjem ušesu, ki je 
precej gostejša od zraka, zato je nujno potrebno, da se amplituda nihanja 
poveča. (Kambič, 1984) 

Mišici v srednjem ušesu imata prav tako pomembno vlogo – kadar pride do 
močnega zvoka, ki bi sicer lahko poškodoval notranje uho, utrdita bobnič in 
slušno verigo in tako zmanjšata amplitudo nihanja. (Kambič, 1984) 

Po perilimfi v skali vestibuli se valovanje širi do vrha polža, nato pa se po skali 
timpani vrača do polževega okenca. Valovanje zaniha spiralno membrano s 
spiralnim organom. Mehanična faza slušnega dojemanja je končana, ko 
mehanična energija (valovanje) povzroči vzburjenje čutnih celic v Cortijevem 
organu, ki se širi naprej po čutnem živcu z električnim potencialom (Kambič, 
1984)  

Električni potencial se nato po slušnem živcu prenaša v slušne centre v 
možganih, ki dražljaje obdelajo. (Kambič, 1984) 

 

1. 2. 2 Kranialna pot 
 

Pri kranialni poti zvočni dražljaji obidejo srednje uho in se prenašajo po kosteh 
lobanje ter zanihajo perilimfo, nato pa potek v notranjem ušesu ostaja 
nespremenjen. 

 

1. 3 Okvara sluha 
 

Okvare sluha lahko osebo prizadenejo v različni meri – če je oseba še zmožna 
zaznati zvok in človeški govor, govorimo o naglušnosti, ko pa oseba tega ne 
zmore več, govorimo o gluhoti (Hernja, 2010).  

V 10. izdaji Mednarodne klasifikacije bolezni (v Hernja, 2010) so naglušnosti 
različnih jakosti opredeljene tako: 

 lažja naglušnost – izguba sluha od 26 do 40 dB na frekvencah 500, 1000 
in 2000 Hz; 

                                            
1 Do ojačanja pride tudi zato, ker je površina bobniča veliko večja od površine ovalnega okenca. 



Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj pri predšolskem otroku | Mojca Škofic 

20 
 

 zmerna naglušnost – izguba sluha od 41 do 55 bD na frekvencah 500, 
1000 in 2000 Hz; 

 težja naglušnost – izguba sluha od 56 do 70 dB na frekvencah 500, 1000 
in 2000 Hz; 

 težka naglušnost – izguba sluha od 71 do 90 dB na frekvencah 500, 
1000 in 2000 Hz; 

 gluhota – izguba sluha več kot 91 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 
Hz. 

Okvara sluha lahko nastane v vseh življenjskih obdobjih, čas njenega nastanka 
pa je pomemben podatek, saj nam pomaga predvideti, kakšen vpliv bo imela na 
razvoj govora, jezika in komunikacije. Če okvara sluha nastane, preden se govor 
razvije (torej do drugega oziroma najdlje četrtega leta starosti), govorimo o 
prelingvalni okvari sluha. Ta ima največji vpliv na razvoj jezikovnih zmožnosti 
osebe. Kadar pa okvara sluha nastane v obdobju, ko je govor že razvit, govorimo 
o postlingvalni okvari. Tudi ta lahko vpliva na govorno-jezikovno komunikacijo 
posameznika – spremeni se predvsem njegova artikulacija (Hernja, 2010).  

 

1. 3. 1 Vrste okvare sluha 
 

Poznamo več vrst okvare sluha, ločimo pa jih glede na mesto njihovega 
nastanka. 

Večje okvare sluha so hitro opazne, po drugi strani pa lahko otroci s prevodno 
okvaro sluha dolgo ostanejo neopaženi, čeprav se soočajo z dolgotrajnimi 
težavami (Law, 1992) – na primer težave pri izgovoru določenih glasov, težave 
pri fonološkem zavedanju, kar pa lahko pripelje tudi do težav v šoli2.  

Okvara skuha je tako lahko periferna ali centralna ter eno- ali obojestranska 
(oziroma uni- ali bilateralna). Če je okvara obojestranska, je lahko stopnja okvare 
sluha na vsaki strani drugačna (Hernja, 2010).  

Centralna oziroma nevralna okvara sluha – tu se težave pojavljajo na nivoju 
slušnega živca, slušne poti ali možganskih centrov. (Hernja, 2010) 

Periferna okvara sluha – tu se vzrok za težavo nahaja v zunanjem, srednjem ali 
notranjem ušesu, posledično pa možgane doseže spremenjena oziroma 
zmanjšana zvočna informacija. (Hernja, 2010) 

Periferne okvare sluha lahko delimo na prevodne oziroma konduktivne in 
zaznavne oziroma senzorne. Obstaja tudi mešana oziroma kombinirana okvara 
sluha (Hernja, 2010). 

Prevodna oziroma konduktivna okvara sluha – ta je posledica sprememb v 
zunanjem ali srednjem ušesu, ki preprečujejo normalen prenos zvoka iz okolja do 

                                            
2 Več v nadaljevanju. 
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notranjega ušesa. Te spremembe vključujejo na primer različne prirojene 
nepravilnosti sluhovoda, različne tujke ali ušesno maslo v sluhovodu, vnetja 
srednjega ušesa ter različne poškodbe. Te vrste okvar navadno povzročajo 
začasno lažjo do težjo naglušnost – večino vzrokov je možno zdraviti oziroma 
(operativno) odstraniti. V primeru, da vzroka naglušnosti ni mogoče odstraniti, 
osebam lahko pomaga uporaba slušnih aparatov (Hernja, 2010).  

Konduktivna izguba sluha je pri otrocih najbolj pogosta. Eden najbolj pogostih 
vzrokov za konduktivno izgubo sluha je vnetje ušesa, ki pa je pogosto povezano 
z virusnimi okužbami zgornjih dihal (ti so najbolj pogosta otroška bolezen),. 
Vsaka infekcija zgornjega dela dihalnega aparata se hitro razširi do Evstahijevih 
tub (te so pri otrocih krajše in bolj vodoravne kot pri odraslih), prek njih pa do 
srednjega ušesa,  nabirati se začne najprej sluz, nato celo gnoj v bobnični votlini. 
Povečan pritisk v srednjem ušesu, ki je posledica nabiranja gnoja, lahko v resnih 
primerih vodi do predrtja bobniča. Sama konduktivna izguba sluha je tako 
posledica zmanjšane mobilnosti mehanizma srednjega ušesa. (Emanuel in 
Herman, 1992)  

Zvoki, ki jih oseba s konduktivno izgubo sluha sliši, izgubijo jakost, so nekoliko 
tišji, a relativno nepopačeni, saj so vse govorne frekvence prizadete približno 
enakomerno. Večina konduktivnih izgub sluha je ozdravljivih (s terapijo, 
najpogosteje z antibiotiki, ali z operacijo). Kadar je tekočina dolgotrajno ujeta v 
srednjem ušesu, pride do kroničnega vnetja – kroničnega izlivnega vnetja. 
Posledično pride tudi do dolgotrajne naglušnosti, potrebna pa je operacija, 
vstavitev timpanalnih cevk, s katero poskrbimo za »zračenje« srednjega ušesa. 
(Emanuel in Herman, 1992) 

Že prevodna izguba sluha na nivoju 25 do 30 dB (taka se lahko pojavi v času 
vnetij ušes3) lahko vpliva na zgodnje faze fonološkega razvoja. (Shriberg in sod., 
2003) 

Večina konduktivnih izgub sluha ni resnih in nepovratnih, kljub temu pa imajo 
lahko, če jih ne zdravimo, tudi blaga konduktivna izguba sluha usodne posledice 
za otrokovo usvajanje jezika. Kljub temu, da so tovrstne izgube sluha redko 
težke, imajo lahko za posledico vse od vedenjskih težav pa do zaostanka v 
razvoju govora. (Emanuel in Herman, 1992)  

Zaznavna oziroma senzorna izguba sluha – vzrok za zanjo so nepravilnosti v 
delovanju notranjega ušesa (navadno so to manjkajoče oziroma nepravilno 
delujoče čutnice). Za razliko od prevodnih okvar so te navadno trajne in jih ni 
mogoče odpraviti, povzročajo pa okvare od lažje naglušnosti do popolne gluhote. 
Osebe s senzorno izgubo sluha si lahko pomagajo s slušnim aparatom (v primeru 
naglušnosti) ali polževim vsadkom (v primeru gluhote). (Hernja, 2010) 

 

 

                                            
3 Gravel in Nozza (1997, v Fox, Dodd in Howard, 2002) govorita o izgubah sluha med 20 in 50 
dB.  
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1. 3. 2 Vzroki za nastanek okvar sluha 
 

Obstaja več vzrokov za nastanek okvar sluha, razdelimo pa jih lahko na skupine 
glede na obdobje, v katerem se pojavijo. 

Hernja (2010) navaja naslednje vzroke: 

 Predporodni vzroki: 

o Genetske nepravilnosti ali sindromi 

o Bolezni matere (toksoplazmoza, sifilis, rdečke, citomegalovirus, 
gripa …) 

 Obporodni vzroki: 

o Nedonošenost in zapleti, povezani z nezrelostjo otroka (npr. dihalna 
stiska ) 

o Drugi zapleti (poškodba ob porodu, možganska krvavitev, 
pomanjkanje kisika, …) 

 Poporodni vzroki: 

o Vnetje srednjega ušesa 

o Bakterijski meningitis 

o Virusne okužbe (na primer mumps, ošpice in gripa) 

o Poporodna zlatenica 

o Zdravljenje z ototoksičnimi zdravili 

o Poškodbe glave 

o Akustična travma 

o Neznani vzroki 

 Vzroki v odrasli dobi: 

o Vnetje srednjega ušesa 

o Otoskleroza 

o Starostna izguba sluha (presbyacusis) 

o Akustična travma 

o Bolezni (tumorji, poškodbe glave …) 
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Hernja (2010) torej vzroke za nastanek okvare sluha deli glede na čas nastanka 
same okvare, možne pa so še nekatere druge delitve. A. Frangulov, H. Rehm in 
M. Kenna (2004) jih tako delijo na naslednji način: 

 genetski vzroki: 

o v sklopu sindromov – 30 % vseh genetskih okvar sluha (Aleport 
sindrom, Pendred sindrom, Usher sindrom ter Jervel in Lange-
Nielsen sindrom), 

o s sindromi nepovezani vzroki  – 70 % vseh genetskih okvar sluha; 

 okužbe: 

o med nosečnostjo (citomegalovirus, herpes, rdečke, sifilis, 
taksoplazmoza), 

o po rojstvu (bakterijski meningitis, sifilis, mumps, ošpice); 

 droge in zdravila: 

o med nosečnostjo (alkohol in različna zdravila, kemoterapije), 

o po rojstvu (ototoksična zdravila); 

 poškodbe: 

o poškodbe glave, 

o izpostavljenost (pre)močnemu hrupu; 

 strukturne nepravilnosti ušesa: 

o stenoze (zožanje sluhovoda), 

o odsotnost ali malformacija katerega koli dela ušesa (zunanjega, 
srednjega ali notranjega); 

 neznani vzroki; 

 drugi vzroki: 

o prezgodnje rojstvo, 

o visoke vrednosti bilirubina, 

o nizke vrednosti kisika. 

 

1. 3. 2. 1 Vnetje srednjega ušesa 
 

Vnetje srednjega ušesa je pogosta otroška bolezen, ki dokazano vpliva na 
upočasnjen govorno-jezikovni razvoj – spremlja ga začasna prevodna izguba 
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sluha, ta pa povzroči motnje v dojemanju govora in jezika v kritičnih obdobjih 
otrokovega življenja. (McLean in Snyder-McLean, 1999) 

O vnetju srednjega ušesa govorimo takrat, ko je prizadeta sluznica srednjega 
ušesa. Vnetja glede na njihovo trajanje lahko delimo na akutna in kronična, njihov 
potek pa je odvisen od več dejavnikov – to so: vrsta povzročitelja vnetja, imunski 
sistem (»imunobiološka odzivnost«), različne posebnosti v anatomski zgradbi, 
okoliščine, ki samo obolenje povzročijo, zdravljenje in drugo. Večina bolnikov 
vnetje srednjega ušesa preboli brez težav, pri nekaterih pa se kljub zdravljenju 
lahko pojavijo zapleti. Za nastanek in razvoj vnetja srednjega ušesa ima 
precejšen pomen tudi Evstahijeva troblja – pomembni sta njena širina in dolžina, 
še bolj pa njeno delovanje. Če troblja slabše deluje in je njena prehodnost 
zmanjšana, se zračni pritisk ne izenačuje in tako pride do negativnega zračnega 
tlaka v bobnični votlini. To povzroči edem sluznice in prehajanje tekočine iz 
sluznice v bobnično votlino. Pomembne so tudi anatomske značilnosti in 
posebnosti žrela in nosu, saj so nekatera vnetja lahko posledica vnetij nosnega 
dela žrela ali nosu – virusi iz teh delov prek troblje zaidejo v uho in ga okužijo, kar 
se najpogosteje zgodi pri nepravilnem brisanju nosa, kihanju, potapljanju in 
podobno. (Kambič, 1984) 

Bolezen je najpogostejša med 6. in 25. mesecem otrokove starosti, nato pa do 
pubertete upada (Hočevar Boltežar, 1990). 80 % ali več predšolskih otrok preživi 
vsaj eno epizodo vnetij ušes (akutno ali kronično) (Grievink in sod., 1993, v Fox, 
Dodd in Howard, 2002). Kiero in Piekkala (1987, v Hočevar Boltežar, 1990) 
navajata, da okoli 10 % otrok preboli vnetje srednjega ušesa najmanj trikrat v 
svojem prvem letu, 17 % otrok pa naj bi vnetje srednjega ušesa prebolelo več kot 
šestkrat do svojega 6. leta4 (Howie, 1975, v Hočevar Boltežar, 1990). Manjši 
porast bolezni naj bi bil po 25. mesecu starosti opazen le še ob vstopu v šolo 
(Bluestone in Stool, 1983, v Hočevar Boltežar, 1990).  

Vnetje srednjega ušesa lahko postane kronično, če traja več kot 3 mesece. 
(Umapathy, Alles in Scadding, 2007) Ob kroničnem vnetju srednjega ušesa pa se 
lahko pojavijo tudi resne motnje v razvoju govora in jezika. (McLean in Snyder-
McLean, 1999) 

Najbolj pogost simptom vnetja srednjega ušesa je prevodna naglušnost (jakost 
naglušnosti je odvisna od stopnje in razširjenosti vnetja), diagnozo pa zdravnik 
potrdi s pomočjo otoskopije, pri kateri vidi spremembe na bobniču. Te 
spremembe so odvisne od stanja srednjega ušesa in dogajanja v njem. (Kambič, 
1984) 

Izguba sluha, ki jo otroci občutijo v času vnetij ušes, je nihajoča, navadno med 20 
dB in 50 dB5 (Gravel in Nozza, 1997, v Fox, Dodd in Howard, 2002), kar pa vpliva 
na to, kako kvalitetno dojemajo govor. Nekateri otroci z vnetji ušes imajo kasneje 
težave z govorom in jezikom (Roberts in sod., 1991 in 1997, Pagel Paden, 1994, 
Roberts in Clarke-Klein, 1994, Schwartz in sod., 1997, v Fox, Dodd in Howard, 
2002).   

                                            
4 To je lahko že zadosten kriterij za nastanek fonoloških težav pri otrocih. 

5 Na govornih frekvencah. 
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1. 3. 2. 1. 1 Akutno vnetje srednjega ušesa 
 

Poznamo dve vrsti akutnih vnetij srednjega ušesa – kataralna in gnojna.  

Najpreprostejša oblika vnetja srednjega ušesa je kataralno vnetje (otitis media 
acuta catarrhalis s. simplex), ki ga navadno povzroči slaba prehodnost troblje ob 
akutnih boleznih nosnega dela žrela. Kadar pride do hujše oblike vnetja, se v 
bobnični votlini začne nabirati tekočina. Pri taki obliki vnetja je najbolj značilen 
simptom naglušnost ter občutek napetosti, ki se začne v bolnem ušesu, nato pa 
se lahko razširi na vso glavo. Bolnik ima lahko občutek šumenja v ušesu. 
Diagnozo potrdi zdravnik z otoskopijo, pri kateri vidi spremembe na bobniču – ta 
je lahko moten in vbočen, kadar je vneta predvsem troblja, ali pa rdeč in nekoliko 
zadebeljen, kadar je vneta sluznica bobnične votline. Izcedek, ki se zaradi vnetja 
nabira v bobnični votlini, lahko bobnič boči v sluhovod. (Kambič, 1984) 

Druga oblika akutnega vnetja srednjega ušesa pa je gnojno vnetje (otitis media 
acuta suppurativa s. perforativa). Pri tej vrsti vnetja je načeloma prizadeta 
(zadebeljena, vneta) celotna sluznica srednjega ušesa skupaj s sluznico 
pnevmatičnega sistema v bradavičniku, kmalu pa se temu pridruži tudi serozni in 
gnojni izcedek. Bolnik z gnojnim vnetjem srednjega ušesa se slabo počuti, je 
utrujen, bolita ga uho in vsa glava, ima povišano telesno temperaturo, je tudi 
naglušen (prevodna oblika), v ušesu mu šumi, bradavičnik pa je občutljiv na 
pritisk. Tudi v tem primeru je za diagnozo potrebna otoskopija – ob gnojnem 
vnetju je bobnič zadebeljen, rdeč in brez odseva, zaradi gnoja v bobnični votlini 
se bobnič boči navzven. Če je bobnič že predrt, je mogoče videti redek gnoj. 
(Kambič, 1984) 

V nekaterih primerih vnetje obsega tudi kožo zunanjega sluhovoda, tako da ta 
zapira pogled na bobnič in otežuje postavitev prave diagnoze – lahko se napačno 
diagnosticira kot vnetje zunanjega sluhovoda. (Kambič, 1984) 

 

1. 3. 2. 1. 2 Kronično vnetje srednjega ušesa 
 

Kronično vnetje srednjega ušesa (otitis media chronica) je pogosta in dolgotrajna 
bolezen (traja vsaj tri mesece), ki lahko povzroči tako hude spremembe na 
bobniču, sluznici in kosteh srednjega ušesa, da te tudi po ozdravitvi povsem ne 
izzvenijo, vendar poteka brez bolečin in splošnih bolezenskih znamenj. Glavna 
simptoma kroničnega vnetja srednjega ušesa sta izcedek iz ušesa in naglušnost. 
(Kambič, 1984) 

Kambič (1984) navaja naslednjih šest dejavnikov, ki prispevajo k razvoju 
kroničnega otitisa iz akutnega vnetja: 

- biološka slabost sluznice srednjega ušesa in zato slaba pnevmatizacija 
mastoida, 

- zmanjšana imunološka odzivnost organizma, 

- izredna virulenca povzročitelja vnetja, 
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- ponavljajoča se akutna vnetja srednjega ušesa, 

- ovirano prezračevanje srednjega ušesa zaradi pomanjkljivega delovanja 
tube, 

- nepravilno ali nezadostno zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa. 

Tudi kronično vnetje lahko delimo na dve vrsti – prvo je serozno, drugo pa 
ostitično vnetje srednjega ušesa.  

Serozno vnetje (otitis media chronica serosa s. mesothympanalis) je pogostejše 
in obsega zgolj sluznico, medtem ko so kostne stene bobnične votline in slušne 
koščice nespremenjene. Bolnikovo splošno počutje je dobro, pojavita pa se 
naglušnost (prevodne vrste, možna je slabša občutljivost na visoke tone) in 
gnojnoserozni izcedek iz ušesa. Tudi v tem primeru diagnozo potrdi specialist z 
otoskopijo – na bobniču je vidna centralna perforacija, najpogosteje v sprednji 
spodnji četrtini, lahko pa manjka ves napeti del bobniča. Zdravljenje seroznega 
vnetja je najpogosteje operativno. (Kambič, 1984) 

Ostitično vnetje se imenuje tudi kronično kostno gnojno vnetje srednjega ušesa 
(otits media chronica suppurativa ostitica). Potek bolezni je podoben kot pri 
seroznem vnetju, vendar so simptomi, ki jih občuti bolnik, bolj izraziti. Vnetje ne 
zajame le sluznice, ampak se spremembe širijo tudi na koščene stene bobnične 
votline in antruma ter slušne koščice. Bolnik je hudo naglušen, lahko občuti tudi 
hude bolečine v ušesu ali vsej glavi. Zdravnik pri otoskopiji opazi obrobno 
perforacijo bobniča, lahko pa je le-ta v celoti prizadet. V bobnični votlini so lahko 
opazni polipi, ki se širijo tudi v zunanji sluhovod. Pri pregledu lahko pogled ovira 
smrdljiv gnojni izcedek.  (Kambič, 1984) 

Posebna oblika kostnega vnetja srednjega ušesa je tudi holesteatom srednjega 
ušesa, ki lahko uničuje kost v okolici vnetja. Nastane lahko kot posledica 
dolgotrajnega kroničnega kostnega vnetja srednjega ušesa (sekundarni 
holesteatom) ali pa ga povzroči skrito predrtje bobniča (genuini holesteatom). V 
tem primeru ima bolnik glavobol, slabše sliši, v glavi pa mu šumi. Pogost je tudi 
gnojni izcedek iz ušesa. (Kambič, 1984) Tudi holesteatom srednjega ušesa se 
lahko pojavi pri otrocih.  

 

1. 3. 3 Vloga staršev in drugih strokovnjakov pri identifikaciji 
težav s sluhom 

 

Osebe, ki so pogosto v stiku z otrokom, imajo idealne pogoje za identifikacijo 
izgube sluha pri otroku, saj lahko opazujejo njegove reakcije in odzive na različne 
slušne dražljaje. (Herman in Emanuel, 1992) 

V nadaljevanju je navedenih več otrokovih vedenj, ki lahko nakazujejo prehodno 
ali dolgotrajno (lažjo ali težjo) okvaro sluha: 

 pomanjkanje pozornosti (težave ima z vzdrževanjem pozornosti, težko je 
pozoren na to, da nekdo govori), 
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 neprenehno gleda obraz govorca (lahko ima iznajdljive kompenzatorne 
strategije – pozoren je (pogosto podzavestno) na govorčevo mimiko in 
premike ustnic), 

 odziva se na določene zvoke (lahko se odziva na zvoke, ki so v njemu 
dosegljivem frekvenčnem obsegu, ali pa na druge dejavnike, ki spremljajo 
izvor zvoka, na primer veter ob odpiranju/zapiranju vrat), 

 različno se odziva ob različnih priložnostih (to je lahko posledica občasnih 
vnetij ušes), 

 slabo se odziva na zvok v hrupnem okolju (lahko se dobro odziva v tihem 
okolju, kadar pa se v okolju pojavljajo še drugi glasovi, je odziv slabši), 

 njegov govor je težko razumljiv (to je lahko direktna posledica slabšega 
sluha – če otrok glasove slabo sliši, jih ne more pravilno ponoviti), 

 govori zelo tiho ali zelo glasno (otrok ne dojema pravilno glasnosti svojega 
glasu), 

 govor in razumevanje sta omejena (če je otrokov sluh oškodovan in torej 
ne prejema popolnih informacij, obstaja verjetnost, da ne bo razvil 
popolnega govora in jezika ter razumevanja). 

V primeru, da se pri otroku pojavlja katero od zgoraj navedenih vedenj (izolirano 
ali v paru oziroma skupini), je priporočljiva pridobitev strokovnega mnenja. 
(Emanuel in Herman, 1992) 

 
1. 4 Poslušanje 
 

Čeprav se besedi poslušati in slišati pogosto uporabljata kot sinonima, njun 
pomen nikakor ni enak. 

Poslušati ni enako kot slišati – za to, da nekaj slišimo, je potrebno dobro 
delovanje ušes, za poslušanje in razumevanje slišanega pa je potrebna obdelava 
na nivoju možganov. Prav poslušanje (in ne le sluh) nam omogoča razvoj govora 
in jezika ter pripomore k zdravemu socialno-emocionalnemu razvoju. Zavedati se 
moramo, da je poslušanje sposobnost, ki se je moramo naučiti, njen razvoj pa se 
začne že pred rojstvom. V zadnjih tednih nosečnosti je uho že dovolj razvito, da 
začne signale prenašati v možgane – tako se novorojenček lahko spomni 
določenih glasov in melodij, ki jih je poslušal že pred rojstvom (loči na primer 
mamin glas od drugih). Poslušanje ima več stopenj – te si sledijo od preproste 
zaznave in razlikovanja slišanih zvokov, pa do prepoznavanja in razumevanja 
posameznih zvokov in glasov, vse to pa spodbuja razvoj otrokovega oglašanja in 
kasneje govora. (Hernja, 2010) 

Velik pomen za učenje jezika ima tako imenovana kategorična percepcija (angl. 
categorical perception), da se le-ta razvije, pa ni dovolj le slišati – treba je 
poslušati.  
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Bistvo kategorične precepcije je diskriminacija akustičnih podatkov, ki spadajo v 
različne fonetske enote. Dojenčki (Eimas in sod., 1971, v Kuhl, 2004) so izjemno 
občutljivi za akustične spremembe oz. meje med fonemi (fonetskimi enotami). 
Razlikujejo lahko med tako rekoč vsemi fonetskimi enotami vseh jezikov, medtem 
ko odrasli tega niso zmožni (Miyawaki s sod., 1975, v Kuhl, 2004). Dejstvo, da so 
dojenčki zmožni razlikovanja tudi najmanjših razlik, je bistveno za učenje jezika. 
Kljub temu, da so dojenčki na začetku zmožni razlikovanja med vsemi fonetskimi 
enotami, pa se kmalu naučijo poslušanja vzorcev, specifičnih za določen jezik6 – 
ko so dojenčki izpostavljeni določenemu jeziku, se meje med fonetskimi enotami 
izostrijo, postanejo take, kot so v jeziku, ki ga dojenček posluša – meje se med 
različnimi jeziki namreč močno razlikujejo (Aslin in Pisoni, 1980, ter Burnham, 
1986, v Kuhl, 2004). 

Dojenčki pa se morajo naučiti ne le diskriminacije različnih zvokov, pač pa tudi 
kategorizacije le-teh. Glasovi, ki jih dojenček sliši v naravnem okolju, se med 
seboj močno razlikujejo – nanje vpliva na primer tempo govora, značilnosti 
posameznega govorca ter glasovno okolje, v katerem se fonem pojavi (/n/ je na 
primer v besedi nos izrečen drugače kot v besedi Anka). Hkrati se s poslušanjem 
naučijo tudi fonetskih  vzorcev določenega jezika, torej pravil, ki določajo možna 
zaporedja fonemov oziroma fonetske sekvence (na primer zaporedje /zb/ v 
angleščini ni mogoče, v slovenščini pa je prisotno v besedah zbrati, zbadati in 
podobno). Pri devetih mesecih so dojenčki tako zmožni razlikovanja med 
zaporedji fonemov, ki se v določenem jeziku (njihovem maternem) pogosto 
pojavljajo in tistimi, ki v določenem jeziku niso pogosti. (Kuhl, 2004) 

Dojenčki torej najprej poslušajo jezik kot celoto, nato začnejo prepoznavati 
melodijo »svojega« jezika. Sčasoma začnejo v govoru prepoznavati določene 
besede, nato pa še manjše enote – morfene in foneme. Do enega leta usvojijo 
tudi fonotaktična pravila, ki veljajo v njihovem maternem jeziku, ker kategorizirajo 
fone kot posamezne foneme (torej vedo, da več različnih fonov, npr. [n], [ɲ], [ɳ], 
lahko predstavlja en fonem, npr. /n/). 

 

1. 4. 1 Poslušanje pri otrocih z okvaro sluha 
 

Pogoj, da se lahko naučimo poslušati, je bolj ali manj ohranjen sluh. 

Koliko se poslušanje pri otrocih z okvaro sluha razvije, je odvisno od več 
faktorjev. Hernja (2010) navaja naslednje: 

 čas, ko je okvara nastala, 

 stopnja okvare sluha, 

 čas, ko je bila okvara sluha odkrita, 

                                            
6 Čeprav dojenčki kmalu postanejo pozorni le na en jezik, pa tisti, ki so konstantno v dvojezičnem 

okolju, ostanejo pozorni na oba jezika (Werker, Weikum in Yoshida, 2006, v Lightbown in Spada, 

2013).  
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 tehnični pripomoček, ki ga otrok uporablja, 

 način komunikacije z otrokom v družini, 

 individualne značilnosti otroka. 

V posebno težkem položaju se znajdejo tisti otroci, pri katerih se je okvara sluha 
pojavila kasneje, ko so že pridobili določene slušne izkušnje, ko so v določeni 
meri že razvili govor in jezik in so že bili navajeni govorne komunikacije. Ti otroci 
se bodo tudi po nastanku okvare normalno odzivali na glasnejše zvoke, ne bodo 
pa več slišali in razumeli tišjih zvokov ter govora normalne jakosti. Starši in 
okolica pomanjkanja njihovih reakcij ne bodo pripisali izgubi sluha, ampak drugim 
vzrokom, kot so trma, zatopljenost v igro in podobno. Ker otrok ne prejema vseh 
slušnih informacij, lahko postane vzgojno težaven in se začne upirati, saj ne more 
opozoriti na težave s sluhom – te niso vidne, niti ga ne bolijo. (Hernja, 2010) 

V še slabšem položaju pa se znajdejo otroci, pri katerih prevodna naglušnost 
nastopi ob vnetju ušes, ob vnetju zgornjih dihalnih poti, tekočini v ušesu in 
podobno. Ti otroci, kadar so zdravi, sicer slišijo normalno, njihov sluh pa se 
bistveno poslabša v obdobjih obolelosti. Če tovrstna naglušnost ni pravočasno 
prepoznana in zdravljena, lahko vpliva na razvoj govora, povzroči lahko motnje 
pozornosti in koncentracije, motnje branja in pisanja ter čustvene in vedenjske 
motnje. (Hernja, 2010) 

 

2 Fonetika in fonologija 
 

Fonetika oziroma glasoslovje je »jezikoslovni nauk o izrazni slušni podobi jezika 
/…/. Predmet fonetičnega raziskovanja je /…/ izrazna podoba glasov (z vsemi 
njihovimi značilnostmi), glasovnih zvez, besed, besednih zvez, stavkov in povedi 
– v širšem smislu pa tudi odstavkov in celotnega besedila.« (Toporišič, 2000, str. 
41) 

Fonologija pa je »del fonetike, ki proučuje pomenskorazločevalno vlogo pojavov 
zvočne strani jezika. Njene osnovne enote so /…/ na primer fonem, kronem, 
tonem, intonem /…/. Proučuje še zvočna vprašanja besede, besedne zveze, 
besedila, zlasti pa sistemska razmerja znotraj glasovja danega jezika in tipologijo 
fonoloških pojavov sploh. Svoje enote zapisuje v poševnih oklepajih.« (Toporišič, 
1992, str. 42) 

 

2. 1 Slovenski knjižni jezik 
 

Slovenski knjižni jezik je fonolološko gledano srednje kompleksen in spada med 
poltransparentne jezike. (Ozbič in sod., 2014b) 

Slovenski knjižni jezik obsega 29 fonemov. To so (Toporišič, 2000): 
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 samoglasniki: /a/, /ɛ/, /e/, /i/, /ɔ/, /o/, /u/ in /ə/ (pri čemer so /a/, /ɛ/, /i/, /ɔ/, /u/ 
in /ə/ lahko dolgi naglašeni, kratki naglašeni ali nenaglašeni, /e/ in /o/ sta le 
dolga naglašena, izjemoma nenaglašena); 

 soglasniki:  

o zvočniki: /v/, /j/, /r/, /l/, /m/ in /n/,7 

o nezvočniki: /p/, /b/, /f/, /t/, /d/, /ʦ/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /ʧ/, /ʤ/, /k/, /g/ in 
/x/.8 

Kljub temu, da slovenski knjižni jezik obsega teh 29 fonemov, pa v različnih 
narečjih najdemo še druge foneme, ki niso del strukture slovenskega knjižnega 
jezika.9 

V nekaterih pogledih so samoglasniki najenostavnejši glasovi za analizo in 
akustični opis. Povezujemo jih predvsem s stabilno artikulacijo ter s stabilnim 
akustičnim vzorcem – navadno jih opisujemo s frekvencami prvih treh formantov. 
(Kent in Read, 1992) 

Za samoglasnike so značilne njihove formantne strukture. Unuk (2003, str. 34) 
navaja naslednje formante:10 

Fonem F1 F2 F3 

/i/ 305 2098  

/e/ 415 2098 2716 

/ɛ/ 625 1888 2578 

/a/ 745 1217  

/ɔ/ 498 790 2238 

/o/ 593 896 2522 

/u/ 350 872  

 
Tabela 2: Formanti pri slovenskih samoglasnikih (vokalih) 

Frekvence in jakosti ostalih fonemov (torej ne le vokalov, samoglasnikov, pač pa 
tudi konzonantov, soglasnikov) pa navajata Shipley in McAfee (1992; v Ozbič, 
2000) – prikazane so v sledečih grafih. 

                                            
7 Vsi zvočniki so zveneči. 

8 Nezvočnike sicer lahko delimo še naprej – na zveneče nezvočnike (/g/, /d/, /z/, /b/, /ʒ/ in /ʤ/) in 
nezveneče nezvočnike (/t/, /s/, /ʃ/, /p/, /ʧ/). 

9 Glej Logar, 1996. 

10 Izračunani formanti so povprečne vrednosti treh moških govorcev. 
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Graf 1: Jakosti posameznih fonemov 

 

 

Graf 2: Frekvence posameznih fonemov 

 

V slovenščini poznamo tako enostavne zloge (enostavna zaporedja fonemov), na 
primer CV11, VC, CCV, CVC, kot tudi kompleksnejša zaporedja soglasnikov in 
                                            
11 C – soglasnik, V – samoglasnik. Kratica CV torej predstavlja zlog, v katerem je na prvem mestu 
soglasnik na drugem pa samoglasnik, v kratici VC je zaporedje obratno, v kratici CCV je zlog 
sestavljen iz treh glasov – iz dveh soglasnikov in enega samoglasnika; itd. 
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samoglasnika, torej soglasniških sklopov ali konzonantskih klastrov, na primer 
CCVC, CCCV, CCCVV in druga. (Unuk, 2003) Otrokom še poseben izziv 
predstavljajo začetni in končni eno-, dvo-, tri- in štiridelni soglasniški sklopi, s tem 
izzivom pa se lahko soočijo z uporabo poenostavitev zlogovnih struktur ali pa s 
spremenjeno kvaliteto realizacije fonemov. (Ozbič in sod., 2014b) 

Ker so v vzorcu, zajetem v raziskavo, otroci, ki govorijo gorenjsko in primorsko 
narečje, so v nadaljevanju na kratko predstavljene glasoslovne značilnosti teh 
dveh narečij in njune posebnosti glede na knjižni jezik. 

  

2. 2 Gorenjsko narečje 

 
V gorenjskem narečju se pojavljajo nekatere značilnosti, ki se razlikujejo od 
knjižnega jezika12. O njih piše J. Škofic (1999, 2006a, 2012). 

Naglas – gorenjščina pozna tako kratke kot tudi dolge naglašene samoglasnike 
(nenaglašeni samoglasniki so vedno kratki), dolgi samoglasniki so tonemsko 
lahko rastoči (akutirani) ali padajoči (cirkumflektirani). Pogosto je naglašen zadnji 
zlog v besedi (končniški naglasni tip – na primer [vɔˈda] ali [məgˈva] za voda ali 
megla). 

Samoglasniški sistem je skoraj enak kot v slovenskem knjižnem jeziku, le da 
kratki naglašeni in nenaglašeni samoglasniki pogosto oslabijo ali celo onemijo. 
Govorijo se tako dolgi naglašeni samoglasniki /i/, /e/, /ɛ/, /a/, /ɔ/, /o/, /u/ in /ə/ kot 
kratki naglašeni samoglasniki /ɛ/, /a/, /ɔ/, /u/ in /ə/ (kratki naglašeni /i/ je redek). 
Kratki naglašeni samoglasniki pogosto oslabijo: 

 v polglasnik /ə/ (na primer /i/ v besedi miš → [ˈməʃ], /a/ v besedi fant → 
[ˈfənt], /u/ v besedi kruh → [ˈkrəx] ali /ɛ/ v besedi hren → [ˈxrən]), 

 kratki nenaglašeni /a/ pred /j/ lahko oslabi v /ɛ/ (na primer v besedi daj → 
[ˈdɛj]), pred /v/ pa v /ɔ/ (na primer v besedi prav → [ˈprɔu̯]. 

Tudi nenaglašeni samoglasniki /e/, /a/, /o/ in /ə/ (ter /i/ in /u/) pogosto oslabijo: 

 v polglasnik /ə/ (na primer /i/ v besedi jezik → [ˈjɛːzək] ali /u/ v besedi 
trebuh → [ˈtreːbəx]), 

 prednaglasni /ɔ/ se lahko izgovarja ozko ali celo kot /u/ (na primer v besedi 
otrok → [utˈrɔk]). 

Pogosto nenaglašeni samoglasniki povsem onemijo (na primer v besedah lisica 
→ [əlˈsiːʦa] ali tulila → [ˈtliːva]). 

Soglasniški sistem je enak kot v slovenskem knjižnem jeziku, vendar pa se v 
gorenjskem narečju pojavljajo tudi: 

                                            
12 Predstavljam tiste značilnosti narečij, ki se pojavljajo v izgovoru otrok, zajetih v raziskavo. 
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 protetični /v/ pred samoglasniki /a/, /o/, /u/ (na primer v besedi okno → 
[ˈvɔːkən]), 

 švapanje oziroma zamenjava fonema /l/ z fonemom /v/ pred zadnjimi 
samoglasniki (na primer v besedi luč → [ˈvuːʧ]), 

 pojav fonema /i̯/ pred /s/ in /z/ (na primer v besedi postelja → [ˈpoːi̯stla]). 

V gorenjskem narečju se pojavljajo tudi določene asimilacije in disimilacije (na 
primer v besedah sladka → [ˈsvaːxka], breg → [ˈbreːx]). 

 

2. 3 Notranjsko narečje 
 

Govor Sežane z okolico spada v notranjsko narečje primorske narečne skupine, 
o njem pa pišeta J. Škofic (2006b) in Logar (1975). Zanj so značilne naslednje 
posebnosti. 

Naglas – narečje nima tonemskega naglaševanja besed, ampak zgolj jakostno. 
Večinoma se je izgubilo tudi razlikovanje med dolgimi in kratkimi naglašenimi 
samoglasniki. 

Samoglasniški sistem – v narečju se pojavljajo tako enoglasniki oziroma  
monoftongi (torej /i/, /ɛ/, /a/, /ɔ/, /u/ in /ə/), kot tudi dvoglasniki oziroma diftongi 
(torej /iə/, /iɛ/, /uɔ/ in /uə/): 

 knjižni /ə/ pred /r/ se lahko izgovori kot /i/ (na primer v besedi mera → 
[ˈmira]), 

 knjižni /o/ se lahko izgovori kot /u/ (na primer v besedi bog → [ˈbux]) ali kot 
/uə/ (na primer v besedi klop → [ˈkluəp]), 

 knjižni /e/ se izgovori kot /iə/ (na primer v besedi pet → [ˈpiət]), 

 knjižni /ɛ/ se izgovori kot /iɛ/ (na primer v besedi žena → [ˈʒiɛna]), 

 knjižni /ɔ/ se izgovori kot /uɔ/ (na primer v besedi koza → [ˈkuɔza]), enako 
kot /ɔ/ pa predvsem v besedah, prevzetih iz knjižnega jezika (na primer v 
besedi občina), 

 knjižni /e/ se izgovori kot /ɛ/ (na primer v besedi mleko → [ˈmlɛku]). 

Nenaglašeni samoglasniki so enaki kot v knjižnem jeziku, prisotnih pa je več 
oslabitev oziroma onemitev, predvsem: 

 /i/ (na primer v besedi vidimo → [ˈvidmɔ]), 

 /e/ (na primer v besedi odpreti → [ˈuotpərt]). 
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Soglasniški sistem je zelo podoben soglasniškemu sistemu knjižnega jezika. 
Med drugim se pojavljajo tudi naslednje posebnosti:13 

 /g/ se izgovarja kot [ɣ] (na primer v besedi grad → [ˈɣrat]), 

 pred začetnimi samoglasniki se lahko pojavlja protetični /j/ (na primer v 
besedi imamo → [ˈjimamo]). 

 

3 Fonološki razvoj 
 

Otrok vse življenje posluša glasove ljudi v svoji bližini in jih skuša posnemati. 
Skupaj z razvojem otrokovih motoričnih, kognitivnih in jezikovnih zmožnosti se 
razvija tudi otrokov fonološki sistem. S časom (fonološki razvoj je pri otroku do 
šestega leta izjemno intenziven) postaja govor otroka vse bolj podoben govoru 
odraslih govorcev. Otrok svoj fonološki sistem razvija na podlagi zaznanega 
jezika, pri tem pa mu največ težav povzročajo kompleksna fonološka zaporedja – 
otrok se z njimi sooča z uporabo različnih fonoloških procesov.14 (Ozbič in sod., 
2014b) 

 

3. 1 Razvoj govora in jezika 
 

Otroci se jezika učijo izjemno hitro – od bebljanja pri šestih  mesecih do stavkov 
pri treh letih. (Kuhl, 2004) Kljub velikemu številu raziskav na tem področju še 
vedno ni povsem jasno, kako je možen tako hiter razvoj govora. Zelo hitro po 
rojstvu otroci ločijo mamin glas od vseh ostalih glasov, ki ga obdajajo. Lightbown 
in Spada (2013) navajata, da dojenčki ne le ločijo mamin glas od glasov ostalih 
govorcev, temveč se zdi, da prepoznajo tudi jezik, govorjen v maminem okolju 
pred njihovim rojstvom.  

Za usvajanje jezika pri otrocih so nujne določene zaznavne sposobnosti ter 
izpostavljenost jeziku. Pomanjkanje izpostavljenosti naravnemu jeziku v 
zgodnjem otroštvu (pa naj bo ta jezik govorjen ali kretan) pusti za seboj 
vseživljenjske posledice za zmožnost učenja jezika. Kljub temu pa so zmožnosti 
majhnih otrok precej omejene – ne morejo zaznati vseh fizičnih razlik med 
glasovi, ne poznajo vseh jezikovnih vzorcev, njihovo učenje jezika pa ni odvisno 
le od nevrobioloških osnov, pač pa tudi od socialnega okolja. (Kuhl, 2004) 

Patricia Kuhl (2004) piše, da so nedavne nevropsihološke raziskave in preiskave 
možganov pokazale, da usvajanje jezika vključuje tako imenovano »nevronsko 
predanost« (neural commitment). Posledica učenja je namreč predanost 
nevronskih zvez vzorcem, ki so za določen jezik značilni – to pa po eni strani 
spodbuja učenje novih vzorcev, skladnih z že naučenimi, po drugi strani pa moti 

                                            
13 Vidne tudi v izgovoru otrok, zajetih v vzorec raziskave. 

14 Več o fonoloških procesih v poglavju 2. 3. 
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učenje vzorcev, ki se z že naučenimi ne skladajo. Že zelo zgodaj v otrokovem 
razvoju se torej možganske mreže učečega prilagodijo vzorcem, ki jih zazna v 
naravnem jeziku okolja, v katerem se nahaja. To nam pove, da so za učenje 
jezika ključni prvi, osnovni elementi. 

Koncept »nevronske predanosti« pa je tesno povezan s konceptom »kritičnega 
obdobja« za usvajanje jezika – zgodnje učenje jezika spodbuja učenje, ki se 
sklada z že naučenimi vzorci, in zavrača nove, to je vzorce tujega jezika. Če 
otrok ni izpostavljen jeziku (na primer zaradi gluhote), se njegove jezikovne 
sposobnosti nikoli ne bodo razvile v polni meri. (Kuhl, 2004) 

Za učenje govora pa ni dovolj le izpostavljenost jeziku.15 Raziskave (Fromkin s 
sod., 1974, in Kuhl, 2003, v Kuhl, 2004) kažejo, da pomembno vlogo igra tudi 
socialna interakcija. Goldstein in sod. (2003, v Kuhl, 2004) so pokazali, da 
socialna povratna informacija uravnava pogostost in kakovost izjav dojenčkov. 
Tako pri produkciji kot pri razumevanju govora ima močno vlogo pri učenju jezika 
interakcija med odraslim govorcem in otrokom. 

Pomen socialne interakcije je očiten predvsem pri otrocih, ki so odraščali v 
popolni izolaciji16 (obstaja nekaj primerov tako imenovanih »volčjih otrok«17) – pri 
njih lahko opazimo resne negativne učinke socialne deprivacije na jezikovni 
razvoj. Posledice so vseživljenjske, saj ti otroci nikoli ne morejo razviti povsem 
normalnih jezikovnih veščin. (Kuhl, 2004)  

Tudi otrokovo sledenje s pogledom je pomemben napovedovalec otrokovega 
receptivnega besednjaka (Baldwin, 1995, in Mundy s sod, 1998, v Kuhl, 2004), 

                                            
15 Pomembna je ugotovitev, da za učenje jezika ni dovolj, da ga otrok sliši iz elektronskih naprav 

(torej računalnika, radia ali televizije). (Lightbown in Spada, 2013) 

16 Hipoteza kritičnega obdobja predpostavlja, da otroci, ki v kritičnem obdobju niso bili 
izpostavljeni jeziku, ne bodo mogli usvojiti jezika v polni meri. (Lightbown in Spada, 2013) 

17 Leta 1799 so v Franciji našli dečka, starega približno 12 let, ki je sam in gol taval po gozdu, 

očitno ni imel predhodnega stika z ljudmi. Poimenovali so ga Victor. Jean-Marc-Gaspard Itard, 

mlad zdravnik, vajen dela z gluho mladino, je posvetil pet let Victorjevi socializaciji ter poskusom, 

naučiti ga jezika. Kljub temu, da mu je do neke mere uspelo razviti Victorjevo družabnost, spomin 

in presojo, na jezikovnem področju skoraj ni bilo napredka. (Lightbown in Spada, 2013) 

Skoraj 200 let kasneje so v Kaliforniji našli izolirano, zanemarjeno in zlorabljeno deklico Genie, 

staro 13 let. Genie je 11 let svojega življenja preživela privezana na stol ali v posteljo, njen oče pa 

je njeni mami in bratu prepovedal kakršne koli stike z njo. Ko so jo našli, je bila tako psihično kot 

tudi čustveno in intelektualno nerazvita. Vključili so jo v rehabilitacijski center, kasneje pa v 

rejniško družino ter posebno šolo, kjer so dosegli velik napredek na področju socializacije ter 

kognitivnega zavedanja, vseeno pa po petih letih ni imela jezika, tipičnega za petletnega otroka – 

prisotna je bila neobičajna razlika med razumevanjem in produkcijo. (Lightbown in Spada, 2013) 

Primerov divjih otrok pa ne moremo nujno uporabiti kot potrditev hipoteze kritičnega obdobja, saj 

so ti neprimerno razviti tudi na drugih področjih. Primernejša je morda primerjava z gluhimi otroki, 

rojenimi slišečim staršem – ti so v vseh ostalih pogledih navadno normalno razviti, a zaradi 

nepoznavanja znakovnega jezika pri starših sami ne razvijajo jezika (ne oralnega in ne 

kretanega). (Lightbown in Spada, 2013) 
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skupna pozornost, posvečena poimenovanemu predmetu, pa otroku 
najverjetneje pomaga govor razdeliti na posamezne besede. 

Vse zgoraj opisano pa je mogoče le v primeru, da je ima otrok dobro razvit sluh. 
V primeru, da otrok ne sliši dobro, ne more diskriminirati različnih fonemov in jih 
kategorizirati. Tudi socialna interakcija ne more biti enako učinkovita, če otrok ne 
sliši dobro. 

 

3. 1. 1  Predjezikovna faza govornega razvoja 
 

Učenje jezika je osnovano na otrokovi potrebi po komunikaciji z drugimi, na 
skupni pozornosti ter njihovi želji po imitiranju. (Kuhl, 2004) 

Predjezikovna faza je prva faza v otrokovem govornem razvoju. To je čas, ko se 
otrok izraža z glasovi, ki še niso besede – torej z jokom, vokalizacijo in 
bebljanjem. Ta faza obsega tudi zgodnje zaznavanje in razumevanje govora, saj 
otrok govor najprej razume, šele nato se z njim izraža. Če otrok govor želi 
razumeti, ga mora biti sposoben razdeliti na segmente (zloge, besede, stavke), 
za to pa so pomembni fonemi, ki razločujejo pomen besed. Raziskave (Kuhl in 
Melzoff, 1982, v Marjanovič Umek, 2004) kažejo, da je pri zgodnjem zaznavanju 
govora pomembna tudi vizualizacija. Prej, kot se pri otroku pojavi uporaba 
govora, se pojavijo kretnje in geste. Te delimo na protoimperativne in 
protodeklarativne geste. Prve usmerjajo pozornost na predmete in dejanja, z 
drugimi pa otrok želi usmeriti pozornost nase. (Marjanovič Umek, 2004) 

Otrok v prvem mesecu življenja uporablja predvsem jok in druge oblike 
vokalizacije, pojavljajo pa se tudi izolirani samoglasniki - gruljenje. Kasneje, med 
drugim in šestim mesecem, otroci že povezujejo samoglasnike s posameznimi 
soglasniki. V petem in šestem mesecu postaja dojenčkovo izražanje bolj celovito, 
med sabo v različnih zaporedjih povezuje samoglasnike in soglasnike – pojavi se 
bebljanje. Gruljenje in bebljanje sta enaka pri vseh otrocih, tako pri slišečih kot pri 
gluhih in naglušnih, saj ta del razvoja ni pod vplivom okolja (Marjanovič Umek, 
2004). Kljub temu pa otroci z okvaro sluha dlje časa ostanejo na stopnji 
vokalizacije (Hernja, 2010). 

Ko je dojenček star od deset do enajst mesecev, že povezuje različne bebljane 
»besede« in jim dodaja tudi intonacijo (vzklično, vprašalno …). (Marjanovič 
Umek, 2004) Otroci z okvaro sluha začnejo izgovorjavo odraslih posnemati 
kasneje in to počnejo tudi dlje. (Hernja, 2010) 

 

3. 1. 2 Pojav prve besede 
 

Prve besede se pri otroku navadno pojavijo med dvanajstim in dvajsetim 
mesecem, pri osemnajstih mesecih pa naj bi  v povprečju uporabljali okrog 50 
besed.  Ko otrok uporablja 50 do 100 besed, naj bi jih začel povezovati v 
dvobesedne stavke. (Maarchamn in Bates, 1994, v Marjanovič Umek, 2004). 
Otrokove prve besede se sicer razlikujejo med posameznimi kulturami in jeziki, 
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vendar večinoma obsegajo  predvsem oznake družinskih članov, znanih 
predmetov, živali, hrane in podobno. (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001, v 
Marjanovič Umek, 2004) Druga raziskava (Gopkin in Meltzoff, 1986, v Marjanovič 
Umek, 2004) kaže, da otroci v tem obdobju enako pogosto uporabljajo 
samostalnike, glagole in tudi prislove. Po Barretovem mnenju (1983, v Marjanovič 
Umek, 2004) so te posamezne besede najprej spremljevalci konkretne 
dejavnosti, nato pride do delne generalizacije, ko otrok besedo uporablja tudi v 
novih kontekstih. Na naslednji stopnji pride do dekontekstualizacije, kjer otrok 
predmete že lahko loči od dejavnosti, na zadnji stopnji pa otrok vedno bolj 
pogosto dve besedi kombinira in tvori enostavne stavke. Otrok z enobesednimi 
stavki lahko izraža tako trditve kot tudi vprašanja, zahteve, želje in podobno 
(Marjanovič Umek, 2004). Otroci, ki imajo težave s sluhom, se bodo pogosteje in 
dlje časa oglašali z eno samo besedo. Potrebovali bodo tudi več časa, da bodo iz 
enobesednih prešli na dvobesedne stavke (Hrenja, 2010).  

Otrokovo učenje besed poteka posredno. Če so pozorni na verjetna zaporedja 
fonemov maternega jezika v spontanem govoru, obstaja možnost, da so 
sposobni tudi razčlenitve govora na posamezne besede, preden razumejo pomen 
vsake posebej. Safran in sod. (1996, v Kuhl, 2004) so ugotovili, da se dojenčki pri 
osmih mesecih lahko naučijo enote, podobne besedam, na osnovi verjetnosti 
pojavljanja določenih zaporedij. V starosti 18 mesecev tako 75 % otrok z 
normalnim razvojem razume približno 150 besed in jih tvori približno 50. (Kuhl, 
2004) 

Poleg že naštetega pa dojenčkom pri identifikaciji in učenju besed pomagajo tudi 
tako imenovani prozodični namigi (angl. prosodic cues), ki so za jezik zelo 
pomembni. To so višina in jakost govora, tempo, poudarki ter intonacija, prek njih 
pa dobimo informacije o naglasu, načinu govora, čustvenem naboju in pomenu 
besede oziroma stavka. (Kuhl, 2004) 

 

3. 1. 3 Fraze 
 

Otroci imajo v starosti okoli dveh let dovolj veliko besedišče, da besede začnejo 
povezovati v enostavne stavke. Te stavke gradijo okoli ključnih (pivot) besed, ki 
jim dodajajo še druge, tako imenovane odprte besede. (Marjnovič Umek, 2004) 

 

3. 1. 4 Celoviti stavki 
 

Tri leta stari otroci večinoma v stavke že povezujejo več besed, izpolnjujejo 
slovnične oblike, ustvarjajo celovite stavke, pri tem pa se najprej razvijejo trdilni 
stavki, ki jim otrok lahko doda vprašalno intonacijo ali pa besedo »ne« za 
zanikanje. Pravilne vprašalne in nikalne oblike se razvijejo kasneje. (Marjnovič 
Umek, 2004) 

Otroci pri dveh letih lahko v povprečju v stavku uporabijo 1,8 besede, pri starosti 
4 let in pol pa 4,6 besede. (McCarthy, 1930, v Marjanovič Umek, 2004) 
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Naglušni otroci bodo kasneje oblikovali krajše in tudi bolj nepopolne stavke kot 
njihovi polno slišeči vrstniki, njihovo besedišče pa se tudi širi občutno bolj počasi 
– najprej usvojijo samostalnike, težave pa jim povzročajo nadpomenke, 
protipomenke in abstraktni pojmi (pogosto lahko na primer poznajo le eno 
besedo, s katero poimenujejo več sorodnih pojmov). Počasnejši pa ni le razvoj 
besedišča, pač pa tudi razvoj slovnice. (Hrenja, 2010) 

 

3. 2 Usvajanje izgovora posameznih fonemov 
 

Govor otrok se razvija postopoma – ne le slovnica in besedišče, pač pa tudi 
izgovor posameznih fonemov. Najprej se razvijejo fonemi, katerih artikulacija je 
lažja in manj zahtevna, sledijo pa jim vedno bolj zahtevni. 

Bojana Globačnik v svoji Oceni artikulacije govora (1999) predstavlja lestvico, iz 
katere so razvidne starosti, v katerih ima 90 % otrok usvojeno pravilno artikulacijo 
posameznih soglasnikov. Lestvica, ki jo predstavlja, je povzeta po Templinu, 
Welmanu in Sanderju (1972) in ni povsem primerna za slovenski jezik – v njej ne 
najdemo na primer fonemov /l/, /f/ in /ʦ/, pač pa na primer angleški fonem /θ/. 
Glede na omenjeno lestvico se najprej razvijejo fonemi  /m/, /n/, /p/, /b/ in /x/, ki jih 
90 % otrok obvlada, tj. pravilno izgovarja pri starosti treh let, zadnji pa se razvije 
fonem /ʒ/, ki ga 90 % pravilno izgovarja šele po osmem letu starosti.  

Raziskavo na slovenskih otrocih pa sta pod mentorstvom M. Ozbič opravili Mojca 
Muznik (2012) in Alja Marin (2013). A. Marin je v sklopu svoje raziskave 
ugotovila, da otroci, stari od 2,5 do 3,5 leta, v več kot 90 % pravilno izgovorijo 
zvočnik /m/ in nezveneča zapornika /p/ in /k/. Glede na rezultate raziskav obeh 
omenjenih avtoric, otroci v starosti od 3,6 do 4,6 leta v več kot 90 % pravilno 
izgovorijo foneme /j/, /n/, /d/, /t/, /g/, /l/ in /f/, v starosti od 4,6 do 5,7 leta pa v 90 % 
pravilno izgovarjajo še fonem /x/. M. Muznik je ugotovila, da fonema /b/ in /d/ v 90 
% pravilno izgovarjajo otroci, stari od 5,6 do 6,6 leta. Avtorici sta torej ugotovili, 
da za razvoj pravilne artikulacije največ časa potrebujejo fonemi /r/, /v/, /s/, /z/, /ʃ/, 
ki se večinoma pravilno izgovorijo šele po starosti 6,6 let. Zadnjo ugotovitev so v 
svoji raziskavi potrdili tudi M. Ozbič, D. Kogovšek, J. Novšak Brce, M. B. 
Bernhardt, Stemberger, M. Muznik in A. Marin (2015). 

V slovenščini se ti fonemi pojavljajo različno pogosto – najbolj pogosti so 
samoglasniki /e/ (oziroma /ɛ/), /a/ in /i/, najbolj redki fonemi pa so /r/ v povezavi s 
samoglasnikom, /ʒ/ in /f/.18 (Globačnik, 1999)  

B. Globačnik v omenjenem delu navaja tudi najpogostejša odstopanja v 
usvajanju, tj. pravilnem izgovoru posameznih fonemov pri otrocih: 

 med tretjim in četrtim letom naj bi bile najpogostejše substitucije in 
distorzije sičnikov in šumnikov (pri substitucijah otrok sičnike nadomešča s 
šumniki in obratno), omisije fonemov /k/, /h/, /l/ in /r/ ter substitucija in 
distorzija fonema /r/; 

                                            
18 /f/ v slovenščini najdemo le v prevzetih besedah in onomatopejah. (Glej še Jakopin, 2002, str. 
53) 
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 med četrtim in petim letom naj bi bile še vedno prisotne distorzije fonema 
/r/, sičnikov in šumnikov ter substitucije sičnikov in šumnikov; omisij naj ne 
bi bilo več; 

 med petim in šestim letom pa je substitucija prisotna le še pri fonemu /r/, 
kjer je možna tudi distorzija. Distorzija se še vedno lahko pojavlja tudi pri 
sičnikih in šumnikih.  

Podobno je ugotovila tudi M. Muznik (2012). Glede na njeno raziskavo otroci v 
starosti od 5,6 do 6,5 let foneme /r/, /s/, /z/, /ʦ/, /ʃ/, /ʒ/, /ʧ/ izgovarjajo na sledeče 
načine: 

 /r/ se pojavlja v pravilnih različicah kot [r] in [ɾ], v substituciji z glasovi [l], [j] 
in [n], ter distorzirano kot [ɻ], [xɾ] in [ə], lahko pa pride tudi do omisije; 

 /s/ je poleg pravilnega izgovora kot [s] izrečen še distorzirano kot [ɵ], [ɕ], 
[ʂ], [s̥] ali [sl], zamenja pa ga lahko tudi [ʃ]; 

 /z/ je lahko izgovorjen pravilno kot [z], v zamenjavi z glasovoma [s] in [ʒ] ali 
pa distorzirano kot [z̥], [ʑ], [ɵ], [s˯], [sl], [zl], [ð] ali [nð]; 

 /ʦ/ je bil v raziskavi izgovorjen pravilno kot [ʦ], lahko ga je zamenjal glas 
[k], izgovorjen pa je bil tudi distorzirano kot [t̪ɵ], [tɕ], [ʦ̥] ali [ɵt̪]; 

 /ʃ/ se je pojavljal tako pravilno izgovorjeno kot [ʃ], zamenjal ga je lahko glas 
[s], pojavljale pa so se tudi različice [ɕ], [ʂ], [ɵ], [ʃl], [ɧ], [sʃ] ali [ʂl]; 

 /ʒ/ poleg pravilne oblike [ʒ] lahko zamenja tudi glas [z], ali pa je izgovorjen 
popačeno kot [ʒl], [ʑ], [ʃ], [ð], [z̥] ali [ʃl]; 

 /ʧ/ pa se je poleg pravilne oblike [ʧ] in zamenjave s [ʦ] pojavljal tudi kot 
[tʂ], [t̪ɵ], [tʃl], [tɕl] ali [ʧs]. 

Tudi Ozbič in sod. (2015) ugotavljajo, da se sičniki in šumniki razvijejo kasneje 
kot ostali glasovi, otroci pa jih najpogosteje zamenjujejo z alveolopalatalnimi ali 
palatalnimi sibilanti. Ti avtorji so v svoji raziskavi potrdili, da velik delež otrok ob 
vstopu v šolo še nima povsem razvitih fonemov, ki so na visokih frekvencah in so 
artikulacijsko zahtevnejši. 

Fonemom, ki jih kot problematične navaja Globačnikova, Muznikova dodaja še 
fonem /v/. Ta se poleg pravilne izgovorjave [v] pojavlja tudi kot različica [ʋ], lahko 
ga zamenja [f] ali pa je izgovorjen kot [v̥].  

Izgovorjava otrok, ki imajo težave s sluhom, se razlikuje od izgovorjave otrok brez 
težav. Pri naglušnih otrocih so težave z izgovorjavo bolj pogoste in dlje časa 
prisotne. Pogoste so substitucije in omisije posameznih fonemov, lahko izpuščajo 
dele besed (jih krajšajo), tudi ko imajo sicer že zadostno besedišče (Hernja, 
2010) 

Raziskave, ki se nanašajo na tipični govorni razvoj otrok, nam omogočajo 
predvideti starosti, v katerih naj bi določeni tipi artikulacijskih napak izzveneli, 
zamenjale pa naj bi jih »zrelejše« oblike. Kadar otrok tudi po določeni starosti 
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dela napake, ki bi morale že izzveneti, ali pa kadar dela napake, ki niso razvojno 
tipične, je potrebna logopedska terapija. (McLean in Snyder-McLean, 1999) 

 

3. 3 Fonološki procesi 
 

Fonološki proces je »mentalna operacija, ki se pokaže v govoru kot zamenjava 
kategorije ali sekvence glasov, ki otroku predstavljajo težavo. Otrok težavno 
kategorijo ali sekvenco glasov zamenja s podobno kategorijo ali sekvenco, ki pa 
je v neki značilnosti lažja od težavne«19 (Stampe, 1979, v Eriks-Brophy, Gibson in 
Tucker, 2013). 

Vsi fonološki procesi so lahko posledica otrokovih kognitivnih, zaznavnih, 
strukturnih ali govorno-motoričnih značilnosti. (Shriberg in sod., 2003) 

Ashby in Maidment (2005) navajata šest različnih fonoloških procesov, ki naj bi 
se naravno pojavljali v različnih jezikih (lahko tudi v govoru odraslih). To so: 

I. asimilacija (angl. assimilation) – proces, v katerem določen fonem 
postane v določenih značilnostih podoben fonemu, ki mu sledi (npr. fonem 
/n/ v besedi nos [ˈnoːs] se ne izgovarja enako kot fonem /n/ v besedi Anka 
[ˈaːŋka]); 

II. izbris (angl. deletion, elision, truncation) – proces, v katerem se določen 
fonem v soglasniškem sklopu izgubi (npr. otrok besedo pridi lahko izgovori 
kot [ˈpiːdi] ali narečni izgovor r-r > Ø-r:  [kɔmˈpiːr] za  knjižno slovensko 
[krɔmˈpiːr]); 

III. vstavljanje (angl. insertion) – proces, nasproten izbrisu; v besedi se pojavi 
fonem, ki sicer tam ni prisoten (npr. protetični v- v gorenjski narečni besedi 
[ˈvɔːkən] za  knjižno slovensko [ˈɔːkno]);20 

IV. slabljenje (angl. lenition, weakening) – določeni soglasniki naj bi med 
samoglasniki postali nekoliko šibkejši (npr. prleško [ˈsnɛxa] za knjižno 
slovensko [ˈsnaːxa]); 

V. disimilacija (angl. dissimilation) – proces, obraten in veliko redkejši od 
asimilacije (npr. narečno poljansko p-m > k-m, [pɔmaˈraːnʧa] za  knjižno 
slovensko [kɔmaˈraːnʧa], narečno štajersko t-l > k-l, [ˈklaː] za knjižno 
slovensko [ˈtlaː]); 

VI. jačanje (angl. fortition) – proces, obraten slabljenju (npr. [ˈɾɔːka] > [ˈrɔːka]). 

                                            
19 »A phonological process is defines as »a mental operation that applies in speech to substitute 
for a class of sounds or sound sequences that present a common difficulty to the speech capacity 
of the individua lan alternative class identical but lacking in the difficult property.« 

20 Če se dodaten glas (navadno vokal) pojavi na začetku besede, govorimo o protezi, kadar se 
dodaten glas pojavi na sredini besede, govorimo o epentezi, kadar pa se dodaten glas pojavi na 
koncu besede, govorimo o epitezi (Ozbič in sod., 2014a in 2014c). 
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Sposobnost produkcije določenih fonemov je pri otrocih fiziološko omejena, zato 
so primorani uporabljati fonološke procese za zamenjavo in poenostavitev – 
značilnosti posameznih fonemov, ki so jim težke, tako izpustijo. Otroci želijo 
navadno čim bolj posnemati govor odraslih, če pa jim to ne uspe, težijo k 
predvidljivim poenostavitvam – uporabijo prirojene, naravne fonološke procese. 
Teh se poslužujejo predvsem v času, ko še urejajo svoj fonološki sistem. S 
časom, ko se otroci razvijajo in vedno bolj posnemajo odrasle govorce, te 
fonološke procese omejijo, potlačijo in preuredijo. (Eriks-Brophy, Gibson in 
Tucker, 2013) 

Ker se otrokov govor počasi približuje govoru odraslega govorca, obstaja 
določeno časovno obdobje, ko so določeni fonološki procesi normalni in 
pričakovani, ter starost, v kateri naj bi izzveneli (na primer Stoel-Gammon in 
Dunn, 1985, Vihman, 1996, v Eriks-Brophy, Gibson in Tucker, 2013). Za otroke, 
ki fonološke procese uporabljajo na nepričakovan način, v časovnem zaporedju, 
ki je drugačno od pričakovanega, rečemo, da imajo fonološke težave. (Bauman-
Waenger, 2012, Hodson, 2007, v Eriks-Brophy, Gibson in Tucker, 2013) 

Fonološke procese otrok lahko na splošno razdelimo v tri široke kategorije 
(Bauman-Waenger, 2012, Ingram, 1974, v Eriks-Brophy, Gibson in Tucker, 
2013): 

I. procesi zlogovne strukture so spremembe določenega fonema, ki 
vplivajo na strukturo zloga; 

II. procesi substitucije so tisti, pri katerih otrok zamenja fonem, ki ga še ne 
more izgovoriti, s fonemom, ki ga redno uporablja; 

III. procesi asimilacije so tisti, pri katerih na določen fonem vpliva njegovo 
glasovno okolje – procesi asimilacije so lahko progresivni ali regresivni.  

Fonološke procese je glede na njihovo uporabo oziroma neuporabo pri otrocih s 
tipičnim razvojem mogoče deliti tudi na razvojne ali nerazvojne (na primer 
Bauman-Waengler, 2012, Bleile, 1996, v Eriks-Brophy, Gibson in Tucker, 2013). 

V naslednji tabeli je predstavljen seznam razvojnih in nerazvojnih fonoloških 
procesov, kategoriziranih glede na zlogovno strukturo, zamenjave in asimilacije, 
skupaj s predvideno starostjo, do katere naj bi izzveneli (v tej starosti 90 % otrok 
procesa ne uporablja več).21 Tabela je delo avtoric Alice Eriks-Brophy, Sarah 
Gibson in Shawne-Kaye Tucker (2013), v njej pa so povzete ugotovitve več 
avtorjev, ki so fonološke procese ugotavljali pri angleško govorečih otrocih. 

                                            
21 Fonološki procesi in pričakovane starosti, v katerih naj bi procesi izzveneli, so pridobljeni na 
angleško govoreči populaciji. Povzeto po Bauman-Waengler, 2012, Bernthal in Bankson, 2009, 
Flipsen in Parker, 2008, Gordon-Brannan in Weiss, 2007, Hodson, 2007, Khan in Lewis, 2002, v 
Eriks-Brophy Gibson in Tucker, 2013. 
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 Starost 
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Tabela 1: Razvojni fonološki procesi 
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Poleg procesov, navedenih v tabeli, avtorice (A. Eriks-Brophy, S. Gibson in S. K. 
Tucker, 2013) omenjajo še proces epenteze, ki spada med procese zlogovne 
strukture in naj bi izzvenel pri osmih letih.  

Iste avtorice (2013) med procesi substitucije navajajo tudi zaustavljanje pri 
posameznem glasu. Zaustavljanje pri fonema /f/ naj bi izzvenelo pri treh letih, pri 
glasovih /v/, /s/ in /z/ po tretjem letu, zaustavljanje pri fonema /ʃ/ naj bi izzvenelo pri 
štirih letih, pri glasovih /ʧ/ in /ʤ/ pa po četrtem letu. 

Williamson (2008, v M. Ozbič in sod., 2014d) pa fonološke procese deli na: 

 procese v strukturi, kjer se spremeni sama struktura besede, torej količina 
soglasnikov in samoglasnikov, 

 procese sistema, kjer se ne spremeni struktura besede, pač pa posamezni 
fonem – pride do zamenjave enega fonema z drugim.  

Ugotavljam, da so Williamsonovi procesi v strukturi v bistvu procesi zlogovne 
strukture, ki jih omenjajo A. Eriks-Brophy, S. Gibson in S. K. Tucker (2013), 
Williamsonovi procesi sistema pa so procesi substitucije, ki jih omenjajo že navedene 
avtorice, ki dodajajo še procese asimilacije, ki jih Williamson ne omenja.  

A. Eriks-Brophy, S. Gibson in S. K. Tucker (2013) povzemajo različne avtorje 
(Bauman-Waengler, 2012, ter Bleile, 1996) in navajajo tako primere pogostih 
razvojnih fonoloških procesov kot tudi primere pogostih fonoloških procesov, ki jih ne 
moremo pripisati normalnemu fonološkemu razvoju otrok.  

Primeri pogostih razvojnih fonoloških procesov so tako: 

 izbris zadnjega soglasnika, 

 redukcija soglasniških sklopov, 

 podvojitev zloga, 

 zaustavljanje (angl. stopping), 

 drsenje (angl. gliding), 

 pomik artikulacije določenega fonema naprej (angl. fronting). 

Pogosti nerazvojni fonološki procesi pa so na primer: 

 nadomestitev katerega koli zapornika z glotalnim stopom (angl. glottal 
replacement), 

 izbris začetnega soglasnika, 

 pomik artikulacije zapornikov, pripornikov in zlitnikov nazaj, 

 zamenjava celotne skupine fonemov s fonemom, katerega artikulacija otroku 
ne povzroča težav. 

Shriberg in Kwiatkowski (1983, v Shriberg in sod, 2003) sta v raziskavi, v katero je 
bilo vključenih 110 otrok, ugotovila, da se pri otrocih pojavlja 8 naravnih fonoloških 
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procesov, s katerimi lahko razložimo približno 92 % sprememb, ki jih otroci pri govoru 
napravijo. To so: 

 redukcija sklopov, 

 asimilacija, 

 izbris zadnjega soglasnika, 

 poenostavitev likvidov, 

 pomik artikulacije likvidov naprej, 

 zaustavljanje, 

 pomik artikulacije velarov naprej, 

 izbris nenaglašenega zloga. 

Raziskavi, ki sta ju opravili Mojca Muznik (2012) in Alja Marin (2013) pod 
mentorstvom dr. Martine Ozbič in somentorstvom dr. Damjane Kogovšek, pa tudi 
članki M. Ozbič in sodelavcev (2014a, 2014d in 2015) so pokazali prisotnost več 
fonoloških procesov, ki se pojavljajo pri slovenskih otrocih, starih od 4 do 6 let. Med 
fonološkimi procesi zlogovne strukture so to:  

 brisanje začetnega soglasnika – izzvenelo naj bi okoli 4. leta (Marin, 2013), 

 brisanje nenaglašenega zloga – izzveni do 5. leta (Marin, 2013), 

 poenostavljanje soglasniškega sklopa – prisotno tudi po 5. letu (Marin, 2013), 

 brisanje končnega soglasnika – prisotno do 6. leta (Marin, 2013), 

 epenteze – prisotne tudi po 6. letu starosti (Marin, 2013)22.  

Marinova je pri otrocih, starih od 3,6 do 5,7 let, poleg že omenjenih zasledila tudi 
naslednje fonološke procese, ki se pojavljajo v soglasniških sklopih:  

 slabljenje zapornikov (enako ugotovi tudi Muznikova, 2012),  

 posteriorizacija,  

 drsenje,  

 mehčanje,  

 odzvenevanje,  

 prilikovanje (likvid zamenja vibranta),  

 anteriorizacija,  

                                            
22 Tudi raziskava, ki so jo opravili M. Ozbič in sodelavci (2014a in 2014c),  je pokazala, da je epenteza 
pogost pojav pri otrocih, starih tudi do 7 let – lahko jo uporabijo zato, da z njo poenostavijo izgovor 
težkih soglasniških zaporedij, lahko pa je kazalnik govornih težav. 
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 ozvenevanje,  

 zaustavljanje (izzveni do 4,6 leta) ter  

 kombinacija fonoloških procesov. 

 

4 Transkripcija 
 

Na svetu naj bi bilo med 5000 do 8000 jezikov, vsi ti jeziki pa vključujejo veliko 
različnih elementov – poznali naj bi 200 različnih samoglasnikov ter 600 različnih 
soglasnikov (Ladefoged, 2004, v Kuhl, 2004), vsak jezik pa naj bi vseboval okrog 40 
različnih enot, fonemov, ki lahko spremenijo pomen besede. Ti fonemi pa niso 
povsem enaki, pač pa so skupine rahlo različnih glasov, ki tvorijo tako imenovano 
fonetsko/glasovno enoto (angl. phonetic unit) in v določenem jeziku predstavljajo en 
fonem (torej več fonov predstavlja en fonem). Vse te foneme pa v različnih jezikih 
zapisujemo na različne načine. (Kuhl, 2004) 

Kljub velikemu številu jezikov (in fonemov) pa ni potrebno tako veliko število simbolov 
za njihov zapis – vse foneme naj bi bilo mogoče zapisati z 200 do 300 različnimi 
simboli, saj se nekateri fonemi pojavljajo v tako rekoč vseh jezikih (to naj bi bili /t/, /k/, 
/p/, /s/, /f/, /m/, /n/, /i/ in /ɛ/). Za zapis teh fonemov (in glasov) je bila razvita IPA – 
mednarodna fonetična abeceda oziroma International Phonetic Alphabet. Z uporabo 
njenih simbolov naj bi bilo mogoče zapisati izgovorjavo katere koli besede ali fraze v 
katerem koli svetovnem jeziku, zato se še naprej razvija hkrati z odkrivanjem novih 
jezikov, besed in glasov oz. fonemov. (Ashby in Maidment, 2005) 

Simboli, uporabljeni v IPA transkripciji, temeljijo na šestindvajsetih črkah male tiskane 
latinske abecede, tem pa so nato dodani še drugi znaki (Ashby in Maidment, 2005): 

 črke velike tiskane latinske abecede (npr. [ɴ] ali [ʀ], ki ne pomenita enakega 
glasu kot [n] in [r]), 

 okoli obrnjene črke male tiskane abecede (npr. [ɹ] in [ə]), 

 diakritike pod posameznimi simboli ali nad njimi (npr. [z̥] in [n͂]), 

 črke grške abecede (npr. [ɸ] in [ɣ]), 

 novi znaki, ki temeljijo na že obstoječih črkah (npr. [ɰ] in [ɳ]). 

V Sloveniji transkripcijo za zapis govora uporabljajo predvsem jezikoslovci (med njimi 
verjetno največ dialektologi),23 logopedi pa občutno manj, čeprav bi ta način 
beleženja podatkov zagotovo omogočil ne le boljšo in bolj natančno diagnostiko, pač 
pa bi tudi olajšal sledenje napredku pri posameznem uporabniku. 

                                            
23 V Sloveniji jezikoslovci in predvsem dialektologi ne uporabljajo nujno IPA transkripicije, pač pa 
slovensko nacionalno fonetično transkripcijo. O tem npr. Karmen Kenda-Jež v Uvodnih pojasnilih v 
Dialektoloških in jezikovnozgodovinskih razpravah Tineta Logarja (Ljubljana: Založba ZRC, 1996, VIII–

XV). 
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Za lažje razumevanje empiričnega dela raziskave so v nadaljevanju predstavljene 
IPA tabele – tako originalna (angleška) različica kot tudi tabela s pojasnili v 
slovenskem (meta)jeziku. Priložena je tudi skica govoril, ki pomaga pojasniti samo 
tabelo. 

 

Slika 1 – Shema govoril 
(Vir: http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-vrste/jezik-in-besedilne-

vrste/glasoslovje/jezikovni-sestav/govorila/) 

 

Tabela 5:  Soglasniki (konzonanti) (angleška IPA tabela) 
(Vir: https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_chart_%28C%292005.pdf) 

V obeh tabelah, tako slovenski kot angleški, je v zgornji vrstici zapisano mesto 
izgovorjave, v skrajnem levem stolpcu pa način, na katerega je glas izgovorjen. 

 

 

http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-vrste/jezik-in-besedilne-vrste/glasoslovje/jezikovni-sestav/govorila/
http://gradiva.txt.si/slovenscina/slovenscina-za-triletne-sole/jezik-in-besedilne-vrste/jezik-in-besedilne-vrste/glasoslovje/jezikovni-sestav/govorila/
https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_chart_%28C%292005.pdf
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S trsljajem  ʙ      r          ʀ     
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Tabela 6: Soglasniki (konzonanti) (slovenski prevod IPA tabele) 

Seveda pa soglasniki niso vedno izgovorjeni povsem enako. Da jih kljub temu lahko 
čim bolj natančno zapišemo, obstaja IPA tabela diakritik oziroma dodatnih znakov, s 
katerimi lahko izgovor posameznega glasu še natančneje opredelimo. 

 

Tabela 7: Dodatni znaki (angleška IPA tabela) 
(Vir: https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_chart_%28C%292005.pdf) 

 

 

 

 

 

https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_chart_%28C%292005.pdf
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̥ Odzveneno n̥ d ̥ ̤ Z dodatnim izdišnim 
zrakom b ̤ a ̤ ̪ Zobno t ̪ d ̪

̬ Ozveneno s ̬ t ̬ ̰ Z zmanjšanim 
tresenjem glasilk b ̰ a ̰ ̺ S konico jezika t ̺ d ̺

ʰ Z izdihom tʰ dʰ ̼ Jezično-ustnično t ̼ d ̼ ̻ S telesom jezika t ̻ d ̻
̹ Bolj zaokroženo ɔ ̹  ʷ Ustnično tʷ dʷ ̃ Nosljano  ẽ 
̜ Manj zaokroženo ɔ ̜  ʲ Trdonebno tʲ dʲ ⁿ Nosno izgovorjeno  dⁿ 
̟ Zvišano u̟  ˠ Mehkonebno tˠ dˠ ˡ Stransko 

izgovorjeno  dˡ 
̠ Bolj napeto e ̠  ˤ Žrelno tˤ dˤ ̚ Brez slušnega 

izpusta  d ̚ 
̈ Centralizirano ë  ̴ Mehkonebno/Žrelno ɫ      
̽ Srednje 

centralizirano e ̽  ̝ Povišano e ̝  (ɹ ̝= ozvenen dlesnični pripornik) 

̩ Ustvarja zlog n̩  ̞ Znižano e ̞  (β̞ = ozvenen ustnično-dlesnični glas z 

zožano odprtino) 

̯ Ne ustvarja zloga e ̯  ̘ S povišanim 
korenom jezika e ̘      

˞ Zavibriran 
samoglasnik e˞ a˞ ̙ Z umaknjenim 

korenom jezika e ̙      

 
Tabela 8: Dodatni znaki (slovenski prevod IPA tabele) 

(Vir: https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_chart_%28C%292005.pdf) 

Poleg že prikazanih obstajajo še drugi simboli, ki jih ne moremo razporediti v nobeno 
od prej prikazanih tabel.  

 

 
Tabela 9: Ostali znaki (angleška IPA tabela) 

(Vir: https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_chart_%28C%292005.pdf) 
 

ʍ Nezveneč mehkonebno-ustnični pripornik ɕ ʑ Dlesnično-trdonebni pripornik 

w Zveneč mehkonebno-ustnični aproksimant ɺ Zveneč straski alveolarni dotik 

ɥ Zveneč trdonebno-ustnični aproksimant ɧ Hkratna izgovorjava ʃ in x 

ʜ Nezveneč epiglotični pripornik 

Zlitnike in dvorjo artikulacijo 
lahko pokažemo tudi z dvema 
simboloma, ki ju združuje lok. 

k͡p t͜s ʢ Zveneč epiglotični pripornik 

ʡ Epiglotični zapornik 

 
Tabela 10: Ostali znaki (slovenski prevod IPA tabele) 

 

Za analizo govora po so pomembni tudi znaki, s katerimi prikazujemo 
suprasegmentalne značilnosti, torej mesto naglasa, dolžino posameznega 

https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_chart_%28C%292005.pdf
https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_chart_%28C%292005.pdf
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samoglasnika in podobno. Te značilnosti je mogoče zapisati z znaki, predstavljenimi 
v naslednji tabeli. 

 

 
Tabela 11: Suprasegmentalne značilnosti (angleška IPA tabela) 

(Vir: https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_chart_%28C%292005.pdf) 
 

ˈ Primarni naglas 
ˌvlakɔˈvoːdja 

ˌ Sekundarni naglas 

ː Dolg eː 
ˑ Srednje dolg eˑ 
̆ Zalo kratek ĕ 
| Manjšinska (ritmična) skupina 

Večinska (intonacijska) skupina ‖ 
. Prelom zloga bɔ.em 
‿ Povezava (odsotnost premora) 

 
Tabela 12: Suprasegmentalne značilnosti (slovenski prevod IPA tabele) 

 

Ashby in Maidment (2005) opozarjata, da so fonetski zapisi natančni zapisi izgovora, 
a vseeno ni nujno, da bodo isti vzorec govora vsi zapisovalci zapisali povsem 
enako,24 pri tem pa ni nujno, da je kateri od različnih zapisov napačen. Ne glede na 
to, kako natančen je zapis, je ta še vedno le grob približek dejanskemu govoru. 

 

                                            
24 Različni zapisovalci imamo različne »slušne filtre«, torej lahko nekoliko različno slišimo iste glasove. 
Na to, kako slišimo, vpliva naše jezikovno okolje (torej naš prvi, materni jezik, pa tudi različna narečna 
okolja) – nekdo, ki prihaja z Gorenjske bo tako na primer [e] in [ɛ] ter [o] in [ɔ] lahko slišal drugače, kot 
nekdo, ki prihaja s Štajerske ali Primorske. 

https://www.internationalphoneticassociation.org/sites/default/files/IPA_chart_%28C%292005.pdf
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5 Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj (razvoj 
govora) 

 

Znano je, da je dober sluh (in poslušanje) osnova za razvoj jezika in govora (Hočevar 
Boltežar, 1990), posledice težav s sluhom pa se neposredno kažejo v govorno-
jezikovnem razvoju. Razvoj govora in jezika pri osebah z okvaro sluha je odvisen od 
stopnje izgube sluha in pravočasnega začetka uporabe primernega slušnega 
pripomočka, pa tudi od osebnostnih značilnosti posameznika ter okolja, v katerem se 
ta posameznik nahaja (Hernja, 2010). 

Ljudje brez težav  s sluhom lahko zaznavamo frekvence med 16 (oziroma 20) in 
20.000 Hz, za sprejemanje in razumevanje govora pa so najpomembnejše frekvence 
med 500 in 4.000 Hz, ki pa ne smejo presegati 120 dB, kar je prag bolečine (Hernja, 
2010). Vsaka izguba sluha, pa naj bo dolgotrajna ali začasna (torej tudi naglušnost, 
ki jo povzroči vnetje ušes),25 lahko vpliva na razvoj govora. 

Več ponovitev vnetja srednjega ušesa ima večji negativni učinek na razvoj govora pri 
otroku kot pa ena sama epizoda. Prav tako ima večji negativni učinek epizoda, ki 
traja 3 do 6 mesecev. (Sandep in Jayaram, 2008) 

Osebe z okvaro sluha (torej tudi otroci v času vnetij ušes oziroma v času okrevanja 
po vnetju ušes) najlažje slišijo samoglasnike, najtežje pa zapornikee, torej kratke 
soglasnike. Lažje tudi poslušajo daljše besede kot pa enozložnice (sploh če so te na 
koncu stavka) – veliko lažje torej prepoznajo samoglasnike, pridevnike in glagole kot 
pa predloge in veznike. Ti so nepoudarjeni, kratki in pogosto izgovorjeni skupaj z 
besedo, na katero se nanašajo (Hernja, 2010). 

Prevodna naglušnost, ki se pojavi ob vnetju srednjega ušesa, zmanjša jakost 
slišanega zvoka, medtem ko zaznavna naglušnost povzroči popačenje le-tega. S tem 
je zaznavanje razlik med posameznimi glasovi oteženo, kar pa najbolj prizadene 
zaznavanje zapornikov, nosnikov in sičnikov. Če se vnetje pri otroku ponavlja, se 
kakovost prejetih slušnih informacij spreminja, otrok pa posledično ne dobiva vedno 
enake slike. To lahko pripelje do upočasnjenega razvoja govora, jezika in 
komunikacije ter do izgovornih motenj. (Hočevar Boltežar, 1990) 

Webster s sodelavci (1989, v Hočevar Boltežar, 1990) ugotavlja, da »prevodna 
naglušnost v času dozorevanja možganov in živčnih poti pri otroku lahko povzroči 
trajno in nepopravljivo motnjo pri predelavi slušne informacije«.  

V strokovni literaturi je mogoče najti predstavitve in rezultate precejšnjega števila 
raziskav, ki so na tak ali drugačen način proučevale vprašanje povezanosti začasnih 
okvar sluha, kakršne lahko povzroči tudi vnetje ušes, in fonološkega oz. govornega 
razvoja (npr. Shriberg in Kwaitkowski, 1980; v Shriberg in sod., 2003; Eriks-Brophy, 
Gibson in Tucker, 2013; Miccio, Gallagher, Grossman, Yont, Vernon-Feagns, 2001). 

Law (1992) opozarja na pomembnost spremljanja otrok z rahlimi okvarami sluha, saj 
lahko na tak način preprečimo jezikovne težave, ki se lahko pojavijo kot posledica 

                                            
25 Izguba sluha med samimi vnetji ušes je relativno slabo dokumentirana, večina raziskav pa se 
osredotoča na otroke, starejše od treh let. (Miccio in sod., 2001) 
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nepopolnega sluha. Ni nujno, da ima otrok, ki v jezikovnem razvoju odstopa od 
povprečja, na kakršen koli način oškodovan sluh (in obratno), kljub temu pa obstaja 
očitna povezava, ki je ne smemo zanemariti.  

Jezikovne težave pri otrocih lahko povzroča več različnih faktorjev. Avtorji (npr. Law, 
1992) tako omenjajo vpliv: 

 spola (več težav imajo dečki kot deklice),  

 okoljskih in socialnih dejavnikov (na testih se slabše odrezujejo otroci, ki 
prihajajo iz okolij z nižjim socialno-ekonomskim statusom),  

 družinskih dejavnikov (več težav imajo najmlajši otroci iz velikih družin ter 
otroci, katerih bližnji sorodniki imajo prav tako težave na jezikovnem področju), 

 vedenjskih in psiholoških dejavnikov (pogosto imajo otroci z jezikovnimi 
težavami tudi motnje pozornosti in/ali hiperaktivnosti), 

 kulturnih/jezikovnih dejavnikov (več težav imajo lahko otroci, ki prihajajo iz 
jezikovno/kulturno drugačnega okolja), 

 medicinskih dejavnikov (več težav imajo otroci, ki so bili prezgodaj rojeni, so 
imeli nizko porodno težo ali pa so za svoja leta premajhni), 

 oškodovanih senzornih kanalov (več težav se pojavlja pri otrocih, ki imajo 
težave s sluhom oziroma vidom). 

Otroci z dolgotrajno izgubo sluha navadno niso opisani kot otroci s fonološkimi 
težavami, a lahko izkazujejo tako težave pri produkciji posameznih fonemov kot tudi 
nekoliko nezrelo oziroma netipično uporabo fonoloških procesov. (Eriks-Brophy, 
Gibson in Tucker, 2013) Vprašanje povezanosti pogostih vnetij ušes in govornega 
oziroma fonološkega razvoja torej ni nekaj povsem novega – raziskovalci po vsem 
svetu se z njim ukvarjajo že relativno dolgo. 

Že leta 1979 je raziskava, ki sta jo opravila Dobie in Berlin pokazala, da imajo otroci s 
pogostimi vnetji ušes težave na področju slušne diskriminacije (v Emanuel in 
Herman, 1992). Tudi kadar se slušna diskriminacija v tihem okolju zdi normalna, ima 
otrok lahko težave, kadar pogoji niso idealni za poslušanje (Jerger in sod., 1983, v 
Emanuel in Herman, 1992). Posledice pa dodatno poslabšajo še nihajoča narava 
samih vnetij ter prepletanje z drugimi faktorji, ki lahko vplivajo na govorno-jezikovni 
razvoj otroka (na primer genetski dejavniki, vpliv okolja, poškodbe možganov) 
(Bishop in Edmundson, 1986, v Emanuel in Herman, 1992). 

Pred 35 leti so Bax, Hart in Jenkins (1980, v Law, 1992) ugotovili, da obstaja 
povezava med vnetji ušes in nenormalnim razvojem govora in jezika pri dve leti starih 
otrocih. 

Istega leta (1980) sta Lawrence Shriberg in Joan Kwiatkowski objavila študijo 
primera, v kateri sta opisala vzorec netipičnih govornih napak pri otroku, katerega 
zaostanek na tem področju naj bi predvidoma bil posledica izgube sluha, ki so jo 
povzročile epizode vnetij ušes. V drugi raziskavi, ki sta jo ista avtorja objavila leta 
1983 so imeli otroci z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju in s pogostimi vnetji 
ušes več nazalnih distorzij in več distorzij lateralnih sibilantov kot pa otroci z 
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zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju brez pogostih vnetij ušes. Leta 1983 je L. 
Shriberg objavil rezultate še ene raziskave, tokrat v sodelovanju z Anne Smith. V  njej 
sta primerjala govorno produkcijo otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju 
s pogostimi vnetji ušes z govorno produkcijo otrok z zaostankom v govorno-
jezikovnem razvoju brez pogostih vnetij. Ugotovila sta, da se pri otrocih s pogostimi 
vnetji ušes pojavljajo trije tipi sprememb, ki jih pri otrocih brez vnetij ušes nista našla. 
To so izbris začetnega soglasnika, zamenjava začetnega soglasnika s /h/ in 
zamenjava začetnega soglasnika z glotalnim zapornikom. Pri otrocih s pogostimi 
vnetji ušes sta opazila tudi razlike, ki se nanašajo na spremembe nosnih glasov – 
zamenjavo nazala z drugim nazalom ali zapornikom, dodajanje epentetičnega 
zapornika pred nazal ter denazalizacijo. (Shriberg in sod., 2003) 

Leto kasneje (1981) je razikava, ki jo je opravil Teele  pokazale negativne vplive na 
jezik, posebno kadar se je konduktivna izguba sluha pojavila v prvih šestih mesecih 
otrokovega življenja, bolj očine težave pa so imeli otroci iz družin z nižjim socialno-
ekonomskim statusom (v Emanuel in Herman, 1992).  

Leta 1983 so bili objavljeni tudi rezultati raziskave, ki so jo opavili Walsh in sod. (v 
Sandep in Jayaram, 2008). Ti so pokazali, da so otroci, ki so zgodaj preboleli vnetje 
ušes, manj uspešno opravili vsaj eno od naslednjih nalog: 

 prepoznavanje spektralno popačenega govora, 

 prepoznavanje časovno popačenega govora, 

 slušno združevanje, 

 slušna delitev.  

Gravel, Wallace in Ruben (1996, v Sandep in Jayaram, 2008) so v več različnih 
raziskavah ugotovili, da je percepcija govora v hrupu pri otrocih z zgodnjim začetkom 
vnetja srednjega ušesa otežena. 

Tudi Shriberg, Friel-Patti, Flipsen in Brown (2000, v Miccio in sod., 2001) so našli 
pomembno povezavo med naglušnostjo zaradi vnetij ušes ter govorom in jezikom pri 
tri leta starih otrocih. 

Leta 2001 je bila objavljena raziskava, ki so jo opravile A. Miccio, E. Gallagher, C. B. 
Grossman, K. Yont in L. Vernon-Feagans. Raziskava, v katero so bili vključeni 3 
dečki in 3 deklice (zadnji pregled v starosti 48 mesecev), je pokazala, da je fonološki 
razvoj pri otrocih s pogostimi vnetji ušes nekoliko upočasnjen. V nižji starosti so 
nekateri uporabljali le oralne zapornike in glotale. Vsi otroci razen enega so 
uporabljali primerne zlogovne strukture, en otrok pa je uporabljal le zloge tipa CV ali 
VC. Eden od otrok je izkazoval normalen fonološki razvoj z rahlo zakasnitvijo pri 
pripornikih. Eden od otrok je izkazoval netipičen fonološki sistem – težave je imel z 
ozvenevanjem zapornikov (obstruentov) in pripornikov. 

Tudi raziskava, ki jo je leta 2003 opravil L. Sheriberg s sodelavci (P. Flipsen Jr., J. 
Kwiatkowski in J. L. McSweeny) v Združenih državah Amerike, je pokazala, da je 
zaostanek v razvoju govora lahko povezan s kroničnim izlivnim vnetjem srednjega 
ušesa. V svoji raziskavi so uporabili 281 udeležencev, starih od 4 do 5 let. Z vsakim 
od njih so opravili 5 do 10 minut dolg spontani pogovor, v katerem so ugotovili, da 
148 otrok s kroničnim izlivnim vnetjem srednjega ušesa nima težav z govorom, 83 
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udeležencev pa take težave ima. Te so se kazale na področju razumljivosti 
spontanega govora otrok ter manj pravilne izgovorjave soglasnikov. 

V raziskavi, ki so jo opravili Borg in sodelavci (2007), se je pokazalo, da se pri 
diskriminaciji fonemov pri otrocih s slušnimi težavami pojavljajo nekatere značilnosti, 
ki jih pri otrocih z normalnim sluhom ni oziroma se pojavljajo občutno redkeje. Otroci 
s slušnimi težavami so imeli največ težav pri diskriminaciji fonemov [s] in [ç], najmanj 
pa pri diskriminaciji fonemov [t] in [d]. Otroci z normalnim sluhom so eno- ali 
dvozložne besede izgovorili pravilno v 90 do 94 %, trizložne besede pa v 71 %, otroci 
s slušnimi težavami pa so dosegali bistveno slabše rezultate – tisti z lažjo izgubo 
sluha so večzložne besede izgovorili pravilno v 31 %. Otroci z normalnim sluhom so 
pravilno izgovorili 91 % besed z naglašenim prvim zlogom in 74 % besed z 
naglašenim zadnjim zlogom. Tudi tukaj so otroci s slušnimi težavami dosegali 
bistveno slabše rezultate. Otroci z lažjo izgubo sluha so pravilno izgovorili 84 % 
besed z naglašenim prvim zlogom in 59 % besed z naglašenim zadnjim zlogom. 

Leto kasneje (2008) sta rezultate svoje raziskave objavila indijska raziskovalca 
Sandeep in Jayaram. Ugotovila sta, da imajo otroci, ki so imeli v zgodnjem otroštvu 
zaradi kroničnega izlivnega vnetja srednjega ušesa zmanjšanje avditivne izkušnje, 
kasneje težave z zaznavanjem govora. To se kaže predvsem v neugodnih razmerah 
(pri zaznavanju govora v hrupnem okolju), v normalnih pogojih pa večinoma težav z 
zaznavanjem govora nimajo. V njuni raziskavi je sodelovalo 21 otrok, starih od 5,1 do 
6,6 let, vsi pa so vnetje srednjega ušesa preživeli med 6. in 12. mesecem. Otroci so 
morali identificirati besede (jih ponoviti ali zapisati), ki so jim bile predvajane na vsako 
uho posebej v treh različnih oblikah – pri naravnem govoru, distorzirano ali pri 
pospešenem predvajanju. V prvem primeru, pri naravnem govoru, se razlike v 
rezultatih niso pojavile, v drugih dveh primerih pa je prišlo do razlik med testno in 
kontrolno skupino. 

Talaat, Kabel in Qatanani (2009) z univerz v Egiptu in Jordaniji pa so v svojo 
raziskavo vključili 40 otrok, starih od 5 do 8 let, ki so preboleli 3 do 5 izlivnih vnetij 
srednjega ušesa (ta so v povprečju trajala 8,3 tedna). Otroci so bili v skupino izbrani 
na podlagi kartotek avdiološke klinike, zadnje vnetje so morali preboleti pred najmanj 
6 meseci, vsaj eno od vnetij pa so morali preboleti v prvem letu življenja. Vsa vnetja 
so bila bilateralna. Vse otroke (tako tiste v testni skupini kot tudi 20 otrok v kontrolni 
skupini) so preizkusili z arabsko različico PSI testa (test Paediatric speech 
intelligibility) – otroci so morali, ko so slišali določen stavek, pokazati primerno 
pripadajočo sličico. Ugotovili so, da je vnetje srednjega ušesa negativno vplivalo na 
rezultate, ki so jih otroci dosegli na testu, vendar pa se je stanje v nekaj mesecih po 
zadnjem preboletem vnetju normaliziralo. Raziskovalci so za testiranje uporabili zgolj 
tisti del preizkusa, ki uporablja stavke (in ne dela s posameznimi besedami), saj naj 
bi bilo tovrstno testiranje bolj občutljivo, kadar želimo preveriti centralno slušno 
procesiranje.  

Zumach, Gerrits, Chenault in Anteunis (2010) z univerze v Maastrichtu na 
Nizozemskem so v svojo raziskavo vključili 65 zdravorojenih otrok, ki so jih spremljali 
od rojstva do sedmega leta starosti. Ko so bili stari 27 mesecev so preverili spontano 
izražanje otrok v interakciji s starši ob igri z danim setom igrač. Ko so bili otroci stari 7 
let so njihove zmožnosti preverili z nizozemskim testom splošnih jezikovnih 
zmožnosti (Dutch Language Test for Children, Van Bon, 1982) ter z vprašalnikom za 
starše. Otroke sta ves čas spremljala tudi otolog in avdiolog. Raziskava ni pokazala 
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direktnega vpliva vnetij srednjega ušesa pred 27. mesecem življenja na razumevanje 
jezika ali produkcijo ob vstopu v šolo (v starosti 7 let). Ugotovili so, da vnetje 
srednjega ušesa v zgodnjem obdobju na govor sicer vpliva, vendar pa razlike do 7. 
leta izzvenijo. V svoji raziskavi so pokazali, da na razvoj govora bolj kot vnetja ušes 
vpliva kognitivni razvoj otroka in izobrazba staršev. Izkazalo se je, da otroci bolj 
izobraženih staršev čutijo manj posledic začasne izgube sluha v zgodnjem otroštvu.  

Raziskovalca Sandep in Jayaram (2008) opozarjata, da kljub temu, da nekatere 
raziskave ne kažejo nikakršnega vpliva kroničnega izlivnega vnetja srednjega ušesa 
na razvoj govora, tega ne smemo izključiti. Hkrati pa moramo biti previdni pri 
raziskavah, ki ta vpliv potrdijo – glavna težava naj bi bila po njunem mnenju v tem, da 
pri večini raziskav med pojavom zgodnjega kroničnega izlivnega vnetja srednjega 
ušesa in samim testiranjem preteče 4 do 5 let. Ker je vmesna doba precej dolga, ni 
mogoče z gotovostjo trditi, da je zares vnetje srednjega ušesa glavni dejavnik in ne 
morda kaj tretjega, kar doslej še ni bilo identificirano.  



Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj pri predšolskem otroku | Mojca Škofic 

57 
 

6 Problem 
 

Kljub temu, da danes že obstaja nekaj raziskav, ki se ukvarjajo s fonološkim razvo-
jem slovenskih otrok (Muznik, 2012, Marin, 2013, Ozbič in sod. 2014a, 2014b, 2014d 
in 2015), pa tudi raziskava, ki govori o vplivu pogostih vnetij srednjega ušesa na slu-
šno percepcijo in govorni razvoj (Hočevar Boltežar, 1990), pa teh dveh področij še 
nihče ni povezal. V slovenskem prostoru tako še nimamo raziskave, ki bi proučevala 
povezanost pogostih vnetij ušes in fonološkega razvoja.  

V svojem delu se tako osredotočam ravno na to področje – zanima me, če in kako 
pogosta vnetja ušes pri predšolskem otroku vplivajo na fonološki razvoj. Pri tem se 
osredotočam predvsem na ujemanje celotne besede z izgovorom odraslega govorca 
iz istega jezikovnega (narečnega) okolja

 

oziroma na identifikacijo fonološkega proce-
sa, kadar se otrokov izgovor ne ujema z izgovorom odraslih.  

 

7 Cilji raziskave 
 

Cilj raziskave je ugotoviti, ali se fonološki razvoj otrok, ki so v predšolskem obdobju 
večkrat (vsaj trikrat v enem letu) preboleli vnetje srednjega ušesa, razlikuje od 
fonološkega razvoja otrok, ki v predšolskem obdobju niso imeli vnetih ušes.  

Zanima me, v kolikšnem deležu se izgovor besed pri obeh skupinah ujema z 
izgovorom odraslih govorcev iz istega jezikovnega (narečnega) okolja. Če se izgovor 
ne ujema, me zanimajo odstopanja – kateri glasovi otrokom povzročajo največ težav 
ter kakšna odstopanja so prisotna, ali so odstopanja zgolj na nivoju posameznih 
glasov in sklopov ali pa so na nivoju zlogov (ali glasove in sklope oziroma zloge 
preoblikuje, zamenja s čim tretjim ali pa jih izpusti).  

 

8 Raziskovalna metoda 
 

8. 1 Vzorec 
 

Za namene raziskave sem Test fonološkega razvoja opravila s 34 otroki na 
Gorenjskem, vendar nisem vseh vključila v svojo magistrsko nalogo. Izmed 34 otrok 
sem izbrala tiste, ki so imeli pogosta vnetja ušes (taki so bili trije), za vsakega od njih 
pa sem poiskala še dva minimalna para – torej dva otroka, ki se z otrokom s 
pogostimi vnetji ušes ujemata po spolu in starosti. Tako sem imela v testni skupini tri 
otroke, v kontrolni skupini pa šest otrok. 

Na Primorskem je Test fonološkega razvoja z devetdesetimi otroki opravila dr. 
Martina Ozbič. Med njimi so bili po navedbah staršev štirje otroci s pogostimi vnetji 
ušes. Med temi štirimi sem izbrala tri, ki so se po starosti  ujemali z gorenjskimi 
otroki, in tudi tem trem sem poiskala po dva minimalna para.  
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V raziskavo je torej vključenih 6 otrok v testni skupini in 12 otrok v kontrolni skupini. 
Vsi otroci so enojezični, po starosti pa se minimalni pari z otroci iz teste skupine 
razlikujejo za največ +/- dva meseca. 

 

8. 1. 1 Starost 
 

Otroci v testni skupini so stari od štirih let in sedmih mesecev do šestih let in enega 
meseca (povprečna starost je 5 let in 5 mesecev, standardni odklon pa 6,205 
meseca), otroci v kontrolni skupini pa so stari od štirih let in petih mesecev pa do 
šestih let in enega meseca (povprečna starost je 5 let in 5,4 meseca, standardni 
odklon pa 5,992 meseca).  

 

8. 1. 2 Spol 
 

V testni skupini so štiri deklice in dva dečka, v kontrolni skupini pa osem deklic in 
štirje dečki. 

 

8. 2 Spremenljivke 
 

Neodvisne spremenljivke so: 

 starost, 

 spol, 

 prisotnost/odsotnost pogostih vnetij ušes. 

Odvisne spremenljivke so: 

 stopnja razumljivosti govora, 

 stopnja ujemanja celotne besede z izgovorom odraslega govorca (angl. Whole 
Word Matching), 

 realizacija posameznih fonemov, 

 prisotnost/odsotnost fonoloških procesov. 

 

8. 3 Statistična metoda 
 

Pri obdelavi podatkov sem uporabila opisno statistiko, s pomočjo katere sem opisala 
značilnosti vzorca (torej starost, prisotnost oziroma odsotnost vnetij ušes, ujemanje 
celotne besede oziroma Whole Word Matching, pravilnost izgovorjenih fonemov v 
odstotkih ter prisotnost in pogostost fonoloških procesov).  
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8. 4  Instrumentarij 
 

Test, ki sem ga uporabila za pridobivanje podatkov, je bil oblikovan leta 2010 na Pe-
dagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru mednarodnega projekta Cross-linguistic 
study of protraced phonological (speech) development in children, njegovi avtorji pa 
so J. P. Stemberger,26 M. B. Bernhardt,27 M. Ozbič,28 D. Kogovšek in S. Košir. 

Preizkus Test fonološkega zavedanja sicer vsebuje 101 besedo,29 vendar so bile 
nekatere besede v času od njegovega nastanka zamenjane z drugimi, bolj 
primernimi. Sama sem zato, da bi bili pridobljeni podatki čim širše uporabni, v 
preizkus vključila vse besede (118) – tako tiste iz prvotnega testa kot tudi nove, 
analizirala pa sem le izgovorjavo tistih, ki so bile uporabljene pri vseh otrocih (torej 
tako na Primorsem kot tudi na Gorenjskem). Vseh analiziranih besed je torej 109. 

Te besede so hiša, okno, streha, ključi, zajtrk, mleko, hladilnik, steklenica, sok, 
prazen, hruška, jagoda, banana, pomaranča, krof, kruh, piškot, juha, klobasa, fižol, 
špageti, buča, krompir, čokolada, sladoled, stol, miza, metla, tla, avto, cesta, vlak, 
helikopter, sonce, nebo, žoga, balon, rumen, igrišče, peskovnik, gugalnica, koš, 
plava, spi, blagajna, postelja, mehurčki, dež, suh, brisača, sneg, šal, noč, zvezda, 
knjiga, darilo, srajca, gumb, kmetija, voz, grad, drevo, list, dim, črn, rdeč, mravlja, 
čebela, gnezdo, lisica, žaba, veverica, medved, lev, velik, riba, tiger, kenguru, žirafa, 
slon, taca, šola, poštar, zmaj, zvonec, škarje, kocke, plastika, dva, dolg, zadaj, 
zgoraj, drugi, zdravnica, roka, prst, hrbet, trebuh, glava, usta, jezik, zob, nos, 
nogavica, zobna ščetka, očala, ura, kekec, žvižga.  

 

8. 5 Postopek zbiranja podatkov 
 

Podatke sem pridobila na dva načina – polovico podatkov sem s snemanjem pridobi-
la sama, polovico pa mi jih je posredovala mentorica, dr. Martina Ozbič. Starši vseh 
otrok so rešili vprašalnik o govornem razvoju njihovih otrok in o dejavnikih, ki bi na 
razvoj govora in jezika pri otrocih lahko vplivali. 

Od podravnateljice Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica, gospe Andreje Peternel, 
sem pridobila dovoljenje za izvajanje raziskave v okviru mednarodnega projekta 
Cross-linguistic study of protraced phonological (speech) development in children 
(njegovi avtorji so J. P. Stemberger, M. B. Bernhardt, M. Ozbič, D. Kogovšek in S. 
Košir). Sledil je dogovor s posamezno enoto vrtca oz. njenimi vzgojiteljicami. Vzgoji-
teljicam in pomočnicam vzgojiteljic sem na srečanju predstavila namen in cilje razi-

                                            
26 University of Britich Columbia, Department of Linguistics. 

27 Unversity of British Columbia, School of Audiology and Speech Sciences. 

28 Univerza v Ljubljanji, Pedagoška fakulteta. 

29 Te so različnih dolžin (26 enozložnih, 48 dvozložnih, 20 trizložnih in 7 štirizložnih besed), obsegajo 
različne zlogovne strukture in imajo naglase na različnih mestih. (Ozbič in sod., 2014b) 
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skave ter jih prosila za sodelovanje. One so te podatke nato posredovale staršem 
otrok in jim tudi razdelile soglasja za sodelovanje (Priloga 1). Starši so podpisana 
soglasja z rešenim vprašalnikom vrnili vzgojiteljicam, te pa so jih posredovale meni. 
Sama sem nato soglasja pregledala in ugotovila, kateri starši so privolili v sodelova-
nje v raziskavi. 

Sledila so srečanja z otroki30. V vsaki skupini, ki je sodelovala v raziskavi, sem bila 
najprej prisotna skupaj z vzgojiteljicami, da so se me otroci navadili. Po uvodnem 
srečanju in spoznavanju sem otrokom predstavila svoje delo. Sledilo je snemanje s 
posameznimi otroki. Snemanje je potekalo v najbolj tihem prostoru vrtca – v prostoru 
za individualno obravnavo. Kljub temu da je bil to najbolj tih prostor, se je kasneje ob 
poslušanju posnetkov in transkribiranju izkazalo, da občasno ni bil dovolj tih, saj so 
na posnetkih tu in tam slišni tako šumi s hodnika kot tudi s parkirišča pred vrtcem.  

Vsako individualno srečanje z otrokom se je začelo že na hodniku, na poti v individu-
alni prostor, s spontanim pogovorom, da se je otrok sprostil in da sem tudi sama do-
bila občutek zanj. Otroku sem tudi pokazala mikrofon in mu razložila, kaj bova poče-
la. Pokazala sem mu tudi tablico, na kateri so bile naložene fotografije, ki jih je otrok 
moral poimenovati. Kljub temu, da je slik v vprašalniku veliko, je snemanje potekalo 
brez večjih odmorov, saj so slike otroke pritegnile, pri nekaterih otrocih pa je k uspe-
šnemu poteku pogovora pripomoglo tudi dejstvo, da so bile slike prikazane na tablici, 
ki se jim je zdela zanimiva. 

Do otrokovega izgovora tarčne besede sem lahko prišla na več različnih načinov: 

 otrokov samostojen priklic (otrok sam poimenuje predmet na sliki), 

 asociacija (»Paprika je zelenjava, jabolko pa …« »Sadje.«), 

 zapoznela imitacija (»Je to plastenka ali steklenica?« »Plastenka.«), 

 neposredna imitacija (»To je plastika. Lahko ponoviš?« »Plastika.«). 

 

8. 6 Programi in tehnična oprema 
 

Za snemanje odgovorov otrok sem uporabila diktafon Olympus WS-550M ter z njim 
povezan mikrofon Sony EMC-MS907. Mikrofon je bil med otrokovim odgovarjanjem 
na mizi pred otrokom, približno 15 do 20 cm stran od otrokovih ust.  

Na enak način (vendar z drugim diktafonom in mikrofonom) je podatke pridobivala 
tudi dr. Martina Ozbič. 

Posnetke (tako tiste, pridobljene na Gorenjskem, kot tudi tiste, pridobljene na Primor-
skem) sem nato z diktafona prenesla na računalnik, za namen traskribiranja pa sem 
jih poslušala v tihem prostoru s slušalkami Sennheiser HD 380 Pro, saj sem tako be-
sede in posamezne glasove slišala bolj natančno, kot bi jih, če ne bi uporabljala slu-
šalk. Posnetke sem poslušala v programih VLC media player in Windows Media 
Player.  

 

                                            
30 Vsi otroci so bili v času izvajanja Testa fonološkega razvoja zdravi. 
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8. 7 Postopek obdelave podatkov 
 

Posnetke sem z diktafona naložila na računalnik. Vsakemu otroku sem dodelila kodo 
in s kodami poimenovala otrokom pripadajoče posnetke  

Izbrane posnetke otrok iz testne in kontrolne skupine sem najprej poslušala v pro-
gramu VLC, da sem dobila občutek za vsakega otroka, nato pa sem se po naključ-
nem vrstnem redu lotila zapisovanja pridobljenih odgovorov. Za naključni vrstni red 
zapisovanja sem se odločila zato, da bi se izognila »zapisu po pričakovanjih« – torej 
zato, ker nisem želela vedeti, ali je otrok, ki ga trenutno zapisujem, imel pogosta vne-
tja ušes ali ne, saj se mi zdi, da bi to morda lahko vplivalo na mojo percepcijo oz. 
njeno interpretacijo. 

Posamezno besedo sem poslušala dvakrat ali trikrat, šele nato sem jo zapisala. Ko 
sem transkribirala vse otroke, sem se poslušanja lotila še enkrat od začetka – tako 
sem preverila, ali sem vse zapisovala enako. Vse transkripcije je dvakrat pregledala 
tudi izr. prof. dr. Jožica Škofic, dialektologinja na Inštitutu za slovenski jezik Frana 
Ramovša, ZRC SAZU, ki je tudi poslušala posnetke vseh otrok iz testne in kontrolne 
skupine. 

Govor otrok iz obeh skupin sem zapisovala s simboli IPA 2005, najprej s svinčnikom 
na papir, nato pa v Wordovo tabelo. Pomagala sem si s programoma IPA Help ter 
IPA Typing Assistant. Za zapis sem uporabila pisavo Doulus SIL. 

Sledila je analiza pridobljenih podatkov ter oblikovanje tabel in grafov.   

 

8. 8 Programi za zapis govora 
 

Pri zapisu in analizi govora sem si pomagala z naslednjimi programi: 

 IPA Typing Assistant: program, ki pomaga pri zapisovanju IPA simbolov 
(enostavno izbiranje med različnimi simboli), 

 IPA Help: program, ki omogoča poslušanje posameznih zvokov (s klikom na 
določen simbol slišimo glas, ki ga simbol predstavlja). 

 

8. 9 Način vrednotenja 
 

Odgovore otrok sem ocenila na podlagi več dejavnikov. 

 Ujemanje celotne besede31 – prvo merilo je bilo, ali se celotna beseda ujema 
z izgovorom odraslega govorca iz istega jezikovnega (narečnega) okolja 

                                            
31 Analiza ujemanja celotne besede (angl. whole word matching) je hitra analiza otrokove produkcije 

besed, kjer ocenimo, ali se otrokov izgovor v celoti ujema z želenim (torej »odraslim«) izgovorom. Kot 

pravilen upoštevamo vsak izgovor, ki je tipičen za določeno skupino na določenem območju – tipična 

je torej lahko tudi narečna beseda ipd.  
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(WWM). Kot pravilne sem upoštevala vse izgovorjave, ki se v določenem na-
rečnem okolju sprejemajo kot primerni.32 Tak izgovor je bil ocenjen z 1 točko.  

 Odstopanje – če se izgovor ni ujemal z izgovorom odraslega govorca iz 
istega jezikovnega (narečnega) okolja, je bil ocenjen z 0 točkami. V tem 
primeru sem ugotovila, kje je prišlo do odstopanja, in določila fonološki proces. 
V vzorcu so bili prisotni fonološki procesi, navedeni in razloženi v Tabeli 2.  

 Razumljivost govora – oceno razumljivosti govora otroka smo pridobili s po-
močjo Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina (angl. 
Intelligibility in Context Scale (ICS): Slovenian). Avtorji lestvice so McLeod, 
Harrison in MacCormack (2012), za slovenščino pa sta jo priredili D. Kogovšek 
in M. Ozbič (2012). 

                                                                                                                                        
Upoštevati je treba tudi otrokovo starost – od starejšega otroka lahko zahtevamo več (izgovor, ki je 

bližje želenemu) kot od mlajšega. Pomemben zaostanek pri tri- oziroma štiriletnem otroku tako 

predstavlja manj kot 1/3 besed, ki se ujemajo z želenim izgovorom, pri pet- ali šestletnem otroku pa to 

mejo predstavljata 2/3 pravilno izgovorjenih besed. Manjši zaostanek predstavlja 50 do 60 % ujemanje 

z želenim izgovorom pri otrocih, mlajših od 5 let, ter dve tretjini pri otrocih, starih 5 let in več. Ustrezen 

fonološki razvoj predstavlja vsaj 80% ujemanje z želenim izgovorom pri otrocih do vključno 6. leta 

starosti. (Ozbič in sod., 2014b) 

32 O primernosti izgovora v določenem narečnem okolju sva ob svetovanju dialektologinje dr. Jožice 
Škofic presodili z dr. Martino Ozbič (obe prihajava iz okolij, kjer sva snemali otroke, torej sva naravni 
govorki enega od obeh narečij). 
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FONOLOŠKI PROCES RAZLAGA PRIMER 

PROCESI SISTEMA 

Distorzija sibilantov 

Pomik naprej 
Posamezni sibilant (torej fonemi /s/, /z/, /ʦ/, /ʃ/, /ʒ/ in /ʧ/) je izgovorjen 

dentanalizirano (kot /s̪/, /z̪/, /ʦ̪/, /ʃ̪/, /ʒ̪/ in /ʧ̪/) ali medzobno (kot /θ/ ali /ð/). 
Struktura zloga se ne spremeni. 

[ˈst̪ɛklɛniʦ̪a] 

Pomik nazaj 
Posamezni sibilant (torej fonemi /s/, /z/, /ʦ/, /ʃ/, /ʒ/ in /ʧ/) je izgovorjen nekoliko bolj 

palatalno (kot /ɕ/, /ʑ/ ali /ʨ/). Struktura zloga se ne spremeni. 
[ˈxiɕa] 

Razširitev ustnic 
Posamezni šumnik (torej fonemi /ʃ/, /ʒ/ in /ʧ/) je izgovorjen z ustnicami v položaju, 
primernem za izgovor sičnikov (kot /ʃ͍/, /ʒ͍/ in /ʧ͍/). Struktura zloga se ne spremeni. 

[ˈkoʃ]͍ 
Zamenjava fonema /r/ 

Distorzija fonema /r/ 
Fonem /r/ je izgovorjen nepravilno – lahko (ne nujno) na istem mestu, a ne na 

enak način (na primer kot /ɹ/). 
[vˈɹata] 

Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

Fonem /r/ v besedi zamenja drug soglasnik, navadno fonem /l/ ali /j/. [xɛliˈkoptɛl] 
Menjava fonema /r/ s 
samoglasnikom oz. 

polvokalom 
Fonem /r/ v besedi zamenja drug samoglasnik (ali pol vokal), na primer /ə/ ali /i̯/. 

[ˈiɔ̯ka] 
(namesto roka) 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom 

Afrikacija Pozamezni sibilant zamenja zlitnik. Struktura zloga se ne spremeni. 
[ˈʦux] 

(namesto suh) 

Pripornik → zapornik 
Posamezni pripornik zamenja zapornik, izgovorjen na istem mestu (na primer 

fonem /x/ zamenja fonem /k/). Struktura zloga se ne spremeni. 

[ˈkiʃa] 
(namesto hiša) 

Zapornik → pripornik 
Posamezni zapornik zamenja pripornik, izgovorjen na istem mestu (na primer 

fonem /k/ zamenja fonem /x/). Struktura zloga se ne spremeni. 

[xmɛˈtija] 
(namesto kmetija) 

Pomik artikulacije nazaj 
Posamezni soglasnik zamenja drug soglasnik, izgovorjen na enak način, a na 

mestu, ki je bližje grlu (na primer fonem /t/ zamenja fonem /k/, fonem /d/ pa 
zamenja fonem /g/). Struktura zloga se ne spremeni. 

[ˈkla] 
(namesto tla) 
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FONOLOŠKI PROCES RAZLAGA PRIMER 

Pomik artikulacije naprej 
Posamezni soglasnik zamenja drug soglasnik, izgovorjen na enak način, a na 

mestu, ki je bližje ustnicam (na primer fonem /k/ zamenja fonem /t/, fonem /g/ pa 
zamenja fonem /d/). Struktura zloga se ne spremeni. 

[ˈtrava] 
(namesto krava) 

Drugačna menjava 
Posamezni soglasnik zamenja drug soglasnik, a ne po enem od zgoraj omenjenih 

ključev. Struktura zloga se ne spremeni. 

[nɛˈpo] 
(namesto nebo) 

Slabljenje 

Vokalov 

Posamezni glas je sicer izgovorjen povsem pravilno, a nekoliko oslabljeno 
(nežneje, tiše, a ne šepetano). Struktura zloga se ne spremeni. 

[ˈkluʧi ͉] 

Nazalov 

Zapornikov 

Pripornikov 

Fonema /r/ 

Sibilantov  

Fonema /l/ 

Drugi procesi sistema 

Menjava samoglasnika z 
drugim samoglasnikom 

Posamezni samoglasnik zamenja drug samoglasnik (kar ni posledica jezikovnih 
oziroma narečnih procesov). Struktura zloga se ne spremeni. 

[sliduˈlet] 

Odzvenevanje 
Posamezni zveneči fonemi (/g/, /d/, /b/, /z/ in /ʒ/) so izgovorjeni nezveneče (kot 

/k/, /t/, /p/, /s/ in /ʃ/). Struktura zloga se ne spremeni. 

[nɛˈpoː] 
(namesto nebo) 

Lateralizacija 
Posamezni soglasnik zamenja distorziran, bolj lateralen soglasnik. Struktura zloga 

se ne spremeni. 

[ɬaduˈleːt] 
(namesto sladoled) 

PROCESI STRUKTURE 

Izpust glasu 

Izpust soglasnika 
Otrok besedo spremeni tako, da izpusti določen soglasnik na začetku, na sredini 

ali na koncu besede. Struktura zloga se spremeni. 

[umˈɛːn] 
(namesto rumen) 

Izpust samoglasnika (ali 
polvokala) 

Otrok besedo spremeni tako, da izpusti določen samoglasnik. Struktura zloga se 
spremeni. 

[zdlaˈniːʦa] 
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FONOLOŠKI PROCES RAZLAGA PRIMER 

Drugi procesi sistema 

Epenteza 

Otrok zato, da bi določeno besedo lažje izrekel, vrine dodaten glas, navadno 
samoglasnik (vokalska epenteza), lahko pa tudi soglasnik (konsonantska 
epenteza). Vrinjen glas se lahko pojavi na začetku (proteza), na sredini 

(epenteza) ali na koncu (epiteza). Struktura zloga se spremeni. 

[kərɔmˈpiːr] 

Poenostavitev 
soglasniškega sklopa 

Otrok določeno zlogovno strukturo spremeni tako, da poenostavi zaporedje 
soglasnikov in enega izpusti (na primer struktura CCVC se spremeni v strukturo 

CVC). 

[ˈzo̞bnaˈʧetka] 
(namesto 

zobna ščetka) 

Migracija 
Otrok besedo spremeni tako, da spremeni zaporedje zlogov v besedi. Struktura 

zloga se lahko spremeni. 

[ˈʦekɛk] 
(namesto Kekec) 

Metateza 
Otrok besedo spremeni tako, da spremeni zaporedje fonemov v besedi. Struktura 

zloga se lahko spremeni. 

[paʒˈgeːti] 
(namesto špageti) 

PROCESI ASIMILACIJE 

Asimilacija 
Otrok zato, da bi besedo lažje izgovoril, dva sosednja soglasnika, izgovori enako 

oziroma podobno, glede na nekatere njune značilnosti (mesto izgovora ipd.). 

[paɾaˈɾaːnʧa] 
(namesto 

pomaranča) 
Tabela 2: Fonološki procesi, ki so vidni v vzorcu, zajetem v raziskavo. 
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9 Rezultati z interpretacijo 
 

Rezultati so predstavljeni za vsako skupino in znotraj posamezne skupine za 
vsakega otroka posebej – najprej za skupino otrok s pogostimi vnetji ušes, nato 
še za kontrolno skupino. Znotraj skupin so otroci razporejeni od najmlajšega do 
najstarejšega. Pri vsakem otroku so navedeni osnovni podatki – to so regija, iz 
katere prihaja otrok, njegov spol, starost v času snemanja in točke, ki jih je otrok 
dosegel na Lestvici razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: Slovenščina, ter 
»uspešnost« na testu fonološkega razvoja (delež besed, katerih izgovor se 
povsem ujema z izgovorom odraslega govorca iz istega narečnega okolja). V 
nadaljevanju sledi tabela s podatki o tem, katere spremembe so prisotne v 
besedah, ki niso pravilno izgovorjene. V tabeli so fonološki procesi razporejeni od 
najbolj pogostega do najbolj redkega, zraven pa so navedeni odstotki besed, pri 
katerih je določen fonološki proces prisoten. 
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9. 1 Skupina otrok s pogostimi vnetji ušes 
 

9. 1. 1 Otrok št. 1 
 
Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Primorska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 4 leta in 7 mesecev 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 4,7 

 Pravilno izgovorjene besede: 26,606 % 

 

FONOLOŠKI PROCES %33 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije naprej 33,945 % 

Distorzija fonema /r/ 29,358 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 20,183 % 

Odzvenevanje 3,67 % 

Epenteza 3,67 % 

Distorzija sibilantov – razširitev ustnic 0,275 % 

Menjava fonema /r/ z drugim soglasnikom 1,835 % 

Menjava fonema /r/ s samoglasnikom (polvokalom) 0,917 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom – pomik 
artikulacije nazaj 

0,917 % 

Tabela 3: Fonološki procesi otroka št. 1 

                                            
33 Odstotek besed, v katerih se pojavlja določeni fonološki proces. 
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9. 1. 2 Otrok št. 2 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Gorenjska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 5 let in 2 meseca 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 4,9 

 Pravilno izgovorjene besede: 47,789 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Menjava fonema /r/ z drugim soglasnikom 26,606 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 24,771 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije naprej 5,505 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom 2,752 % 

Slabljenje nazala 1,835 % 

Slabljenje vokala 0,917 % 

Slabljenje zapornika 0,917 % 

Afrikacija 0,917 % 

Tabela 4: Fonološki procesi otroka št. 2 
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9. 1. 3 Otrok št. 3 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Primorska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 5 let in 3 meseci 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 85,321 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 10,092 % 

Slabljenje vokala 2,752 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije naprej 1,835 % 

Menjava fonema /r/ z drugim soglasnikom 0,917 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom – menjava 
pripornika z zapornikom 

0,917 % 

Izpust začetnega soglasnika 0,917 % 

Tabela 5: Fonološki procesi otroka št. 3 
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9. 1. 4 Otrok št. 4 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Primorska 

 Spol: moški 

 Starost v času snemanja: 5 let in 5 mesecev 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 4,6 

 Pravilno izgovorjene besede: 73,394 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije naprej 19,266 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 4,587 % 

Afrikacija 1,835 % 

Distorzija fonema /r/ 1,835 % 

Slabljenje vokala 0,917 % 

Slabljenje pripornika 0,917 % 

Tabela 6: Fonološki procesi otroka št. 4 
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9. 1. 5 Otrok št. 5 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Gorenjska 

 Spol: moški 

 Starost v času snemanja: 5 let in 11 mesecev 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 79,817 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 8,257 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije naprej 7,339 % 

Epenteza 5,505 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom – pomik 
artikulacije nazaj 

0,917 % 

Tabela 7: Fonološki procesi otroka št. 5 
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9. 1. 6 Otrok št. 6 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Gorenjska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 6 let in 1 mesec 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 34,862 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 40,367 % 

Afrikacija 9,174 % 

Poenostavitev soglasniškega sklopa 7,339 % 

Epenteza 4,587 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom 4,587 % 

Slabljenje zapornika 3,67 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom – menjava 
pripornika z zapornikom 

3,67 % 

Menjava samoglasnika z drugim samoglasnikom 3,67 % 

Odzvenevanje 2,752 % 

Slabljenje nazala 2,752 % 

Slabljenje vokala 1,835 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom – menjava 
zapornika z pripornikom 

1,835 % 

Asimilacija 1,835 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije naprej 0,917 % 

Slabljenje fonema /r/ 0,917 % 

Slabljenje sibilanta 0,917 % 

Slabljenje pripornika 0,917 % 

Izpust začetnega soglasnika 0,917 % 

Izpust samoglasnika 0,917 % 

Izpust soglasnika 0,917 % 

Migracija 0,917 % 

Tabela 8: Fonološki procesi otroka št. 6 
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9. 2 Kontrolna skupina 
 

9. 2. 1 Otrok št. 7 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Primorska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 4 leta in 5 mesecev 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 87,156 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Epenteza 7,339 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 6,422 % 

Slabljenje fonema /r/ 0,917 % 

Tabela 9: Fonološki procesi otroka št. 7 
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9. 2. 2 Otrok št. 8 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Primorska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 4 leta in 9 mesecev 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 80,734 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 11,927 % 

Menjava fonema /r/ z drugim soglasnikom 4,587 % 

Distorzija fonema /r/ 3,67 % 

Slabljenje fonema /r/ 0,917 % 

Tabela 10: Fonološki procesi otroka št. 8 
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9. 2. 3 Otrok št. 9 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Gorenjska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 5 let in 3 meseci 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 4,7 

 Pravilno izgovorjene besede: 49,541 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 23,853 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije naprej 22,018 % 

Slabljenje fonema /r/ 2,752 % 

Menjava fonema /r/ z drugim soglasnikom 0,917 % 

Izpust soglasnika 0,917 % 

Slabljenje pripornika 0,917 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom – menjava 
pripornika z zapornikom 

0,917 % 

Epenteza 0,917 % 

Afrikacija 0,917 % 

Poenostavitev soglasniškega sklopa 0,917 % 

Migracija 0,917 % 

Tabela 11: Fonološki procesi otroka št. 9 
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9. 2. 4 Otrok št. 10 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Gorenjska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 5 let in 3 meseci 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 4,3 

 Pravilno izgovorjene besede: 48,624 % 

 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Menjava fonema /r/ z drugim soglasnikom 24,771 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 18,349 % 

Epenteza 4,587 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije naprej 3,67 % 

Menjava fonema /r/ s samoglasnikom (polvokalom) 3,67 % 

Poenostavitev soglasniškega sklopa 1,835 % 

Izpust samoglasnika 1,835 % 

Odzvenevanje 0,917 % 

Slabljenje vokala 0,917 % 

Slabljenje pripornika 0,917 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom – pomik 
artikulacije nazaj 

0,917 % 

Tabela 12: Fonološki procesi otroka št. 10 
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9. 2. 5 Otrok št. 11 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Primorska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 5 let in 4 meseci 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 81,651 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 10,092 % 

Epenteza 3,67 % 

Poenostavitev soglasniškega sklopa 2,752 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije naprej 1,835 % 

Menjava fonema /r/ z drugim soglasnikom 0,917 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom 0,917 % 

Tabela 13: Fonološki procesi otroka št. 11 

  



Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj pri predšolskem otroku | Mojca Škofic 

78 
 

9. 2. 6 Otrok št. 12 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Primorska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 5 let in 4 meseci 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 4,1 

 Pravilno izgovorjene besede: 89/109 (81,7 %) 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 7,339 % 

Odzvenevanje 1,835 % 

Slabljenje sibilanta 1,835 % 

Slabljenje vokala 0,917 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom – menjava 
pripornika z zapornikom 

0,917 % 

Asimilacija 0,917 % 

Epenteza 0,917 % 

Izpust začetnega soglasnika 0,917 % 

Tabela 14: Fonološki procesi otroka št. 12 
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9. 2. 7 Otrok št. 13 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Primorska 

 Spol: moški 

 Starost v času snemanja: 5 let in 6 mesecev 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 97,248 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 0,917 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije naprej 0,917 % 

Epenteza 0,917 % 

Tabela 15: Fonološki procesi otroka št. 13 
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9. 2. 8 Otrok št. 14 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Primorska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 5 let in 6 mesecev 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 89,908 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 6,422 % 

Distorzija fonema /r/ 1,835 % 

Menjava fonema /r/ z drugim soglasnikom 0,917 % 

Slabljenje fonema /l/ 0,917 % 

Asimilacija 0,917 % 

Epenteza 0,917 % 

Tabela 16: Fonološki procesi otroka št. 14 

 



Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj pri predšolskem otroku | Mojca Škofic 

81 
 

9. 2. 9 Otrok št. 15 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Gorenjska 

 Spol: moški 

 Starost v času snemanja: 5 let in 11 mesecev 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 98,165 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Slabljenje fonema /r/ 0,917 % 

Slabljenje sibilanta 0,917 % 

Tabela 17: Fonološki procesi otroka št. 15 
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9. 2. 10 Otrok št. 16 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Gorenjska 

 Spol: moški 

 Starost v času snemanja: 6 let in 0 mesecev 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 96,330 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Epenteza 2,752 % 

Afrikacija 0,917 % 

Lateralizacija 0,917 % 

Tabela 18: Fonološki procesi otroka št. 16 
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9. 2. 11 Otrok št. 17 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Gorenjska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 6 let in 1 mesec 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 91,743 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 1,835 % 

Slabljenje fonema /r/ 1,835 % 

Slabljenje vokala 1,835 % 

Menjava soglasnika z drugim soglasnikom – pomik 
artikulacije nazaj 

0,917 % 

Afrikacija 0,917 % 

Metateza 0,917 % 

Tabela 19: Fonološki procesi otroka št. 17 
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9. 2. 12 Otrok št. 18 
 

Osnovni podatki o otroku: 

 Regija: Gorenjska 

 Spol: ženski 

 Starost v času snemanja: 6 let in 1 mesec 

 Točke na Lestvici razumljivosti otrokovega govora (ICS – SI): 5 

 Pravilno izgovorjene besede: 96,330 % 

 

FONOLOŠKI PROCES % 

Epenteza 1,835 % 

Distorzija sibilantov – pomik artikulacije nazaj 0,917 % 

Slabljenje vokala 0,917 % 

Tabela 20: Fonološki procesi otroka št. 18 
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9. 3 Primerjava skupin glede na prisotnost fonoloških procesov 
 

V Tabeli 21 so prikazani podatki o deležu besed, ki se ujemajo z izgovorom 
odraslega govorca za vsakega otroka posebej. Vidimo lahko, da so otroci v 
kontrolni skupini pravilno izgovorili 25,61 % besed več (tj. 83,26 % pravilnih 
izgovorov) kot otroci s pogostimi vnetji srednjega ušesa (tj. 57,65 % pravilnih 
izgovorov), kar prikazuje tudi Graf 3 (razmerje je torej 1 : 1,5). 
 

Otroci s pogostimi vnetji 
ušes 

Otroci brez pogostih vnetij ušes 

Št. otroka % WWM34 Št. otroka % WWM Št. otroka % WWM 

1 26,61 % 7 87,16 % 13 97,25 % 

2 47,79 % 8 80,74 % 14 89,91 % 

3 85,32 % 9 49,54 % 15 95,17 % 

4 73,39 % 10 48,62 % 16 96,33 % 

5 79,82 % 11 81,65 % 17 91,74 % 

6 34,86 % 12 81,70 % 18 96,33 % 

Povprečje 
WWM: 

57,65 % Povprečje WWM: 83,26 % 

  

Tabela 21: Primerjava deleža pravilno izgovorjenih besed med obema skupinama 

 

Graf 3: Delež pravilno izgovorjenih besed 

                                            
34 % WWM (ang. whole word match) predstavlja delež besed, ki se v celoti ujemajo z izgovorom 
odraslega govorca iz istega jezikovnega (narečnega) okolja. 
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V skupini otrok s pogostimi vnetji ušes je pri posameznem otroku v povprečju 
prisotnih 8,83 fonoloških procesov (največ 21 in najmanj 4), medtem ko so v 
skupini otrok brez pogostih vnetij v povprečju prisotni 5,58 fonološki procesi 
(največ 6 in najmanj 2), kar lahko vidimo tudi v Tabeli 22. Največ različnih 
fonoloških procesov je prisotnih pri otroku iz skupine s pogostimi vnetji ušes 
(Otrok št. 6 – 21 različnih fonoloških procesov), najmanj pa pri otroku iz skupine 
brez pogostih vnetij ušes (Otrok št. 15 – 2 različna fonološka procesa).  

 

Otroci s pogostimi 
vnetji ušes 

Otroci brez pogostih vnetij ušes 

Št. otroka 
Št. 

fonoloških 
procesov 

Št. otroka 
Št. 

fonoloških 
procesov 

Št. otroka 
Št. 

fonoloških 
procesov 

1 8 7 3 13 3 

2 8 8 4 14 6 

3 6 9 11 15 2 

4 6 10 11 16 3 

5 4 11 6 17 6 

6 21 12 9 18 3 

Povprečje: 8,83 Povprečje: 5,58 

 
Tabela 22: Primerjava števila fonoloških procesov med obema skupinama 

 

V Tabeli 23 je prikazano število besed, v katerih so se pojavili določeni fonološki 
procesi35 pri posameznem otroku, v Tabeli 24 pa pogostost fonoloških procesov v 
skupini otrok s pogostimi vnetji ušes in v skupini otrok brez pogostih vnetij ušes. 

Iz omenjenih tabel je razvidno, da se je v obeh skupinah najpogosteje pojavljala 
distorzija sibilantov, sledila ji je zamenjava fonema /r/, na tretjem mestu pa je bila 
pri otrocih s pogostimi vnetji ušes menjava soglasnika z drugim soglasnikom, v 
kontrolni skupini pa je bilo na tretjem mestu slabljenje različnih glasov.  

Trije procesi so se pojavili le v eni skupini – menjava samoglasnika z drugim 
samoglasnikom se je pojavila le v skupini otrok s pogostimi vnetji ušes, 
lateralizacija in metateza pa sta se pojavili le v kontrolni skupini. 

Ob ogledu Grafa 4 lahko ugotovimo, da se v obeh skupinah najpogosteje 
pojavljajo fonološki procesi sistema – med otroki s pogostimi vnetji ušes jih je 
91,71 %, med otroki brez vnetij ušes pa 86,86 %. Tem sledijo procesi strukture, ki 
jih je med otroki s pogostimi vnetji ušes 7,71 %, med otroki brez pogostih vnetij 
pa 12,29 %. Najredkeje se v obeh skupinah pojavljajo procesi asimilacije – v 
skupini otrok s pogostimi vnetji ušes predstavljajo 0,57 % vseh fonoloških 
procesov, v drugi skupini pa 0,85 % vseh procesov.  

 

                                            
35 V eni besedi se lahko pojavi več fonoloških procesov. 
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Graf 4: Primerjava deleža različnih skupin fonoloških procesov 
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Številka otroka 
Fonološki procesi 

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

Distorzija 
sibilantov 

Pomik nazaj 22 27 11 5 9 44 7 13 26 20 11 8 1 7   2 1 214 

Pomik naprej 37 6 2 21 8 1   24 4 2  1      106 

Razširitev ustnic 3                  3 

Zamenjava 
fonema /r/ 

Distorzija 32   2    4      2     40 

Menjava s soglasnikom 2 29 1     5 1 27 1   1     67 

Menjava s samoglasnikom 1         4         5 

Menjava 
soglasnika z 

drugim 
soglasnikom 

Afrikacija  1  2  10   1       1 1  16 

Pripornik → zapornik   1   4   1   1       7 

Zapornik → pripornik      2             2 

Pomik nazaj 1    1     1       1  4 

Druga menjava  3    5     1        9 

Slabljenje 

Vokali  1 3 1  2    1  1     2 1 12 

Nazali  2    3             5 

Zaporniki  1    4             5 

Priporniki    1 1    1 1         4 

/r/      1 1 1 3   1   1  2  10 

Sibilanti      1      2   1    4 

/l/              1     1 

Epenteza 4    6 5 8  1 4 4 1 1 1  3  2 40 

Poenostavitev soglasniškega sklopa      8   1 2 3        14 

Menjava samoglasnika z drugim samoglasnikom      4             4 

Odzvenevanje      3    1  2       6 

Izpust 
Soglasniki   1   2   1          4 

Samoglasniki      1    2         3 

Asimilacija      2      1  1     4 

Migracija      1   1          2 

Metateza                 1  1 

Lateralizacija                1   1 

 

Tabela 23: Število besed, v katerih se pri posameznem otroku pojavlja določeni proces 
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 Otroci s pogostimi vnetji ušes Otroci brez pogostih vnetij ušes 

 Fonološki proces 
Delež besed, v 

katerih se pojavi 
Fonološki proces 

Delež besed, v 
katerih se pojavi 

Najbolj pogost 
proces 

Distorzija sibilantov 29,969 % Distorzija sibilantov 9,709 % 

 
 

Zamenjava fonema /r/ 10,245 % Zamenjava fonema /r/ 3,440 % 

 
Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom 

4,587 % Slabljenje 1,605 % 

 
 

Slabljenje 3,211 % Epenteza 1,300 % 

 Epenteza 2,294 % 
Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom 

0,612 % 

 
Poenostavitev 

soglasniškega sklopa 
1,223 % 

Poenostavitev 
soglasniškega sklopa 

0,459 % 

 
Menjava samoglasnika z 
drugim samoglasnikom 

0,612 % Izpust 0,306 % 

 
 

Odzvenevanje 0,459 % Odzvenevanje 0,229 % 

 
 

Izpust 0,459 % Asimilacija 0,153 % 

 
 

Asimilacija 0,306 % Migracija 0,076 % 

 
 

Migracija 0,153 % Metateza 0,076 % 

 
 

Metateza 0 % Lateralizacija 0,076 % 

Najmanj pogost 
proces 

Lateralizacija 0 % 
Menjava samoglasnika z 
drugim samoglasnikom 

0 % 

 
Tabela 24: Primerjava pogostosti procesov med obema skupinama 
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Graf 5: Primerjava pojavljanja fonoloških procesov med skupinama 
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9. 3. 1 Distorzije sibilantov 
 

Iz Grafa 5 je razvidno, da se v obeh skupinah najpogosteje pojavlja distorzija 
sibilantov. 

 

 

Graf 6: Primerjava pojavljanja distorzije sibilantov med obema skupinama otrok 

 
Distorzijo sibilantov lahko v vzorcu, zajetem v raziskavo, opazimo v treh različnih 
oblikah: 

 Pomik artikulacije sibilantov nazaj (oziroma »mehčanje«) se v skupini 
otrok s pogostimi vnetji srednjega ušesa pojavlja pri 18,04 % besed, pri 
otrocih brez vnetja pa v 7,34 % besed – razmerje med obema skupinama 
je torej 1 : 2,46.36 Otroci fonema /s/ in /ʃ/ izgovarjajo kot [ɕ] ali [ç], fonema 
/z/ in /ʒ/ izgovarjajo kot [ʑ], fonema /ʦ/ in /ʧ/ pa kot [ʨ]. 

 Pomik artikulacije sibilantov naprej (dentalizirana izgovorjava) se v 
skupini otrok s pogostimi vnetji srednjega ušesa pojavlja pri 11,47 % 
besed, pri otrocih brez vnetij pa v 2,37 % besed, kar pomeni, da je 
razmerje med obema skupinama 1 : 4,84 za skupino otrok s pogostimi 
vnetji ušes. Otroci foneme /s/, /z/, /ʦ/, /ʃ/, /ʒ/ in /ʧ/ izgovarjajo kot [s̪], [z̪], 

                                            
36 Pri vseh razmerjih so na prvem mestu otroci brez vnetij ušes, na drugem pa otroci s pogostimi 
vnetji ušes. 
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[ʦ̪], [ʃ̪], [ʒ̪] in [ʧ̪], v petih primerih pa je izgovorjava sičnikov tudi povsem 
medzobna, torej kot [θ] oziroma [t͜θ]. 

 Razširitev ustnic se v skupini otrok s pogostimi vnetji srednjega ušesa 
pojavlja v 0,46 % besed (le pri enem otroku), pri otrocih brez vnetij ušes pa 
takšne distorzije sibilantov ne zasledimo. Otrok tako v dveh primerih 
fonema /ʃ/ oziroma /ʧ/ izgovori kot [ʃ͍] oziroma [ʧ͍]. 

 

9. 3. 2 Zamenjava fonema /r/ 
 

Tudi težave z izgovorom fonema /r/ so pogostejše pri otrocih s pogostimi vnetji 
ušes, kar je razvidno iz Grafa 6. 

 

 

Graf 7: Primerjava pojavljanja zamenjave fonema /r/ med obema skupinama 

 

Zamenjavo fonema /r/ je mogoče razdeliti v tri podskupine: 

 menjava fonema /r/ s soglasnikom se pri otrocih brez pogostih vnetij 
ušes, pojavlja bolj pogosto (v 32,11 % besed) kot pri otrocih s pogostimi 
vnetji ušes (v 29,36 % besed) – razmerje je torej 1 : 1,1; vsi otroci razen 
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enega fonem /r/ menjajo z fonemom /l/, en otrok pa fonem /r/ menja z 
fonemom /n/; 

 distorzija fonema /r/ se pri otrocih s pogostimi vnetji ušes pojavlja v 5,2 % 
besed, pri otrocih brez vnetij pa v 0,46 % besed, kar pomeni, da je 
razmerje 1 : 11,4; otroci fonem /r/ namesto kot [r] ali [ɾ] izgovarjajo kot [ɹ], 
[ɻ] ali [ɽ]; 

 menjava fonema /r/ s samoglasnikom oziroma polvokalom se bolj 
pogosto pojavlja pri otrocih brez pogostih vnetij ušes (v 0,31 % besed) kot 
pri otrocih s pogostimi vnetji ušes (v 0,15 % besed), kar pomeni, da je 
razmerje 1 : 2; fonem /r/ ti otroci izgovorijo kot [i̯]. 

 

9. 3. 3 Menjava soglasnika z drugim soglasnikom 
 

V skupini otrok s pogostimi vnetji ušes je naslednji najpogostejši fonološki proces 
menjava soglasnika z drugim soglasnikom. Ta proces se pri otrocih s pogostimi 
vnetji ušes pojavlja pri 4,59 % besed, pri otrocih brez vnetij pa pri 0,61 % besed. 
 

 

Graf 8: Primerjava pojavljanja menjave soglasnika z drugim soglasnikom med 
obema skupinama 
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Iz Grafa 7 je razvidno, da med fonološke procese menjave soglasnika z drugim 
soglasnikom spadajo naslednji procesi:37 

 afrikacija se v skupini otrok s pogostimi vnetji ušes pojavlja v 1,99 % 
besed, pri otrocih brez pogostih vnetij pa v 0,23 % besed (razmerje je torej 
1 : 8,65); pojavljajo  se naslednje menjave: 

o dva otroka s pogostimi vnetji ušes in en otrok brez vnetij fonem /s/ 
izgovorita kot [ʦ], 

o en otrok s pogostimi vnetji ušes fonem /ʃ/ izgovori kot [ʧ], 

o fonem /z/ en otrok s pogostimi vnetji ušes in en otrok brez vnetij 
izgovorita kot [ʣ], en otrok s pogostimi vnetji ušes pa kot [ʦ], 

o fonem /ʒ/ en otrok brez vnetij ušes izgovori kot [ʤ], en otrok s 
pogostimi vnetji ušes pa kot [ʧ]; 

 menjava pripornika z zapornikom se v skupini otrok s pogostimi vnetji 
ušes pojavi pri 0,77 % besed, pri otrocih brez vnetij ušes pa v 0,15 % 
besed (razmerje je torej 1 : 5,1). Pojavljajo se naslednje menjave: 

o /x/ = /k/ (pojavi se pri dveh otrocih s pogostimi vnetji ušes in pri 
enem otroku brez vnetij ušes), 

o /f/ = /p/ (pojavi se pri enem otroku s pogostimi vnetji ušes); 

 menjava zapornika s pripornikom se v skupini otrok s pogostimi vnetji 
ušes pojavi 0,31 % besed, v kontrolni skupini pa se ne pojavi; gre za 
menjavo fonema /k/ z fonemom /x/, ki se pojavlja pri enem otroku s 
pogostimi vnetji ušes; 

 pomik artikulacije soglasnika nazaj je po pogostosti pojavljanja 
naslednji fonološki proces; pri otrocih s pogostimi vnetji ušes se pojavi v 
0,31 % besed, pri otrocih brez vnetij ušes pa v 0,15 % besed (razmerje je 
torej 1 : 2); v vseh primerih gre za menjavo fonema /t/ z fonemom /k/; 

 menjava soglasnika z drugim soglasnikom, ki ni ena od že omenjenih 
menjav, se pri otrocih s pogostimi vnetji ušes pojavi pri 1,22 % besed, pri 
otrocih brez pogostih vnetij ušes pa v 0,08 % besed (razmerje je 1 : 15); 
pojavljajo se naslednje menjave: 

                                            
37 Zanimivo je, da se skoraj vse omenjene menjave pojavijo pri istem otroku s 
pogostimi vnetji ušes (št. 6), kljub temu da otrok z izgovorom posameznih glasov 
sicer nima nikakršnih težav. Analiza transkripcije omenjenega otroka kaže, da 
zamenjave niso posledica asimilacije ali kakega drugega procesa – zdijo se 
precej naključne, kar bi morda lahko pripisali pogostim vnetjem srednjega ušesa 
(torej slabšemu sluhu), a bi za dokončno potrditev omenjene hipoteze po mojem 
mnenju potrebovali precej bolj obširno raziskavo, s katero bi lahko izločili vse 
druge možne vzroke za težave omenjenega otroka (tako fonološke kot morda 
tudi jezikovne in izgovorne). 
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o /ʃ/ = /s/ (pojavi se pri enem otroku s pogostimi vnetji ušes in pri 
enem otroku brez pogostih vnetij), 

o /l/ = /r/ (pojavi se pri enem otroku s pogostimi vnetji ušes), 

o /n/ = /l/ (pojavi se pri enem otroku s pogostimi vnetji ušes). 

9. 3. 4 Slabljenje  
 

Slabljenje (oziroma šibka izgovorjava, ang. weak articulation) je sprememba, ki 
se pri otrocih s pogostimi vnetji ušes pojavi v 3,21 % besed, pri otrocih brez vnetij 
pa v 1,61 % besed. V zapisih je taka izgovorjava skladno z IPA traskripcijo 
označena z diakritiko x͉.38 

 

 

Graf 9: Primerjava pojavljanja slabljenja različnih glasov med obema skupinama 

                                            
38 Za primer glej razlago fonoloških procesov. 
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Kot je razvidno iz Grafa 8, se slabljenje pri različnih skupinah glasov pojavlja 
različno pogosto: 

 slabljenje vokalov se najpogosteje pojavlja v skupini otrok s pogostimi 
vnetji ušes, kjer je prisotno v 1,07 % besed (v skupini otrok brez pogostih 
vnetij je slabljenje vokalov prisotno v 0,38 % besed, torej je razmerje 1 : 
2,8); 

 slabljenje nazalov ter slabljenje zapornikov se v skupini otrok s 
pogostimi vnetji pojavljata pri 0,77 % besed, pri otrocih brez pogostih vnetij 
pa se ne pojavita nikoli; 

 slabljenje pripornikov se v skupini otrok s pogostimi vnetji ušes pojavi v 
0,31 % besed, v skupini otrok brez vnetij pa v 0,15 % besed (torej je 
razmerje 1 : 2); 

 slabljenje fonema /r/ se v skupini otrok s pogostimi vnetji ušes pojavi 
enkrat, kar predstavlja 0,15 % besed, v skupini otrok brez vnetij pa večkrat 
– v 0,69 % besed (razmerje je 4,6 : 1); 

 slabljenje sibilantov se v skupini otrok s pogostimi vnetji ušes tako kot 
slabljenje fonema /r/ pojavi enkrat, torej v 0,15 % besed, v skupini brez 
vnetij ušes pa se pojavi v 0,31 % besed (razmerje je torej 2 : 1); 

 slabljenje fonema /l/ se v skupini otrok s pogostimi vnetji ušes ne pojavi 
nikoli, v skupini otrok brez vnetij pa se pojavi enkrat, torej v 0,08 % besed. 

O slabljenju glasov M. Muznik (2012) in A. Marin (2013) ne pišeta, prav tako 
slabljenja ne najdemo v tabeli avtoric A. Eriks-Brophy, S. Gibson in S. K. Tucker 
(2013). Sama sem se odločila, da besedo, pri kateri se pojavlja slabljenje 
izgovora določenega fonema, kljub temu označim za napačno izgovorjeno. Tako 
sem se odločila zato, ker se taka izgovorjava v mojem vzorcu pojavlja relativno 
pogosto in je ne bi pričakovali pri odraslem govorcu. Kljub temu se sprašujem, v 
kolikšni meri je slabljenje izgovora določenega fonema posledica tega, da se je 
otrok med spraševanjem počutil nelagodno oziroma je bil pod pritiskom.39 Za 
potrditev te hipoteze bi bilo treba ponovno izvesti bolj poglobljeno raziskavo in 
otroke snemati v okolju, kjer pritiska ne bi čutili.  

 

9. 3. 5 Epenteza 
 

Epenteza40 se pri otrocih s pogostimi vnetji ušes pojavlja v 2,29 % besed, pri 
otrocih brez vnetij pa v 1,3 % besed (kar pomeni, da je razmerje 1 : 1,7).  A. 
Marin (2013) epenteze v svoji nalogi omenja kot proces, ki je prisoten tudi po 

                                            
39 Med poslušanjem odgovorov otrok sem opazila, da otroci s pogostimi vnetji ušes ne delujejo 
tako »samozavestno« kot otroci brez pogostih vnetij. 

40 Soglasniška in samoglasniška epenzeta skupaj. 
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šestem letu starosti, A. Eriks-Brophy, S. Gibson in S. K. Tucker pa navajajo, da je 
to proces, ki izgine pri osmih letih otrokove starosti. 

Kljub temu, da epenteza pomeni vstavitev glasu (navadno samoglasnika) v težje 
izgovorljive sklope, sem sama v tem delu kot proces epenteze identificirala tudi 

primere, kjer je prišlo do trenutka tišine (npr. [ˈk.luːʨi]). Za to sem se odločila 

zato, ker menim, da ima tišina v tem primru isto funkcijo, kot bi jo imel na primer 
polglasnik – ker otrok določenega zaporedja glasov ne more brez težav izgovoriti, 
vmes za trenutek postane, nato pa pravilno nadaljuje. Za potrditev hipoteze bi 
bila tudi tu potrebna nadaljnja in bolj ciljno usmerjena raziskava in analiza. 

9. 3. 6 Poenostavitev soglasniškega sklopa 
 

Poenostavitev soglasniškega sklopa se pojavlja v obeh skupinah otrok, a različno 
pogosto. V skupini otrok s pogostimi vnetji ušes se ta proces pojavi v 1,22 % 
vseh besed, v skupini otrok brez vnetij pa se proces pojavi v 0,46 % besed, kar 
pomeni, da je razmerje 1 : 2,65.  

Tudi ta proces je v svojem vzorcu otrok zasledila A. Marin (2013) – prisoten je bil 
še po dopolnjenem petem letu starosti, kar se sklada tudi z ugotovitvami A. Eriks-
Brophy, S. Gibson in S. K. Tucker, ki navajajo, da naj bi proces redukcije 
soglasniških sklopov izginil po petem letu starosti. 

 

9. 3. 7 Menjava samoglasnika z drugim samoglasnikom  
 

Menjava samoglasnika z drugim samoglasnikom, ki je ne moremo pripisati 
pričakovanim jezikovnim oziroma narečnim procesom, se pri otrocih s pogostimi 
vnetji srednjega ušesa pojavi v 0,61 % besed, pri otrocih brez pogostih vnetij pa 
se ne pojavi.  

Pojavijo se naslednje zamenjave: 

 /ɛ/ → /a/, 

 /ɔ/ → /a/, 

 /a/ → /ɔ/, 

 /ɛ/ → /i/. 

Vse zamenjave se pojavijo pri enem otroku s pogostimi vnetji ušes (otrok št. 6). 
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9. 3. 8 Odzvenevanje 
 

Naslednja fonološka sprememba, ki jo je mogoče opaziti pri otrocih s pogostimi 
vnetji ušes, je odzvenevanje,41 ki se pri otrocih s pogostimi vnetji pojavi pri 0,46 
% besed, pri otrocih brez vnetij pa v 0,23 % besed (razmerje je torej 1 : 2).   

Pojavijo se naslednje zamenjave:  

 /z/ → /s/, 

 /d/ → /t/, 

 /b/ → /p/. 

Na odzvenevanje je v svojem delu opozorila tudi A. Marin (2013) – v njeni 
raziskavi je bilo to prisotno v skupini otrok, starih od 3,6 do 5,7 let (torej pri 
otrocih, mlajših od otrok, zajetih v mojo raziskavo). M. Muznik (2012) o procesu 
odzvenevanja ne piše.  

 

9. 3. 9 Izpust  
 

Kot je razvidno iz Grafa 9, se v obeh skupinah otrok pojavljata tako izpust 
soglasnika kot tudi izpust samoglasnika. 

Izpust soglasnika42 se med otroki s pogostimi vnetji ušes pojavi v 0,31 % besed, 
med otroki brez pogostih vnetij pa v 0,15 % besed, kar pomeni, da je razmerje 2 : 
1. 

Izpust samoglasnika se v obeh skupinah otrok pojavi enako pogosto – v 0,15 % 
besed (torej je razmerje 1 : 1). 

                                            
41 Kot napačno izgovorjene besede, pri katerih je prišlo do odzvenevanja določenega glasu, 
razumem tiste, kjer je do odzvenevanja prišlo na začetku ali sredini besede, ne pa na koncu (tj. 
pri besedah sladoled, sneg, gumb, grad, medved, dolg in zob), saj je odzvenevanje pri zvenečih 
nezvočnikih na koncu besede v slovenščini (tudi v obeh narečjih, iz katerih prihajajo otroci v tej 
raziskavi) normalno. 

42 Gre za izpust soglasnika/samoglasnika, ki ga ne moremo pripisati naravnim jezikovnim oziroma 
narečnim procesom. Prav tako ne gre za poenostavitev soglasniškega sklopa, saj otrok izpusti 
soglasnik v zlogu tipa CV ali VC. 
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Graf 10: Primerjava pojavljanja izpusta  glasov med obema skupinama 

 

9. 3. 10  Asimilacija 
 

Asimilacija je fonološki proces, ki se v obeh skupinah pojavlja relativno redko – v 
skupini otrok s pogostimi vnetji ušes se pojavi v 0,31 % besed, v skupini otrok 
brez vnetij ušes pa v 0,15 % besed, kar pomeni, da je tudi tu razmerje pojavljanja 
2 : 1.  

Pri otrocih se torej pojavljajo naslednje menjave: 

 /s/ → /ʦ/, 

 /ʃ/ → /ʧ/, 

 /ɕ/ → /ʨ/. 

Afrikacije pri fonemih /z/ in /ʒ/ se ne pojavljajo. 

 

9. 3. 11 Migracija 
 

Migracija je po pogostosti pojavljanja v vzorcu, zajetem v raziskavo, drugi najbolj 
redek proces – pojavi se v eni sami besedi (kar predstavlja 0,15 % besed) v 
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skupini otrok s pogostimi vnetji ušes ter v eni besedi (kar predstavlja 0,08 % 
besed) v skupini otrok brez vnetij ušes (kar pomeni, da je razmerje 1 : 2).  

 

9. 3. 12 Metateza 
 

Metateza je po pogostosti pojavljanja še bolj redka kot migracija – pojavi se 
namreč le enkrat (0,08 % besed) v skupini otrok brez vnetij ušes, v skupini otrok 
s pogostimi vnetji pa se sploh ne pojavi. 

 

9. 4 Primerjava skupin glede na ocene ICS 
 

Iz rezultatov, prikazanih v Grafu 10,43 je razvidno, da točke, ki so jih otroci dosegli 
na Lestvici govorne razumljivosti v vsakdanjem življenju: Slovenščina (ICS), niso 
usklajene z njihovo uspešnostjo na Testu fonološkega razvoja. 

Nekateri otroci (na primer Otrok št. 1 in Otrok št. 6), ki so na Testu fonološkega 
razvoja pravilno realizirali manj kot pol besed, so na Lestvici ICS dosegli visoke 
rezultate (Otrok št. 1 je dosegel 4,7 točk, Otrok št. 6 pa 5 točk). Najmanj točk 
(4,1) na Lestvici ICS, je dosegel Otrok št. 12, ki pa je na Testu fonološkega 
razvoja pravilno realiziral 81,7 % besed. 

Kljub temu, da se rezultati obeh skupin otrok na testu precej razlikujejo, kot je 
razvidno iz Grafov 3 in 4, pa se te razlike niso pokazale na rezultatih Lestvice 
ICS. Tu je bila povprečna ocena otrok s pogostimi vnetji ušes 4,867 točke, 
medtem ko je povprečna ocena otrok brez pogostih vnetij 4,842 točke, kot je 
razvidno iz Tabele 22. 

 

Otroci s pogostimi vnetji 
ušes 

Otroci brez pogostih vnetij ušes 

Št. otroka ICS Št. otroka ICS Št. otroka ICS 

1 4,7 7 5 13 5 

2 4,9 8 5 14 5 

3 5 9 4,7 15 5 

4 4,6 10 4,3 16 5 

5 5 11 5 17 5 

6 5 12 4,1 18 5 

Povprečje 
ICS: 

4,867 Povprečje ICS: 4,842 

 
Tabela 25: Primerjava doseženih točk na Lestvici ICS 

 

                                            
43 Otroci v Grafu 10 so razdeljeni od najmlajšega do najstarejšega. 
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Otroci iz obeh skupin so torej kljub različnim realizacijam na Testu fonološkega 
razvoja v povprečju dosegli skoraj enako število točk.  

Take rezultate pripisujem dvema možnima vzrokoma – morda je razlog to, da so 
starši pri ocenjevanju svojih otrok lahko subjektivni, ali pa to, da je bilo sámo 
testiranje za otroke lahko stresno in je bila zato realizacija na testu slabša kot v 
vsakdanjem življenju.  
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Graf 11: Primerjava deleža pravilno izgovorjenih besed in uspešnosti na Lestvici ICS 
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10 Diskusija 
 

Mnogo raziskav tujih avtorjev (na primer Dobie in Berlin, 1979, Jerger in sod., 
1983, Bishop in Edmundson, 1986, v Emanuel in Herman, 1992, Shriberg in 
Kwiatkowski, 1980, Shriberg in Smith, 1983, Shriberg in sod., 2003, Miccio in 
sod., 2001 in drugi)  je pokazalo, da pogosta vnetja ušes vplivajo na fonološki 
razvoj predšolskih otrok, v Sloveniji pa raziskave, ki bi se osredotočala prav na to 
vprašanje, še ni bilo (o vplivu pogostih vnetij ušes na govorni razvoj sicer piše I. 
Hočevar Boltežar, 1990, a ne govori striktno o fonološkem razvoju). 

Rezultati moje raziskave kažejo, tako kot tudi raziskave tujih avtorjev, da imajo 
pogosta vnetja ušes vpliv na fonološki razvoj predšolskega otroka – pokazalo se 
je, da so pri skupini otrok s pogostimi vnetji ušes prisotni isti fonološki procesi kot 
pri otrocih iz kontrolne skupine, vendar v večji meri. Rezultate pripisujem 
obdobjem prevodne naglušnosti, ki so jih povzročila pogosta vnetja ušes, in so se 
pojavljala v času, ko se govor najbolj razvija44. 

V raziskavi sem ugotovila, da imajo otroci v obeh skupinah največ težav s 
pravilno izgovorjavo sibilantov (torej fonemov /s/, /z/, /ʦ/, /ʃ/, /ʒ/ in /ʧ/) ter fonema 
/r/, kar je razvojno normalno, a je vseen zanimivo, da se težave pri otrocih s 
pogostimi vnetji ušes pojavljajo v toliko večji meri. Ker sem se odločila za 
vrednotenje pravilnosti oz. nepravilnosti izgovora glede na izgovor odraslega iz 
istega narečnega okolja in ne glede na izgovor enako starega otroka, sem vse 
besede z napačno izgovorjenimi sibilanti in fonemom /r/ ovrednotila z 0 točkami. 
Če bi za mero ujemanja vzela pričakovani izgovor enako starega otroka, bi bilo 
napačnih izgovorov manj. Za ujemanje z izgovorom odraslega sem se odločila 
zato, da sem lahko vse otroke vrednotila enako – če bi jih primerjala z izgovorom 
otrok, bi bili pri najstarejšem otroku sprejemljivi drugi pojavi kot pri najmlajšem. 

Odločila sem se tudi za primerjavo govora z odraslo osebo, ki prihaja iz istega 
narečnega okolja in ne zgolj z osebo, ki govori osrednjeslovensko različico 
govorjenega (pogovornega) jezika, saj otroci prihajajo iz dveh različnih narečnih 
okolij. Če je tako otrok z Gorenjske postelji rekel [ˈposla], ni dobil točke, saj je 
izpustil fonem /t/, kar ni narečno pričakovano, po drugi strani pa je otrok s 
Primorske za enak odgovor dobil točko, saj je tak izgovor tam pričakovan (glede 
na podatke iz arhiva za Slovenski lingvistični atlas v Dialektološki sekciji Inštituta 
za slovenski  jezik Frana Ramovša ZRC SAZU). Med delom sem razmišljala tudi 
o tem, da logopedi (in surdopedagogi) nimamo zadostnega znanja s področja 
dialektologije – mislim, da je dobro, da se izobrazimo tudi v to smer, saj je 
mobilnost znotraj države velika, mi pa lahko otroku naredimo precejšnjo 
krivico/škodo, če njegovega narečja ne poznamo in tako narečne značilnosti 
njegovega govora obravnavamo kot napake oziroma težave. 

Opazila sem tudi, da se pri otrocih pogosto pojavlja slabljenje izgovora 
posameznih fonemov (ang. weak articulation), čeprav tega v strokovni literaturi 
skoraj nisem zasledila. Sprašujem se, koliko je bilo slabljenje posledica 
fonoloških procesov in je tudi sicer del spontanega govora pri otrocih, koliko pa je 

                                            
44 Dober sluh kot dejavnik govornega razvoja navajata na primer Hernja (2010) in Law (1992). 
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bilo slabljenje prisotno zaradi pritiska, ki so ga nekateri otroci očitno čutili pri 
snemanju. Samo slabljenje (zlasti slabljenje zapornikov) lahko sicer kaže tudi na 
težave s tonusom. Menim, da bi bile na Slovenskem potrebne nadaljnje raziskave 
na tem področju.  

Področje, ki ga raziskava (skupaj z raziskavo I. Hočevar Boltežar, 1990) 
proučuje, je v Sloveniji še precej neraziskano, zato poleg že omenjenega odpira 
še druga vprašanja, na katera bi bilo zanimivo in predvsem potrebno odgovoriti – 
za rast same stroke, predvsem pa zato, da bi pomagali otrokom s pogostimi 
vnetji ušes in z možnimi posledicami pogostih vnetij seznanili starše ter učitelje in 
vzgojitelje. 

Eno od vprašanj je, kako in zakaj otroci med seboj menjavajo sibilante –  zapisi 
izgovora posameznih otrok kažejo, da se te menjave dogajajo relativno pogosto, 
čeprav tega pojava v nalogi nisem posebej izpostavljala (vse menjave sibilantov 
med sabo, razen kadar gre za odzvenevanje ali afrikacijo, spadajo v kategorijo 
menjave soglasnika z drugim soglasnikom). To je eno od področij, ki bi jih bilo v 
prihodnosti zanimivo raziskati. 

Sprašujem se tudi o smiselnosti vključenosti tistih besed v vprašalnik Testa 
fonološkega razvoja, ki sicer niso del otrokovega besedišča. Opazila sem 
namreč, da precej otrok iz vzorca, ki ga zajema ta raziskava, ne pozna na primer 
besed gugalnica in plastenka – uporabljajo pa narečne besede, kot so cinglca ali 
gujsnca ali flaška ali flaša. Do »pravilnega« odgovora pri teh otrocih lahko 
pogosto pridemo le tako, da besedo ponovijo za izpraševalcem, kar pa ni enako, 
kot če bi odgovor podali sami in spontano. Pri nekaterih otrocih so bile opazne 
tudi razlike med njihovim spontanim govorom in odgovarjanjem na vprašanja – 
zlasti pri nekaterih primorskih otrocih sem namreč opazila, da je bilo v spontanem 
govoru prisotnih opazno več narečnih značilnosti45 (oz. narečnih fonoloških 
procesov), kot pa v odgovorih na vprašanja; pri nekaterih gorenjskih otrocih pa 
sem opazila, da so pri podajanju odgovorov lahko občasno bolj 
izrazito/razločneje artikulirali, kot to sicer počnejo v spontanem govoru.  

Zanimivo bi bilo tudi primerjati otroke s pogostimi vnetji ušes med sabo – na 
primer glede na to, v kateri starosti so preživeli zadnje vnetje in koliko časa je od 
takrat minilo (tega podatka sama v vprašalnik nisem vključila, vzorec pa je bil 
premajhen, da bi to lahko upoštevala). 

Ob analiziranju odgovorov se mi je pojavilo še eno vprašanje – nekateri otroci so 
bili v času snemanja gradiva za to raziskavo zadnje leto v vrtcu. Ko bo to delo 
zaključeno, bodo nekateri med njimi že šolarji, čeprav (glede na njihov fonološki 
razvoj) verjetno še niso pripravljeni na vse naloge, ki jih šolanje prinaša (branje in 
opismenjevanje). Sprašujem se, ali se bo pri teh otrocih pojavilo več težav kot pri 
otrocih brez pogostih vnetij ušes. Raziskava, ki jo je opravila I. Hočevar Boltežar 
(1990), kaže, da so se pri otrocih, ki so pogosto prebolevali vnetja ušes, v 
šolskem obdobju bolj pogosto pojavile motnje pisanja (in branja) kot pri otrocih 
brez pogostih vnetij. Rezultati iste raziskave tudi kažejo, da imajo otroci s 
pogostimi vnetji ušes več težav na področju slušnega razločevanja in pomnenja. 

                                            
45 Pogostejši je bil na primer izgovor dvoglasnikov, rahlo narečno zaokroženje naglašenega /a/ ali 
trši izgovor zvočnika /l/ 
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Ti rezultati so pričakovani, saj je za branje in opismenjevanje potreben razvit 
fonološki sistem, ta pa se lahko razvije le, če otrok dobro sliši.  

Sprašujem se, koliko se tako zdravstveni delavci kot tudi vzgojitelji in starši 
zavedajo posledic, ki jih lahko imajo pogosta vnetja ušes na fonološki razvoj otrok 
in kakšne posledice ima lahko upočasnjen fonološki razvoj na otrokovo 
uspešnost v šoli. Če bi se zavedali možnih negativnih posledic, bi morda lahko 
tudi bolje ukrepali, da do njih ne bi prišlo. Otroke s pogostimi vnetji ušes bi bilo po 
mojem mnenju treba bolj spremljati – morda bi bili dober ukrep preventivni 
oziroma kontrolni logopedski pregledi, kjer bi težave teh otrok lahko pravočasno 
odkrili in jim pomagali.  

Mislim, da je ta raziskava osnova za prihodnja raziskovanja, sama pa ne more z 
gotovostjo potrditi vpliva pogostih vnetij ušes v predšolskem obdobju na 
(zapoznel) fonološki razvoj, saj je bil vanjo vključen premajhen vzorec otrok. V 
nadaljnja raziskovanja tega vprašanja bi bilo po mojem mnenju pametno vključiti 
skupino strokovnjakov – poleg logopeda tudi otorinolaringologa in avdiologa. Pri 
otrocih, vključenih v to raziskavo, se namreč zanašamo na pričevanje staršev in 
ne na zdravstvene podatke otrok.  
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11 Sklep 
 

Govor je eno od hitro razvijajočih se področji pri (predšolskem) otroku in je tudi 
zato zelo zanimiv za raziskovanje, pri čemer pa nam lahko pomagajo različni 
testi.  

Sama sem v svoji raziskavi uporabila Test fonološkega razvoja, ki je nastal v 
okviru mednarodnega projekta Cross-Linguistic study of protraced phonological 
development in pre-school children (M. Ozbič, D. Kogovšek, S. Košir, M. B. 
Bernhardt, J. Stemberger, 2011). Analizirala sem fonološki razvoj otrok, starih od 
4 let in 5 mesecev do 6 let in 1 meseca. Otroke sem razdelila v dve skupini – v 
eni skupini so bili otroci s pogostimi vnetji ušes, v drugi pa otroci brez vnetij ušes. 

Ugotovila sem, da vsem otrokom največ težav predstavlja pravilna realizacija 
fonemov /s/, /z/, /ʦ/, /ʃ/, /ʒ/ in /ʧ/ ter fonema /r/, kar se ujema z ugotovitvami M. 
Muznik (2012) in A. Marin (2013) ter z navedbami B. Globačnik (1999).  

V zajetem vzorcu se pojavlja tudi več fonoloških procesov – poleg že omenjenih 
težav s sibilanti (pojavljata se pomik artikulacije naprej in nazaj) in fonemom /r/, 
se najpogosteje pojavljajo še menjava soglasnika z drugim soglasnikom, 
slabljenje izgovorjave posameznih glasov, epenteze in poenostavitve 
soglasniških sklopov. 

Vsi omenjeni procesi se pojavljajo v obeh skupinah, a je vseh več v skupini otrok 
s pogostimi vnetji ušes. Raziskava tako opozarja na pomembno vlogo te med 
otroki pogoste bolezni na govorni oziroma fonološki razvoj, ki pa kasneje lahko 
vpliva tudi na otrokovo uspešnost šolanja. Menim, da se tako starši in pedagoški 
delavci kot tudi drugi strokovnjaki pogosto ne zavedajo posledic, ki jih imajo lahko 
pogosta vnetja ušes za otroka (kljub temu, da je nanje opozorila že I. Hočevar 
Boltežar, 1990). Upam, da bo moje delo nekoliko pomagalo pri ozaveščanju o 
težavah in spodbudilo nadaljnje raziskovanje na tem področju.   

Ugotavljam, da mi je uporaba Testa fonološkega razvoja omogočila dober 
vpogled v fonološki razvoj otrok, vpetih v raziskavo, saj sem z njim dobila veliko 
materiala za analizo. Test je sestavljen premišljeno – vanj so vključene besede, 
ki jih lahko prikažemo z otroku razumljivimi slikami, hkrati pa so vključene vse od 
artikulacijsko manj do zelo zahtevnih (vsebujejo tako preproste CV/VC zloge, kot 
tudi zahtevnejše soglasniške sklope).  

Kljub pozitivnim lastnostim testa pa mislim, da zaradi svoje obsežnosti (tako z 
vidika števila besed kot tudi same analize) ni najbolj primeren za diagnostiko v 
vsakodnevnih situacijah – potreben bi bil tudi krajši test, na podlagi katerega bi 
morda lahko ugotovili, ali je potrebno nadaljnje testiranje (torej uporaba celotnega 
testa) ali ne.  

Škoda se mi tudi zdi, da uporaba fonetične transkripcije med logopedi v Sloveniji 
ni nekaj običajnega. Ugotovila sem, da s primerno transkripcijo in analizo le-te 
lahko pridobimo dragocene podatke o otroku oz. njegovem fonološkem statusu. 
Test (ali njegova krajša različica) bi lahko logopedom, ki delajo z otroki s 
fonološkimi težavami, olajšal delo in omogočil boljšo diagnostiko in posledično 
tudi boljšo terapijo. 
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Priloga 1 – Informativni list in soglasja za starše 

      

Pedagoška fakulteta 
Univerza v Ljubljani 

 

 

 

 

 

The University of British Columbia 

 

 

 

Sodelovanje pri projektu Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani z University of British Columbia, Vancouver, Kanada: Medje-
zikovna študija zapoznelega fonološkega (govornega) razvoja otrok: slovenščina 

 

INFORMATIVNI LIST IN SOGLASJE ZA STARŠE 

Kdo izvaja raziskavo: Na Univerzi British Columbia, Kanada (University of British Columbia, Canada) se v sodelovanju z razisko-
valci dr. Martino Ozbič, dr. Damjano Kogovšek, Jernejo Novšak Brce, Aljo Marin in Mojco Škofic s Pedagoške fakultete v Ljubljani 
odvija raziskava o otrokovem fonološkem oz. govornem razvoju. Raziskovalca z Univerze British Columbia sta prof. dr. B. May 
Bernhardt, Ph. D., School of Audiology and Speech Sciences, in prof. dr. Joseph P. Stemberger, Ph. D., Department of Linguistics. 

Opis raziskave: Raziskava je usmerjena v analizo govornega razvoja predšolskih otrok v starosti od dve do sedem let. Podatki, ki 
jih bomo pridobili z raziskavo, bodo omogočali vpogled v fonološki in govorni razvoj predšolskih otrok, primerjalno med različni-
mi jeziki. S pomočjo podatkov bomo lahko natančno analizirali fonološki sistem in zbrali informacije, ki nam bodo koristile za 
razvoj učinkovitega instrumentarija in uporabnih diagnostičnih sredstev za ugotavljanje fonološkega/govornega statusa kot ka-
zalca bodočega govornega razvoja. Podatki bodo raziskovalcem in logopedom/surdopedagogom omogočali bolje razumeti pro-
ces fonološkega procesiranja in oblikovanje primernega pripomočka za delo s predšolskimi otroki za slovenske logopede. Glede 
na to, da je tovrstna mednarodna raziskava zelo dragocena in edinstvena v našem prostoru, Vas vljudno prosimo za sodelovanje.  

Če dovolite, da bo Vaš otrok vključen v raziskavo, bo šel z raziskovalko v mirno sobo v stavbi vrtca, kjer bo soudeležen v govornih 
dejavnostih in igrah in bo s pomočjo slik ali predmetov poimenoval razne predmete, pojme, stvari. Govorne dejavnosti bo vodila 
Mojca Škofic. Ob tem bo otrok naprošen, da poimenuje pojme, ki bodo prikazani na sličicah.  

Mojca Škofic se bo najprej z vsemi otroki skupaj srečala v skupini, nato pa še individualno z vsakim otrokom. To srečanje bo 
predvidoma trajalo do 45 minut in se bo odvijalo v mirni sobi v vrtcu, kjer bo otrok lahko nemoteno sodeloval. Za namen raziska-
ve želimo pridobiti zvočni posnetek (iz)govora posameznega otroka, ki bo omogočal nadaljnje analize in obdelave podatkov, zato 
Vas prosimo za dovoljenje, da naredimo avdio posnetek srečanja. Dele zvočnih posnetkov bi želeli po potrebi uporabiti na med-
narodnih strokovnih/akademskih konferencah ali pri izobraževanju slovenskih logopedov. 

Ob koncu tega dokumenta se nahaja obrazec s soglasjem za anonimno izobraževalno ali konferenčno uporabo avdio posnetkov 
otrok (posnetki bodo uporabljeni brez imena ali priimka Vašega otroka). 

Otroku bomo zagotovili, da lahko sodelovanje prekine v katerem koli trenutku. 

Ime in priimek Vašega otroka ter njegov/njen rezultat pri nalogah bosta tajna. Na željo, prošnjo staršev boste ob koncu testiranja 
prejeli kratko poročilo s povzetkom rezultatov Vašega otroka. Na koncu testiranja bo Vaš otrok prejel majhno darilce (npr. na-
lepko) v zahvalo za sodelovanje.  

 

 

University of Ljubljana 
Faculty of Education 

Kardeljeva ploščad 16 
1000 Ljubljana, Slovenija 

telefon  +386 (0)1 58 92 200 

faks  +386 (0)1 53 47 997 

School of Audiology & Speech 
Sciences, Friedman Bldg 

2177 Wesbrook Mall 

Vancouver BC Canada 

V6T 1Z3         1-604-822-5591 
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Način varovanja podatkov in zasebnosti Vašega otroka  

Informacije vsakega sodelujočega otroka bodo shranjene za največ pet let na Univerzi British Columbia in na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Za vsakega otroka bo določena koda za namene raziskave. Realna imena ali drugi podatki, ki identificirajo 
osebo, bodo izbrisani iz vseh dokumentov in računalnikov. Ključ povezovanja med imeni otrok in šifer bodo varno shranjeni pri  
slovenskih raziskovalcih. Računalnik in računalniške datoteke bodo zaščitene z geslom. V kolikor bodo informacije uporabljene za 
učenje ali objavo, bo otrokova identiteta vedno anonimna oz. zaščitena. Pridobljene informacije bodo uporabljene izključno za  
to raziskavo (magistrsko nalogo) ali ob dodatnem soglasju za sekundarno uporabo, to je za konference ali namene izobraževanja 
ali za uporabo materiala na viru PHONBANK (natančna razlaga je v obrazcu). 

V kolikor se strinjate s sodelovanjem v raziskavi, prosimo, da izpolnite vprašalnik v prilogi in ga izročite raziskovalki Mojci Škofic 
ali vzgojiteljici Vašega otroka. Vsa dokumentacija bo kasneje posredovana dr. Martini Ozbič, profesorici logopedije na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Ljubljani, mentorici študentke Mojce Škofic.  

V nadaljevanju so tri soglasja: 

Soglasje A: VKLJUČENOST OTROKA V RAZISKAVO: S privoljenjem izrazite svoje strinjanje oz. nestrinjanje z vključenostjo vaše-
ga otroka v raziskavo. 

Soglasje B: UPORABA AVDIO POSNETKOV NA KONFERENCAH IN V IZOBRAŽEVALNE NAMENE: S privoljenjem izrazite svoje 
strinjanje oz. nestrinjanje z uporabo avdio posnetkov vašega otroka na konferencah ali v izobraževalne namene. 

Soglasje C:  UPORABA AVDIO POSNETKOV IN TRANSKRIPCIJ GOVORA V ZBIRKI PHONBANK: S privoljenjem izrazite svoje stri-
njanje oz. nestrinjanje z uporabo avdio posnetkov in/ali predložitev transkripcije govora vašega otroka v 
PHONBANK, ki je del baze CHILDES Univerze  Carnegie-Mellon iz Pittsburgha v ZDA. Brian MacWhinney, profesor 
psihologije na Univerzi Carnegie-Mellon, je leta 1984 ustvaril zbirko CHILDES, ki predstavlja nabor anonimnih dato-
tek za raziskovanje otrokovega govora: http://childes.psy.cmu.edu/phon/. Raziskovalci z vsega sveta uporabljajo 
datoteke, da bi se še več naučili o razvoju otroškega govora. Vsa imena in kakršnikoli indici lokacij so izbrisani iz 
zvočnih datotek, prav tako so izbrisana imena otrok. Znani ostanejo samo otrokova starost, spol ter jezik, v kate-
rem otrok govori. 

Prosimo, natančno preberite tri soglasja in označite svojo odločitev. Če se Vam porodijo še kakšna vprašanja ali če 
želite dodatne informacije o projektu – raziskavi, lahko  pokličete dr. Martino Ozbič na tel. 01 5892245 ali posredujte 
svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov: martina.ozbic@pef.uni-lj.si ali dr. B. May Bernhardt: 
bernharb@mail.ubc.ca, telefon 1 604 822 2319. Lahko tudi kontaktirate Univerzo British Columbia, in sicer Research 
Subject Information Line, Office of Research Services, tel. 01 604 822 8598.  

Pomembno: Sodelovanje pri raziskavi je prostovoljno. Vi in Vaš otrok lahko brez kakršnihkoli posledic sodelovanje odklonite a li 
kadarkoli prenehate s sodelovanjem.  

Če soglašate, da Vaš otrok sodeluje v raziskavi, vas prosimo, da izpolnite obrazce: (1) vprašalnik o osnovnih podatkih otroka in (2) 
soglasja z Vašim podpisom, kot so navedeni spodaj. Prosim, da vrnete izpolnjene in podpisane obrazce neposredno raziskovalki 
ali vzgojiteljici. Obrazci bodo izročeni raziskovalkama Mojci Škofic in dr. Martini Ozbič, ki bosta nato naredili vse potrebno za 
samo testiranje. 

 

Vam in Vašemu otroku se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje, izkazano zaupanje in zanimanje!  

 
dr. Martina Ozbič 

dr. Damjana Kogovšek 
Jerneja Novšak Brce 

Alja Marin 
Mojca Škofic 

 
prof. dr. B. May Bernhardt 

prof. dr. Joseph P. Stemberger, Ph. D. 

http://childes.psy.cmu.edu/phon/
mailto:martina.ozbic@pef.uni-lj.si
mailto:bernharb@mail.ubc.ca
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SOGLASJE STARŠEV oz. SKRBNIKOV – A 

POTRDITEV O PREJEMU INFORMATIVNEGA LISTA IN SOGLASJE ZA SODELOVANJE OTROKA V RAZISKAVI 

Medjezikovna študija zapoznelega fonološkega (govornega) razvoja otrok: slovenščina 

 
Vaš podpis potrjuje, da ste prejeli kopijo informativnega lista za vaš arhiv.  
Vaš podpis pomeni, da soglašate s sodelovanjem Vašega otroka v raziskavi.  
Vaš podpis pomeni, da soglašate, da gre Vaš otrok z raziskovalko iz skupine v mirno sobo, kjer bo potekalo snemanje. 
 
A1: Prosim, prekrižajte ustrezno okence:  

 Soglašam, da se moj otrok .......................................... ........ .......................... (ime in priimek) vključi v raziskavo in da gre 
moj otrok z raziskovalko iz skupine v mirno sobo, kjer bo potekalo snemanje. 
 

 Ne soglašam, da se moj otrok .................................... ........ .................... (ime in priimek) vključi v raziskavo.  
 

Vaše ime in priimek: ......................................................................................................  
 
Podpis: ............................................................................... Datum: ..........................................................  
 
Če ne soglašate z vključitvijo svojega otroka v raziskavo, otrok ne bo vključen v nobenega izmed teh srečanj z raziskovalci.  
Če soglašate, da Vaš otrok sodeluje, prosim, da vrnete podpisan obrazec raziskovalki  ali zdravnici Vašega otroka. Vsa dokumen-
tacija bo kasneje posredovana dr. Martini Ozbič na Pedagoško fakulteto, Kardeljeva ploščad 16, 1113 Ljubljana.  
 
Vam in Vašemu otroku se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje, izkazano zaupanje in zanimanje!  

 
 

SOGLASJE STARŠEV oz. SKRBNIKOV – B  
SOGLASJE ZA SEKUNDARNO UPORABO AVDIO POSNETKOV PO ZAKLJUČKU RAZISKAVE 

Medjezikovna študija zapoznelega fonološkega (govornega) razvoja otrok: slovenščina 

 
Vaš podpis pomeni, da ste prejeli kopijo informativnega lista za vaš arhiv.  
Vaš podpis pomeni, da nam dovoljujete uporabiti avdio in/ali video posnetke vašega otroka za izobraževalne dejavnosti ali konfe-
renčne predstavitve (brez imena ali priimka otroka).  
 
, prekrižajte ustrezno okence:  
 Soglašam, da raziskovalci uporabijo avdio posnetke mojega otroka za izobraževalne dejavnosti ali konferenčne predstavitve 

(brez njegova/njenega imena ali priimka). 
 Ne soglašam, da raziskovalci uporabijo avdio posnetke mojega otroka za izobraževalne dejavnosti ali konferenčne predstavi-

tve (brez njegovega/njenega imena ali priimka). 
 
Vaše ime in priimek: ......................................................................................................  
 
Podpis: ............................................................................... Datum: ..........................................................  
 
Če ne daste dovoljenja za uporabo avdio posnetkov Vašega otroka, posnetkov ne bomo uporabili za izobraževalne dejavnosti ali 
konferenčne predstavitve.  
 

Prosim, da vrnete podpisan obrazec B z obrazcem A raziskovalki ali vzgojiteljici Vašega otroka. Vsa dokumentacija bo kasneje 
posredovana dr. Martini Ozbič na Pedagoško fakulteto, Kardeljeva ploščad 16, 1113 Ljubljana.  

 

Vam in Vašemu otroku se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje, izkazano zaupanje in zanimanje!  
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SOGLASJE C  

Sekundarno soglasje za uporabo datotek v zbirki PHONBANK (http://childes.psy.cmu.edu/phon) 

Medjezikovna študija zapoznelega fonološkega (govornega) razvoja otrok: slovenščina 

 

Vaš podpis pomeni, da ste prejeli kopijo informativnega lista za vaš arhiv.  

Vaš podpis pomeni, da nam dovoljujete poslati avdio posnetke in transkripcije govora Vašega otroka (brez imena ali priimka 
otroka) na PHONBANK. 

C1: Prosim, prekrižajte ustrezno okence:  

 Soglašam, da raziskovalci pošljejo anonimno pisno transkripcijo govora mojega otroka na mednarodno spletno stran 
PHONBANK (http://childes.psy.cmu.edu/phon) za nadaljnje raziskave o otroškem govoru. 
_______________________________ (ime Vašega otroka) 

 NE soglašam, da raziskovalci pošljejo anonimno pisno transkripcijo govora mojega otroka na mednarodno spletno stran 
PHONBANK (http://childes.psy.cmu.edu/phon) za nadaljnje raziskave o otroškem govoru. 
_______________________________ (ime Vašega otroka) 

 

C2: Prosim, prekrižajte ustrezno okence:  

 Soglašam, da raziskovalci pošljejo anonimne avdio datoteke govora mojega otroka (vsa imena in identifikacijske informaci-
je so izbrisane) na mednarodno spletno stran PHONBANK (http://childes.psy.cmu.edu/phon) za nadaljnje raziskave o otro-
škem govoru. 

_______________________________ (ime Vašega otroka) 

 NE soglašam, da raziskovalci pošljejo anonimne avdio datoteke govora mojega otroka (vsa imena in identifikacijske infor-
macije so izbrisane) na mednarodno spletno stran PHONBANK (http://childes.psy.cmu.edu/phon) za nadaljnje raziskave o 
otroškem govoru.  

_______________________________ (ime Vašega otroka) 

 

Vaše ime in priimek: ......................................................................................................  

 

Podpis: ...............................................................................  

 

Datum: ..........................................................  

 

Če ne daste dovoljenja za uporabo transkripcij ali/in avdio posnetkov Vašega otroka na PHONBANK, jih ne bomo poslali. 

Prosim, da vrnete podpisan obrazec C z obrazcem A raziskovalki ali vzgojiteljici Vašega otroka. Vsa dokumentacija bo kasneje 
posredovana dr. Martini Ozbič na Pedagoško fakulteto, Kardeljeva ploščad 16, 1113 Ljubljana.  

 

Vam in Vašemu otroku se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje, izkazano zaupanje in zanimanje!   

 

 

http://childes.psy.cmu.edu/phon
http://childes.psy.cmu.edu/phon
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Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina 

Intelligibility in Context Scale (ICS): Slovenian 

(McLeod, Harrison, & McCormack, 2012) 

Prevod: Damjana Kogovšek, Ph. D., Martina Ozbič, Ph. D., University of Ljubljana, Slovenia, 2012 

 

Ime in priimek otroka:   

Rojstni datum otroka: Moški/ženska:  

Datum izpolnjevanja:  Starost otroka:  

Ime in priimek osebe, ki je izpolnjevala vprašalnik:   

V katerem razmerju je oseba, ki je izpolnjevala vprašalnik, do otroka:  

 

Naslednja vprašanja se nanašajo na stopnjo razumljivosti otrokovega govora, in sicer koliko je govor vašega otroka razumljiv 
drugim ljudem oz. osebam (koliko ljudi vašega otroka razume). Ko odgovarjate na vprašanja, Vas naprošamo, da razmišjate o 
otrokovem govoru v preteklem mesecu. Obkrožite le eno število za vsako postavljeno vprašanje. 

 

Govor otroka ocenite z lestvico od 1 do 5, kjer velja: 1 govor otroka ni nikoli razumljiv, 2 govor otroka je redko razumljiv, 3 govor otroka razumete 
včasih, 4 govor otroka razumete pogosto, 5 govor otroka je vedno razumljiv. 

 

 vedno pogosto včasih redko nikoli 

Ali vi razumete govor svojega otroka? 5 4 3 2 1 

Ali ožji družinski člani razumejo govor vašega otroka? 5 4 3 2 1 

Ali člani razširjene družine razumejo govor vašega otroka? 5 4 3 2 1 

Ali otrokovi prijatelji razumejo govor vašega otroka? 5 4 3 2 1 

Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? 5 4 3 2 1 

Ali otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo govor vašega otroka? 5 4 3 2 1 

Ali ostali neznanci razumejo govor vašega otroka? 5 4 3 2 1 

Skupni seštevek =  /35     

Povprečje skupnega seštevka =  /5     

 

Intelligibility in Context Scale is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. 

McLeod, S., Harrison, L. J., & McCormack, J. (2012). The Intelligibility in Context Scale: Validity and reliability of a subjective rating measure.  
Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 55(2), 648–656. http://jslhr.asha.org/cgi/content/abstract/55/2/648 

Naslednja vprašanja se nanašajo na govor vašega otroka. Prosimo, da obkrožite odgovore, ki veljajo zanj/zanjo. 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://jslhr.asha.org/cgi/content/abstract/55/2/648
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Ali vaš otrok obiskuje logopeda? DA   NE 

Ali ste zaskrbljeni glede govora, jezika ali 
komunikacije svojega otroka? 

DA DELNO NE 

Ali ima otrok katero od težav, povezanih z 
govorom, jezikom ali komunikacijo? 

DA NE VEM NE 

Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili DA 
– prosim, obkrožite, katere težave ima 
otrok. 

a. Hripavost. 

b. Težave pri izreki posameznih glasov (npr. /r/ ali /s/ ali /š/ itd.). 

c. Težave pri izreki več glasov (npr. /r/ in /s/, /š/, /l/ in /k/, /g/ 
itd.). 

d. Težave na področju govorjenja (npr. krajšanje besed, zamenjava 
zlogov, izpuščanje zlogov itd.). 

e. Jecljanje, zatikanje. 

f. Jezikovne težave (v jeziku, ki ga govori družina) (npr. težave z 
razumevanjem ali/in izražanjem, manjše besedišče, veliko slov-
ničnih napak). 

g. Kombinacija težav oz. več težav hkrati (npr. hripavost in težave 
pri izreki glasov, jecljanje in hripavost itd.) 

h. Pogosta vnetja srednjega ušesa: 
- enkrat do dvakrat v življenju, 
- več kot dvakrat v življenju, 
- trikrat ali več v enem letu. 

i. Naglušnost ali gluhota: 
- prevodna, 
- zaznavna, 
- konduktivna. 

j. Drugo: ______________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Katere jezike govori vaš otrok?  
Obkrožite lahko več odgovorov. 

a. Slovenski. 

b. Italijanski. 

c. Angleški. 

d. Hrvaški. 

e. Drugo: ______________________________________________ 

 

Najlepša hvala za sodelovanje! 

 
Če Vas zanima fonološki status Vašega otroka, mi po opravljeni raziskavi pišite na mojca.skofic@gmail.com. 

mailto:mojca.skofic@gmail.com
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Priloga 2 – Zapisi govora otrok 
 

Skupina otrok s pogostimi vnetji ušes 
 

Otrok št. 1 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiɕa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

2 Vrata [vˈɹata]  Distorzija fonema /r/ 

3 Okno [ˈɔknɔ] 1  

4 Streha [ˈst̪ɹexa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
Distorzija fonema /r/ 

5 Ključi [ˈkljuʨ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

6 Zajtrk [ˈza̪it̯əlk]  0 

Distorzija sibilantov – pomik 
naprej 

Menjava fonema /r/ z drugim 
soglasnikom 

7 Mleko [ˈmlekɔ] 1  

8 Sadje    

9 Hladilnik [xlaˈdilnik] 1  

10 Steklenica [ˈst̪ɛklɛniʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

11 Plastenka    

12 Sok [ˈso̪k] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

13 Prazen [ˈpɹazə̪n] 0 
Distorzija fonema /r/ 

Distorzija sibilantov – pomik 
naprej 

14 Hruška [ˈxɹuʃka] 0 Distorzija fonema /r/ 

15 Jagoda [ˈjagɔda] 1  

16 Banana [baˈnana] 1  

17 Pomaranča [pɔmaˈɹanʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Distorzija fonema /r/ 

18 Krof [ˈkɹɔf] 0 Distorzija fonema /r/ 

19 Kruh [ˈkɹux] 0 Distorzija fonema /r/ 

20 Piškot [biʃˈkoti] 1  

21 Juha [ˈjuxa] 1  

22 Klobasa [k.lɔˈbasɛ̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
Epenteza 

23 Fižol [fiˈʑɔu̯] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

24 Špageti [ʃpaˈgeti] 1  
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25 Buča [ˈbu̥ʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

26 Krompir [kɹɔmˈpiə̯ɹ] 0 Distorzija fonema /r/ 

27 Čokolada [ʧɔkɔˈlada] 1  

28 Sladoled [sl̪adɔˈlɛt] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

29 Stol [ˈst̪ɔu̯] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

30 Miza [ˈmiza̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

31 Metla [ˈmɛtla] 1  

32 Tla [ˈtla] 1  

33 Avto [ˈau̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʦ̪esta] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

35 Vlak [ˈvlak] 1  

36 Helikopter [xɛliˈkoptɛl] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

37 Sonce [ˈso̪nʦ̪ɛ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

38 Nebo [nɛˈbo] 1  

39 Žoga [ˈʑo̥ga] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

40 Balon [baˈlon]  1  

41 Rumen [ɹuˈmɛn] 0 Distorzija fonema /r/ 

42 Igrišče [igˈɹiʃʧ͍͍ɛ] 0 
Distorzija sibilantov – 

razširitev ustnic 
Distorzija fonema /r/ 

43 Peskovnik [pɛsˈkɔu̯nik] 1  

44 Gugalnica [guˈgalnitθ͡a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

45 Koš [ˈkoʃ]͍ 0 
Distorzija sibilantov – 

razširitev ustnic 

46 Plava [ˈplava] 1  

47 Spi [ˈsp̪i] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

48 Blagajna [blaˈgain̯a] 1  

49 Postelja [ˈposl̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

50 Mehurčki [mɛˈxuɹʨki] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Distorzija fonema /r/ 

51 Dež [ˈdəʃ]͍ 0 
Distorzija sibilantov – 

razširitev ustnic 

52 Suh [ˈsu̪x] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

53 Brisača [bɹiˈsa̪ʧa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
Distorzija fonema /r/ 

54 Sneg [ˈsn̪i ̯͉ex] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
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55 Šal [ˈɕal] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

56 Noč [ˈnoʨ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

57 Zvezda [ˈzv̪̥ezd̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

58 Knjiga [ˈkniga] 1  

59 Darilo [daˈɹilɔ] 0 Distorzija fonema /r/ 

60 Srajca [ˈsɹ̪aiʦ̪̯a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
Distorzija fonema /r/ 

61 Gumb [ˈgump] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtija] 1  

63 Voz [ˈvu̯ ͉oθ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

64 Grad [ˈgɹat] 0 Distorzija fonema /r/ 

65 Drevo [dɹɛˈvo] 0 Distorzija fonema /r/ 

66 List [ˈlist̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

67 Dim [ˈdim] 1  

68 Črn [ˈʨəɹən] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Distorzija fonema /r/ 

69 Rdeč [əɹˈdeʨ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Distorzija fonema /r/ 

70 Mravlja [ˈmɹau̯lja] 0 Distorzija fonema /r/ 

71 Čebela [ʨɛˈbela] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

72 Gnezdo [g.nezd̪ɔ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
Epenteza 

73 Lisica [lɛˈsi̪ʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

74 Žaba [ˈʑḁba] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

75 Krava    

76 Veverica [vɛvɛˈɹiʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
Distorzija fonema /r/ 

77 Medved [med.ˈvɛθ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
Epenteza 

78 Lev [ˈlɛu̯] 1  

79 Velik [vɛˈlik] 1  

80 Mlad    

81 Riba [ˈɹiba] 0 Distorzija fonema /r/ 

82 Tiger [ˈtigəɹ] 0 Distorzija fonema /r/ 

83 Kenguru [tiŋgɔˈɹu] 0 
Distorzija fonema /r/ 

Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom – pomik 
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naprej 

84 Žirafa [ʑiˈɹafa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Distorzija fonema /r/ 

85 Slon [ˈɕlɔn] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

86 Taca [ˈtaʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

87 Šola [ˈɕola] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

88 Pošta    

89 Poštar [ˈpoʃtər] 1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzm̪ai]̯ 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

92 Zvonec [ˈzʋɔnɛʦ̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

93 Škarje [ˈʃkaɹjɛ] 0 Distorzija fonema /r/ 

94 Kocke [ˈkot͡θkɛ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

95 Plastika [ˈplaθtika] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

96 Svinčnik [ˈsvinʧnik]   

97 Dva [ˈdva] 1  

98 Dolg [ˈdɔu̯x] 1  

99 Zadaj [oˈʣ̪adai]̯ 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

100 Zgoraj [ˈʑgoɹai]̯ 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Distorzija fonema /r/ 

101 Drugi [ˈdɹugi] 0 Distorzija fonema /r/ 

102 Zdravnica [ʑdɹau̯ˈniʦ̪a] 0 

Distorzija sibilantov – pomik 
nazaj 

Distorzija sibilantov – pomik 
naprej 

Distorzija fonema /r/ 

103 Roka [ˈɹɔka] 0 Distorzija fonema /r/ 

104 Prst [ˈpəɹst] 0 Distorzija fonema /r/ 

105 Hrbet [ˈxəib̯ɛt] 0 
Menjava fonema /r/ z 

vokalom 

106 Trebuh [ˈtɹeb.ux] 0 
Distorzija fonema /r/ 

Epenteza 

107 Glava [ˈglava] 1  

108 Usta [ˈusta] 1  

109 Jezik [ˈjɛzi̪k] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

110 Zob [ˈʑop] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

111 Nos [ˈnos]̪ 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

112 Nogavica [nɔgaˈviʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
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113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzo̪bnaˈɕʨie̯tka] 0 

Distorzija sibilantov – pomik 
nazaj 

Distorzija sibilantov – pomik 
naprej 

114 Očala [oˈʨala] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

115 Ura [ˈuɹa] 0 Distorzija fonema /r/ 

116 Kekec [ˈkekɛʦ̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

117 Žvižga [ˈʑviʑga] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

118 Goba    
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Otrok št. 2 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiːʃa] 1  

2 Vrata [uˈlaːta]  
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

3 Okno [ˈɔːknɔ] 1  

4 Streha [ˈstɾeːxa] 1  

5 Ključi [ˈkluːʧi͉] 1 Slabljenje vokala 

6 Zajtrk [ˈzaːit̯əlk] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

7 Mleko [ˈmleːkɔ] 1  

8 Sadje [ˈsaːdjɛ]    

9 Hladilnik [xlaˈdiːlnik] 1  

10 Steklenica [stɛklɛˈniːʦa] 1  

11 Plastenka [plas ̪̍ teːŋ͉ka]  
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 
Slabljenje nazala 

12 Sok [ˈso̪ːk] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

13 Prazen [ˈplaːzən] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

14 Hruška [ˈxluːʃka] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

15 Jagoda [ˈjaːguda] 1  

16 Banana [bḁˈnaːna] 1  

17 Pomaranča [pumaˈlaːnʨa] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

18 Krof [ˈklɔf] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

19 Kruh [ˈklux] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

20 Piškot [ˈpiɕkoːti] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

21 Juha [ˈjuːxa] 1  

22 Klobasa [kluˈbaːɕa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

23 Fižol [fiˈʑoːu̯] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

24 Špageti [ɕpaˈgeːti] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

25 Buča [ˈbuːɕa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

26 Krompir [klum͉ˈpiːl] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

Slabljenje nazala 

27 Čokolada [ʨukuˈlaːda] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

28 Sladoled [sləduˈleːt] 1  

29 Stol [ˈst̪ɔːl] 0 Distorzija sibilantov – 
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pomik naprej 

30 Miza [ˈmiːʑa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

31 Metla [ˈmɛːtla] 1  

32 Tla [ˈtlaː] 1  

33 Avto [ˈaːu̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʨeːsta] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

35 Vlak [uˈlaːk] 1  

36 Helikopter [xɛliˈkoːptəɾ] 1  

37 Sonce [ˈsoːn ͉ʦɛ] 0 Slabljenje nazala 

38 Nebo [nɛˈboː] 1  

39 Žoga [ˈʑoːga] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

40 Balon [bḁˈloːn] 1  

41 Rumen [ə ͉lˈmɛːn] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

42 Igrišče [iˈgliːɕʨɛ] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

43 Peskovnik [peˈskɔːu̯nik] 1  

44 Gugalnica [ˈguːis̯ənʦa]/[guˈgaːlniʦa] 1  

45 Koš [ˈkɔɕ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

46 Plava [ˈplaːva] 1  

47 Spi [ˈspiː] 1  

48 Blagajna [bl̥aˈgaːin̯a] 1  

49 Postelja [ˈpoːi ̯͉stla] 1  

50 Mehurčki [mɛˈxuːlʨki] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

51 Dež [ˈdəs] 0 
Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom 

52 Suh [ˈsuːx] 1  

53 Brisača [bliˈɕaːʦa] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

54 Sneg [ˈsneːk] 1  

55 Šal [ˈsaːl] 0 
Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom 

56 Noč [ˈnoːʨ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

57 Zvezda [ˈʑveːzda] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

58 Knjiga [ˈkniːga] 1  
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59 Darilo [dəˈliːlɔ]  0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

60 Srajica [ˈslaːiʦ̯a] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

61 Gumb [ˈguːmp] 1  

62 Kmetija [k͉mɛˈtiːja] 0 Slabljenje zapornika 

63 Voz [ˈvoːs] 1  

64 Grad [ˈglaːt] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

65 Drevo [dɾɛˈvoː] 1  

66 List [ˈliːst] 1  

67 Dim [ˈdi̥ːm] 1  

68 Črn [ˈʨəːlən] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

69 Rdeč [əˈldeːʨ] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

70 Mravlja [ˈmlaːu̯la] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

71 Čebela [ʨɛˈbeːla] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

72 Gnezdo [ˈgneːzdɔ] 1  

73 Lisica [liˈsiːʦa] 1  

74 Žaba [ˈʑaːba] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

75 Krava [ˈklaːva]  
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

76 Veverica [ˈveːvɛliʦa] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

77 Medved [ˈmɛːdvɛt] 1  

78 Lev [ˈlɛːu̯]  1  

79 Velik [ˈvɛːlik] 1  

80 Mlad [ˈmlat] 1  

81 Riba [ˈliːba] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

82 Tiger [ˈtiːgəl] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

83 Kenguru [kəŋguˈluː] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

84 Žirafa [ˈʑiːlafa] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

85 Slon [ɕˈlɔːn] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

86 Taca [ˈtaːʦa] 1  

87 Šola [ʦˈoːla] 0 Afrikacija 
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88 Pošta [ˈpoːsta]  
Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom 

89 Poštar [ˈpoːɕtal] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzbaːi]̯ 0 
Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom 

92 Zvonec [ˈzvɔːnʦ] 1  

93 Škarje [ˈɕkaːljɛ] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

94 Kocke [ˈkoːʨkɛ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

95 Plastika [ˈplaːst̪ika] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

96 Svinčnik [ˈɕviːnʨnik]  
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

97 Dva [ˈdvaː] 1  

98 Dolg [ˈdɔːu̯k] 1  

99 Zadaj [ˈʣ̪aːdɛi]̯ 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

100 Zgoraj [ˈzgɔːlɛi]̯ 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

101 Drugi [ˈdɾuːk] 1  

102 Zdravnica [zdɾau̯ˈniːʦa] 1  

103 Roka [ˈlɔːka] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

104 Prst [ˈpəːlst] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

105 Hrbet [ˈxəːlbət] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

106 Trebuh [ˈtɾeːbux] 1  

107 Glava [ˈglaːva] 1  

108 Usta [ˈuːsta] 1  

109 Jezik [ˈjɛːzi̪k] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

110 Zob [ˈzo̪ːp] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

111 Nos [ˈnoːs] 1  

112 Nogavica [nɔgaˈviːʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzoːbnaˈɕʨeːtka] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

114 Očala [uˈʧaːla] 1  

115 Ura [ˈuːla] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

116 Kekec [ˈkeːkəʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʑviːʑga] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
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118 Goba [ˈgoːba]   
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Otrok št. 3 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiɕa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

2 Vrata [vˈɾata]   

3 Okno [ˈɔknɔ] 1  

4 Streha [ˈstrexa] 1  

5 Ključi [ˈkljuʧi]  1  

6 Zajtrk [ˈzait̯əɾk] 1  

7 Mleko [ˈmlek̞ɔ] 1  

8 Sadje [ˈʦ̪adjɛ]   
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

9 Hladilnik [kx͉la ͉ˈdilnik] 0 

Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom – 
menjava pripornika z 

zapornikom 
Slabljenje vokala 

10 Steklenica [stɛkle ͉ˈniʦa] 0 Slabljenje vokala 

11 Plastenka    

12 Sok [ˈso̞k] 1  

13 Prazen [ˈpɾazən] 1  

14 Hruška [ˈhruʃka] 1  

15 Jagoda [ˈjaguda] 1  

16 Banana [baˈnana] 1  

17 Pomaranča [pomaˈɾanʧa] 1  

18 Krof [ˈkɾɔf] 1  

19 Kruh [ˈkrux]  1  

20 Piškot [bi̥ʃˈkoti] 1  

21 Juha [ˈjuxa] 1  

22 Klobasa [klɔˈbasa]  1  

23 Fižol [fiˈʑou̯] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

24 Špageti [ɕpaˈgeti] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

25 Buča [ˈbuʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

26 Krompir [krɔmˈpiɾ]  1  

27 Čokolada [ʨɔkɔˈlada]  0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

28 Sladoled [ˈsladɔlet] 1  

29 Stol [ˈstɔu̯] 1  

30 Miza [ˈmiza] 1  

31 Metla [ˈmɛtla] 1  
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32 Tla [ˈtla] 1  

33 Avto [ˈau̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʦesta] 1  

35 Vlak [ˈvlak] 1  

36 Helikopter [xɛliˈkoptəɾ] 1  

37 Sonce [ˈsonʦɛ] 1  

38 Nebo [nɛˈbo] 1  

39 Žoga [ˈʒo̞ga] 1  

40 Balon [baˈlon] 1  

41 Rumen [ru ͉ˈmɛn]  0 Slabljenje vokala 

42 Igrišče [iˈgɾiʃʨɛ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

43 Peskovnik [pɛˈskɔu̯nik] 1  

44 Gugalnica [guˈgalniʦa]  1  

45 Koš [ˈko̞ʃ] 1  

46 Plava [ˈplava] 1  

47 Spi [ˈspi] 1  

48 Blagajna [bləˈgain̯a] 1  

49 Postelja [ˈpostʎa]  1  

50 Mehurčki  [mɛˈxuɾʨki] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

51 Dež [ˈdəɕ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

52 Suh [ˈsux]  1  

53 Brisača [bəɾˈsaʧa] 1  

54 Sneg [ˈsnek̞] 1  

55 Šal [ˈʃal] 1  

56 Noč [ˈnoʧ] 1  

57 Zvezda [ˈzvez̞da] 1  

58 Knjiga [ˈkɲiga] 1  

59 Darilo [daˈɾilɔ]  1  

60 Srajica [ˈsɾaiʦ̯a] 1  

61 Gumb [ˈgump] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtija] 1  

63 Voz [ˈvo̞s] 1  

64 Grad [ˈgrat] 1  

65 Drevo [drɛˈvo̞] 1  

66 List [ˈlist] 1  

67 Dim [ˈdim] 1  
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68 Črn [ˈʧəɾən] 1  

69 Rdeč [əˈɾdeʨ]  0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

70 Mravlja [ˈmnau̯la]  0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

71 Čebela [ʨɛˈbela]  0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

72 Gnezdo [ˈgnezdɔ] 1  

73 Lisica [liˈsiʦa] 1  

74 Žaba [ˈʑaba] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

75 Krava    

76 Veverica [vevɛˈɾiʦa]  1  

77 Medved [ˈmɛdvɛt] 1  

78 Lev [ˈlɛu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛlik] 1  

80 Mlad    

81 Riba [ˈriba] 1  

82 Tiger  [ˈtigəɾ] 1  

83 Kenguru [kɛŋguˈɾu] 1  

84 Žirafa [ˈʒirafa] 1  

85 Slon [ˈslɔn] 1  

86 Taca [ˈtaʦa] 1  

87 Šola [ˈʃo̞la] 1  

88 Pošta [ˈpoʃta]    

89 Poštar [ˈpoʃtar] 1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzmai]̯ 1  

92 Zvonec [ˈzʋɔnɛʦ]  1  

93 Škarje [ˈʃkaɾjɛ] 1  

94 Kocke [ˈkotskɛ] 1  

95 Plastika [plaˈstika] 1  

96 Svinčnik [ˈsvinʧnik]   

97 Dva  [ˈdva] 1  

98 Dolg [ˈdou̯gi] 1  

99 Zadaj [ɔˈʣadai]̯  1  

100 Zgoraj [ɔˈʣgɔɾɛ] 1  

101 Drugi [ˈdrugi] 1  

102 Zdravnica [zdrou̯ˈniʦa] 1  
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103 Roka [ˈɔka] 1 Izpust fonema /r/ 

104 Prst [ˈpərst̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

105 Hrbet [ˈxəɾbɛt]  1  

106 Trebuh [treˈbux] 1  

107 Glava [ˈglava] 1  

108 Usta [ˈusta] 1  

109 Jezik [ˈjɛzik]  1  

110 Zob [ˈzop] 1  

111 Nos [ˈnos] 1  

112 Nogavica [nɔgaˈviʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzo̞bnaˈʃʧetka] 1  

114 Očala [uˈʧala]  1  

115 Ura [ˈuɾa] 1  

116 Kekec [ˈkekɛʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʒviʒga] 1  

118 Goba    
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Otrok št. 4 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiʃa] 1  

2 Vrata    

3 Okno [ˈo̞knɔ] 1  

4 Streha [ˈɕtɾexa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

5 Ključi [ˈkluʧi] 1  

6 Zajtrk [ˈzait̯əɾk] 1  

7 Mleko [ˈmlek̞ɔ] 1  

8 Sadje    

9 Hladilnik [xlaˈdilnik] 1  

10 Steklenica [stɛklɛˈniʦa] 1  

11 Plastenka    

12 Sok [ˈʦ̪o̞k] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
Afrikacija 

13 Prazen [ˈprazɛ͉̥n] 0 Slabljenje vokala 

14 Hruška [ˈxɾuʃka] 1  

15 Jagoda [ˈjagoda] 1  

16 Banana [baˈnana] 1  

17 Pomaranča [pɔmaˈɾanʧa] 1  

18 Krof [ˈkrɔf] 1  

19 Kruh [ˈkrux] 1  

20 Piškot [piˈʃkɔti] 1  

21 Juha [ˈjuxa] 1  

22 Klobasa [kloˈbas]̪ 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

23 Fižol [fiˈʒou̯] 1  

24 Špageti [ʃpaˈget̞i] 1  

25 Buča [ˈbuʧa] ? 1  

26 Krompir [kɔˈmpj͉iɾ] 1  

27 Čokolada [ʧɔkɔˈlada] 1  

28 Sladoled [sladɔˈlet] 1  

29 Stol [ˈstou̯] 1  

30 Miza [ˈmiza] 1  

31 Metla [ˈmɛtla] 1  

32 Tla [ˈtla] 1  

33 Avto [ˈau̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʦesta] 1  
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35 Vlak [ˈʋlak] 1  

36 Helikopter [xɛliˈkoptəɾ] 1  

37 Sonce [ˈsonʦɛ] 1  

38 Nebo [nɛˈbo̞] 1  

39 Žoga [ˈʒoga] 1  

40 Balon [baˈlɔn] 1  

41 Rumen [ɾuˈmɛn] 1  

42 Igrišče [iˈgɾiʃʧɛ] 1  

43 Peskovnik [pɛs̪̍ kou̯nik] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

44 Gugalnica [guˈgalniʦɛ] 1  

45 Koš [ˈkɔʃ] 1  

46 Plava [ˈplava] 1  

47 Spi [ˈsp̪i] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

48 Blagajna [blaˈgain̯a] 1  

49 Postelja [ˈpois̯la] 1  

50 Mehurčki [mɛˈxuɾʨki] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

51 Dež [ˈdəʃ] 1  

52 Suh [ˈʨux] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Afrikacija 

53 Brisača [bɹiˈɕaʧa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Distorzija fonema /r/ 

54 Sneg [ˈsn̪ek] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

55 Šal [ˈʃal] 1  

56 Noč [ˈno̞ʧ] 1  

57 Zvezda [ˈzvezda] 1  

58 Knjiga [ˈkniga] 1  

59 Darilo [daˈɾilu] 1  

60 Srajca [ˈsɾaiʦ̪̯a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

61 Gumb [ˈgump] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtija] 1  

63 Voz [ˈvos]̪ 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

64 Grad [ˈɣ͉ɾat] 0 Slabljenje pripornika 

65 Drevo [dɾɛˈvo̞] 1  

66 List [ˈlist̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

67 Dim [ˈdim] 1  
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68 Črn [ˈʧərən] 1  

69 Rdeč [əɾˈdeʧ] 1  

70 Mravlja [ˈmɾau̯lja] 1  

71 Čebela [ʧɛˈbela] 1  

72 Gnezdo [ˈgn̥ezd̪ɔ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

73 Lisica [liˈsi̪ʦa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

74 Žaba [ˈʒaba] 1  

75 Krava    

76 Veverica [vɛvɛˈriʦa] 1  

77 Medved [mɛdˈvet] 1  

78 Lev [ˈlɛu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛlik] 1  

80 Mlad    

81 Riba [ˈriba] 1  

82 Tiger [ˈtigər] 1  

83 Kenguru [keŋguˈru] 1  

84 Žirafa [ʒiˈɹafa] 0 Distorzija fonema /r/ 

85 Slon [s ̪̍ lɔn] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

86 Taca [ˈtaʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

87 Šola [ˈʃola] 1  

88 Pošta [ˈpoʃta]   

89 Poštar [ˈpoʃtar] 1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzmai]̯ 1  

92 Zvonec [ˈzvɔnʦ̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

93 Škarje [ˈʃkarjɛ] 1  

94 Kocke [ˈkoʦ̪kɛ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

95 Plastika [ˈplast̪ika] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

96 Svinčnik    

97 Dva [ˈdva] 1  

98 Dolg [ˈdɔu̯k] 1  

99 Zadaj [ɔˈʣadai]̯ 1  

100 Zgoraj [ˈzg̪ɔɾai]̯ 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

101 Drugi [ˈdrugi] 1  

102 Zdravnica [zrau̯ˈniʦ̪a] 0 Distorzija sibilantov – pomik 



Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj pri predšolskem otroku | Mojca Škofic 

134 
 

naprej 

103 Roka [ˈrɔk̝a] 1  

104 Prst [ˈpərst̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

105 Hrbet [ˈxəɾbɛt] 1  

106 Trebuh [ˈtɾɛb̝ux] 1  

107 Glava [ˈglava] 1  

108 Usta [ˈusta] 1  

109 Jezik [ˈjɛzik] 1  

110 Zob [ˈzo̞p] 1  

111 Nos [ˈno̞s]̪ 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

112 Nogavica [nɔgaˈviʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

113 
Zobna 
ščetka 

[ˈzo̞bnaˈʃʧetka] 1  

114 Očala [ɔˈʧalɛ] 1  

115 Ura [ˈuɾa] 1  

116 Kekec [ˈkekɛʦ̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

117 Žvižga [ˈʑviʒga] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
118 Goba    
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Otrok št. 5 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiːɕa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

2 Vrata [vˈraːta]   

3 Okno [ˈɔːknɔ] 1  

4 Streha [ˈstreːxa] 1  

5 Ključi [ˈkluːʧi] 1  

6 Zajtrk [ˈzaːit̯ərk] 1  

7 Mleko [ˈmleːk] 1  

8 Sadje [xlaˈdiːlnik]   

9 Hladilnik [ˈsaːdjɛ] 1  

10 Steklenica [stɛklɛˈniːʦa] 1  

11 Plastenka [plas ̪̍ teːŋka]  
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

12 Sok [ˈsoːk] 1  

13 Prazen [ˈpraːzən] 1  

14 Hruška [ˈxruːʃka] 1  

15 Jagoda [ˈjaːguda] 1  

16 Banana [bəˈnaːna] 1  

17 Pomaranča [pumaˈraːnʧa] 1  

18 Krof [ˈkrɔf] 1  

19 Kruh [ˈkrux] 1  

20 Piškot [piˈʃkoti] 1  

21 Juha [ˈjuːxa] 1  

22 Klobasa [kluˈbaːsa] 1  

23 Fižol [fiˈʒoːu̯] 1  

24 Špageti [ʃpaˈgeːti] 1  

25 Buča [ˈbu̥ːʧa] 1  

26 Krompir [kə ͉rɔmˈpiːr] 0 Epenteza 

27 Čokolada [ʧukuˈlaːda] 1  

28 Sladoled [sladuˈleːt] 1  

29 Stol [ˈst̪oːu̯] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

30 Miza [ˈmiːza] 1  

31 Metla [ˈmɛːtla] 1  

32 Tla [ˈk.laː] 0 

Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom – 

pomik nazaj 
Epenteza 

33 Avto [ˈaːu̯tɔ] 1  
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34 Cesta [ˈʦeːsta] 1  

35 Vlak [ˈvlaːk] 1  

36 Helikopter [xɛliˈxoːptəɾ] 1  

37 Sonce [ˈso̪ːnʦɛ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

38 Nebo [nɛˈboː] 1  

39 Žoga [ˈʒoːga] 1  

40 Balon [baˈloːn] 1  

41 Rumen [ruˈmɛːn] 1  

42 Igrišče [iŋˈgriːʃʧɛ] 0 Epenteza 

43 Peskovnik [pɛˈsk̪ɔːu̯nik] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

44 Gugalnica [ˈguːis̯ənʦɛ]/[guˈgaːlniʦa] 1  

45 Koš [ˈkɔʃ] 1  

46 Plava [ˈplaːva] 1  

47 Spi [ˈspiː] 1  

48 Blagajna [bləˈgaːin̯a] 1  

49 Postelja [ˈpoːis̯tla] 1  

50 Mehurčki [mɛˈxuːrʨki] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

51 Dež [ˈdəʃ] 1  

52 Suh [ˈsuːx] 1  

53 Brisača [briˈsaːʧa]  1  

54 Sneg [ˈsneːk] 1  

55 Šal [ˈʃaːl] 1  

56 Noč [ˈnoːʨ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

57 Zvezda [ˈz.veːzda] 0 Epenteza 

58 Knjiga [ˈkniːga] 1  

59 Darilo [daˈɾiːlɔ] 1  

60 Srajica [ˈsə͉ɾaːiʦ̯a] 0 Epenteza 

61 Gumb [ˈguːmp] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtiːja] 1  

63 Voz [ˈvoːz]̥ 1  

64 Grad [ˈgraːt] 1  

65 Drevo [dɾɛˈvoː] 1  

66 List [ˈliːst̪] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

67 Dim [ˈdiːm] 1  

68 Črn [ˈʨəːrən] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
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69 Rdeč [əˈrdeːʨ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

70 Mravlja [ˈmraːu̯la] 1  

71 Čebela [ʧɛˈbeːla] 1  

72 Gnezdo [ˈgn̥eːzdɔ] 1  

73 Lisica [liˈsiːʦa] 1  

74 Žaba [ˈʑaːba] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

75 Krava [ˈkraːva]   

76 Veverica [ˈveːvəriʦa] 1  

77 Medved [ˈmɛːdvɛt] 1  

78 Lev [ˈlɛːu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛːlək] 1  

80 Mlad [ˈmlat]   

81 Riba [ˈriːba] 1  

82 Tiger [ˈtiːgər] 1  

83 Kenguru [kɛŋguˈruː] 1  

84 Žirafa [ʑiˈraːfa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

85 Slon [ˈsl̪ɔːn] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

86 Taca [ˈtaːʦa] 1  

87 Šola [ˈɕoːla] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

88 Pošta [ˈpoːʃta]   

89 Poštar [ˈpoːʃtaɾ] 1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzm̪aːi]̯ 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

92 Zvonec [ˈzv̪ɔːnʦ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

93 Škarje [ˈɕkaːrjɛ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

94 Kocke [ˈkoːʦkɛ] 1  

95 Plastika [ˈpə͉laːstika] 0 Epenteza 

96 Svinčnik [ˈsviːnʧnik]   

97 Dva [ˈdvaː] 1  

98 Dolg [ˈdɔːu̯k] 1  

99 Zadaj [uˈʣaːdɛi]̯ 1  

100 Zgoraj [ˈzgɔːɾɛi]̯ 1  

101 Drugi [ˈdruːgi] 1  

102 Zdravnica [zdrau̯ˈniːʦa] 1  

103 Roka [ˈrɔːka] 1  
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104 Prst [ˈpəːrst] 1  

105 Hrbet [ˈxəːrbɛt] 1  

106 Trebuh [ˈtreːbux] 1  

107 Glava [ˈglaːva] 1  

108 Usta [ˈuːst̪a] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik naprej 

109 Jezik [ˈjɛːzik] 1  

110 Zob [ˈzoːp] 1  

111 Nos [ˈnoːs] 1  

112 Nogavica [nɔgaˈviːʦa] 1  

113 Zobna ščetka [ˌzoːbnaˈʃʧeːtka] 1  

114 Očala [ɔˈʧaːla] 1  

115 Ura [ˈuːra] 1  

116 Kekec [ˈkeːkəʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʒviːʒga] 1  

118 Goba [ˈgo̥ːba]   
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Otrok št. 6 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈkiːɕa] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom – 
menjava pripornika z 

zapornikom 

2 Vrata [uˈɾaːta]   

3 Okno [ˈɔːknɛ] 1 
Sprememba oblikoslovne 

lastnosti besede 

4 Streha [ˈʦtɾeːxa] 0 Afrikacija 

5 Ključi [ˈkluːɕɛ] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Sprememba oblikoslovne 
lastnosti besede 

6 Zajtrk [ˈzaːit̯əɾk] 1  

7 Mleko [ˈm ͉leːkɔ] 0 Slabljenje nazala 

8 Sadje [ˈʦaːd.jɛ]  
Afrikacija 
Epenteza 

9 Hladilnik  [xlaˈdiːlnik] 1  

10 Steklenica [s͉ɛklaˈniːʨa] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik naprej 
Poenostavitev 

soglasniškega sklopa 
Menjava samoglasnika z 
drugim samoglasnikom 

Slabljenje sibilanta 

11 Plastenka [splaˈteːnka]  Metateza 

12 Sok [ˈsoːk] 1  

13 Prazen [ˈpɾaːʣən] 0 Afrikacija 

14 Hruška [ˈkɾuːɕka] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom – 
menjava pripornika z 

zapornikom 

15 Jagoda [ˈjaːgu̥da] 1  

16 Banana [baˈnaːna] 1  

17 Pomaranča [paɾaˈɾaːn͉ʨa] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Slabljenje nazala 
Asimilacija 

18 Krof [ˈkɾɔf] 1  

19 Kruh [ˈkɾux] 1  

20 Piškot [piˈʨkoːti] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

21 Juha [ˈjuːxa] 1  

22 Klobasa [kɾuˈbaːʦa] 0 
Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom 

Afrikacija 
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23 Fižol [piˈʑoːu̯] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom – 
menjava pripornika z 

zapornikom 

24 Špageti [ʨpaˈgeːtɛ] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Afrikacija 
Sprememba oblikoslovne 

lastnosti besede 

25 Buča [ˈbuːʨa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

26 Krompir [kaˈpiːɾ] 0 

Menjava samoglasnika z 
drugim samoglasnikom 

Poenostavitev 
soglasniškega sklopa 

27 Čokolada [ʨɔ͉kuˈlaːdḁ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
Slabljenje vokala 

28 Sladoled [sɔduˈleːt] 0 

Menjava samoglasnika z 
drugim samoglasnikom 

Poenostavitev 
soglasniškega sklopa 

29 Stol [ˈstou̯ ͉] 0 Slabljenje vokala 

30 Miza [ˈmiːɕa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
Odzvenevanje 

31 Metla [ˈmɛːtla] 1  

32 Tla [ˈtlaː] 1  

33 Avto [ˈaːu̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʨeːta] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Poenostavitev 
soglasniškega sklopa 

35 Vlak [ˈʋ ͉laːk] 0 Slabljenje pripornika 

36 Helikopter [xɛləˈxoːptəɾ] 0 

Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom – 
menjava zapornika s 

pripornikom 

37 Sonce [ˈɕoːnʨɛ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

38 Nebo [lɛˈpoː] 0 
Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom 

Odzvenevanje 

39 Žoga [ˈʑoːgḁ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

40 Balon [bḁˈloːn] 1  

41 Rumen [umˈɛːn] 0 
Izpust začetnega 

soglasnika 

42 Igrišče [iˈgɾiːʨɛ] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Poenostavitev 
soglasniškega sklopa 

43 Peskovnik [pəˈʨkaːln͉ik] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
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Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom 

Afrikacija 

44 Gugalnica [ˈgu̥ːiɕ̯nʨɛ] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Sprememba oblikoslovne 
lastnosti besede 

45 Koš [ˈkɔɕ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

46 Plava [ˈplaːva] 1  

47 Spi [ˈʨpiː] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
Afrikacija 

48 Blagajna [bəlˈgaːljə.na] 0 
Epenteza 
Asimilacija 

49 Postelja [ˈpoːiɕ̯la] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Poenostavitev 
soglasniškega sklopa 

50 Mehurčki [mɛˈxuːɾʨki] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

51 Dež [ˈdə.s] 0 
Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom 

Epenteza 

52 Suh [ˈsuːk ͉] 0 

Menjava soglasniak z 
drugim soglasnikom – 
menjava pripornika z 

zapornikom 

53 Brisača [bəɾˈsaːʨa]  0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

54 Sneg [ˈsneːk] 1  

55 Šal [ˈɕaːl] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

56 Noč [ˈnoːʨ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

57 Zvezda [ˈʨveː.dḁ] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Afrikacija 
Poenostavitev 

soglasniškega sklopa 

58 Knjiga [ˈkniːgḁ] 1  

59 Darilo [daˈɾiːlɔ] 1  

60 Srajica [ˈsɾaːiʨ̯a] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

61 Gumb [ˈguːmp] 1  

62 Kmetija [x͉mɛˈtiːja] 0 

Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom – 
menjava zapornika s 

pripornikom 

63 Voz [ˈvoːs] 1  

64 Grad [ˈgr̥aːt] 1  

65 Drevo [dɾ̥ɛˈveːsɛ] 1 
Sprememba oblikovne 

značilnosti besede 

66 List [ˈliːst͉] 0 Slabljenje zapornika 
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67 Dim [ˈdi̥ːm͉] 0 Slabljenje nazala 

68 Črn [ˈʨəːɾən] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

69 Rdeč [əˈɾdeː.ʨ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
Epenteza 

70 Mravlja [ˈmɾaːu̯la] 1  

71 Čebela [ʨə.ˈbeːla] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
Epenteza 

72 Gnezdo [ˈg̥͉neːzd̥o ͉] 0 
Slabljenje zapornika 

Slabljenje vokala 

73 Lisica [ləˈɕiːʨa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

74 Žaba [ˈʑḁːba] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

75 Krava [ˈkraːva]   

76 Veverica [ˈυeːvəɾiʨa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

77 Medved [ˈmɛːdvɛt ͉] 0 Slabljenje zapornika 

78 Lev [ˈlɛːu̯] 1  

79 Velik [vɛˈliːk] 1  

80 Mlad [ˈmla.t]  Epenteza 

81 Riba [ˈɾiːbḁ] 1  

82 Tiger [ˈtiːgɛ̥.ɾ ͉] 0 
Epenteza 

Slablenje fonema /r/ 

83 Kenguru [kiŋgaˈɾuː] 0 
Menjava samoglasnika z 
drugim samoglasnikom 

84 Žirafa [ʨiːˈɾafa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
Afrikacija 

85 Slon [ˈɕlɔːn] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

86 Taca [ˈtaːʨa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

87 Šola [ˈsoːla] 0 
Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom 

88 Pošta [ˈpoːʨta]  
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
Afrikacija 

89 Poštar [ˈpoːɕtaɾ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzm̥aːja] 1 
Sprememba oblikoslovne 

lastnosti besede 

92 Zvonec [ˈzυ̥ɔːnɛʨ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

93 Škarje [ˈʨkaːɾjɛ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
Afrikacija 

94 Kocke [ˈkoːʨkɛ] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

95 Plastika [ˈplaːstika] 1  
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96 Svinčnik [ˈʦviːnʨnik]  
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
Afrikacija 

97 Dva  [ˈdʋaː] 1  

98 Dolg [ˈdɔːu̯k] 1  

99 Zadaj [uˈzaːt] 1  

100 Zgoraj [uˈʥgɔːɾɛi]̯ 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

101 Drugi [ˈdɾ̥uːgi] 1  

102 Zdravnica [zd̥ɾaˈniːʨa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 
Izpust samoglasnika 

103 Roka [ˈɾɔːka] 1  

104 Prst [ˈpəːɾst ͉] 0 Slabljenje zapornika 

105 Hrbet [ˈxəːɾbət] 1  

106 Trebuh [ˈtɾeːbux ͉] 0 Slabljenje pripornika 

107 Glava [ˈglaːυa] 1  

108 Usta [ˈuːɕta] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

109 Jezik [ˈjɛːʣik] 0 Afrikacija 

110 Zob [ˈzo̥ːp] 1  

111 Nos [ˈnoːs] 1  

112 Nogavica [nɔgaˈviːʨa] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

113 Zobna ščetka [ˌsoːbnaˈʧeːtka] 0 
Odzvenevanje 
Poenostavitev 

soglasniškega sklopa 

114 Očala [uˈʨaːla] 0 
Distorzija sibilantov – 

pomik nazaj 

115 Ura [ˈuːɾa] 1  

116 Kekec [ˈkeːʨɛ] 0 

Distorzija sibilantov – 
pomik nazaj 

Izpust soglasnika 
Migracija 

117 Žvižga [ˈʒv̥iːʒg̥a] 1  

118 Goba [ˈgo̥ːba]   
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Skupina otrok brez vnetij ušes 

Otrok št. 7 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiʃa] 1  

2 Vrata [ˈvrata]   

3 Okno [ˈo̞knɔ] 1  

4 Streha [ˈstrexa] 1  

5 Ključi [ˈkluʧ] 1  

6 Zajtrk [ˈzait̯ərk] 1  

7 Mleko [ˈmlek̞u] 1  

8 Sadje    

9 Hladilnik [xlɛˈdilnik] 1  

10 Steklenica [stɛklɛˈniʦa] 1  

11 Plastenka    

12 Sok [ˈso̞k] 1  

13 Prazen [ˈprazən] 1  

14 Hruška [xə ͉ˈruʃka] 0 Epenteza 

15 Jagoda [ˈjagɔda] 1  

16 Banana [baˈnana] 1  

17 Pomaranča [pomaˈranʧa] 1  

18 Krof [ˈkrɔf] 1  

19 Kruh [ˈkrux] 1  

20 Piškot [biˈʃko̞t] 1  

21 Juha [ˈjuxa] 1  

22 Klobasa [kloˈbasɛ] 1  

23 Fižol [p͉fiˈʒou̯] 0 Epenteza 

24 Špageti [ɕpaˈgeti] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

25 Buča [ˈbuʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

26 Krompir [krɔmˈpir] 1  

27 Čokolada [ʨɔkɔˈlada] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

28 Sladoled [sladɔˈlɛt] 1  

29 Stol [ˈstɔu̯] 1  

30 Miza [ˈmiza] 1  

31 Metla [ˈmɛtla] 1  

32 Tla [ˈtla] 1  

33 Avto [ˈau̯to] 1  
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34 Cesta [ˈʦesta] 1  

35 Vlak [ˈvlak] 1  

36 Helikopter [xeliˈkoptər] 1  

37 Sonce [ˈsɔnʦɛ] 1  

38 Nebo [nɛˈbo] 1  

39 Žoga [ˈʒo̞ga] 1  

40 Balon [baˈlon] 1  

41 Rumen [ruˈmɛn] 1  

42 Igrišče [igˈriʃʧɛ] 1  

43 Peskovnik [pɛsˈkou̯nik] 1  

44 Gugalnica [guˈgalniʦa] 1  

45 Koš [ˈko̞ʃ] 1  

46 Plava [pə ͉ˈlava] 0 Epenteza 

47 Spi [ˈspi] 1  

48 Blagajna [blaˈgain̯a] 1  

49 Postelja [ˈpois̯tɛla] 1  

50 Mehurčki [meˈxuɾ ͉ʨki] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Slabljenje fonema /r/ 

51 Dež [ˈdəɕ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

52 Suh [ˈsux] 1  

53 Brisača [bɾiˈsaʧa] 1  

54 Sneg [ˈsnek] 1  

55 Šal [ˈʃal] 1  

56 Noč [ˈno̞ʨ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

57 Zvezda [zə ͉ˈvezda] 0 Epenteza 

58 Knjiga [ˈknigḁ] 1  

59 Darilo [daˈrilɔ] 1  

60 Srajca [ˈsraiʦ̯a] 1  

61 Gumb [ˈgump] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtija] 1  

63 Voz [ˈvos] 1  

64 Grad [gə ͉ˈrat] 0 Epenteza 

65 Drevo [drɛˈvo] 1  

66 List [ˈlist] 1  

67 Dim [ˈdim] 1  

68 Črn [ˈʧərən] 1  
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69 Rdeč [arˈdeʧ] 1  

70 Mravlja [mə ͉ˈrau̯la] 0 Epenteza 

71 Čebela [ʧɛˈbela] 1  

72 Gnezdo [ˈgnezdɔ] 1  

73 Lisica [liˈsiʦa] 1  

74 Žaba [ˈʒaba] 1  

75 Krava    

76 Veverica [vɛvɛˈriʦa] 1  

77 Medved [ˈmɛdvɛt] 1  

78 Lev [ˈleu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛlik] 1  

80 Mlad    

81 Riba [ˈriba] 1  

82 Tiger [ˈtigər] 1  

83 Kenguru [kɛŋgəˈru] 1  

84 Žirafa [ʒiˈrafa] 1  

85 Slon [ˈslo̞n] 1  

86 Taca [ˈtaʦa] 1  

87 Šola [ˈʃola] 1  

88 Pošta    

89 Poštar [ˈpoʃtar] 1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzmai]̯ 1  

92 Zvonec [ˈzvo̞nʦ] 1  

93 Škarje [ˈʃkarje] 1  

94 Kocke [ˈko̞ʦkɛ] 1  

95 Plastika [ˈplastika] 1  

96 Svinčnik [ˈsvinʧnik]   

97 Dva [ˈdva] 1  

98 Dolg [ˈdou̯k] 1  

99 Zadaj [ɔˈʣat] 1  

100 Zgoraj [ˈzgo̞ri] 1  

101 Drugi [ˈdrugi] 1  

102 Zdravnica [zdrɔu̯ˈniʦa] 1  

103 Roka [ˈro̞ka] 1  

104 Prst [ˈpərst] 1  
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105 Hrbet [ˈxərbət] 1  

106 Trebuh [ˈtreb̞ux] 1  

107 Glava [gə ͉ˈlava] 0 Epenteza 

108 Usta [ˈusta] 1  

109 Jezik [ˈjɛzik] 1  

110 Zob [ˈzop] 1  

111 Nos [ˈnos] 1  

112 Nogavica [nogaˈviʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzobnaˈʃʧetka] 1  

114 Očala [ɔˈʧala] 1  

115 Ura [ˈura] 1  

116 Kekec [ˈkekɛʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʑviʑg̥a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

118 Goba    

 



Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj pri predšolskem otroku | Mojca Škofic 

148 
 

Otrok št. 8 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiɕa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

2 Vrata [ˈvɾata]   

3 Okno [ˈɔknɔ] 1  

4 Streha [ˈstɾexa] 1  

5 Ključi [ˈkluʧ] 1  

6 Zajtrk [ˈzait̯əɾk] 1  

7 Mleko [ˈmleːkɔ] 1  

8 Sadje    

9 Hladilnik [xlaˈdilnik] 1  

10 Steklenica [stɛklɛˈniʦa] 1  

11 Plastenka    

12 Sok [ˈsɔk] 1  

13 Prazen [ˈpɹazən] 0 Distorzija fonema /r/ 

14 Hruška [ˈxɾuʃka] 1  

15 Jagoda [ˈjagɔda] 1  

16 Banana [baˈnana] 1  

17 Pomaranča [ˈpɔmalanʧa] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

18 Krof [ˈkɹɔf] 0 Distorzija fonema /r/ 

19 Kruh [ˈkɾux] 1  

20 Piškot [biʃˈkɔti] 1  

21 Juha [ˈjuxa] 1  

22 Klobasa [klɔˈbasa] 1  

23 Fižol [fiˈʑɔːu̯] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

24 Špageti [ɕpaˈgeti] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

25 Buča [ˈbu̥ʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

26 Krompir [kɹɔmˈpie͉ɹ] 0 Distorzija fonema /r/ 

27 Čokolada [ʧɔkɔˈlada] 1  

28 Sladoled [sˈladɔˌled] 1  

29 Stol [ˈstɔli] Imn. 1  

30 Miza [ˈmiza] 1  

31 Metla [ˈmɛtla] 1  

32 Tla [ˈtla] 1  

33 Avto [ˈau̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʦesta] 1  
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35 Vlak [ˈvlak] 1  

36 Helikopter [xɛliˈkoptəɾ] 1  

37 Sonce [ˈsonʦɛ] 1  

38 Nebo [nɛˈbo] 1  

39 Žoga [ˈʑoga] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

40 Balon [baˈlon] 1  

41 Rumen [ɾuˈmɛn] 1  

42 Igrišče [igˈɾiɕʨɛ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

43 Peskovnik [pɛsˈkɔu̯nik] 1  

44 Gugalnica [guˈgalniʦɛ] 1  

45 Koš [ˈkoɕ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

46 Plava [ˈplaːva] 1  

47 Spi [ˈspiː] 1  

48 Blagajna [bləˈgain̯a] 1  

49 Postelja [ˈpostəlja] 1  

50 Mehurčki [mɛˈxuɾɕki] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

51 Dež [ˈdəʃ] 1  

52 Suh [ˈsux] 1  

53 Brisača [bɾiˈsaʧa] 1  

54 Sneg [ˈsnek] 1  

55 Šal [ˈʃal] 1  

56 Noč [ˈno̞ʧ] 1  

57 Zvezda [ˈzvezda] 1  

58 Knjiga [ˈkniga] 1  

59 Darilo [daˈrilɔ] 1  

60 Srajca [ˈsɾaiʦ̯a] 1  

61 Gumb [ˈguːmp] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtija] 1  

63 Voz [ˈvos] 1  

64 Grad [ˈglat] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

65 Drevo [drɛˈvo] 1  

66 List [ˈlist] 1  

67 Dim [ˈdim] 1  

68 Črn [ˈʨəɹən] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Distorzija fonema /r/ 
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69 Rdeč [ərˈdeʧ] 1  

70 Mravlja [ˈmɾau̯lja] 1  

71 Čebela [ʧɛˈbela] 1  

72 Gnezdo [gə ͉ˈnezdə] 0 Epenteza 

73 Lisica [liˈsiːʦa] 1  

74 Žaba [ˈʑaba] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

75 Krava    

76 Veverica [vəvəˈɾiʦa] 1  

77 Medved [ˈmɛdvət] 1  

78 Lev [ˈlɛu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛːlik] 1  

80 Mlad    

81 Riba [ˈliba] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

82 Tiger [ˈtigəɾ] 1  

83 Kenguru [kɛŋguˈlu] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

84 Žirafa [ʒiˈɾafa] 1  

85 Slon [ˈslɔn] 1  

86 Taca [ˈtaʦa] 1  

87 Šola [ˈɕo̞la] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

88 Pošta [ˈpoɕta]  
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

89 Poštar [ˈpoʃtaɾ] 1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzmaːi]̯ 1  

92 Zvonec [ˈzvɔnɛʦ] 1  

93 Škarje [ˈɕkaɾjɛ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

94 Kocke [ˈko̞ʦkɛ] 1  

95 Plastika [ˈplastika] 1  

96 Svinčnik [ˈsvinʧnik]   

97 Dva [ˈdva] 1  

98 Dolg [ˈdou̯k] 1  

99 Zadaj [ɔ ͉ˈʣadɛi]̯ 1  

100 Zgoraj [ɔʣˈgɔɾɛi]̯ 1  

101 Drugi [ˈdɾugi] 1  

102 Zdravnica [zdɾ ͉au̯ˈniʦa] 0 Slabljenje fonema /r/ 

103 Roka [ˈɾɔka] 1  
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104 Prst [ˈpəlst] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

105 Hrbet [ˈxəɾbət] 1  

106 Trebuh [tɾəˈbux] 1  

107 Glava [ˈglava] 1  

108 Usta [ˈusta] 1  

109 Jezik [ˈjɛzik] 1  

110 Zob [ˈzo̞p] 1  

111 Nos [ˈno̞s] 1  

112 Nogavica [nɔgaˈviʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzobnaˈʃʧɛtka] 1  

114 Očala [ɔˈʨala] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

115 Ura [ˈuɾa] 1  

116 Kekec [ˈkek̞əʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʒviʒga] 1  

118 Goba    
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Otrok št. 9 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiːɕa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

2 Vrata [uˈɾaːta]   

3 Okno [ˈɔkən] 1  

4 Streha [ˈstɾeːxa] 1  

5 Ključi [ˈklu̟ːʨi] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

6 Zajtrk [ˈzaːit̯əɾk] 1  

7 Mleko [ˈmleːkɔ] 1  

8 Sadje [ˈsaːdjɛ]   

9 Hladilnik [xlɐˈdiːlnika] 1 
Sprememba oblikoslovne 

lastnosti besede 

10 Steklenica [ləkɛˈniːʦ̪a] 0 

Distorzija sibilantov – pomik 
naprej 

Epenteza 
Izpust začetnega soglasnika 

Migracija 

11 Plastenka [ˈplɛsteːŋka]   

12 Sok [ˈso̪ːk] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

13 Prazen [ˈpɾaːzən] 1  

14 Hruška [ˈxɾuːʃka] 1  

15 Jagoda [ˈjaːgɔda] 1  

16 Banana [ˈbə̥naːna] 1  

17 Pomaranča [pɔmaˈɾaːnʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

18 Krof [ˈkɾɔf] 1  

19 Kruh [ˈkɾux] 1  

20 Piškot [piɕˈkoːti] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

21 Juha [ˈjuːxa] 1  

22 Klobasa [kluˈbaːsa̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

23 Fižol [piˈʑoːu̯] 0 

Distorzija sibilantov – pomik 
nazaj 

Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom – 
menjava pripornika z 

zapornikom 

24 Špageti [ɕpaˈge̥ːti] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

25 Buča [ˈbuːʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

26 Krompir [kɾ ͉ɔmˈpiːɾ͉] 0 Slabljenje fonema /r/ 

27 Čokolada [ʨɔkɔˈlaːda] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

28 Sladoled [sladɔˈleːt] 1  
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29 Stol [ˈstɔːlu] 1 
Sprememba oblikoslovne 

značilnosti besede 

30 Miza [ˈmiːza] 1  

31 Metla [ˈmɛːtla] 1  

32 Tla [ˈtlaː] 1  

33 Avto [ˈaːu̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʦeːsta] 1  

35 Vlak [uˈlaːk] 1  

36 Helikopter [xeliˈkoːptɛɾ] 1  

37 Sonce [ˈsoːnʦ̪ɛ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

38 Nebo [nɛˈboː] 1  

39 Žoga [ˈʑoːga] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

40 Balon [baˈloːn] 1  

41 Rumen [ɾuˈmɛːn] 1  

42 Igrišče [iˈgiːɕʨɛ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

43 Peskovnik [pɛˈsk̪ɔːu̯nik] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

44 Gugalnica [ˈguːis̯ənʦa] 1  

45 Koš [ˈkɔɕ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

46 Plava [ˈplaːva] 1  

47 Spi [ˈspiː] 1  

48 Blagajna [bl̥aˈgaːin̯a] 1  

49 Postelja [ˈpoːstla] 1  

50 Mehurčki [mɛˈxuːɾʨki] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

51 Dež [ˈdəɕ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

52 Suh [ˈsu̪ːx] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

53 Brisača [bɾiˈɕaːʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

54 Sneg [ˈsneːk] 1  

55 Šal [ˈɕaːl] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

56 Noč [ˈnoːʨ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

57 Zvezda [ˈzv͉eːzda] 0 Slabljenje pripornika 

58 Knjiga [ˈkniːga] 1  

59 Darilo [daˈɾiːla] 1 
Sprememba oblikoslovne 

lastnosti besede 

60 Srajica [ˈsɾ̪aːiʦ̪̯a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

61 Gumb [ˈguːmp] 1  
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62 Kmetija [kmɛˈtiːja] 1  

63 Voz [ˈvoːs] 1  

64 Grad [ˈgɾaːt] 1  

65 Drevo [dɾɛˈvoː] 1  

66 List [ˈliːst̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

67 Dim [ˈdiːm] 1  

68 Črn [ˈʨəːɾən] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

69 Rdeč [əˈɾdeːʨ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

70 Mravlja [ˈmɾ͉aːu̯la] 0 Slabljenje fonema /r/ 

71 Čebela [ʨeˈbeːla] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

72 Gnezdo [ˈgneːzd̪ɔ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

73 Lisica [liˈsiːʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

74 Žaba [ˈʑaːba] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

75 Krava [ˈkɾa͉ːva]  Slabljenje fonema /r/ 

76 Veverica [ˈveːvəɾʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

77 Medved [ˈmɛːdvɛt] 1  

78 Lev [ˈlɛːu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛːlək] 1  

80 Mlad [ˈmlaːt]   

81 Riba [ˈɾiːba] 1  

82 Tiger [ˈtiːgəɾ] 1  

83 Kenguru [kiŋguˈɾuː] 1  

84 Žirafa [ʑiˈɾaːfa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

85 Slon [ˈsl̪ɔːn] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

86 Taca [ˈtaːʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

87 Šola [ɕˈoːla] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

88 Pošta [ˈpoːɕta]  
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

89 Poštar [ˈpoːɕtaɾ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzm̥aːi]̯ 1  

92 Zvonec [ˈzv̪ɔːnʦ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

93 Škarje [ˈɕkaːɾjɛ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

94 Kocke [ˈkoːʦ̪ke] 0 Distorzija sibilantov – pomik 
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naprej 

95 Plastika [ˈplaːst̪ika] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

96 Svinčnik [ˈsviːnʧnik]   

97 Dva [ˈdvaː] 1  

98 Dolg [ˈdɔːu̯k] 1  

99 Zadaj [ˈd͡zaːdɛi]̯ 0 Afrikacija 

100 Zgoraj [ˈzgɔːɾɛi]̯ 1  

101 Drugi [ˈdruːgi] 1  

102 Zdravnica [zdɾ ͉au̯ˈniːʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
Slabljenje fonema /r/ 

103 Roka [ˈɾɔːka] 1  

104 Prst [ˈpəːlst] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

105 Hrbet [ˈxəːɾbɛt] 1  

106 Trebuh [təɾˈbuːxa] 1 
Sprememba oblikoslovne 

lastnosti besede 

107 Glava [ˈglaːva] 1  

108 Usta [ˈuːst̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

109 Jezik [ˈjɛːzi̪k] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

110 Zob [ˈzo̪ːp] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

111 Nos [ˈnoːs]̪ 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

112 Nogavica [nɔgaˈviːʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzo̪ːbnaˈʃteːtka] 0 

Distorzija sibilantov – pomik 
naprej 

Poenostavitev 
soglasniškega sklopa 

114 Očala [uˈʨaːla] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

115 Ura [ˈuːɾa] 1  

116 Kekec [ˈkeːkəʦ̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

117 Žvižga [ˈʑviːʑga] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

118 Goba [ˈgoːba]   
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Otrok št. 10 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiːɕa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

2 Vrata [ˈvlaːta]  
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

3 Okno [ˈɔːknɔ] 1  

4 Streha [ˈst.leːxa] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 
Epenteza 

5 Ključi [ˈk.luːʨi] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Epenteza 

6 Zajtrk [ˈzaːit̯əlk] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

7 Mleko [ˈm.leːkɔ] 0 Epenteza 

8 Sadje [ˈsaːdjɛ]    

9 Hladilnik [xlaˈdiːin̯ik] 0 
Menjava fonema /r/ s 

samoglasnikom 

10 Steklenica [sklɛtɛˈniːʦa] 1  

11 Plastenka [plasˈteːŋka]   

12 Sok [ˈsoːk] 1  

13 Prazen [ˈplaːzən] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

14 Hruška [ˈxluːʧka] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

15 Jagoda [ˈjaːguda] 1  

16 Banana [baˈnaːna] 1  

17 Pomaranča [pumaˈlaːnʨa] 0 

Distorzija sibilantov – pomik 
nazaj 

Menjava fonema /r/ z drugim 
soglasnikom 

18 Krof [ˈklɔf] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

19 Kruh [ˈkluːx] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

20 Piškot [ˈpiɕkoːti] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

21 Juha [ˈjuːxa] 1  

22 Klobasa [kluˈbaːsa] 1  

23 Fižol [fiˈʑoːu̯] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

24 Špageti [ɕpaˈgeːti] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

25 Buča [ˈbu̥ːʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

26 Krompir [klumˈpiːl] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

27 Čokolada [ʧɔkuˈlaːda] 1  

28 Sladoled [ˈslaːdulet] 1  

29 Stol [ˈs ̪toːu̯] 0 Distorzija sibilantov – pomik 
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naprej 

30 Miza [ˈmiːz̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

31 Metla [ˈmɛːtla] 1  

32 Tla [ˈklaː] 0 
Menjava soglasnika z 

drugim soglasnikom – pomik 
nazaj 

33 Avto [ˈaːu̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʨeːsta] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

35 Vlak [ˈʋlaːk] 1  

36 Helikopter [xɛliˈtoːptəl] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

37 Sonce [ˈsoːnʦɛ] 1  

38 Nebo [nɛˈbo̥ː] 1  

39 Žoga [ˈʑoːga] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

40 Balon [baˈloːn] 1  

41 Rumen [luˈmɛːn]  0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

42 Igrišče [iˈgliːʧɛ] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

43 Peskovnik [pɛˈskɔːu̯nik] 1  

44 Gugalnica [guˈgaːniʦɛ] 1  

45 Koš [ˈkɔɕ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

46 Plava [ˈplaːva] 1  

47 Spi [ˈspiː] 1  

48 Blagajna [bl̥aˈgaːin̯a] 1  

49 Postelja  [ˈpoːis̯tɛja] 0 
Poenostavitev 

soglasniškega sklopa 

50 Mehurčki [mɛˈxuːɾʧki] 1  

51 Dež [ˈdəɕ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

52 Suh [ˈsuːx]  1  

53 Brisača [bl̥iˈsaːʨa] 0 

Distorzija sibilantov – pomik 
nazaj 

Menjava fonema /r/ z drugim 
soglasnikom 

54 Sneg [ˈsneːk] 1  

55 Šal [ˈɕaːl] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

56 Noč [ˈnoːʧ] 1  

57 Zvezda [ˈzveːzd̥a] 1  

58 Knjiga [ˈkniːga] 1  

59 Darilo [daˈliːlɔ] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

60 Srajica [ˈslaːiʦ̯a] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 
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61 Gumb [ˈguːmp] 1  

62 Kmetija [xmɛˈtiːja] 1  

63 Voz [ˈvoːs] 1  

64 Grad [ˈglaːt] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

65 Drevo [d.lɛˈvoː] 0 
Epenteza 

Menjava fonema /r/ z drugim 
soglasnikom 

66 List [ˈliːst] 1  

67 Dim [ˈdiːm] 1  

68 Črn [ˈʨəːndən] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Dodajanje soglasnika 

69 Rdeč [əi ̯̍deːʨ] 0 

Distorzija sibilantov – pomik 
nazaj 

Menjava fonema /r/ s 
samoglasnikom 

70 Mravlja [ˈmlaːu̯la] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

71 Čebela [ˈʨɛbeːla] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

72 Gnezdo [ˈgneːzd̥ɔ] 1  

73 Lisica [liˈɕiːʦa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

74 Žaba [ˈʒḁːba] 1  

75 Krava [ˈklaːva]  
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

76 Veverica [ˈveːvɛi ̯͉ʦa] 0 
Menjava fonema /r/ s 

samoglasnikom 

77 Medved [ˈmɛːdvɛt] 1  

78 Lev [ˈlɛːu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛːlək] 1  

80 Mlad [ˈmlat]   

81 Riba [ˈliːba] 1  

82 Tiger [ˈtiːgəl] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

83 Kenguru [kɛŋguˈluː] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

84 Žirafa [ˈʒi̥ːlafa] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

85 Slon [ˈslɔːn] 1  

86 Taca [ˈtaːʦa] 1  

87 Šola [ˈʃoːla] 1  

88 Pošta [ˈpoːɕta]  
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

89 Poštar [ˈpoːʃtɐl] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzm̥aːi]̯ 1  
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92 Zvonec [ˈzvɔːnʦ] 1  

93 Škarje [ˈʃkaːljɛ] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

94 Kocke [ˈkoːʦ̪kɛ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

95 Plastika [ˈplaːstika] 1  

96 Svinčnik [ˈsviːnʧnik]   

97 Dva [ˈdvaː] 1  

98 Dolg [ˈdɔːu̯k] 1  

99 Zadaj [ˈzḁːdai]̯ 1  

100 Zgoraj [ˈzg̥ɔːlai]̯ 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

101 Drugi [ˈdluːgi] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

102 Zdravnica [zd̥laˈni͉ːʦa] 0 

Menjava fonema /r/ z drugim 
soglasnikom 

Izpust samoglasnika 
Slabljenje vokala 

103 Roka [ˈlɔːka] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

104 Prst [ˈpəːis̯t] 0 
Menjava fonema /r/ s 

samoglasnikom 

105 Hrbet [ˈxəip̯t] 0 

Menjava fonema /r/ s 
samoglasnikom 
Odzvenevanje 

Izust samoglasnika 

106 Trebuh [ˈtleːbux ͉] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 
Slabljenje pripornika 

107 Glava [ˈglaːva] 1  

108 Usta [ˈuːsta] 1  

109 Jezik [ˈjɛːzik]  1  

110 Zob [ˈzo̥ːp] 1  

111 Nos [ˈnoːs] 1  

112 Nogavica [nugaˈviːʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

113 Zobna ščetka [ˌzo̥ːbnaˈʧeːtka] 0 
Poenostavitev 

soglasniškega sklopa 

114 Očala [uˈʧaːla] 1  

115 Ura [ˈuːla] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

116 Kekec [ˈkeːkəʦ̪] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

117 Žvižga [ˈʑviːʒg̥a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

118 Goba [ˈgo̥ːba]   
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Otrok št. 11 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiʃa] 1  

2 Vrata [vˈɾata]   

3 Okno [ˈɔknɔ] 1  

4 Streha [ˈstɾexa] 1  

5 Ključi [ˈkljuʨi] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

6 Zajtrk [ˈzait̯əɾk] 1  

7 Mleko [ˈmlek̞ɔ]  1  

8 Sadje [ˈsadjɛ]   

9 Hladilnik [xəlˈdilnik] 0 Epenteza 

10 Steklenica [stɛklɛˈniʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

11 Plastenka    

12 Sok [ˈso̞k] 1  

13 Prazen [ˈpɾazən] 1  

14 Hruška [ˈxɾuʃka] 1  

15 Jagoda [ˈjago̞da] 1  

16 Banana [baˈnana] 1  

17 Pomaranča [pɔmaˈɾanʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

18 Krof [ˈkɾɔf]  1  

19 Kruh  [ˈkɾux] 1  

20 Piškot [piʃˈko̞tki] 1  

21 Juha [ˈjuxa] 1  

22 Klobasa [klɔˈbasa] 1  

23 Fižol [fiˈʒou̯] 1  

24 Špageti [spaˈgeti] 0 
Menjava soglasnika z drugim 

soglasnikom 

25 Buča [ˈbuʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

26 Krompir [klɔmˈpil] 0 
Menjava fonema /r/ z drugim 

soglasnikom 

27 Čokolada [ʨɔkɔˈlada]  0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

28 Sladoled [ˈsladɔˌle̞t] 1  

29 Stol [ɕtɔˈliʨək] 0 

Distorzija sibilantov – pomik 
nazaj 

Sprememba oblikoslovne 
lastnosti besede 

30 Miza [ˈmiza] 1  

31 Metla [ˈmɛtla] 1  

32 Tla [ˈtla] 1  
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33 Avto [ˈau̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʦesta] 1  

35 Vlak [ˈvlak] 1  

36 Helikopter [xɛlɛˈko̞ptəɾ] 1  

37 Sonce [ˈso̞nʦɛ] 1  

38 Nebo [nɛˈbo̞] 1  

39 Žoga [ˈʒ̥o̞ga] 1  

40 Balon [baˈlo̞n] 1  

41 Rumen [ɾuˈmɛn] 1  

42 Igrišče [iˈgɾiɕʨɛ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

43 Peskovnik [pɛˈskou̯nik] 1  

44 Gugalnica [guˈgalənʦa] 1  

45 Koš [ˈko̞ʃ] 1  

46 Plava [ˈplava] 1  

47 Spi [ˈspi] 1  

48 Blagajna [bəlˈgain̯a] 1  

49 Postelja [ˈpo̞is̯la] 1  

50 Mehurčki [mɛɾ ͉ˈxuɾʨki] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
Epenteza 

51 Dež [ˈdəʃ] 1  

52 Suh [ˈsux]  1  

53 Brisača [bəɾˈsaʨa] 1  

54 Sneg [ˈsnek] 1  

55 Šal [ˈʃal] 1  

56 Noč [ˈno̞ʨ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

57 Zvezda [ˈzəvezd̥a] 0 Epenteza 

58 Knjiga [ˈkɲiga] 1  

59 Darilo [daˈɾilɔ] 1  

60 Srajca [ˈsɾaiʦa] 1  

61 Gumb [ˈgump] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtija] 1  

63 Voz [ˈvo̞s] 1  

64 Grad [ˈgɾat] 1  

65 Drevo [dəɾˈvo̞] 1  

66 List [ˈlist] 1  

67 Dim [ˈdim] 1  
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68 Črn [ˈʧərən] 1  

69 Rdeč [əˈrd ʧ] 1  

70 Mravlja [mˈrau̯lja] 1  

71 Čebela [ʧɛˈbela] 1  

72 Gnezdo [g.ˈnezdɔ] 0 Epenteza 

73 Lisica [lɛˈsiʦa] 1  

74 Žaba [ˈʑabḁ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

75 Krava    

76 Veverica [vɛvɛˈɾiʦa] 1  

77 Medved [ˈmɛdvɛt] 1  

78 Lev [ˈlɛu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛ̝lik] 1  

80 Mlad    

81 Riba [ˈɾiba] 1  

82 Tiger [ˈtigə̥ɾ] 1  

83 Kenguru [kɛŋgəˈɾui]̯ 1  

84 Žirafa [ˈʒiɾafa] 1  

85 Slon [ˈslɔn] 1  

86 Taca [ˈtaʦa] 1  

87 Šola [ˈʃo̞la] 1  

88 Pošta [ˈpo̞ɕta]  
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

89 Poštar [ˈpo̞ɕtaɾ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzmai]̯ 1  

92 Zvonec [ˈzʋɔnɛʦ] 1  

93 Škarje [ˈʃkarjɛ] 1  

94 Kocke [ˈko̞ʦka] 1  

95 Plastika [ˈplastika] 1  

96 Svinčnik [ˈsvinʧnik]   

97 Dva [ˈdʋa] 1  

98 Dolg [ˈdou̯k] 1  

99 Zadaj [ˈzadi] 1  

100 Zgoraj [ˈgɔɾai]̯ 0 
Poenostavitev soglasniškega 

sklopa 

101 Drugi [ˈdɾugi] 1  

102 Zdravnica [zɾau̯ˈniʦ̪a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 
Poenostavitev soglasniškega 
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sklopa 

103 Roka [ˈɾo̞ka] 1  

104 Prst [ˈpəɾst] 1  

105 Hrbet [ˈxərbɛt] 1  

106 Trebuh [tˈɾebux] 1  

107 Glava [ˈgl̥ava] 1  

108 Usta [ˈusta] 1  

109 Jezik [ˈjɛ̝zik] 1  

110 Zob [ˈzo̞p] 1  

111 Nos [ˈno̞s] 1  

112 Nogavica [nogaˈviʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˈzo̞bnaˈʧetka] 0 
Poenostavitev soglasniškega 

sklopa 

114 Očala [oˈʧala] 1  

115 Ura [ˈuɾa] 1  

116 Kekec [ˈkɛ̝kəʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʑviʑg̥a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

118 Goba    
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Otrok št. 12 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiʃa] 1  

2 Vrata [ʋˈɾata]   

3 Okno [ˈɔknɔ] 1  

4 Streha [ˈstɾexa] 1  

5 Ključi [ˈkljuʧ] 1  

6 Zajtrk [ˈzḁit̯əɾk] 1  

7 Mleko [ˈmlekɔ] 1  

8 Sadje    

9 Hladilnik [klaˈdilnik] 0 

Menjava soglasnika z 
drugim soglasnikom – 
menjava pripornika z 

zapornikom 

10 Steklenica [stɛklɛˈniʦa] 1  

11 Plastenka    

12 Sok [ˈsɔk] 1  

13 Prazen [ˈpɾazən] 1  

14 Hruška [ˈxɾuɕka] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

15 Jagoda [ˈjagoda] 1  

16 Banana [baˈnana] 1  

17 Pomaranča [omaˈɾanʧa] 0 Izpust začetnega soglasnika 

18 Krof [ˈkɾɔf] 1  

19 Kruh [ˈkɾux]  1  

20 Piškot [piʃˈkɔti] 1  

21 Juha [ˈjuxa] 1  

22 Klobasa [klɔˈbasa] 1  

23 Fižol [fiˈʑou̯] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

24 Špageti [ʃpaˈdeki], [ʃ͉paˈgeti]46 0 Slabljenje sibilanta 

25 Buča [ˈbuʨa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

26 Krompir [krɔmˈpie͉ɾ] 1  

27 Čokolada [ʧɔkɔˈlada] 1  

28 Sladoled [ˈsladeˌlet] 0 Asimilacija 

29 Stol [ˈstɔu̯] 1  

30 Miza [ˈmiza] 1  

31 Metla [ˈmɛtla] 1  

                                            
46 Upoštevam drugi, pravilnejši izgovor 
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32 Tla [ˈtla] 1  

33 Avto [ˈau̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʦesta] 1  

35 Vlak [ˈvlak] 1  

36 Helikopter [xɛliˈko̞ptəɾ] 1  

37 Sonce [ˈsonʦɛ] 1  

38 Nebo [nɛˈbo̞] 1  

39 Žoga [ˈʑoga] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

40 Balon [baˈlon] 1  

41 Rumen [ɾuˈmɛn] 1  

42 Igrišče [iˈgɾiʃtɛ] 1  

43 Peskovnik [pɛsˈkɔu̯͉nik] 0 Slabljenje vokala 

44 Gugalnica [guˈgalniʦa] 1  

45 Koš [ˈkɔʃ] 1  

46 Plava [ˈplaʋa] 1  

47 Spi [ˈspi] 1  

48 Blagajna [blaˈgain̯a] 1  

49 Postelja [ˈpo̞stɛlja] 1  

50 Mehurčki [mɛˈxuɾʨki] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

51 Dež [ˈdəɕ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

52 Suh [ˈsux]  1  

53 Brisača [bɾiˈsaʧa] 1  

54 Sneg [ˈsnex̞] 1  

55 Šal [ˈʃal] 1  

56 Noč [ˈnoʧ] 1  

57 Zvezda [ˈzvezda] 1  

58 Knjiga [ˈkɲiga] 1  

59 Darilo [daˈɾilɔ] 1  

60 Srajca [ˈsɾaiʦ̯a] 1  

61 Gumb [ˈgump] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtija] 1  

63 Voz [ˈvo̞s] 1  

64 Grad [ˈgɾat] 1  

65 Drevo [dɾɛˈvo̞] 1  

66 List [ˈlist] 1  

67 Dim [ˈdim] 1  
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68 Črn [ˈʧəɾən] 1  

69 Rdeč [əˈɾdeʧ] 1  

70 Mravlja [ˈmɾau̯lja] 1  

71 Čebela [ʨɛˈbela] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

72 Gnezdo [ˈgnezdɔ] 1  

73 Lisica [liˈsiʦa] 1  

74 Žaba [ˈʑaba] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

75 Krava    

76 Veverica [vɛvɛˈɾiʦa] 1  

77 Medved [ˈmɛdvɛt] 1  

78 Lev [ˈlɛu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛlik] 1  

80 Mlad    

81 Riba [ˈɾiba] 1  

82 Tiger [ˈtigər] 1  

83 Kenguru [kɛŋgəˈɾui]̯ 1  

84 Žirafa [ˈʃi̥ɾafa] 1  

85 Slon [ˈslɔn] 1  

86 Taca [ˈtaʦa] 1  

87 Šola [ˈʃo̞la] 1  

88 Pošta [ˈpo̞ʃta]   

89 Poštar [ˈpoʃtaɾ]  1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈsmai]̯ 0 Odzvenevanje 

92 Zvonec [ˈzvɔnɛʦ͉] 0 Slabljenje sibilanta 

93 Škarje [ˈʃkaɾjɛ] 1  

94 Kocke [ˈko̞ʦkɛ] 1  

95 Plastika [ˈplastika] 1  

96 Svinčnik [ˈsvinʧnik]   

97 Dva [ˈdva] 1  

98 Dolg [ˈdou̯x] 1  

99 Zadaj [ˈsadi] 0 Odzvenevanje 

100 Zgoraj [ˈgɔɾi] 1  

101 Drugi [ˈdɾugi] 1  

102 Zdravnica [zdɾau̯ˈniʦa] 1  

103 Roka [ˈɾɔka] 1  
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104 Prst [ˈpəɾst] 1  

105 Hrbet [ˈxəɾb͉ɛt] 0 Slabljenje fonema /r/  

106 Trebuh [tɾɛˈbux] 1  

107 Glava [ˈglava] 1  

108 Usta [ˈusta] 1  

109 Jezik [ˈjɛzik] 1  

110 Zob [ˈzo̞p] 1  

111 Nos [ˈno̞s] 1  

112 Nogavica [nɔgaˈviʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzo̞bnaˈʃʧetka] 1  

114 Očala [kɔˈʧala] 0 Epenteza 

115 Ura [ˈuɾa] 1  

116 Kekec [ˈkekɛʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʒviʒg̥a] 1  

118 Goba    
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Otrok št. 13 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiʃa] 1  

2 Vrata [ˈvrata]   

3 Okno [ˈo̞knɔ] 1  

4 Streha [ˈstɾexa] 1  

5 Ključi [ˈkluʧi] 1  

6 Zajtrk [ˈzait̯ə ͉rk] 1  

7 Mleko [ˈmlekɔ] 1  

8 Sadje    

9 Hladilnik [xlaˈdilnik] 1  

10 Steklenica [stɛklɛˈnica] 1  

11 Plastenka    

12 Sok [ˈsok] 1  

13 Prazen [ˈprazən] 1  

14 Hruška [ˈxruʃka] 1  

15 Jagoda [ˈjaɣɔda] 1  

16 Banana [baˈnana] 1  

17 Pomaranča [pomaˈranʧa] 1  

18 Krof [ˈkrɔf] 1  

19 Kruh [ˈkrux] 1  

20 Piškot [biˈʃko̞ti] 1 
Sprememba oblikoslovne 

lastnosti besede 

21 Juha [ˈjuxa] 1  

22 Klobasa [kloˈbasɛ] 1  

23 Fižol [fiˈʒou̯] 1  

24 Špageti [ʃpaˈgeti] 1  

25 Buča [ˈbuʧa] 1  

26 Krompir [krɔmˈpir] 1  

27 Čokolada [ʧɔkɔˈlada] 1  

28 Sladoled [ˈsladɔˌlet] 1  

29 Stol [ˈstou̯] 1  

30 Miza [ˈmiʑa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

31 Metla [ˈmɛtla] 1  

32 Tla [ˈtla] 1  

33 Avto [ˈau̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʦesta] 1  
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35 Vlak [ˈvlak] 1  

36 Helikopter [xɛliˈkoptə͉r] 1  

37 Sonce [ˈsonʦɛ] 1  

38 Nebo [nɛˈbo] 1  

39 Žoga [ˈʒoga] 1  

40 Balon [baˈlon] 1  

41 Rumen [ruˈmɛn] 1  

42 Igrišče [igriʃʧɛ] 1  

43 Peskovnik [pesˈkou̯nik] 1  

44 Gugalnica [guˈgalniʦa] 1  

45 Koš [ˈkoʃ] 1  

46 Plava [ˈplaʋa] 1  

47 Spi [ˈsp̪i] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

naprej 

48 Blagajna [bla ͉ˈgain̯a] 1  

49 Postelja [ˈpostla] 1  

50 Mehurčki [mɛˈxurʧki] 1  

51 Dež [ˈdəʃ] 1  

52 Suh [ˈsux] 1  

53 Brisača [briˈsaʧa] 1  

54 Sneg [ˈsnex] 1  

55 Šal [ˈʃal] 1  

56 Noč [ˈno̞ʧ] 1  

57 Zvezda [ˈzv̥ezda] 1  

58 Knjiga [ˈkniga] 1  

59 Darilo [(u) daˈrilu] 1 
Sprememba oblikoslovne 

lastnosti besede 

60 Srajca [ˈsraiʦ̯a] 1  

61 Gumb [ˈgump] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtija] 1  

63 Voz [ˈvos] 1  

64 Grad [ˈgrat] 1  

65 Drevo [drɛˈvo] 1  

66 List [ˈlistək] 1  

67 Dim [ˈdim] 1  

68 Črn [ˈʧərə ͉n] 1  

69 Rdeč [ərˈdeʧ] 1  

70 Mravlja [ˈmrau̯la] 1  
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71 Čebela [ʧəˈbela] 1  

72 Gnezdo [ˈgnezdu] 1  

73 Lisica [liˈsiʦa] 1  

74 Žaba [ˈʒaba] 1  

75 Krava    

76 Veverica [vɛvɛˈriʦa] 1  

77 Medved [ˈmɛdvɛt] 1  

78 Lev [ˈleu̯] 1  

79 Velik [ˈvel̞ik] 1  

80 Mlad    

81 Riba [ˈriba] 1  

82 Tiger [ˈtigər] 1  

83 Kenguru [kɛŋguˈru] 1  

84 Žirafa [ʒiˈrj͉afa] 0 Epenteza 

85 Slon [ˈslo̞n] 1  

86 Taca [ˈtaʦa] 1  

87 Šola [ˈʃola] 1  

88 Pošta [ˈpoʃta]   

89 Poštar [ˈpoʃtar] 1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzmai]̯ 1  

92 Zvonec [ˈzvo̞nʦ] 1  

93 Škarje [ˈʃkarjɛ] 1  

94 Kocke [ˈko̞ʦkɛ] 1  

95 Plastika [ˈplastika] 1  

96 Svinčnik [ˈsvinʧnik]   

97 Dva [ˈdva] 1  

98 Dolg [ˈdɔu̯x] 1  

99 Zadaj [ɔʣˈadai]̯ 1  

100 Zgoraj [ɔˈzgɔrai]̯ 1  

101 Drugi [ˈdrugi] 1  

102 Zdravnica [zdrɔu̯ˈniʦa] 1  

103 Roka [ˈro̞ka] 1  

104 Prst [ˈprs̩t] 1  

105 Hrbet [ˈxərbət] 1  

106 Trebuh [ˈtrebux] 1  
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107 Glava [ˈglava] 1  

108 Usta [ˈusta] 1  

109 Jezik [ˈjez̞ik] 1  

110 Zob [ˈzo̞p] 1  

111 Nos [ˈno̞s] 1  

112 Nogavica [nɔgaˈviʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzobnaˈʃʧetka] 1  

114 Očala [ɔˈʧala] 1  

115 Ura [ˈura] 1  

116 Kekec [ˈkekəʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʒviʒga] 1  

118 Goba    
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Otrok št. 14 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiʃa] 1  

2 Vrata [ˈvrata]   

3 Okno [ˈoknɔ] 1  

4 Streha [ˈstrexa] 1  

5 Ključi [ˈkljutɕi] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

6 Zajtrk [ˈzait̯ərk] 1  

7 Mleko [ˈmleːkɔ] 1  

8 Sadje    

9 Hladilnik [ˈxladiːlnik] 1  

10 Steklenica [stɛklɛˈniʦa] 1  

11 Plastenka    

12 Sok [ˈsok] 1  

13 Prazen [ˈprazɛn] 1  

14 Hruška ˈxɾuʃka] 1  

15 Jagoda [ˈjagoda] 1  

16 Banana [baˈnana] 1  

17 Pomaranča [ˈpomaɾanʧa] 1  

18 Krof [ˈkɾof] 1  

19 Kruh [ˈkɾux] 1  

20 Piškot [biʃˈkoti] 1 
Sprememba oblikoslovne 

lastnosti besede 

21 Juha [ˈjuxa] 1  

22 Klobasa [klɔˈbase] 1  

23 Fižol [fiˈʒou̯] 1  

24 Špageti [ʃpaˈget̞i] 1  

25 Buča [ˈbuʧa] 1  

26 Krompir [ˈklɔmpiɾ] 0 
Menjava fonema /r/ z 
drugim soglasnikom 

27 Čokolada [ʧɔkɔˈlada] 1  

28 Sladoled [sladɔˈlet] 1  

29 Stol [ˈstɔu̯] 1  

30 Miza [ˈmiːza] 1  

31 Metla [ˈmeːtla] 1  

32 Tla [ˈtla] 1  

33 Avto [ˈau̯to]̞ 1  

34 Cesta [ˈʦesta] 1  
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35 Vlak [ˈvlak] 1  

36 Helikopter [xɛliˈkoptər] 1  

37 Sonce [ˈsonʦe] 1  

38 Nebo [nɛˈbo] 1  

39 Žoga [ˈʒoːga] 1  

40 Balon [baˈlon] 1  

41 Rumen [ruˈmɛn] 1  

42 Igrišče [igˈriʃʧɛ] 1  

43 Peskovnik [pɛsˈkou̯nik] 1  

44 Gugalnica [guˈgaln͉iʦa] 1 Slabljenje fonema /l/ 

45 Koš [ˈkoːʃ] 1  

46 Plava [ˈplava] 1  

47 Spi [ˈspi] 1  

48 Blagajna [blaˈgain̯a] 1  

49 Postelja [ˈpoːsla] 1  

50 Mehurčki [mɛˈxurʨki] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

51 Dež [ˈdəɕ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

52 Suh [ˈsux] 1  

53 Brisača [briˈɕaʧa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

54 Sneg [ˈsnex] 1  

55 Šal [ˈʃal] 1  

56 Noč [ˈnotɕ] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

57 Zvezda [ˈzvezd̥a] 1  

58 Knjiga [ˈkniga] 1  

59 Darilo [daˈrilo̞] 1  

60 Srajca [ˈsraiʦ̯a] 1  

61 Gumb [ˈgump] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtija] 1  

63 Voz [ˈvos] 1  

64 Grad [ˈgɾat] 1  

65 Drevo [ˈdɾevo] 1  

66 List [ˈlist] 1  

67 Dim [ˈdim] 1  

68 Črn [ˈʧəɾən] 1  

69 Rdeč [əɾˈdeʧ] 1  
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70 Mravlja [ˈm.ɾau̯lja] 0 Epenteza 

71 Čebela [ʧɛˈbela] 1  

72 Gnezdo [ˈgnezdɔ] 1  

73 Lisica [liˈsiʦa] 1  

74 Žaba [ˈʑaba] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

75 Krava    

76 Veverica [vɛvɛˈɾiʦa] 1  

77 Medved [ˈmedvɛt] 1  

78 Lev [ˈleu̯] 1  

79 Velik [vɛˈlik] 1  

80 Mlad    

81 Riba [ˈɾiba] 1  

82 Tiger [ˈtigəɾ] 1  

83 Kenguru [kɛŋgiˈɹu] 0 Distorzija fonema /r/ 

84 Žirafa [ʒiˈɾafa] 1  

85 Slon [ˈslo̞n] 1  

86 Taca [ˈtaʦa] 1  

87 Šola [ˈʃola] 1  

88 Pošta [ˈpoʃta]   

89 Poštar [ˈpoʃtaɾ] 1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzmai]̯ 1  

92 Zvonec [ˈzvo̞nɛʦ] 1  

93 Škarje [ˈʃkaɾje] 1  

94 Kocke [ˈkoʦkɛ] 1  

95 Plastika [ˈplastika] 1  

96 Svinčnik [ˈʃʋinʧnik]  Asimilacija 

97 Dva [ˈdva] 1  

98 Dolg [ˈdou̯x] 1  

99 Zadaj [uˈʣadi] 1  

100 Zgoraj [ˈzgoɾai]̯ 1  

101 Drugi [ˈdrugi] 1  

102 Zdravnica [zdrou̯ˈniʦa] 1  

103 Roka [ˈɹo̞ka] 0 Distorzija fonema /r/ 

104 Prst [ˈpərst] 1  

105 Hrbet [ˈxəːrbət] 1  
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106 Trebuh [trɛˈbux] 1  

107 Glava [ˈglava] 1  

108 Usta [ˈusta] 1  

109 Jezik [ˈjɛzik] 1  

110 Zob [ˈzop] 1  

111 Nos [ˈnos] 1  

112 Nogavica [nɔgaˈviʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzɔbnaˈʃʧetka] 1  

114 Očala [ɔˈʧala] 1  

115 Ura [ˈuɾa] 1  

116 Kekec [ˈkek̞ɛʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʑviʑg̥a] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 

118 Goba    
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Otrok št. 15 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiːʃa] 1  

2 Vrata [ˈʋɾaːta]   

3 Okno [ˈɔːknɔ] 1  

4 Streha [ˈstɾeːxa] 1  

5 Ključi [ˈkluːʧi] 1  

6 Zajtrk [ˈzaːit̯əɾk] 1  

7 Mleko [ˈmleːkɔ] 1  

8 Sadje [ˈsaːdjɛ]   

9 Hladilnik [xlaˈdiːlnik] 1  

10 Steklenica [stɛklɛˈniːʦa] 1  

11 Plastenka [plaˈsteːŋka]   

12 Sok [ˈsoːk] 1  

13 Prazen [ˈpɾaːzən] 1  

14 Hruška [ˈxɾuːʃka] 1  

15 Jagoda [ˈjaːgɔda] 1  

16 Banana [baˈnaːna] 1  

17 Pomaranča [pɔmaˈɾaːnʧa] 1  

18 Krof [ˈkɾɔf] 1  

19 Kruh [ˈkɾux] 1  

20 Piškot [piˈʃkoːti] 1  

21 Juha [ˈjuːxa] 1  

22 Klobasa [kluˈbaːsɛ] 1  

23 Fižol [fiˈʒoːu̯] 1  

24 Špageti [ʃpaˈgeːti] 1  

25 Buča [ˈbuːʧɛ] 1  

26 Krompir [krɔmˈpiːr] 1  

27 Čokolada [ʧɔkɔˈlaːda] 1  

28 Sladoled [sladɔˈleːt] 1  

29 Stol [ˈstɔːu̯] 1  

30 Miza [ˈmiːza] 1  

31 Metla [ˈmɛːtla] 1  

32 Tla [ˈtlaː] 1  

33 Avto [ˈaːu̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʦeːsta] 1  

35 Vlak [uˈlaːk] 1  



Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj pri predšolskem otroku | Mojca Škofic 

177 
 

36 Helikopter [xɛliˈkoːptər] 1  

37 Sonce [ˈsoːnʦɛ] 1  

38 Nebo [nɛˈboː] 1  

39 Žoga [ˈʒoːga] 1  

40 Balon [baˈloːn] 1  

41 Rumen [ruˈmɛːn] 1  

42 Igrišče [igˈriːʃʧɛ] 1  

43 Peskovnik [pɛsˈkoːu̯nik] 1  

44 Gugalnica [guˈgaːlniʦɛ] 1  

45 Koš [ˈkɔʃ] 1  

46 Plava [ˈplaːva] 1  

47 Spi [ˈspiː] 1  

48 Blagajna [blɐˈgaːin̯a] 1  

49 Postelja [ˈpoːis̯tla] 1  

50 Mehurčki [mɛˈxuːrʧki] 1  

51 Dež [ˈdəʃ] 1  

52 Suh [ˈsuːx] 1  

53 Brisača [bɾiˈsaːʧa] 1  

54 Sneg [ˈsneːx] 1  

55 Šal [ˈʃaːl] 1  

56 Noč [ˈnoːʧ] 1  

57 Zvezda [ˈzveːzda] 1  

58 Knjiga [ˈkniːga] 1  

59 Darilo [daˈriːlɔ] 1  

60 Srajca [ˈsraːiʦ̯a] 1  

61 Gumb [ˈguːmp] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtiːja] 1  

63 Voz [ˈvoːs] 1  

64 Grad [ˈgraːt] 1  

65 Drevo [drɛˈvoː] 1  

66 List [ˈliːst] 1  

67 Dim [ˈdiːm] 1  

68 Črn [ˈʧəːɾ ͉ən] 0 Slabljenje fonema /r/ 

69 Rdeč [əɾˈdeːʧ] 1  

70 Mravlja [ˈmraːu̯la] 1  

71 Čebela [ʧɛˈbeːla] 1  
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72 Gnezdo [ˈgn̥eːzdɔ] 1  

73 Lisica [liˈsiːʦa] 1  

74 Žaba [ˈʒaːba] 1  

75 Krava [ˈkɾaːva]   

76 Veverica [ˈveːvɛɾiʦa] 1  

77 Medved [ˈmɛːdvɛt] 1  

78 Lev [ˈlɛːu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛːlik] 1  

80 Mlad [ˈmlaːt]   

81 Riba [ˈriːba] 1  

82 Tiger [ˈtiːgər] 1  

83 Kenguru [kɛŋguˈruː] 1  

84 Žirafa [ʒiˈraːfa] 1  

85 Slon [ˈslɔːn] 1  

86 Taca [ˈtaːʦa] 1  

87 Šola [ˈʃoːla] 1  

88 Pošta [ˈpoːʃta]   

89 Poštar [ˈpoːʃtaɾ] 1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzmaːi]̯ 1  

92 Zvonec [ˈzvɔːnɛʦ͉] 0 Slabljenje sibilanta 

93 Škarje [ˈʃkaːɾjɛ] 1  

94 Kocke [ˈkoːʦkɛ] 1  

95 Plastika [ˈplaːstika] 1  

96 Svinčnik [ˈsviːnʧnik]   

97 Dva [ˈdvaː] 1  

98 Dolg [ˈdoːu̯x] 1  

99 Zadaj [ˈzaːdɛi]̯ 1  

100 Zgoraj [ˈzgɔːrɛi]̯ 1  

101 Drugi [ˈdruːgi] 1  

102 Zdravnica [zdrau̯ˈniːʦa] 1  

103 Roka [ˈrɔːka] 1  

104 Prst [ˈpəːrst] 1  

105 Hrbet [ˈxəːrbət] 1  

106 Trebuh [ˈtɾeːbux] 1  

107 Glava [ˈglaːva] 1  
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108 Usta [ˈuːsta] 1  

109 Jezik [ˈjɛːzik] 1  

110 Zob [ˈzoːp] 1  

111 Nos [ˈnoːs] 1  

112 Nogavica [nugaˈviːʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzoːbnaˈʃʧeːtka] 1  

114 Očala [ɔˈʧaːla] 1  

115 Ura [ˈuːra] 1  

116 Kekec [ˈkeːkəʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʒviːʒga] 1  

118 Goba [ˈgoːba]   
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Otrok št. 16 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiːʃa] 1  

2 Vrata [uˈraːta]   

3 Okno [ˈɔːknɔ] 1  

4 Streha [ˈstreːxa] 1  

5 Ključi [ˈkluːʧi] 1  

6 Zajtrk [ˈzaːit̯ərk] 1  

7 Mleko [ˈmleːk] 1  

8 Sadje [ˈsaːdjɛ]   

9 Hladilnik [xlaˈdiːlnik] 1  

10 Steklenica [stɛklɛˈniːʦa] 1  

11 Plastenka  [plaˈsteːŋka]   

12 Sok [ˈsoːk] 1  

13 Prazen [ˈpraːzən] 1  

14 Hruška [ˈxɾuːʃka] 1  

15 Jagoda [ˈjaːguda] 1  

16 Banana [baˈnaːna] 1  

17 Pomaranča [pɔmaˈraːnʧa] 1  

18 Krof [ˈkrɔf] 1  

19 Kruh [ˈkruːx] 1  

20 Piškot [piˈʃkoːti] 1  

21 Juha [ˈjuːxa] 1  

22 Klobasa [kluˈbaːsa] 1  

23 Fižol [fərˈʒɔːu̯] 1  

24 Špageti [ʃpaˈgeːti] 1  

25 Buča [ˈbuːʧa] 1  

26 Krompir [krumˈpiːr] 1  

27 Čokolada [ʧukuˈlaːda] 1  

28 Sladoled [ɬladuˈleːt] 0 Lateralizacija 

29 Stol [ˈstoːu̯] 1  

30 Miza [ˈmiːʦa] 0 Afrikacija 

31 Metla [ˈmɛːtla] 1  

32 Tla [ˈtlaː] 1  

33 Avto [ˈaːu̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʦeːsta] 1  

35 Vlak [ˈu̯laːk] 1  
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36 Helikopter [xɛliˈkoːptər] 1  

37 Sonce [ˈsoːncɛ] 1  

38 Nebo [nɛˈboː] 1  

39 Žoga [ˈʒoːga] 1  

40 Balon [baˈloːn] 1  

41 Rumen [arˈmɛːn] 1  

42 Igrišče [igˈriːʃʧɛ] 1  

43 Peskovnik [pɛsˈkoːu̯nik] 1  

44 Gugalnica [guˈgaːlə͉niʦa] 0 Epenteza 

45 Koš [ˈkɔʃ] 1  

46 Plava [ˈplaːva] 1  

47 Spi [ˈspiː] 1  

48 Blagajna [blə ͉ˈgaːin̯a] 1  

49 Postelja [ˈpoːis̯tla] 1  

50 Mehurčki [mɛˈxuːɾʧki] 1  

51 Dež [ˈdəʃ] 1  

52 Suh [ˈsuːx] 1  

53 Brisača [bɾiˈsaːʧa] 1  

54 Sneg [ˈsneːk] 1  

55 Šal [ˈʃaːl] 1  

56 Noč [ˈnoːʧ] 1  

57 Zvezda [ˈzveːzda] 1  

58 Knjiga [ˈkniːga] 1  

59 Darilo [daˈriːlɔ] 1  

60 Srajca [ˈsraːiʦ̯a] 1  

61 Gumb [ˈguːmp] 1  

62 Kmetija [kməˈtiːja] 1  

63 Voz [ˈvoːs] 1  

64 Grad [ˈgraːt] 1  

65 Drevo [dreˈvoː] 1  

66 List [ˈliːst] 1  

67 Dim [ˈdiːm] 1  

68 Črn [ˈʧəːrən] 1  

69 Rdeč [arˈdeːʧ] 1  

70 Mravlja [ˈmraːu̯la] 1  

71 Čebela [ʧəˈbeːla] 1  
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72 Gnezdo [ˈg.neːzdɔ] 0 Epenteza 

73 Lisica [lɛˈsiːʦa] 1  

74 Žaba [ˈʒaːba] 1  

75 Krava [ˈkraːva]   

76 Veverica [ˈveːvəriʦa] 1  

77 Medved [ˈmɛːdvɛt] 1  

78 Lev [ˈlɛːu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛːlək] 1  

80 Mlad [ˈmlət]   

81 Riba [ˈriːba] 1  

82 Tiger [ˈtiːgər] 1  

83 Kenguru [kɛŋguˈruː] 1  

84 Žirafa [ʒiˈraːfa] 1  

85 Slon [ˈslɔːn] 1  

86 Taca [ˈtaːʦa] 1  

87 Šola [ˈʃoːla] 1  

88 Pošta [ˈpoːʃta]   

89 Poštar [ˈpoːʃtar] 1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzmaːi]̯ 1  

92 Zvonec [ˈzvɔːnɛʦ] 1  

93 Škarje [ˈʃkaːrjɛ] 1  

94 Kocke [ˈkoːʦkɛ] 1  

95 Plastika [ˈplaːstika] 1  

96 Svinčnik [ˈsviːn.ʧnik]  Epenteza 

97 Dva [ˈdvaː] 1  

98 Dolg [ˈdɔːu̯k] 1  

99 Zadaj [uˈʣaːdɛi]̯ 1  

100 Zgoraj [uˈʣːgɔrɛi]̯ 1  

101 Drugi [ˈdruːgi] 1  

102 Zdravnica [zdrɔu̯ˈniːʦa] 1  

103 Roka [ˈrɔːka] 1  

104 Prst [ˈpəːrst] 1  

105 Hrbet [ˈxəːrbət] 1  

106 Trebuh [ˈtreːbux] 1  

107 Glava [ˈglaːva] 1  
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108 Usta [ˈuːsta] 1  

109 Jezik [ˈjɛːzik] 1  

110 Zob [ˈzoːp] 1  

111 Nos [ˈnoːs] 1  

112 Nogavica [nugaˈviːʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzoːbnaˈʃʧeːtka] 1  

114 Očala [uˈʧaːla] 1  

115 Ura [ˈuːra] 1  

116 Kekec [ˈkeːkəʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʒviːʒga] 1  

118 Goba [ˈgoːba]   
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Otrok št. 17 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiːɕa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

nazaj 
2 Vrata [uˈɾaːta]   
3 Okno [ˈɔːkən] 1  
4 Streha [ˈstɾ͉eːxa] 0 Slabljenje fonema /r/ 

5 Ključi [ˈkluːʧ] 1  
6 Zajtrk [ˈzaːit̯əɾk] 1  
7 Mleko [ˈmleːk] 1  
8 Sadje [ˈsaːdjɛ]   
9 Hladilnik [xlaˈdiːlnik] 1  

10 Steklenica [stɛklɛˈniːʦa] 1  
11 Plastenka [plasˈteːŋka]   
12 Sok [ˈsoːk] 1  
13 Prazen [ˈpɾaːzən] 1  
14 Hruška [ˈxɾuːʃka] 1  
15 Jagoda [ˈjaːguda] 1  
16 Banana [baˈnaːna] 1  
17 Pomaranča [pumaˈɾaːnʧa] 1  
18 Krof [ˈkɾɔf] 1  
19 Kruh [ˈkɾux] 1  
20 Piškot [ˈpiʃkoːt] 1  
21 Juha [ˈjuːxa] 1  
22 Klobasa [klɔˈbaːsa] 1  
23 Fižol [fiˈʒɔːvi] 1 

Spermemba oblikoslovne 
lastnosti besede 

24 Špageti [paʒˈgeːti] 0 Metateza 

25 Buča [ˈbu̥ːʧa] 1  

26 Krompir [krumˈpiːɾ] 1  
27 Čokolada [ʧu͉kuˈlaːda] 0 Slabljenje vokala 
28 Sladoled [sladuˈleːt] 1  
29 Stol [ˈstoːu̯] 1  
30 Miza [ˈmiːza] 1  
31 Metla [ˈmɛːtla] 1  

32 Tla [ˈklaː] 0 
Menjava soglasnika z 

drugim soglasnikom – pomik 
nazaj 

33 Avto [ˈaːu̯tɔ] 1  
34 Cesta [ˈʦeːsta]  1  
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35 Vlak [uˈlaːk] 1  
36 Helikopter [xɛliˈkoːptəɾ] 1  
37 Sonce [ˈsoːnʦɛ] 1  
38 Nebo [nɛˈboː] 1  
39 Žoga [ˈʒoːga] 1  
40 Balon [baˈloːn] 1  
41 Rumen [ɾuˈmɛːna] 1  
42 Igrišče [iˈgɾiːʃʧɛ] 1  
43 Peskovnik [piˈskɔːu̯nik] 1  

44 Gugalnica [guˈgaːlənʦɛ] 1 
Sprememba oblikoslovne 

lastnosti besede 

45 Koš [ˈkɔːʃ] 1  
46 Plava [ˈplaːva] 1  
47 Spi [ˈspiː] 1  
48 Blagajna [blaˈgaːin̯a] 1  
49 Postelja [ˈpoːis̯tla] 1  
50 Mehurčki [mɛˈxuːɾʧki] 1  
51 Dež [ˈdəʃ] 1  
52 Suh [ˈsuːx] 1  
53 Brisača [bəɾ ͉ˈsaːʧa] 0 Slabljenje fonema /r/ 

54 Sneg [ˈtsneːk] 0 Afrikacija 
55 Šal [ˈʃaːl] 1  
56 Noč [ˈnoːʧ] 1  
57 Zvezda [ˈzveːzda] 1  
58 Knjiga [ˈkniːga] 1  
59 Darilo [daˈriːlɔ] 1  
60 Srajica [ˈsɾaːiʦ̯a] 1  
61 Gumb [ˈguːmp] 1  
62 Kmetija [kmɛˈtiːja] 1  
63 Voz [ˈvoːs] 1  
64 Grad [ˈgraːt] 1  
65 Drevo [drɛˈvoː] 1  
66 List [ˈliːst] 1  
67 Dim [ˈdiːm] 1  
68 Črn [ˈʧəːrən] 1  
69 Rdeč [əˈrdeːʧ] 1  
70 Mravlja [ˈmraːu̯la] 1  
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71 Čebela [ˈʧɛbeːla] 1  
72 Gnezdo [ˈgneːzdɔ] 1  
73 Lisica [liˈsiːʦa] 1  
74 Žaba [ˈʒaːba] 1  
75 Krava [ˈkraːva]   
76 Veverica [ˈveːvɛɾiʦɛ] 1 

Sprememba oblikoslovne 
lastnosti besede 

77 Medved [ˈmeːdvɛt] 1  
78 Lev [ˈlɛːu̯] 1  
79 Velik [ˈvɛːlək] 1  
80 Mlad [ˈmlat]   
81 Riba [ˈɾiːba] 1  
82 Tiger [ˈtiːgəɾ] 1  
83 Kenguru [kɛngu ͉ˈɾuːi]̯ 0 Slabljenje vokala 
84 Žirafa [ˈʒiɾaːfa] 1  
85 Slon [ˈslɔːn] 1  
86 Taca [ˈtaːʦa] 1  
87 Šola [ˈɕoːla] 0 

Distorzija sibilantov – pomik 
artikulacije nazaj 

88 Pošta [ˈpoːʃta]   
89 Poštar [ˈpoːʃtaɾ] 1  
90 Gasilci    
91 Zmaj [ˈzmaːi]̯ 1  
92 Zvonec [ˈzvɔːnʦ] 1  
93 Škarje [ˈʃkaːɾjɛ] 1  
94 Kocke [ˈkoːʦkɛ] 1  
95 Plastika [ˈplaːstika] 1  
96 Svinčnik [ˈsviːnʧnik]    
97 Dva [ˈdvaː] 1  
98 Dolg [ˈdɔːu̯k] 1  
99 Zadaj [uˈʣaːdɛi]̯ 1  

100 Zgoraj [uˈʣgɔːrɛi]̯ 1  
101 Drugi [ˈdɾuːgi] 1  
102 Zdravnica [zdɾau̯ˈniːʦa] 1  
103 Roka [ˈɾɔːka] 1  
104 Prst [ˈpəːɾst] 1  
105 Hrbet [ˈxəːɾbət] 1  
106 Trebuh [ˈtɾeːbux] 1  
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107 Glava [ˈglaːva] 1  
108 Usta [ˈuːsta] 1  
109 Jezik [ˈjɛːzək] 1  
110 Zob [ˈzoːp] 1  
111 Nos [ˈnoːs] 1  
112 Nogavica [nuguˈviːʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzoːbnaˈʃʧeːtka] 1  

114 Očala [uˈʧaːla] 1  
115 Ura [ˈuːɾa] 1  
116 Kekec [ˈkeːkəʦ] 1  
117 Žvižga [ˈʒviːʒga] 1  
118 Goba [ˈgoːba]   
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Otrok št. 18 
ŠT. BESEDA IZGOVOR 0/1 PROCES 

1 Hiša [ˈxiːɕa] 0 
Distorzija sibilantov – pomik 

artikulacije nazaj 

2 Vrata [uˈɾaːta]   

3 Okno [ˈɔːknɔ] 1  

4 Streha [ˈstreːxa] 1  

5 Ključi [ˈkluːʧi] 1  

6 Zajtrk [ˈzaːit̯əɾk] 1  

7 Mleko [ˈmleːk] 1  

8 Sadje [ˈsaːdjɛ]   

9 Hladilnik  [xlaˈdiːlnik] 1  

10 Steklenica [stɛklɛˈniːʦa] 1  

11 Plastenka [plasˈteːŋka]   

12 Sok [ˈsoːk] 1  

13 Prazen [ˈpɾaːzən] 1  

14 Hruška [ˈxɾuːʃka] 1  

15 Jagoda [ˈjaːgɔ̥da] 1  

16 Banana [baˈnaːna] 1  

17 Pomaranča [pumaˈɾaːnʧa] 1  

18 Krof [ˈkɾɔf] 1  

19 Kruh [ˈkɾux] 1  

20 Piškot [piˈʃkoːti] 1  

21 Juha [ˈjuːxa] 1  

22 Klobasa [klɔˈbaːsa] 1  

23 Fižol [fəɾ ͉ˈʒoːu̯] 1  

24 Špageti [ʃpaˈgeːti] 1  

25 Buča [ˈbuːʧa] 1  

26 Krompir [krumˈpiːɾ] 1  

27 Čokolada [ʧokoˈlaːda] 1  

28 Sladoled [sladuˈleːt] 1  

29 Stol [ˈstoːu̯] 1  

30 Miza [ˈmiːza] 1  

31 Metla [ˈmɛːtla] 1  

32 Tla [ˈtlaː] 1  

33 Avto [ˈaːu̯tɔ] 1  

34 Cesta [ˈʦeːsta] 1  

35 Vlak [uˈlaːk] 1  
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36 Helikopter [xɛliˈkoːptəɾ] 1  

37 Sonce [ˈsoːnʦɛ] 1  

38 Nebo [nɛˈboː] 1  

39 Žoga [ˈʒoːga] 1  

40 Balon [baˈloːn] 1  

41 Rumen [ɾuˈmɛːn] 1  

42 Igrišče [iˈgɾiːʃʧɛ] 1  

43 Peskovnik [pɛˈskɔːu̯nik] 1  

44 Gugalnica [ˈguːis̯ənʦɛ] 1  

45 Koš [ˈkɔʃ] 1  

46 Plava [ˈplaːva] 1  

47 Spi [ˈspiː] 1  

48 Blagajna [blaˈgaːin̯a] 1  

49 Postelja [ˈpoi ̯͉ːstla] 1  

50 Mehurčki [mɛˈxuːɾʧki] 1  

51 Dež [ˈdəʃ] 1  

52 Suh [bɾiˈsaːʧa] 1  

53 Brisača [ˈsuːx] 1  

54 Sneg [ˈsneːk] 1  

55 Šal [ˈʃaːl] 1  

56 Noč [ˈnoːʧ] 1  

57 Zvezda [ˈzveːzda] 1  

58 Knjiga [ˈk.niːga] 0 Epenteza 

59 Darilo [da ͉ˈriːu̯] 1  

60 Srajica [ˈsɾaːiʦ̯a] 1  

61 Gumb [ˈguːmp] 1  

62 Kmetija [kmɛˈtiːja] 1  

63 Voz [ˈvoːs] 1  

64 Grad [ˈgraːt] 1  

65 Drevo [dɾɛ͉̍ voː] 0 Slabljenje vokala 

66 List [ˈliːst] 1  

67 Dim [ˈdiːm] 1  

68 Črn [ˈʧəːrən] 1  

69 Rdeč [əˈrdeːʧ] 1  

70 Mravlja [ˈmraːu̯la] 1  

71 Čebela [ʧɛˈbeːla] 1  
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72 Gnezdo [ˈg.neːzdɔ] 0 Epenteza 

73 Lisica [liˈsiːʦa] 1  

74 Žaba [ˈʒaːba] 1  

75 Krava [ˈkraːva]   

76 Veverica [ˈveːvəɾiʦa] 1  

77 Medved [ˈmɛːdvət] 1  

78 Lev [ˈlɛːu̯] 1  

79 Velik [ˈvɛːlək] 1  

80 Mlad [ˈmlət]   

81 Riba [ˈriːbiʦa] 1  

82 Tiger [ˈtiːgəɾ] 1  

83 Kenguru [kiŋguˈɾuː] 1  

84 Žirafa [ʒiˈɾaːfa] 1  

85 Slon [ˈslɔːn] 1  

86 Taca [ˈtaːʦa] 1  

87 Šola [ˈʃoːla] 1  

88 Pošta [ˈpoːʃta]   

89 Poštar [ˈpoːʃtaɾ] 1  

90 Gasilci    

91 Zmaj [ˈzmaːi]̯ 1  

92 Zvonec [ˈzvɔːnʦ] 1  

93 Škarje [ˈʃkaːɾjɛ] 1  

94 Kocke [ˈkoːʦkɛ] 1  

95 Plastika [ˈplaːstika] 1  

96 Svinčnik [ˈsviːnʧnik]   

97 Dva [ˈdvaː] 1  

98 Dolg [ˈdɔːu̯x] 1  

99 Zadaj [ɔ ͉ˈʣaːdɛi]̯ 1  

100 Zgoraj [ˈzg̥ɔːɾɛi]̯ 1  

101 Drugi [ˈdɾuːgi] 1  

102 Zdravnica [zdɾɔu̯ˈniːʦa] 1  

103 Roka [ˈɾɔːka] 1  

104 Prst [ˈpəːɾst] 1  

105 Hrbet [ˈxəːɾbət] 1  

106 Trebuh [ˈtɾeːbux] 1  

107 Glava [ˈglaːva] 1  
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108 Usta [ˈuːsta] 1  

109 Jezik [ˈjɛːzək] 1  

110 Zob [ˈzoːp] 1  

111 Nos [ˈnoːs] 1  

112 Nogavica [nugaˈviːʦa] 1  

113 
Zobna 
ščetka 

[ˌzoːbnaˈʃʧeːtka] 1  

114 Očala [uˈʧaːla] 1  

115 Ura [ˈuːra] 1  

116 Kekec [ˈkeːkəʦ] 1  

117 Žvižga [ˈʒviːʒga] 1  

118 Goba [ˈgoːba]   

 

  

 

 


